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   پیشگفتار
کیفیت باالیی برخوردار شود،      از ها   آن پذیری  مقایسهنحوی که    ی مختلف اقتصادی، به   ها  زمینه  در المللی  بینی آماری   ها  بندی  طبقهکردن   سازگار
  .محول شده است سازمان ملل متحد  میالدی به اداره آمار70آغاز دهه   است که ازای وظیفه

یـک طـرف تـدوین یـک      از.  نبـوده اسـت   پذیر  امکانآن است که اعمال این وظیفه به سادگی          این راه انجام شده، بیانگر     یی که در  ها  تالش
 بـر  گذاشـته شـود، بنـا      اجرا  به مورد  ها  آن در و به دست آورد   کشورها را  حداقل تعداد بسیاری از     که بتواند توافق تمام، یا     المللی  بین بندی  طبقه

کنـد کـه     مـی  ایجـاب    بنـدی   طبقـه طـرف دیگـر، چنـین        از همراه بوده و   اشکاالت متعدد  با نشده و   به سادگی میسر   ماهیت آن، امری است که    
شـده   ی متعـددی برگـزار    هـا   اجـالس   و ها  برای تحقق این امر، نشست    . دده قرار نظر  مد را نیز کشورها   مورد استفاده در  ی گذشته   ها  بندی  طبقه
 نهایت به تهیـه و   همراه بوده، درالمللی بینی ها سازمان سایر ی وابسته به سازمان ملل متحد وها رگانهمکاری ا  که باها  حاصل این تالش  . است
  . استهید، انجام )CPC( )1( محوری محصوالت بندی طبقهعنوان  خدمات است، با ماهیت ذاتی کاال و  که مبتنی بربندی طبقه یک نوع ارائه

بازنگری   و سازی  پیادهایران،    قانون مرکز آمار   8  و 3ماده  » و«بنا به وظیفه قانونی خود در بند         ور و کش  متولی آمار  عنوان  بهایران   مرکز آمار 
 المللـی   بـین ی  ها  بندی  طبقه استفاده از  هماهنگی در   ایجاد منظور  بههمین راستا    در داده است و   توجه خاص قرار   ی آماری را مورد   ها  بندی  طبقه

نمـوده  اقدام   آن   2002 نسخه سال    بر اساس  محوری محصوالت ایران     بندی  طبقهتدوین    و سازی  پیاده به   سایر کشورهای جهان، نسبت    آماری با 
  .این زمینه فراهم آورد در  راالمللی بینی ها خدمات، امکان انجام مقایسه ماهیت ذاتی کاال و  مبتنی بربندی طبقهتا ضمن دستیابی به 

  .  اند، صمیمانه تشکر کند مهم را میسر ساخته همکاری، انجام این امر  نحوی با کوشش واز تمام افرادی که به داند اینجا الزم می در
بخـش    در ویـژه   بـه تکمیل فهرست محصوالت      و بندی  طبقهبخشیدن به محتوای      بهبود منظور  بهاین نشریه،     از کنندگان  استفادهاست   امید
  .ا یاری فرمایند رمرکز آمار ایران خود، هایپیشنهاد  نظرات وارائه خدمات، با

                                                                                                                         
  التوفیق... ا و من                                                                                                                              
     محمد مدد                                                                                                                                               

                                                                     رئیس مرکز آمار ایران                                                                              

________________________________________________________________________  
)1 (                                                                                                                                                         Central Product Classification  
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  مقدمه
 بنـدی  طبقـه تهیـه ایـن   . دهـد  میخدمات را پوشش   جامعی از محصوالت است که کاالها وبندی  طبقه،  )CPC( والتـ محوری محص  بندی  طبقه

تند، ماننـد تولیـد     یی که نیازمنـد بـه جزئیـات محـصول هـس           ها  ردآوری و فهرست کردن انواع داده     ـانی برای گ  ـیک استاندارد جه   ارائه منظور  به
، مـصرف و آمارهـای   ها  خدمات، موازنه پرداختالمللی  بینی خدماتی، تجارت داخلی یا خارجی کاال، تجارت         ها  ی ملی، فعالیت  ها  صنعتی، حساب 

 و ارتقـا    لمللـی ا  بینی  ها  م نمودن چارچوبی برای انجام مقایسه     ـ مذکور، فراه  بندی  طبقهلی تهیه   ــاز دیگر اهداف اص   . قیمت مورد نظر بوده است    
  .باشد می انواع گوناگون آمار مربوط به کاال و خدمات سازی هماهنگ

.  منتـشر شـد    1990در سـال     ،» محوری محصوالت مقدماتی   بندی  طبقه«ن  تحت عنوا ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقهاولین نسخه   
 مورد توجـه ویـژه قـرار        بندی  طبقهات بخش خدمات این      داد و در مراحل بعد، جزئی      CPC 0/1 ه جای خود را به نسخ     1998این نسخه در سال     

  . استبندی طبقه این ه شدبهنگام، ویرایش 1/1 یعنی نسخه CPC جدید هنسخ. گرفت
اقتـصادی سراسـر جهـان و        یهـا    تحوالت اخیـر در نظـام      دلیل  بههدف از تهیه این نسخه جدید، منظور کردن اصالحات جدیدی است که             

 بنـدی   طبقـه تجدید نظر مستمر در محتوای      .  صورت گرفته است   CPC 0/1 هی در دوره زمانی پس از تدوین نسخ       ی پی در پی فناور    ها  پیشرفت
 بنـدی   طبقـه  مجموعه فوق در طول زمان، به روز نگاه داشتن آن و هماهنگ کردن               ی، ارتقا دهی  سامان تعهد به    هدهند محوری محصوالت، نشان  

  .باشد می جهان و در عین حال حفظ یکپارچگی مفاهیم ی موجود اقتصادی و فناوریها مذکور با واقعیت
، یعنـی دارا بـودن   CPC بـا توجـه بـه مزیـت اصـلی      عـالوه  به.  در مطالعه تفصیلی معامالت کاالها و خدمات کاربرد دارد    CPC 1/1نسخه  

ی ویـژه ماننـد بررسـی       هـا   هـدف  بـرای  مبنای تهیه فهرست کاال و خدمات        عنوان  بهتوان از مجموعه مذکور      میمعیارهای یک استاندارد جهانی،     
  . استفاده نمود…وآمارهای قیمت 

  : فصل به شرح زیر تدوین شده استدو در CPC بندی طبقه 1/1 نسخه بر اساس نشریه حاضر  محوری محصوالت ایران دربندی طبقه
 محـوری   بنـدی   طبقـه کلیـات    یی از هـا   بخـش اول ترجمـه بخـش       بخش تنظیم شده است که در      دو در» بندی  طبقهاصول کلی   «در آغاز    •

 . محوری محصوالت ایران پرداخته شده استبندی طبقهبخش دوم به کلیات  در  است و ارایه شده)CPC,Rev.1,1(محصوالت 
 اختـصاص   بندی  طبقهفهرست الفبایی    تفصیلی، فهرست موضوعی و    سه بخش به ساختار    در» بندی  طبقهمشروح  « تحت عنوان    اولفصل   •

 .دارد
ی هـا   بنـدی   طبقـه  محوری محـصوالت بـا سـایر         بندی  طبقه میان   ، حاوی کدهای تطبیقی   »ای   مقایسه های  جدول«نوان   تحت ع  دومفصل   •

  .باشد میمرتبط 
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 محوری محصوالت بندی طبقه کلیات -1
   تاریخیسابقه -1-1
ت گرفت کـه در     أ نش المللی  بینی  ها  بندی  طبقه سازی  گـهن از ابتکار در هما    1970ه  ـ محوری محصوالت در اوایل ده     بندی  طبقهنیاز به تهیه     •

 و  1972در هفدهمین اجالس کمیسیون آمـار در سـال          . شد می عنصری کلیدی تلقی     ، کاالها تمامی استاندارد از    بندی  طبقهراستای آن یک    
ی هـا   هـر دو هیئـت بـا دبیرخانـه        ی اعـضای    هـا   گردهمـایی   و نیـز در    1973در بیست و یکمین اجالس کنفرانس آمارشناسان اروپا در سال           

یی کـه زیـر نظـر       هـا   ی گوناگون در زمینه اقتصادی و سایر زمینـه        ها  بندی  طبقه بین   تر  بیش، ضرورت ایجاد هماهنگی     المللی  بینی  ها  سازمان
  . تهیه شده بود مورد توافق کلی قرار گرفتالمللی بینی ها سازمان ملل متحد و سایر ارگان

ی ها  شورای همکاری .  کاالها و خدمات، تحول مهمی روی داد       تمامی جامع برای    بندی  طبقهش شرط ایجاد یک     ، در موضوع پی   1970در دهه    •
و گسترش آن را از یک نظـام چهـار رقمـی بـه     ) CCCN (ی گمرکیها  شورای همکاری   مسئولیت تجدید نظر در فهرست موضوعی      1گمرکی

 HS(2(ضوعی جدیدی به نام نظام هماهنـگ توصـیف و کدگـذاری کاالهـا               از جمله نتایج آن، فهرست مو     . نظامی شش رقمی به عهده گرفت     
 عمدتاً HSاداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد در تهیه .  به مرحله اجرا گذاشته شد1988 پذیرفته و از اول ژانویه 1983است که در سال 

 تجـارت  المللـی   بـین  اسـتاندارد    بنـدی   طبقـه امکان بـا    حد    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 

ی یک گروه کارشناسی که توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد فراخوانده شد کمیسیون آمار در نوزدهمین نشست خود در          ها  بر اساس توصیه   •
ی فعالیتی موجود مربوط به سازمان ملل متحد، جوامـع اروپـاپی و شـورای همیـاری       ها  بندی  طبقه زیسا  ی برای هماهنگ  ا   برنامه 1976سال  

کاالهـا و خـدمات را بـه تـصویب           ی اقتصادی و  ها  ی متفاوت ولی مرتبط برای فعالیت     ها  بندی  طبقه همزمان تهیه نظامی از      طور  بهاقتصادی و   
در .  فـراهم آوردن ابـزار اساسـی ایـن برنامـه در نظـر گرفتـه شـده بـود                    منظـور   هب،  )CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقهایجاد یک   . رساند
ی ساختاری بخشی که به کاالهای قابـل حمـل و           ها   قالب عنوان  به HSبایستی از عناوین فرعی تفصیلی       می پیشنهادی محصوالت    بندی  طبقه
ل مصرف واسطه، مصرف نهایی، تشکیل سرمایه و صادرات و          ی اساسی عرضه و مصرف اقتصادی از قبی       ها  و رده  شد میپردازد استفاده    مینقل  

 کرد و استمرار تأییدکمیسیون آمار این برنامه را . گرفت میی ملی مطرح است مورد توجه قرار     ها  واردات به همان صورتی که در نظام حساب       
  . اصلی خود را حفظ کنندی موجود ماهیتها ی بعدی خود مورد حمایت قرار داد با این شرط که نظامها آن را در نشست

 با همکاری یکدیگر شش نشست Eurostat(4(  اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد و اداره آمار جوامع اروپایی          1977-1987ی  ها  طی سال  •
و  هـا    فعالیـت  بنـدی   طبقهیی در سطح جهان ترتیب دادندکه هدف آن ایجاد یک نظام منسجم             ها  بندی  طبقهبرای گروه کار مشترک در مورد       

ی این نظام بـرای اعمـال       ها  تصمیم بر این بود که رده     .  واسط مورد استفاده قرار گیرد     بندی  طبقه یک   عنوان  به بود که    SINAP(5(محصوالت  
ی هـا    عمـومی فعالیـت    بنـدی   طبقـه و  ) ISIC(ی اقتصادی   ها  فعالیت  رشته تمامی المللی  بین استاندارد   بندی  طبقهتجدید نظر در ویرایش دوم      

ی سـاختاری مـورد اسـتفاده       ها   قالب عنوان  بهی کاال و خدمات مربوط،      ها  بندی  طبقه و   NACE(6(ی در داخل محدوده جوامع اروپایی       اقتصاد
 بنـدی   طبقـه و  ) SITC( تجـارت    المللـی   بـین  اسـتاندارد    بندی  طبقهاین گروه کاری مشترک پیشنهاداتی نیز در مورد ارتباط بین           . قرار گیرد 

  .داد رائها) CPC(محوری محصوالت 
ی کارشناسـی را ترتیـب داد کـه بـه           هـا    یک سلـسله از جلـسات گـروه        1988 تا   1983ی  ها  اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد بین سال        •

  در ایـن   المللـی   بـین  یهـا   سـازمان   و ای  ی منطقـه  هـا   کشورهای واقع در نقاط مختلف جهان و کمیـسیون        . ی اقتصادی بپردازند  ها  بندی  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    بنـدی   طبقـه ی ویـرایش سـوم      هـا   نـویس   پـیش وظیفه عمده ایـن جلـسات مـرور         . نده داشتند  نمای ها  نشست
  . محوری محصوالت بود که توسط اداره آمار تهیه شده بودبندی طبقهی اقتصادی و ها فعالیت رشته

.  مورد بررسی قرار گرفـت     1987سیون آمار در سال      محوری محصوالت در بیست و چهارمین نشست کمی        بندی  طبقه کامل   نویس  پیشاولین   •
 بـه خـصوص اداره آمـار    المللی بین یها  با همکاری سازمان  ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقه بنا به توصیه کمیسیون مزبور کار در مورد       

 و توضیحات تشریحی مربوط به      ی خدمات ها  بندی  طبقهبسط  .  ادامه یافت  OECD(1( و توسعه اقتصادی     ها  جوامع اروپایی و سازمان همکاری    
گـروه کـار مـشترک در مـورد        . ی ابتدایی گروه ووربرگ در مورد آمارهای خدمات بـود         ها  ت موضوع اصلی دستور کار نشست     امحصوالت خدم 

 1988 و   1987ی  هـا   ی خـود در سـال     هـا    در سطح جهان و یک گروه کارشناسـی سـازمان ملـل متحـد در همـایش                  موجود یها  بندی  طبقه
ی هـا   بنـدی   طبقـه  سـازی   گروه کارشناسی هماهنگ  . را مورد بررسی قرار دادند    ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقهی بعدی   ها  نویس  پیش

 گنجانده بندی طبقه بدون توجه به زبان کشورها در عنوان Central Product Classification برای CPCاقتصادی توصیه کرد که سرواژه 
  . شناسایی آن در سطح جهانی آسان شودبندی طبقهشود تا هنگام ارجاع به این 

 یک سند موقت تـصویب  عنوان به نهایی را بررسی و انتشار آن را  نویس  پیش 1989کمیسیون آمار در بیست و پنجمین نشست خود در سال            •
ی قابـل مقایـسه     ها  ده مقدماتی را برای کسب تجربه در حصول به دا         بندی  طبقهکمیسیون توصیه کرد که کشورهای عضو آزمایش این         . نمود

  . در مورد کاالها و خدمات آغاز نمایندالمللی بیندر سطح 
 در سـطوح  کنندگان استفادهتجربه . را منتشر نمود) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقه نسخه مقدماتی    1991سازمان ملل متحد در سال       •

) CPC( محـوری محـصوالت      بنـدی   طبقهدید نظر در    ـریان تج در ج .  پایه محکمی برای تجدید نظر بعدی آن فراهم ساخت         المللی  بینملی و   
  . محصوالت بر حسب فعالیت در اتحادیه اقتصادی اروپا نیز مد نظر قرار گرفتبندی طبقه آمده از تهیه به دستی ها تجربه

، )CPC (تری محصوال  محو بندی  طبقه 0/1 هشدن، تحت عنوان نسخ     و نهایی  بهنگام محوری محصوالت مقدماتی، پس از اصالح،        بندی  طبقه •
یی از نـسخه  هـا   کـردن بخـش   بهنگام، در پاسخ به ضرورت تجدید نظر و         1998در سال   . گردید ارائهبرای تصویب به بخش آمار سازمان ملل        

 نحو  به مذکور   بندی  طبقه ساختار   که  این حصول اطمینان از     منظور  به. منتشر شد ) CPC (  محوری محصوالت  بندی  طبقه 0/1مقدماتی، نسخه   
 بنـدی   طبقـه  به بخش مربوط به خـدمات در         ای  سازد، توجه ویژه   میی جدید و توسعه در بخش خدمات اقتصاد را منعکس           ها  مطلوبی فناوری 

، )SITC,Rev.3( تجـارت  المللـی  بـین  اسـتاندارد  بنـدی  طبقـه  مقدماتی و CPC بخش کاالها در عالوه به. محوری محصوالت معطوف گردید 
  .، مورد تجدید نظر قرار گرفت)HS( نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاالها 1996اساس ویرایش سال  بر

 اقتـصادی و اجتمـاعی، بایـد        المللـی   بـین  بنـدی   طبقهور، گروه کارشناسی    ـامین نشست کمیسیون مذک    ون آمار در سی   ـطبق توصیه کمیسی   •
ی آماری عمل کنـد و وظـایفی چـون اصـالح     ها بندی بقهطکننده در اجرای برنامه کاری پیشنهادی در زمینه           گروه مرکزی هماهنگ   عنوان  به

 و چند ملیتی موجود و بررسی اصول زیربنایی را المللی بینی ها بندی طبقه پیشنهادهای عملی در راستای نزدیک ساختن       ارائه،  ها  بندی  طبقه
رک برگزار گردید ایجاد یک زیرگـروه فنـی          در نیویو  1999نوامبر  17 الی   15گروه کارشناسی مذکور در نشستی که در تاریخ         . به عهده گیرد  

 محـوری   بنـدی   طبقـه  0/1 کـردن نـسخه      بهنگـام  فنی درخواسـت شـد کـه بـرای           زیرگروهاز  . برای گروه کارشناسی را مورد تصویب قرارداد      
  .اقدام الزم به عمل آورد) CPC(محصوالت 

بود ) CPC( محوری محصوالت بندی طبقه تر بیشدر روند توسعه    الذکر، انجام وظایف فنی، تحلیلی و تحقیقاتی         هدف از ایجاد گروه فنی فوق      •
شـامل مراحـل    ) CPC( محـوری محـصوالت      بنـدی   طبقـه  1/1بسط نسخه   .  مذکور گردید  بندی  طبقه 1/1که این خود منجر به تهیه نسخه        

 نظریـات کـاربران     بـر اسـاس   ی،   فن زیرگروهدر ابتدا اعضای    . سوم کمیسیون آمار شد    مختلفی بود که منتهی به تصویب آن در نشست سی و          
 را بررسـی و نهـایی       بنـدی   طبقـه  1/1 ه نـسخ  نـویس   پیش مذکور را مورد بحث قرار دادند و سپس          بندی  طبقهی  ها  ، کاستی CPC 0/1نسخه  
 طـور   بـه  المللـی   بین و   ای  ی منطقه ها   کسب پیشنهادها و نظریات ادارات آماری ملی و مؤسسه         منظور  به نویس  پیش بعد، این    هدر مرحل . کردند

سیون آمار در نشست سی و سـوم ایـن کمیـسیون در سـال               یآن به کم   ارائه و   بندی  طبقهقبل از تکمیل    . گسترده به این مراکز ارسال گردید     
  .نظر قرار گرفتند  مذکور بودند، مدبندی طبقهی دریافت شده که در مورد اعمال تغییراتی در ها ، توصیه2002

 محوری محصوالت تالش قابل توجهی نمودند و در روند این امـر  بندی طبقه 1/1 ه نسختر  بیشدن و بسط     کر بهنگاماعضای زیرگروه فنی در      •
ی آماری ها مؤسسهبه انجام رساندن این وظیفه، بدون کمک داوطلبانه و با ارزش          . کرد می را ایفا    کننده  هماهنگاداره آمار کانادا نقش کلیدی      

________________________________________________________________________  
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 و توسـعه اقتـصادی   هـا  ، سازمان همکـاری IMF(1( پول المللی بینسه و ایاالت متحده آمریکا، صندوق   کشورهای استرالیا، اتریش، کانادا، فران    
)OECD(،  اداره آمار جوامع اروپایی )EUROSTAT ( نبودپذیر امکانو ادارات آماری برخی از کشورهای دیگر .  
.  مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        مأخـذ  عنوان  به GATS(2(نامه عمومی تجارت خدمات      در تهیه موافقت  ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقه •

، EBOPS(3(یافتـه   ی بـسط هـا  وازنه پرداخـت ـ خـدمات مـ  بنـدی  طبقـه ) الـف ( ایجـاد ارتبـاط بـین    منظـور  بـه ، یک جدول تطبیقی     عالوه  به
) GATS( عمـومی تجـارت خـدمات    نامـه  موافقـت  بخـشی خـدمات   بنـدی  طبقهفهرست ) پ(و ) CPC( محوری محصوالت   بندی  طبقه )ب(
)GNS/ W/120 ( جدول مذکور توسط گروه ویـژه آمـار   .  در زمینه خدمات ضمیمه شده استالمللی بینبه اولین جزوه راهنمای آمار تجارت

 فنـی   زیرگـروه ی مـشترک، 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  ـ اقتصادی و اجتماعی، با صن     مللیال  بینی  ها  بندی  طبقه

  .کاری تنگاتنگی ایجاد شده است
از میـان ایـن     .  تأکیـد شـد    بنـدی   طبقه بر اعمال تغییرات الزم در نسخه اول         تر  بیش محوری،   بندی  طبقه تجدید نظر     در 2002 در طول سال   •

 شـده و  بهنگـام  مذکور اشاره کرد که شـامل اقـالم          بندی  طبقهی منتخب   ها  توان به تغییرات پیشنهادی مربوط به خدمات در بخش         میموارد  
 اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در نشانی        المللی  بینی  ها  بندی  طبقهروی سایت     منظم بر  طور  بهاین تغییرات پیشنهادی    . باشد مینامه   غلط

http://unstats.un.org/unsd/class   کردن بخش مربوط به کاالها در نـسخه نخـست           بهنگامیک ابتکار عمده در این رابطه       . گیرند میقرار 
 2002 بـا ویـرایش سـال        هـا   بندی  طبقهبود تا این    ) SITC,Rev.3( تجارت   المللی  بین استاندارد   بندی  طبقه محوری محصوالت و     بندی  طبقه

 اسـتاندارد  بنـدی  طبقـه  بر اسـاس تمامی تغییرات و تصحیحات الزم . هماهنگ گردند) HS 2002(نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاالها 
) CPC( محـوری محـصوالت      بندی  طبقه 1/1 ه نسخ 4ی صفر تا    ها  در قسمت ) ISIC,Rev.3,1(ی اقتصادی   ها  فعالیت  رشته تمامی المللی  بین
 محوری  بندی  طبقه 4ی صفر تا    ها  نه تجدید نظر یا بازنگری کلی در قسمت       گو  این تغییرات جزئی، هیچ    رغم  علیبا این وجود،    .  شده است  ارائه

  . مذکور منظور نشده استبندی طبقه 1/1، در نسخه 0/1محصوالت مقدماتی یا نسخه 

  بندی طبقه اصول بنیادین -2-1
  بندی طبقه هدف و ماهیت -1-2-1
.  آمارهای مربوط به محـصوالت اسـت       المللی  بینی برای مقایسه    فراهم آوردن چارچوب  ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقهترین هدف    مهم •

 بـا  هـا  آنی محصوالت برای سـازگار نمـودن   ها بندی طبقهی موجود ها  راهنما در تهیه یا تجدید نظر در طرح     عنوان  به بندی  طبقه این   عالوه  به
ی گونـاگون آمارهـای     هـا   ایجاد شد که هماهنگی میان رشته      اصوالً به این منظور      CPC. گیرد می مورد استفاده قرار     المللی  بیناستانداردهای  

 ابزاری برای یکپارچه ساختن آمارهای اقتصادی تقویـت         عنوان  بهی ملی را    ها  اقتصادی و آمارهای وابسته به آن را افزایش دهد و نقش حساب           
 اسـتاندارد بـرای اسـتفاده تحلیلـی فـراهم           بنـدی   طبقه اصلی به    بندی  طبقه مبنایی برای تدوین مجدد آمارهای پایه از         بندی  طبقهاین  . نماید
  .کند می

• CPC در مورد خدمات تا قبل از تهیه        .  کاالها و خدمات است    تمامی جامعی از    بندی  طبقهCPC   کـه کـل طیـف       المللی  بین بندی  طبقه هیچ 
 آمـار و سـایر کـاربران        کنندگان  ادهاستفی گوناگون خدمات را پوشش دهد و در خدمت نیازهای تحلیلی مختلف             ها  فعالیت  رشته 5یها  ستانده

 یـا   هـا    خاص، در زمینـه    بندی  طبقهی  ها   برای اهداف عام، جزئیات کمتری را نسبت به نظام         بندی  طبقه یک   عنوان  به CPC. باشد موجود نبود  
  .نماید می ارائهکاال،  المللی بینبرای آمار تجارت ) HS( برای آن معتبر هستند، مانند نظام هماهنگ ها گونه نظام کاربردهایی که این

 قرار گرفته   المللی  بینتواند مورد مبادله داخلی یا       می محصوالتی است که     تمامییی برای   ها  شامل رده ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقه •
ل حمل و نقل و شوند از جمله کاالهای قاب می فعالیت اقتصادی محسوب ستانده محصوالتی را که بندی طبقهاین . یا وارد موجودی انبار گردد
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از تعریـف محـصوالت در نظـام        ) CPC( محـوری محـصوالت      بنـدی   طبقه کلی،   طور  به. گیرد میکاالها و خدمات غیر قابل حمل و نقل در بر           

 برطـرف نمـودن نیـاز بـه آمـار در      منظـور  بـه ی محـصول و  ها بندی طبقهبرای حفظ ارتباط با دیگر  . کند میپیروی  ) SNA(ی ملی   ها  حساب
) CPC( محـوری محـصوالت      بنـدی   طبقهیی که قبالً در     ها  دارائی.  دیگر، برخی از انحرافات از استاندارد فوق پذیرفته شده است          یها  چارچوب

  . گنجانده خواهند شدها  جامع دارائیبندی طبقه حذف و در آینده در یک بندی طبقهمنظور شده بودند از این 
• CPC انـواع آمارهـایی کـه    بندی جدول و   آوری  جمعارد تهیه شد تا به صورت ابزاری برای          محوری محصوالت استاند   بندی  طبقه یک   عنوان  به 

تواند تولید، مصـرف واسطه و نهایی، تـشکیل سرمایــه، تجـارت خـارجی یـا                 میاین قبیل آمارها    . مستلزم جزئیات محصول است به کار رود      
 – داده هـای   توانـد در مـتن جـدول       مـی نیز   و  مربوط شود  ها  م یا موازنه  ی کاال، سها  ها  تواند به جریان   می را تحت پوشش قـرار دهد و        ها  قیمت

  .دشوی تحلیلی تدوین ها  و سایر نمایشها ستانده، موازنه پرداخت
ی محصوالت که در سطح جهان به کار        ها  بندی  طبقهدر نهایت سهمی در کاهش تعداد       ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقهامید است که     •

ی آتـی محـصوالت     هـا   بنـدی   طبقـه  محصول برای مقاصد عام به صورت راهنما در          بندی  طبقه یک   عنوان  به بندی  طبقهین  ا. رود ایفا نماید   می
) CPC( محـوری محـصوالت      بنـدی   طبقـه ی ویژه بایستی با چارچوب کلی       ها  بندی  طبقهاین قبیل   . رود میی ویـژه اقتصـادی به کار      ها  رشته

  . تضمین شودها ن دادهی که قابل مقایسه بودنحو بهسازگار باشد 

  CPC بندی طبقه اصول مورد استفاده در ایجاد -2-2-1
یی اسـت کـه هـم جـامع و هـم متقـابالً مـانع                ها  دهد، نظامی از رده    می کاالها و خدمات را پوشش       تمامی محوری محصوالت که     بندی  طبقه •

 هـا   رده. ود بایستی برای یـک رده دیگـر مناسـب باشـد            مناسب نباشد خود به خ     CPCبه این معنی که اگر محصولی برای یک رده          . باشد می
محـصوالت  CPC  . به حداکثر رسیده استها آناند که با سایر اصول مورد استفاده سازگار بوده و میـزان همگنی میان   تنظیم شدهای گونه به

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

 HSدر خـود    . شـود  مـی  سازمان جهانی گمـرک تعریـف        بندی  طبقه،  )HS(سرعنوان یا عنوان فرعی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاال           
بـسیاری از کـشورها بـرای آمـار تجـارت خـارجی و برخـی از                 .  کاالها استفاده شده است    بندی  طبقهز معیار خصوصیات فیزیکی برای      اساساً ا 

 در ایـن کـشورها تـسهیل        CPCشود که معمول سـاختن       میکنند و همین امر باعث       می استفاده   HS بندی  طبقهکشورها برای آمار تولید از      
  .دشو

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

  .رسد مییی که کاال با آن به فروش ها ه است و قیمت از تولید که منظور نظر بودکننده استفاده
شـوند در یـک    می واحد تولید فعالیت رشته محصوالتی که توسط یک     بندی  گروهاهمیت مبدأ فعالیتی کاالها و خدمات در جریان تالش برای            •

 بـا معیـار مبـدأ    هـا  آنز طریق ارتبـاط  ساختار محصول، فناوری و سازمان تولید ویژه محصوالت نیز ا     . ، مورد توجه قرار گرفت    CPCزیرطبقه  
 دیگـر سـازمان     بنـدی   طبقه است که در     بندی  طبقهمعیار مبدأ فعالیتی محصوالت یکی از اصول        . شود می منعکس   CPCفعالیتی در ساختار    

  .ی اقتصادی به کار رفته استها فعالیت رشته تمامی المللی بین استاندارد بندی طبقهملل متحد یعنی 
در نظر گرفته شده است ولی در عمل مشکالتی پیش آمد کـه بایـستی               ) یعنی ماهیت محصول و مبدأ فعالیتی     (هر دو معیار     CPCدر ایجاد    •

کنند مانند گوشـت و پوسـت کـه هـر دو در کـشتارگاه تولیـد                  می کاالهایی با ماهیت بسیار متفاوت تولید        ها  فعالیت  رشتهبرخی  . شد میحل  
 نـشده مـاده خـام حیـوانی     آوری عمــل چون پوسـت  . شوند می قرار داده ن CPCا حتی در یک قسمت      این محصوالت در یک رده ی     . شوند می

شود ولـی گوشـت در زمـره محـصوالت           می بندی  طبقه) محصوالت کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری    (شود که در قسمت صفر       میمحسوب  
  .گیرد می قرار 2خوراکی در قسمت 

از ) HS(شوند بـه خـصوص هنگـامی کـه نظـام هماهنـگ            می قرار داده    CPCتی متفاوت در یک رده      گاهی اوقات کاالهای دارای مبدأ فعالی      •
ندرت بین محصوالت فلزی حاصـل از چـدن و سـایر محـصوالت               به) HS(برای مثال نظام هماهنگ     . ضابطه مبدأ فعالیتی پیروی نکرده باشد     

 بنـدی  طبقـه  یا سایر کاالها آالت ماشین به صورت قطعاتی از HS در گری ریختهاضافه بر این بسیاری از محصوالت . شود میفلزی تمایز قایل  
 273 به گروه CPC در بخش کاالهای    بنا بر این   برای محصوالت چدنی در نظر گرفته نشده و          ای   رده جداگانه  CPCدر نتیجه در    . شده است 
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  . اشاره نشده استISICدر )  فلزاتگری ریخته(
. کند که یـک فعالیـت هـم کـاال و هـم خـدمات تولیـد کنـد                   میآید هنگامی بروز     می با مبدأ فعالیتی پیش      مسائلی مشابه آنچه که در رابطه      •

هر چند مبدأ فعالیتی این خدمات غالبـاً        .  یا مقاطعه  الزحمه  حقیی از این خدمات عبارت است از تعمیر، نگهداری و ساخت بر مبنای              ها  نمونه
 بـا ماهیـت     ای   قابـل مالحظـه    طور  بهاید توجه داشت که ماهیت خدمات مورد بحث ممکن است           با مبدأ فعالیتی خود کاالها یکی است ولی ب        

شده  ارائه، خدمات   بنا بر این  .  شوند بندی  طبقه CPCی مختلف   ها  ی که الزم شود کاالها و خدمات در بخش        طور  بهکاالها تفاوت داشته باشد     
  .ده استش شده متمایز بندی طبقه 4 تا 2ی ها خته شده که در قسمت، از کاالهای ساCPC بندی طبقه 1/1 نسخه 89 الی 86در بخش 

  CPC کاالها و خدمات در -3-2-1
ملموس، قابل   ملموس در مقابل غیر   (گیرد   می عام برای 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    ، یا قابل حمل و نقل در برابر غیر        کردن قابل انبار  کردن در مقابل غیر    انبار
 را  CPCی  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            

ی هـا   یی از وضـعیت   هـا   مثـال . توان این تمایز را قایل شد      میآید که به راحتی ن     می داد، مواردی پیش      کاالها یا خدمات تمیز    عنوان  بهتوان   می
شود که ترکیب یا  می فروخته ای در این موارد نیز مانند موارد دیگر بسته. انرمبهم عبارتند از عکس، نوار کامپیوتری و غذا یا نوشابه در رستو  

 کـه در رسـتوان صـرف        ای  مثالً در مورد غذا یا نوشابه     .  دو جزء کاالها و خدمات تشکیل شده است        مخلوطی از محصوالت است و اغلب از هر       
 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 مـشغول           »محصول مخلوطی « خریدار چنین . ندرو میدهند خدمات به شمار      مییک جزء غیر ملموس را تشکیل       
خواهـد کـاالیی را خریـداری کنـد و احتمـاالً از یکایـک        میکند  میکسی که به کتابفروشی مراجعه    . کند که کاال خریده است یا خدمت       مین

دهد  میه کفش خود را برای تعویض کف آن به تعمیر           از طرف دیگر، کسی ک    .  آگاه نیست  فروش  خرده، ناشر و    مؤلفشده توسط    ارائهخدمات  
در مورد غذای رستوران، بـا توجـه       . کند میگیرد و به قطعات مواد به کار رفته در تعمیر فکر ن            می خرید یک خدمت در نظر       عنوان  بهمبادله را   

  . استتر تر و مبهم به سهم کاال در مقایسه با سهم خدمت مبادله شده، وضعیت متفاوت
تواند از لحاظ نظری جالب باشد و ممکن است برای تدوین و تحلیل بعضی از آمارهای اقتصادی                  می تمایز دقیق بین کاالها و خدمات        اگر چه  •

  . گنجانده شودCPC محصوالت از قبیل بندی طبقهنیز مناسب باشد، نیازی نیست که چنین تمایزی در 

  ی ملیها  کاالها و خدمات در نظام حساب-4-2-1
حاصل ) محصوالت(شود که کاالها و خدمات  میدر این تعریف بیان . شده است ارائه تعریفی برای محصوالت     1993ی ملی   ها  حسابدر نظام    •

 مورد مبادله و گذاری سرمایه برای تولید سایر کاالها و خدمات، به صورت مصرف نهایی یا ها تولید بوده و برای مقاصد گوناگون به صورت داده
بـرای مطالعـه تفـصیلی مبـادالت     .  مترادف با کاالها و خـدمات اسـت  1993ی ملی  ها  واژه محصوالت در نظام حساب    . گیرند میاستفاده قرار   

ی هـا  ، مرز تولید در نظام حـساب عالوه به. شود می استفاده CPC محوری محصوالت   بندی  طبقهملی از    یها  کاالها و خدمات، در نظام حساب     
ی نظـام   هـا   ایـن تعریـف   . شـود  مـی ت توسط خانوار برای مصرف نهایی در داخل همان خانوار را شـامل ن              خدما تأمین است که    ای  گونه ملی به 
  . گنجانده شده استCPCی ها ی ملی اساساً همان است که در خصوصیات ردهها حساب

ی ملی سـابق  ها  نظام حساب نیز به جای مفاهیم تجارت کاالی تجاری و غیر تجاری که در      المللی  بینی ملی برای آمار تجارت      ها  نظام حساب  •
  . را ارتقا بخشیده استCPCاین اقدام انسجام مفهومی . شرح داده شده بود مفاهیم کاالها و خدمات را گنجانده است

  بندی طبقه نظام کدگذاری این -5-2-1
ی هـا   رقـم (، بخش   )ت چپ اولین رقم سم  ( شامل قسمت    بندی  طبقهاین  . مراتب و صرفاً دهدهی است      مبتنی بر سلسله   CPCنظام کدگذاری    •

کـدهای  . اسـت ) گانه بـا هـم     ی پنج ها  تمام رقم (و زیرطبقه   ) رقم اول  چهار(، طبقه   )سه رقم اول از سمت چپ     (، گروه   )اول و دوم سمت چپ    
قسیم  گروه ت9تواند به  میهر بخش در سومین رقم کد .  بخش تقسیم کرد9توان به  می است و هر قسمت را 9 از صفر تا ها مربوط به قسمت
 بخش، 70 قسمت 10 کلی این نظام دارای طور به.  تقسیم شوندزیرطبقه 9 طبقه و سپس به 9توانند به  میبه نوبه خود    ها  شود که این گروه   
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 وجـود داشـته     ای  گونـه فاصـله     بین ارقام هـیچ    که  این پنج رقمی است بدون      CPCکدها در   .  زیرطبقه است  2098 طبقه و    1167 گروه،   305
 استاندارد بندی طبقه دیگر سازمان ملل متحد یعنی  بندی  طبقهی کدهای   ها   اجتناب از اشتباه آن با شماره      منظور  بهظام کدگذاری   این ن . باشد
 ممیـز قـرار   هـا  آن نیز دارای پنج رقم است ولـی در سـمت راسـت سـومین رقـم      SITC بندی  طبقه. انتخاب شد ) SITC( تجارت   المللی  بین
  .گیرد می

اسـتفاده   از عدد صفر   تر  شود به جای رقم بعدی در سطح تفصیلی        می تقسیم ن  تر  ی پایین ها   در سطح خاصی به رده     بندی  طبقهدر مواردی که     •
 زیرطبقـه بـه طبقـه یـا    ) انواع خـاک رس  (154 است چرا که گروه 15400 » انواع خاک رس« زیرطبقهمربوط به    برای مثال کد  . شده است 

 12 مشخص شده اسـت زیـرا بخـش          12030 با کد    »ی قیری ها  زا و ماسه   ی نفت ها  عدنی یا سنگ  قیر م «زیرطبقهطور   همین. شود میتقسیم ن 
ی هـا   قیر معدنی یا سـنگ     (1203شود که طبقه     مییی تقسیم   ها  به چند گروه تقسیم نشده بلکه مستقیماً به طبقه        ) نفت خام و گاز طبیعی    (

  .تری تقسیم نشده است با اجزای کوچک) ی قیریها زا و ماسه نفت
بـه  .  به کار رفته اسـت     تر  جزئیی  ها   رده تمامیتواند همچنین نشان دهد که کد مورد نظر برای جمع            می، عدد صفر    ای  رای کاربردهای رایانه  ب •

 34611ی ها  نمایانگر جمع تمام رده34600 باشد در حالی که کد 2619 تا 2611ی ها تواند نشانگر جمع تمام رده    می 2610این ترتیب کد    
) سایر غـالت   (0119برای مثال طبقه    . شود میمانده کنار گذاشته     ی باقی ها  برای نشان دادن رده    »9 «در صورت امکان عدد   . ت اس 34620تا  

» 9 «ولی این امر در تمام مواردی که در کد از عدد          . اند  نشده بندی  طبقه) غالت (011شامل تمام غالتی است که در جاهای دیگری در گروه           
  . ندارداستفاده شده است مصداق

  بندی طبقه کاربرد -3-1
  بندی طبقه استفاده از سطوح مختلف -1-3-1
 بنا بر این . شود می تأمینیی در سطوح مختلف     ها  اطالعات به صورت مجموعه    ارائهانواع مختلف آمار و استفاده از آن به بهترین وجه از طریق              •

 بـرای   هـا   برای مثال ممکـن اسـت داده      . ن ضروری یا مطلوب باشد     برای مقاصد گوناگو   CPCممکن است استفاده از سطوح مختلف جزئیات        
بـه همـین   .  شوند که با سطح مورد نیاز برای مقاصد آمارهای صنعتی متفاوت باشدبندی طبقهی ملی در سطحی از جزئیات ها  مقاصد حساب 

ی مربـوط بـه     هـا    از داده  تـر   اتی به مراتب تفصیلی   زئیجتواند با    میشود معموالً    می آوری  جمع ها  ترتیب، اطالعات مربوط به تولید که از کارگاه       
ی ها بندی  طبقه چارچوبی برای    CPCمراتبی   ساختار سلسله .  شود بندی  طبقهشود   می اداری تهیه    دهی  گزارشی  ها  تشکیل سرمایه که از نظام    

  .سازد می در سطوح مختلف تفصیلی فراهم ها قابل مقایسه داده

  ی ملی محصوالتها بندی طبقهد  برای ایجاCPC استفاده از -2-3-1
 محصول ملی خـود را  بندی طبقهی محصول ملی خود ندارند یا آن که مایلند ها بندی طبقهبسیاری از کشورها که تجربه یا منابعی برای تهیه        •

در چنـین  . اب کننـد  ملی خـود انتخـ     بندی  طبقه عنوان  به را   CPCتوانند   می نزدیک کنند    المللی  بینی مناسب   ها  بندی  طبقهتا حد ممکن به     
 مورد استفاده قرار تر  را به همین صورتی که هست یا به صورتی گسترده یا فشرده            CPCتوان   میمواردی بسته به نیازها و امکانات هر کشـور         

  .داد
 یکایـک    در طـرح ملـی بـا       بنـدی   طبقـه ی  هـا   ین رده تـر    سازگاری داشته باشد بایستی تفصیلی     CPC محصول ملی با     بندی  طبقه که  اینبرای   •

بـه عبـارت دیگـر، هـر یـک از           .  آمـده باشـد    بـه دسـت    مزبـور    بنـدی   طبقـه   تطبیق داشته و یا از ترکیب یا تجزیه زیر         CPCی  ها  زیـرطبـقه
 از یک زیرطبقه و یـا از دو یـا           جزئی بوده یا    CPC  در زیرطبقه محصول ملی بایستی یا دارای همان دامنه         بندی  طبقه در   ها  ین رده تر  تفصیلی

دو گزینـه اول دارای اولویـت هـستند چـرا کـه       .  قـرار دارنـد    CPC تشکیل شده باشد که ترجیحاً در یک طبقه یا گروه            CPCقه  چند زیرطب 
 را میـسر    تـر   سازند، در حالی که گزینه سوم، انطبـاق در سـطح تجمعـی             می فراهم   CPCین فرصت را برای انطباق در سطح تفصیلی         تر  بیش
 یـا موقعیـت   هـا  آن سـاختار  تأثیر الزاماً تحت CPCی ملی محصـول با     ها  بندی  طبقه شود سازگاری    أمینتدر صورتی که این نیازها      . سازد می
  .ین سطوح خود قرار نخواهد گرفتتر  در تفصیلیها رده

در صـورت تمایـل،   .  باشـد المللـی  بـین  بنـدی  طبقـه  از همـان طبقـه در   جزئـی  گـسترده،  بنـدی  طبقـه ی اضافی برای    ها  بهتر است زیربخش   •
توان با اضافه  میاین کار را .  زیر رده ایجاد کرد9 تا حد ها  فرعی هر یک از زیرطبقهبندی تقسیمتوان با  می را CPCی مبتنی بر    ها  بندی طبقه

   بـه  تـر   ی تفصیلی ها  ی از رده  تر  بیش با جایگزین کردن تعداد      که  اینیا  .  انجام داد  CPCکردن یک رقم اعشار به هر یک از کدهای پنج رقمی            
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در مـواردی کـه ایـن       . ی آن را گـسترش داد     ها  زیرطبقه به   CPCی  ها   فرعی طبقه  بندی  تقسیم از موارد،    ای   در پاره   توان، می ها  زیرطبقهجای  
 بـیش از  CPC برای هر طبقـه  که اینتوان با کدهای پنج رقمی مشخص نمود مشروط بر  می را تر ی تفصیلیها زیرطبقهشود،   میروش اعمال   

ی تعیین شود کـه  نحو به باید تر ی تفصیلیها ، حدود زیر ردهCPCی ها  حفظ قابلیت مقایسه با زیرطبقه  منظور  به. از نباشد  مورد نی  زیرطبقه 9
  . قرار دادCPCی ها زیرطبقه در ای بتوان آن را دوباره به صورت مجموعه

در برخی از کشورها ممکن اسـت       . باشند داشته   CPCی ملی خود نیاز به کاهش سطح جزئیات         ها  بندی  طبقهبعضی کشورها ممکن است در       •
برای مثال ممکن است برای     .  موجود نباشد  CPCی  ها  ی دیگری مربوط به سایر رده     ها  اهمیت بوده و داده     نسبتاً بی  CPCی  ها  تعدادی از رده  

) آالت  ماشین (46 تا   43 یها  ی موجود در بخش   ها  یی مشابه یکایک رده   ها  ی ملی خود رده   ها  بندی  طبقهبعضی از کشورها عملی نباشد که در        
 در  هـا   ی هر یک از این بخـش      ها   یا طبقه  ها  این قبیل کشورها ممکن است تشخیص دهند که ترکیب تمام یا تعدادی از زیرطبقه             . ایجاد کنند 

  . استتر  مناسبها آن ملی بندی طبقهین سطح تر ی مجزا در تفصیلیها رده

  CPC کنندگان استفاده حمایت از -3-3-1
ی ملی محصول   ها  بندی  طبقهممکن است پدیدآورندگان    .  را به عهده دارد    CPC سازی  بهنگامازمان ملل متحد مسئولیت تهیه و       بخش آمار س   •

 CPC کننـدگان   استفاده. کنند به ایجاد ارتباط با بخش آمار سازمان ملل متحد تمایل داشته باشند             می استفاده   CPCنهادهایی که از     و سایر 
 کلی حمایت فنی در اعمال      طور  بهی 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 مـشکلی کـه در اجـرای      می تشویق   کنندگان  استفاده.  آگاه خواهند شد   بندی  طبقهاین  
 در اختیـار قـرار داده و پیـشنهادات و           بندی  طبقهتجربه و تذکرات خود را در رابطه با مناسب بودن            هند و شوند جلب کنند و توضیح بخوا      می

 بتواند  CPC کنندگان  استفاده از دامنه و نیازهای      تر  بیشاست که آگاهی     امید. نظرات خود را برای افزایش میزان سودمندی آن اعالم نمایند         
  .ماید محصوالت را تسهیل نبندی طبقهبهبود 

  :ی آماری به نشانی پستیها بندی طبقهقسمت بخش آمار سازمان ملل،   مدیربهتوانند نظرات خود را  می CPCکاربران 
2 United Nations Plaza, 
Room DC2-1670, New York, 
Ny 10017, USA. 

دورنگار:  1-212-963-1374 

 بـر روی  Contact us یا با اسـتفاده از اتـصال   و ) chl@un.org(یکی  به نشانی پست الکترونها بندی طبقهیا از طریق خط مستقیم بخش 
  . ارسال نمایندhttp://unstats.un.org/uns/class اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در نشانی المللی بینی ها بندی طبقهسایت 

  ها بندی طبقه با سایر CPC  ارتباط-4-1
  )ISIC(ی اقتصادی ها فعالیت رشته تمامی للیالم بین استاندارد بندی طبقه ارتباط با -1-4-1
یـی ها  بندی  طبقههر دو   ) ISIC(ی اقتصـادی   ها  فعالیت  رشته تمامی المللی  بین استاندارد   بندی  طبقهو  ) CPC( محوری محصوالت    بندی  طبقه •

هـر زیرطبقـه از     . دهـد  میرا نشان    وابسته به یکدیگر سازمان ملل متحد        بندی  طبقه جنبه فعالیتی این دو      ISICبرای مقاصد عام هستند که      
CPC عمده در یک یا چنـد طبقـه معـین از    طور به شامل کاالها یا خدماتی است که ISIC, Rev.3,1   نیـاز  تـأمین بـرای  . شـود  مـی تولیـد 

 1/3یـرایش   از وفعالیـت   رشـته  به یک یـا چنـد   CPC زیرطبقه را دریابند هر ISIC و CPC که مایلند رابطه بین ISIC از  کنندگان  استفاده
ISIC   طبقـه اصـلی   . شود ارجاع شده اسـت  میین کاالها یا خدمات موردنظر معموالً از آن طریق تولید     تر  بیش کهISIC  کـردن   بـا فهرسـت 

. دهند نشان داده شده اسـت  می ارائه را CPCیی که ساختار تفصیلی ها  در جدولCPC مربوط   زیرطبقهدر جوار   کدهای چهار رقمی متناظر     
ی خـاص را    ها  فعالیت  رشتهتوان کاالها یا خدمات اصلی حاصل از برخی از           می ISICی  ها   بر اساس مرجع   CPCی  ها  زیرطبقهبا تنظیم مجدد    

  .یافت
مطلوب بـه   تالش در این جهت نه عملی و نه         .  نیست ISIC و   CPCبایستی توجه داشت آنچه مورد نظر است تطبیق یک به یک کدها میان               •

 را نیـز  SITC به خصوص در سطوح باالتر منجر شـده و همـاهنگی بـا    CPCی ها  نظر رسید چرا که ممکن است به توصیف نامناسبی از رده          
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 در انـواع    CPC، در نظـر اسـت کـه از          عـالوه   بـه .  پیچیده و دستخوش تحول است     ها  آنو محصوالت    ها  فعالیت  رشتهارتباط بین   . مشکل کند 

 تلقی کرد زیرا به فهرست کردن کاالها و خدمات تولیـد            ISICی از   ا  یافته  استفاده شود و نبایستی آن را تنها صورت گسترش         گوناگون آمارها 
  .شود می محدود نISICی ها فعالیت رشته بر اساسشده 

  )HS( ارتباط با نظام هماهنگ -2-4-1
ی صـفر تـا     ها   در قسمت  CPCی  ها  زیرطبقه وجود دارد زیرا     HS و CPCدر رابطه با کاالهای قابل حمل و نقل، رابطه بسیار تنگاتنگی میان              •

 5000در نتیجـه، بـا اسـتفاده متجـاوز از     . دهنـد  مـی را تشکیل  HS-2002ی کامل نظام هماهنگ  ها   و تنظیم مجدد رده    ها  بندی  گروهچهار،  
یی کـه   ها  در جدول .  ایجاد شده است   CPC هزیرطبق 1152ی ساختاری،   ها   قالب عنوان  به HS-2002سرعنوان و عنوان فرعی نظام هماهنگ       

 یهـا    در قـسمت   CPCی  ها   در کنار هر یک از زیرطبقه      HS-2002دهند کدهای متناظر نظام هماهنگ       می را نمایش    CPCساختار تفصیلی   
  .صفر تا چهار نشان داده شده است

 از یـک یـا چنـد        هـا   آناند که هـر یـک از         یف شده طوری تعر ) ی صفر تا چهار   ها  قسمت( برای کاالهای قابل حمل و نقل        CPCی  ها  زیرطبقه •
  .شود میتشکیل ) HS(عنوان فرعی شش رقمی نظام هماهنگ 

کنـد چنـد مـورد     مـی  تطبیـق  HSی صفر تا چهار با یک یا چند سرعنوان یا عنوان فرعی           ها   در قسمت  CPC زیرطبقهولی این قانون که هر       •
  . نداردHSهیچ معادلی در  CPCدر ) آب داغ بخار و (17300 زیرطبقهبرای مثال، :  دارد ءاستثنا

 بنـدی   طبقـه  معیارهـای زیر   بـر اسـاس    است کـه     المللی  بینفهرست موضوعی جامعی از کاالهای مورد مبادله در سطح          ) HS(نظام هماهنگ    •
 تمـامی ایـن اصـول در      . ی اقتـصادی  ها  فعالیت) ت(مورد استفاده یا عملکرد،     ) پ(،  آوری  عملمرحله  ) ب(مواد خام یا اصلی،     ) الف: (شوند می

) WCO( به سازمان جهانی گمرک      1994ی گمرکی نیز که در سال       ها  شورای همکاری . اند  ی بعدی فهرست موضوعی رعایت شده     ها  ویرایش
 بایـستی فقـط   HSولی این اصل که هر عنوان فرعی .  منظور شود HSتغییر نام یافت در اصل موافقت نمود که معیار مبدأ فعالیتی در ایجاد              

.  دقیق پیروی شود   طور  بهتوانست   میشوند به دالیل گوناگون ن     می تولید   فعالیت  رشته معمول فقط توسط یک      طور  بهامل کاالهایی باشد که     ش
دلیـل  . در بعضی موارد برای مقامات گمرکی ممکن نبود که بتوانند بر مبنای خصوصیات فیزیکی یک کاال مبدأ فعالیتی آن را متمایز سـازند                      

در مـوارد دیگـر تمـایزات تـاریخی و حقـوقی            .  بودند اهمیت  بی المللی  بینشد که در تجارب      مییی منجر   ها  د که این تمایز به رده     دیگر آن بو  
 موارد مشخص نبود که محصوالتی بـا        ای  در پاره .  نیازهای اداری بازرگانی و گمرکی بر معیار مبدأ فعالیتی پیشی گرفته است            تأمیننهفته در   

این حقیقت که کشورها دارای ساختارهای اقتصادی متفاوتی بر حـسب فعالیـت             . گیرند مین در کجای نظام هماهنگ قرار       مبدأ فعالیتی معی  
  .دهد میهستند مشکل رعایت این اصل را افزایش 

ی هـا   تعرفه گمرکی شورای همکـاری 1 )نومنکالتور(فهرست موضوعی   نسخه اصلیبر اساس) HS(نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاالها        •
 ایـن فهرسـت بـه فهرسـت موضـوعی شـورای       1974در سـال  .  است شکل گرفت1955گمرکی که همان فهرست موضوعی تعرفه بروکسل        

ی گمرکـی  هـا   تعرفه بروکسل و تعرفه شـورای همکـاری    سازی  یی که برای هماهنگ   ها  تالش. تغییر نام یافت  ) CCCN(ی گمرکی   ها  همکاری
)BTN/CCCN (  تجارت   المللی  بین استاندارد   بندی  طبقهبا )SITC (          اسـتاندارد   بنـدی   طبقهصورت گرفت به تطابق کامل آن با ویرایش دوم 

رقمـی موجـود در تعرفـه شـورای          ی چهـار  هـا   ، در حـالی کـه سـرعنوان       1988 در سـال     HS.  منجـر شـد    1978 تجارت در سال     المللی  بین
.  شده بود، به مرحله عمل درآمد      بندی  طبقهشوند وارد    میص  ی فرعی که با کدهای شش رقمی مشخ       ها  ی گمرکی تعدیل و عنوان    ها  همکاری

ی کمیته ها  از طریق نشستیک بارسال   هر سه یا چهار    HSاین امکان را فراهم ساخته است که        ) WCO(ی سازمان جهانی گمرک     ها  برنامه
 شرکت دارند تا حفظ HSر روزآمد کردن آمارشناسان کشورهای عضو و بخش آمار سازمان ملل متحد در کا. ، روزآمد گردد  تجدید نظر فرعی  

 بـه  2002ین اصالحیه نظام هماهنـگ در اول ژانویـه          تر  تازه.  تضمین شود  المللی  بینی  ها  بندی  طبقهرابطه بین این فهرست موضوعی و سایر        
  .مرحله اجرا درآمد

ی قرارداد برای اجرای ایـن نظـام مـورد    ها فنظام هماهنگ عالوه بر فهرست موضوعی، مشتمل بر مقررات قانونی تعبیر و اصولی است که طر     •
گیـرد کـه بـه تفـسیـر و          مـی  بسیار کامل از توضیحات و یک فهرست الفبایی را نیز در بـر               ای   مجموعه HSاین،   ، افزون بر  اند  توافق قرار داده  
  .کند می کمک بندی طبقهاستفاده از این 

________________________________________________________________________  
1 Nomenclature  
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 نظام هماهنگ توصیف و کدگـذاری کاالهـا تـضمین شـده     المللی بینیون  و اجرای آن در سطح جهان توسط کنوانس  HSاستفاده گسترده از     •
دارد که هر یک از طرفین قرارداد بایستی آمارهای داد و ستد واردات و صادرات خود را مطابق  میقرارداد تنظیمی مقرر ) ب (1/3ماده  .است

دالیل استثنایی از قبیل محرمانـه       جایی که انتشار به    ز آن تا  با کدهای شش رقمی نظام هماهنگ یا به ابتکار طرف قرارداد در سطحی باالتر ا              
  .بودن به لحاظ بازرگانی یا امنیت ملی ممنوع نباشد در دسترس عموم قرار دهد

  )SITC( تجارت المللی بین استاندارد بندی طبقه ارتباط با -3-4-1
ی هـا   قالـب عنـوان   بـه  HS نیز از عناوین فرعی      SITCسوم   است زیرا در ویرایش      HS و   CPC مشابه ارتباط بین     SITC و   CPCارتباط بین    •

 مـوارد   SITC کاالهـا در     بندی  گروه. باشد استفاده شده است    می تر   کاالها که برای تحلیل اقتصادی تجارت مناسب       بندی  گروهساختاری برای   
) ت(رد بـازار و مـوارد اسـتفاده از محـصول،     عملکـ ) پ(، آوری عمـل مرحلـه  ) ب(مواد مورد استفاده در تولید،   ) الف(نماید   میزیر را منعکس    

 در مورد کاالهای قابل حمـل  CPC با SITCدر ارتباط با انطباق ویرایش سوم    . تحوالت فناوری ) ث(و   اهمیت کاالها از لحاظ تجارت جهانی     
بـه  . گیرنـد  می تا چهار قرار ی صفرها  در قسمتCPCی ها  کامل در یکایک زیرطبقهطور به SITCو نقل، تمام اقالم پنج رقمی ویرایش سوم    

 نیـز ذکـر شـد،       44مشابه آنچه که در بنـد       . شود می تشکیل   SITC از یک یا چند قلم کاالهای ویرایش سوم          CPCی  ها  زیرطبقه این ترتیب 
دهند بـه   می را نشان CPC که ساختار تفصیلی ییها  در جدولSITC و ویرایش سوم CPCتطابق .  برای این قانون وجود دارد     استثناءموارد  

 گونـه   هـیچ  فقط با کاالهای قابل حمل و نقل سر و کـار دارد              HS نیز مانند    SITC که   جا  آناز  . گردیده است  رائهاشرح مندرج در بخش سه      
  . وجود نداردCPC 9 تا 5ی ها برای رده HS-2002 و نظام هماهنگ CPC یا SITC و ویرایش سوم CPCتطبیقی میان 

 دلیـل  بـه  -1996HS و  CPC 0/1اق بـین نـسخه      بـ در مقایسه با انط    HS-2002 و نظام هماهنگ     CPC 1/1در حالی که انطباق بین نسخه        •
 نیـز تحـت   SITCویـرایش سـوم   .  رخ نداده استSITC و CPC دستخوش تحول گردیده است، چنین تحولی در انطباق بین  HSتغییرات

 ارتبـاط  SITCرا بـه ویـرایش سـوم     HS-2002نظـام هماهنـگ   در عوض، جدول تطبیق جدیدی کـه      .  قرار نگرفته است   HS تغییرات   تأثیر
، به SITCبه ویرایش سوم  HS-2002 از ها به هنگام تبدیل داده. دهد تهیه شده که از طریق بخش آمار سازمان ملل قابل دسترسی است    می

  .استفاده شودباید از جدول مذکور  ،SITCی ها ی نظام هماهنگ و ردهها جای استفاده از تطابق ضمنی بین دسته

   و استانداردهاها بندی طبقهارتباط با سایر  -4-4-1
 کاالهـا و  بنـدی  طبقـه  یـک  عنوان به CPC و استانداردهای دیگری نیز هستند که به علت نقش          ها  بندی  طبقه،  SITC و   ISIC  ،HSعالوه بر    •

  .خدمات برای مقاصد عام با آن ارتباط متقابل دارند
 ارتبـاط پیـدا   CPC با  SITC از طریق همبستگی تنگاتنگ آن با 1(BEC)ی عمده اقتصادی ها  ردهر حسبب سازمان ملل متحد بندی طبقه •

 گـردآوری شـده   SITCی تجارت خارجی که با استفاده از ها  ابزاری برای تبدیل دادهعنوان به آن است که (BEC)منظور از طراحی   . کند می
معمـوالً از طریـق تطـابق       .  معنادار است به خدمت گرفته شود      (SNA)ملی   یها  ابی مصرف نهایی که در چارچوب نظام حس       ها  است به رده  

CPCسوم   با ویرایشSITC ونیزازطریق تطابق SITC با BEC ی ها قهـتوان کل زیرطب میCPCی ها  را در ردهBECترتیب مجدد بخشید .  
مخـارج  ی ها بندی طبقهکند، در تهیه  می تأمین (SNA) ی ملیها ی نظام حسابها  بعد محصول را در بسیاری از جدولCPCیی که   جا  آناز   •

 شـامل  2هـدف  بـر حـسب   مخـارج ی ها بندی طبقهاین موضوع در نشریه    . گیرد میی ملی نیز مورد نظر قرار       ها   در نظام حساب   برحسب هدف 
 غیرانتفاعی در   اتمؤسس مقاصد   بندی  طبقه،  4(COFOG) وظایف دولت    بندی  طبقه،  3(COICOP)هدف   بر حسب  مصرف فردی    بندی  طبقه

ی هـا  ن اسـاس انطبـاق  ای بر.  منعکس شده است6(COPP) هدف بر حسب  تولیدکنندگان مخارج   بندی  طبقه و   5(COPNI)خدمت خانوارها   

________________________________________________________________________  
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 
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  .اند  بسط یافتهCPC و COICOPی ها بین رده

 خود  المللی  بین تجارت   بندی  طبقه عنوان به را   1(CN) فهرست موضوعی ترکیبی     1988از ابتدای سال    ) اتحادیه اروپایی فعلی  (جوامع اروپایی    •
 با دو رقم اضافی است که برای نیازهای ویژه آماری و گمرکی             HS، گسترشی از    CNفهرست موضوعی ترکیبی    . مورد استفاده قرار داده است    

ارد بـدین نحـو کـه        و فهرست موضوعی ترکیبی، ارتبـاط مـستقیمی وجـود د           CPCبین  . شود میکشورهای عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته        
  . تنظیم مجدد نمودCPCی ها ی فهرست موضوعی ترکیبی را در زیرطبقهها توان کل رده میهمیشه 

 محـصول  بنـدی  طبقـه  و  (NACE)داخل جوامـع اروپـایی       ی اقتصادی در  ها  فعالیت   رشته بندی  طبقهساختار و محتوای نسخه ویرایش شده        •
ی اقتـصادی   هـا   بنـدی   طبقه سازی  ش مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای هماهنگ         مربوط به آن در اتحادیه اروپا با تالش و کوش         

 بنـدی   طبقـه مبنـای     بـر  2(CPA) فعالیـت    بـر حـسب    محـصوالت    بنـدی   طبقـه .  سـازگار باشـد    CPC و   ISICی توسعه یافـت تـا بـا         نحو  به
فهرسـت محـصوالت    .  در سـطح تفـصیلی اسـت       CPCی با    تهیه شده و دارای پیوندهای     (NACE)ی اقتصادی جوامع اروپایی     ها  فعالیت  رشته

 CPC هـر دو بـه   CPC و PRODCOM بـا فهرسـت موضـوعی    HSتواند از طریق تطابق  می نیز  3(PRODCOM)صنعتی اداره آمار اروپا     
  .مرتبط شود

 53ی بخـش  ها بق با زیرطبقه در تطاCPC مقدماتی بندی طبقهی ها   با توجه به ساختار و محتوای رده       CPCدر جریان کارهای ابتدایی تهیه       •
  .مارهای ساختمان استفاده شده است سازمان ملل متحد برای آالمللی بینی ها از توصیه )ساختمان(
ی خـدمات را تحـت      هـا    بخـش  بنـدی   طبقه،   4اروگوئه مذاکرات تجاری  تسنشبازرگانی طی   ی گمرکی و    ها   عمومی تعرفه  نامه  توافقدبیرخانه   •

 (WTO) که استفاده از آن بـرای اعـضای سـازمان تجـارت جهـانی                بندی  طبقهاین  .  تهیه نمود  (GATS)ات   عمومی تجارت خدم   نامه  توافق
 منظـور  به.  مقدماتی استCPC عمدتاً مبتنی بر W/120 بندی طبقه.  میان اعضا پخش شدW /GNS/120باشد، با عنوان سند  میاختیاری 

، یک بازبینی فنی جامع توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، بخـش  CPCی فراهم نمودن توضیحات تفصیلی در مورد تغییرات نسخه فعل    
روند این بازبینی منجر به تـصحیحات       . کند انجام شد   می که در زمینه آمار خدمات فعالیت        5 گروه ووربرگ  CPCآمار سازمان ملل و زیرگروه      

 CPCبا این وجود، تحوالت ایجاد شـده در         .  منظور گردید  CPCمورد آن شد که این تغییرات در         تفسیرهایی در ارائه   و   بندی  طبقهویرایشی  
، در رونـد دور     WTOکشورهای عـضو    . شود می استوار هستند ن   CPCپایه    که همچنان بر   GATSموجب تغییر تعهدات جاری در چارچوب       

رود کـه همکـاری در    انتظار مـی . دپردازن می W/120 بندی طبقه آغاز شد، به بحث در مورد تغییرات 2000ویه سال ـجدید خدمات که از ژان    
  . ادامه پیدا کندCPCی آتی ها  و بازبینیسازی بهنگامزمینه تجارت خدمات طی 

طوری هماهنگ شـود کـه سـازگاری میـان پنجمـین             ها   خواستار شد فعالیت   1997کمیسیون آمار در بیست و نهمین نشست خود در سال            •
 و جـزوه مربـوط   1993 (SNA)ی ملی ها ، نظام حساب 0/1CPC، نسخه (IMF) پول یالملل بینی صندوق ها ویرایش جزوه موازنه پرداخت

جزوه پیشنهادی توسـط    . به آمار تجارت خدمات پیشنهادی توسط گروه کار ویژه میان سازمانی ملل متحد در زمینه آمار خدمات حفظ شود                  
 خدمات منـدرج    المللی  بین توصیه شده برای تجارت      بندی  طبقه تجارت خدمات خواهد بود که گسترشی از         بندی  طبقهگروه کار ویژه، حاوی     

ی هـا    قالـب  عنـوان   بـه  CPCکـدهای   .  پـول اسـت و بـا آن سـازگاری دارد           المللی  بینی صندوق   ها  در پنجمین ویرایش جزوه موازنه پرداخت     
ی هـا   رده. ال لحـاظ خواهـد شـد       تمام و کم   طور  بهشود   می مبادله   المللی  بینساختاری اساسی برای توصیف محصوالت خدماتی که در سطح          

 و نـسخه  هـا   خدمات موازنه پرداختبندی  طبقه تطابق   نویس  پیش و   اند   مرتبط شده  CPC مقدماتی   بندی  طبقه و خدمات با     ها  موازنه پرداخت 
0/1 CPCیافتــه ی بــسطهــا  خــدمات موازنــه پرداخــتبنــدی طبقــهتطــابق .  تهیــه شــده اســت (EBOPS) 0/1، نــسخه CPC و فهرســت 

120/W/GNS  منظور شده است6المللی بینجزوه آمارهای تجارت خدمات نیز در .  
 تهیه شده و در سی و یکمین نشست کمیسیون آمـار            7(TSA)ی اقماری گردشگری    ها   با عنوان حساب   المللی  بیناخیراً یک استاندارد جدید      •

________________________________________________________________________  
1  Combined Nomenclature 
2 Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community 
3 List of PRODucts of the European COMmunity 
4 Uruguay Round of trade negotiations 
5 Voorburg Group on Service Statistics 
6 Manual on Statistics of International Trade in Services 
7 Tourism Stellite Account 
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  آن بـر   تأثیر گردشگری و    گیری  اندازهمعیاری جهت   استاندارد مذکور   .  برگزار گردید به تصویب این کمیسیون رسیده است        2000که در سال  
  .نماید میارائه ی ملی ها اقتصاد در چارچوب کالن اقتصادی نظام حساب

• TSA،      یی کـه ایـن محـصوالت را تولیـد          هـا   فعالیـت  شـود و   مـی  که توسط بازدیدکنندگان خریداری      ای   گردشگری را از نظر محصوالت ویژه
 TSAی بـه کـار رفتـه در    هـا  بندی طبقهتعاریف، مفاهیم و . کند می فهرست ISIC و   CPC بر اساس ا  نماید، تعریف و محصوالت مذکور ر      می
  . تشریح شده است»1شناختی توصیه شده چارچوب روش: حساب اقماری گردشگری«شناختی پیشنهادی در نشریه    چارچوب روشعالوه به

  CPCتفسیر نظام  -5-1
  قواعد تفسیر -1-5-1
آیـد، بـروز حـاالت بـسیاری را      مـی گیرد پـیش   می آماری دیگری که در سطح وسیع مورد استفاده قرار بندی طبقه هر  که در مورد طور  همان •

 و کدگذاری محـصوالت  بندی طبقههنگام .  روشن نباشدCPCتوان انتظار داشت که طی آن انتساب یک کاال یا خدمت خاص به یک رده     می
ل له متضمن کاالهای قابل حمل و نقل باشد یا به محصوالتی غیر از کاالهای قابل حمل و نق  حاصل یک مباد   که  این، بسته به    CPC بر اساس 

  .مربوط شود، قواعد زیر معتبر خواهد بود
ی متناظر در نظـام هماهنـگ توصـیف و کدگـذاری کاالهـا         ها   رده بر اساس ی صفر تا چهار     ها  ی مربوط به قسمت   ها   کاالها در رده   بندی  طبقه •

  . مقررات حاکم بر آن به شرح زیر استتعیین خواهد شد که

  قواعد کلی برای تفسیر نظام هماهنگ
  :حاکم خواهد بود  کاالها در فهرست موضوعیبندی طبقهاصول زیر به 

، ]مربـوط بـه نظـام هماهنـگ       [ بـرای اهـداف حقـوقی     . انـد   فقط به خاطر سهولت ارجاع تعیین شـده        ها   و زیرفصل  ها  ، فصل ها  عناوین قسمت  •
و همچنین طبق شرایط زیـر تعیـین         ها   و فصل  ها  یک از توضیحات مربوط به قسمت       و هر  ها   مندرجات سرعنوان  بر اساس یستی   با بندی  طبقه

  : و توضیحات مزبور طور دیگری ایجاب نکندها  سرعنوانکه اینشود، مشروط بر 
که  آن  ناقص یا تمام نشده آن باشد مشروط بر        حالت هرگونه انتساب کاال به یک سرعنوان باید شامل انتساب کاالی مورد نظر در            ) الف -2

انتـساب یـک کـاالی      . شده است دارای صفات اصلی کاالی کامل یا تمام شده باشد          ارائه  کاالی ناقص یا تمام نشده به شکلی که         
واردی کـه کـاال   باید برای م )  شود بندی  طبقه کامل یا تمام شده      عنوان  بهیا کاالیی که نتواند طبق این قاعده        (کامل یا تمام شده     

  .مونتاژ یا پیاده شده است نیز در نظر گرفته شود
هرگونه انتساب یکی از موارد یا اجسام به یک سرعنوان باید با توجه به مخلوط یا ترکیبی از آن ماده یـا جـسم بـا سـایر مـواد یـا              ) ب -2

 ها آن توجه به کاالهایی که تمام یا قسمتی از انتساب کاالیی متشکل از یک ماده یا جسم معین باید با        . اجسام در نظر گرفته شود    
 انـد   کاالهایی که از بیش از یک ماده یا جسم تشکیل شـده           بندی  طبقه. م ساخته شده است در نظر گرفته شود       ـاز آن ماده یا جس    

  . باشد3بایستی طبق اصول قاعده 
 بنـدی   طبقـه  باشـند،    بنـدی   طبقه در دو یا چند سرعنوان قابل        یا به هر دلیل دیگری کاالها     ) ب( -2هرگاه در بدو امر ضمن متابعت از قاعده          •

  :شود میصورت زیر انجام  به
ولـی  . شـود  مـی دهند تـرجیح داده   می ارائهی تر یی که توصیـف کلیها دهد به سرعنـوان می  ارائهین توصیف راتر  سرعنوانی که دقیق )الف

سام موجود در کاالهای مخلوط یا ترکیبی اشـاره کننـد یـا فقـط بـه                یک فقط به بخشی از مواد یا اج        هرگاه دو یا چند سرعنوان هر     
 را  هـا   گونـه سـرعنوان    ی در نظر گرفته شده است داللت کنند بایستی این         فروش  خرده که برای    ای  قسمتی از اقالم موجود در مجموعه     

  .دهدارائه ی از کاالها تر قیقتر یا د  توضیح کاملها آن یکی از که ایننسبت به این کاالها به یکسان مشخص فرض کرد ولو 
کاالهای مخلوط و مرکب متشکل از مواد گوناگون یـا سـاخته شـده از اجـزای مختلـف و کاالهـایی کـه بـه صـورت مجموعـه بـرای                                ) ب

________________________________________________________________________  
1 Tourism Stellite Account: Recommended Methodological Framework  
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حدی که این ضابطه قابـل اعمـال باشـد            شوند بایستی تا   بندی  طبقه) الف( -3 بند   بر اساس توانند   میشوند و ن   میارائه  ی  فروش  خرده
  .اند  شوند که گویی از ماده یا عنصری که ماهیت ذاتی کاال را به آن بخشیده است تشکیل شدهبندی طبقهری طو

 را تحت سرعنوانی کـه در آخـرین شـماره ردیـف             ها  آن نمود باید    بندی  طبقه) ب( -3یا  ) الف( -3 بند   بر اساس هرگاه کاالها را نتوان     ) پ
  . کردبندی طبقهکه به همان اندازه سزاوار توجه هستند مربوط قرار دارد در میان سایر کاالهایی 

 دارند ها آنین شباهت را با    تر  بیش نباشند بایستی زیر یک سرعنوان، متناسب با کاالهایی که           بندی  طبقهکاالهایی که مطابق قواعد فوق قابل        •
  . شوندبندی طبقه

  :شود بایستی از قواعد زیر پیروی نمود میاره ی فوق، در مورد کاالهایی که ذیالً به آن اشها بینی پیشعالوه بر  •
ی مشابه که از نظر شکل و قالب به ها جلد دوربین، جعبه آالت موسیقی، جلد تفنگ، جعبه وسایل نقاشی، جعبه گردن بند و محفظه) الف

جـای دهنـد و بـرای       توانند یک کاالی خاص یا مجموعه یی از کاالهای خاص را در خـود                می که فقط    اند  طرز ویژه یی طراحی شده    
 مناسب هستند هرگاه از نوعی باشند که همـراه با کـاال فروختــه              اند  با کاالیی که به خاطر آن ساخته شده       ارائه  استفاده درازمدت و    
 بـاز   هـا   آن به خـود     ها  آنیی که مجمـوعه ویژگی اصـلی      ها  ولی این قاعـده در مورد محفظه     . شوند می بندی  طبقهشوند با همان کاال     

  .کند میگردد مصداق پیدا ن می
ی مخصوص بسته بندی که همـراه بـا کـاالی           ها  ، مواد بسته بندی و محفظه     )الف(-5 موارد پیش بینی شده در قاعده شماره         بر اساس ) ب

ـ      میشوند اگر از نوعی باشند که معموالً برای بسته بندی این قبیل کاالها مورد استفاده قرار                  میارائه  داخل خود    ا خـود   گیرنـد بایـد ب
 برای استفاده مکرر مناسب تشخیص داده شوند قاعـده    ها  ولی در صورتیکه این گونه مواد بسته بندی یا محفظه         .  شوند بندی  طبقهکاال

  .فوق در این موارد مصداق نخواهد داشت
 و تـذکرات    هـا   جات زیرعنوان  مندر بر اساس ی هر سرعنوان    ها   کاالها در زیرعنوان   بندی  طبقه،  ]مربوط به نظام هماهنگ   [ برای اهداف حقوقی   •

یی که در یـک سـطح قـرار         ها  شوند که فقط زیرعنوان    میطبق قواعد فوق و با این باور تعیین           همراه با تغییرات الزم بر     ها  مربوط به زیرعنوان  
 متن جز ایـن اقتـضا       که  این مصداق دارد مگر     ها  و فصل  ها  مورد اهداف این قاعده نیز تذکرات مربوط به قسمت         در. دارند قابل مقایسه هستند   

  .کند
، هـا   ، گـروه  هـا    بـه شـرحی کـه در بخـش         ها   مندرجات رده  بر حسب عمدتاً خدمات     محصوالت غیر از کاالهای قابل حمل و نقل و         بندی  طبقه •

یـا چنـد    هرگاه خدمات در نظـر اول در دو         . شده است تعیین خواهد شد    ارائه   CPC بندی  طبقه 9 تا   5ی  ها   در قسمت  ها   یا زیرطبقه  ها  طبقه
، هـا  قـسمت (یی که در یک سطح قرار دارنـد  ها  فقط ردهکه این به شرح زیر انجام خواهد شد به شرط   بندی  طبقه باشند،   بندی  طبقهرده قابل   

  :قابل مقایسه باشند) ها  یا زیرطبقهها ، طبقهها ، گروهها بخش
  .شود میدهند ترجیح داده  میارائه ی تر ف کلییی که توصیها دهد به رده میارائه ین توصیف را تر  که دقیقای  رده)الف(
حدی که این ضابطه     شوند باید تا   بندی  طبقه) الف (بر اساس توانند   مییافته و ن   خدمات مرکب که از ترکیبی از خدمات مختلف شکل        ) ب(

  .اند  آن گرفته شوند که گویی متشکل از خدمتی هستند که ماهیت اصلی خود را ازبندی طبقهی ا گونه قابل اعمال است به
ی کـه در آخـرین شـماره ردیـف          ا   را تحـت رده    هـا   آن نمود باید    بندی  طبقهالذکر   فوق) ب(یا  ) الف (بر اساس هرگاه خدمات را نتوان     ) پ(

  . کردبندی طبقهمربوط قرار دارد در میان سایر خدماتی که به همان اندازه سزاوار توجه هستند 
 بنـدی  طبقـه  دارنـد  هـا  آنین شـباهت را بـا   تـر  بـیش  نباشند تحت رده متناسب، خدماتی که بندی طبقهخدماتی که مطابق قواعد فوق قابل        •

  .شوند می
 جـزء  بـر حـسب   که این معیار قابل اعمـال باشـد   جا آندهند بایستی تا     میاز کاالها و خدمات را تشکیل       ) ترکیبی(محصوالتی که یک بسته      •

  . شوندبندی طبقهخود ) ارزش افزوده(اصلی 

   توضیحات-2-5-1
 تعریـف شـده اسـت، عـالوه بـر           HS مندرجات   بر حسب  CPCی صفر تا چهار مربوط به کاالهای قابل حمل و نقل در             ها   که قسمت  جا  آناز   •

 .مصداق دارد ها  نیز در مورد این قسمتHSقواعد تفسیر، توضیحات 
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شود که در صورت تهیه مطالب مرجع جدید         می باعث کاهش اغتشاشی     ها  آن با جزئیات کامل تنظیم شده و استفاده از          HSتوضیحات  
–United Nations Statistical Commission-DRAFT CPC V1,1)  در نـشریه   HSتوضـیحات    . امکـان بـروز داشـت      CPCهمراه با   

 اسبـر اسـ   ی صفر تا چهار نیـز       ها   در قسمت  CPCی  ها  شرح عناوین رده  .  ولی در مرجع اصلی موجودند     اند  تجدید چاپ نشده   (21,02,2002
HS   با توجه به محتوای زیرطبقات      .  تنظیم شده استCPC  2002ی فرعـی    هـا    و عنوان  ها  ، مراجعه به کد سرعنوان    4 ی صفر تا  ها   در قسمت 
HS ی ها تواند درک بهتری درباره پوشش محتوای زیرطبقه می و توضیحات مربوط به آنCPCی مذکور فراهم نمایدها  در قسمت.  

 CPC V1,1دهنـد در بخـش چهـار نـشریه      مـی  که عمدتاً محـصوالت خـدماتی را پوشـش    9 تا 5ی ها ت در قسمCPCی ها توضیحات رده •
 ارجاع توصـیف نمـوده      منظور  به اند   را که مستثنی شده    ها  آنگیرند و    میاین توضیحات خدماتی را که در هر زیرطبقه جای          . اند  نجانده شده گ

هرگـاه خـدماتی مـستثنی شـده        . شده است ارائه   نیز توضیحاتی    CPCتر ساختار   یی در سطوح تجمعی باال    ها  در برخی موارد برای رده    . است
.  شـود بنـدی  طبقـه دهد خدمت مورد نظر عمـالً بایـد در کجـا     میشوند که نشان  می همراهی ای باشند با اشاره دقیق متقابل به کد زیرطبقه      

ی تـر   بـیش  نیز مرز و محتوای هر طبقه را بـه روشـنی             اگرچه حدود زیرطبقه بایستی در شرح عنوان مشخص شده باشد، معذالک توضیحات           
 عنوان به را تنها ها آن نبوده است بلکه باید    ها  فهرست جامعی از خدمات تحت هر یک از سرعنوان        ارائه  منظور از این توضیحات     . کنند میبیان  

  . تلقی نمودها زیرطبقه ی روشنگر برای محتوایها فهرستی از مثال
 روشـن نمـودن     منظـور   بـه اگرچه ایـن توضـیحات      . اند   برای مقاصد آماری تهیه شده     CPC 9 تا   5ی  ها  وط به قسمت  شده مرب ارائه  توضیحات   •

 به راهنمای CPCی ها  برای تفسیر محتوای دقیق زیرطبقه     کنندگان  استفاده جامع نیستند ممکن است      ها  ، چون فهرست  اند  مطالب تهیه شده  
 برای مقاصدی غیر از آمار، CPCی ها باید متذکر شد که اگر از فاصله رده. نیاز داشته باشندی از جانب بخش آمار سازمان ملل متحد    تر  بیش

 استفاده شود، کسانی که اسناد حقوقی را با ارجـاع  گری واسطهی برای تهیه اسناد حقوقی یا برای مقاصدی از قبیل مأخذ عنوان  بهبرای مثال   
 در اسناد حقوقی را بـه عهـده خواهنـد داشـت و از ایـن بابـت                   ها  باره استفاده از این رده     مسئولیت توضیح در   اند   تهیه کرده  CPCی  ها  به رده 

 . نخواهد بودبندی طبقه کنندگان تهیه مسئولیتی متوجه

  خالصه تغییرات اساسی -3-5-1
 اساس بر.  شده است   متمرکز CPC 0/1 هی منتخب نسخ  ها   عمدتاً بر روی ارتقای ساختار و جزئیات قسمت        CPC سازی  بهنگام این مرحله از   •

 باید در فواصل منظم تحت CPC 0/1 برگزار گردید، نسخه 1995حکم کمیسیون آمار در نشست بیست و هشتم این کمیسیون که در سال 
. سـازد  مـی  مطلـوبی تغییـرات اقتـصادی و فنـاوری را مـنعکس              نحـو   به قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که ساختار آن           تر  بیشی  ها  بازبینی
  :دهد میی عمده زیر را پوشش ها ، زمینه2002 برای سال CPCه تغییرات مجموع

  .خدمات تولید، امالک و مستغالت و کاربری تبلیغاتی

  ی صفر تا چهارها تغییرات قسمت
 ی الزم بـا نـسخه     هـا   ، محدود بـه انجـام تطـابق و همـاهنگی          )4 الی   0ی  ها  قسمت (CPCتغییرات اعمال شده در بخش مربوط به کاالها در           •

 بنـدی   طبقهکننده پیوندهای جدید این      اکثر این تغییرات، تنها منعکس    . شود می CPCی قبلی   ها   و اصالحات نسخه   HS 2002بازبینی شده   
و ) CPC 399گـروه   ( ناشی از ایجاد کدهای جدید بـرای محـصوالت پـسماند ویـژه               CPCتغییرات ایجاد شده در ساختار خود       .  است HSبا  

 CPCی  هـا   باشد کـه در نتیجـه ایـن عمـل، یکـی از زیرطبقـه               می CPCی موجود در    ها  رد نیاز در دامنه زیرطبقه    ی مو ها  برخی از هماهنگی  
  .حذف شده است) 23140(

  )641گروه جدید (حمل و نقل زمینی مختلط 
وه جدیـد،  ایـن گـر  .  محوری محصوالت اضافه شـده اسـت       بندی  طبقه به   1 خدمات حمل و نقل زمینی مختلط      بندی  طبقهگروه جدیدی برای     •

 CPCی موجـود    ها   رده که  اینبا وجود   . نقل نسبت داد    را به یک طریق واحد حمل و       ها  آنتوان   مییی است که ن   ها  دهنده فزاینده هزینه   نشان

________________________________________________________________________  
1 Mixed mode Transport 
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ی هـا    داده آوری  جمـع نقل ممکن است کافی به نظر برسد اما ایجاد این گروه جدید،               خدمات حمل و   تولیدکنندگانبرای تهیه آمار در زمینه      

 .سازد مینقل ممکن  دار را از کاربران خدمات حمل و عنیم

  )6911طبقه (خدمات انتقال و توزیع برق 
 هـا   ایـن زیرطبقـه   . گرفت، اکنون به دو زیرطبقه جدید تقسیم شـده اسـت           می قرار   69110 خدمات انتقال و توزیع برق که قبالً در زیرطبقه           •

حـذف   رو بـه رشـد     پاسخ به رونـد    در ی مذکور ها  ایجاد زیرطبقه ). توزیع برق  (69112قه  زیرطب و) انتقال برق  (69111زیرطبقه  : عبارتند از 
 ارائـه توانند توسـط واحـدهای جداگانـه         می در این فعالیت اقتصادی بوده است که نیازمند تفکیک محصوالت خدماتی است که               ها  محدودیت

 شده بود، از این خدمات جـدا شـده و در حـال        بندی  طبقهقال و توزیع برق     عالوه بر موارد فوق، خواندن کنتور که قبالًُ در خدمات انت          . گردند
  . قرار گرفته است 85990CPCحاضر در زیرطبقه مربوط به سایر خدمات پشتیبانی، یعنی زیرطبقه 

  )7224طبقه جدید (خدمات ارزیابی امالک و مستغالت 
 اضافه شده  72 بوده که اکنون به بخش       7223 و   7222ی  ها  شی از طبقه   بخ  ارزیابی امالک و مستغالت، قبالً      مربوط به خدمات   7224 طبقه   •

 . یک محصول مهم و مستقل در بسیاری از کشورهاستعنوان به وجود خدمات ارزیابی امالک و مستغالت دلیل بهایجاد این طبقه . است

  )53 و 52، 51ی ها حذف بخش/ 733گروه جدید (ملموس  ی غیرها اعطای مجوز برای حق استفاده از دارایی
باشد، بـه    میکه یک رده جدید در سطح سه رقمی         ) ملموس مالی غیر  ی غیر ها  خدمات اعطای مجوز برای حق استفاده از دارایی        (733گروه   •

ی تولیـد نـشده   هـا  ی بـرای اسـتفاده از دارایـی   ا یدیـه یاعطای مجوز، کمک مالی یـا هرگونـه تأ   این گروه، .  اضافه شده است   CPC 1/1نسخه  
ی مذکور به شخص ثالـث توسـط        ها  برخی از مزایای اقتصادی حاصل از استفاده از دارایی         ارائهملموس یا    ی ثابت غیر  ها  موس و دارایی  مل غیر

ی قبلی،  ها  هدف اصلی از ایجاد این گروه جدید و حذف بخش         . شود می ی مجوز یا حق امتیاز را شامل      ها  مالک دارایی در ازای پرداخت هزینه     
ی هـا   در زمینـه دارایـی     SNA، تعـاریف    1993 (SNA)ی ملـی    هـا    با اصطالحات به کار رفته در نظام حـساب         تر  بیشری  دستیابی به سازگا  

  .باشد می  SNA درها  داراییبندی طبقهملمـوس و  غیر
. حذف گردنـد  CPCشوند از  می را شامل ها  که تنها دارایی53 و 52،  51ی  ها  شناختی، مقرر گردید که بخش      حفظ سازگاری روش   منظور  به  •

 تنهـا بـه کاالهـا و خـدمات محـدود خواهـد شـد و یـک                   (CPC) محوری محـصوالت     بندی  طبقه،  SNAبرای انعکاس مفهوم محصوالت در      
 ممکـن اسـت برخـی از محـصوالت ماننـد انـواع خاصـی از        کـه  ایـن با وجـود  .  جداگانه ایجاد خواهد گردیدطور به ها  کامل دارایی بندی  طبقه

 .گردند می بندی طبقه تحت عنوان محصوالت CPCمحصوالت فرایندهای تولیدی تبدیل به دارایی شوند، با این حال در  یا سایر آالت ماشین

  )8363طبقه جدید (کاربری تبلیغاتی 
بـه نـسخه جدیـد      ) شـود  مـی به غیر از مواردی که حق داللی و کارمزد دریافـت            ( طبقه جدیدی برای فروش مستقیم مکان و زمان تبلیغات           •

CPC   یی که فروش مستقیم مکـان و زمـان تبلیغـات           جا  آناز  . گرفت می قرار   8369 زیرطبقه ضمنی   طور  بهاین طبقه قبالً    . اضافه شده است
شده توسط مؤسـسات تبلیغـاتی تفـاوت دارد،          ارائهباشد و از طرفی این محصول با خدمات          می، خود محصولی با ارزش      ها  مثالً توسط روزنامه  

 در زمینـه    تـر   در نتیجه، یک ساختار تفـصیلی     .  قرار بگیرد  CPCد که محصول مذکور در یک رده جدید و جداگانه از            رسی میضروری به نظر    
بـه غیـر از     ) ی تبلیغاتی ها  چاپی، رادیو تلویزیونی، اینترنتی، الکترونیکی یا سایر روش       (ی گروهی   ها  فروش مکان و زمان تبلیغات توسط رسانه      

  .شده است ارائه CPCشود، در نسخه جدید  میریافت مواردی که حق داللی و کارمزد د

  )842گروه (، و خدمات مخابراتی اینترنتی )841گروه (خدمات مخابراتی و پخش برنامه 
، ارتقـا   84 در بخـش     842 و   841ی  هـا    در راستای تحوالت سریع فناوری و افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات در زمینـه مخـابرات، گـروه                   •

حذف ) سیم سیمی یا بی  ( نوع حامل    بر حسب  در ارتباط با توصیف خدمات       841، گروه   CPC 1/1در نسخه   . اند  ییر ساختار داده   و تغ  اند  یافته
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 نوع خدمات مخابراتی یعنی خدمات پیک، خدمات ارتباط تلفنی ثابت، خدمات مخـابراتی سـیار،                بر حسب  تر  یک ساختار تفصیلی  . شده است 
عـالوه بـر    . شـده اسـت    ارائـه  CPC  و سایر خدمات مخابراتی و پخش برنامه در نسخه جدید          ها   داده خدمات شبکه خصوصی، خدمات انتقال    

  . اضافه شده است842 در زمینه خدمات مرتبط با اینترنت، تحت گروه تر ی تفصیلیها بندی تقسیمموارد فوق، 

  86-89ی ها بخش
خـدماتی کـه مربـوط بـه        .  تجدید ساختار شـده اسـت      CPC 0/1سخه   ن 86، بخش   تر  ی همگن ها   محتوا و ایجاد طبقه    سازی   شفاف منظور  به  •

خدمات نصب بـه همـراه تعمیـر و نگهـداری در            . اند   باقی مانده  86باشند، در بخش     میی اصلی و خدمات عمومی      ها  کشاورزی و سایر فعالیت   
.  منتقل شده اسـت    88 به بخش جدید     1انی فیزیکی متعلق به دیگر    ها  خدمات تولیدی در زمینه نهاده    . اند  بندی شده   دسته 87بخش موجود   

کاری فلـزات     فلزات، چکش  گری  ریختهی گروهی،   ها   شامل نشر، چاپ، تکثیر رسانه     89 به صورت بخش جدید      »سایر خدمات تولیدی  «بخش  
 موارد جزو   رت  بیشیی که خدمات تولیدی محصوالت پالستیکی و الستیکی نیز در           جا  آناز  .  اضافه شده است   CPCو بازیافت به نسخه جدید      

  . توافق به عمل آمده است89شوند، بر درج این خدمات در بخش  میی فیزیکی متعلق به دیگران محسوب نها نهاده

  ی آیندهها فعالیت -4-5-1
 ادامـه پیـدا   CPCبرای منظور کردن محصوالت جدید خدمات و انعکاس تحوالت جدید در ساختار اقتصادی کـشورهای مختلـف، کـار روی                  •

، در آن   (HS)ی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت تـا تغییـرات نظـام هماهنـگ                 ا   دوره طور  به CPCبخش مربوط به کاالها در      . خواهد کرد 
  . شده و مورد بازبینی قرار خواهد گرفتتر  نیاز کاملبر اساس نیز CPCبخش خدمات . اعمال گردد

   محوری محصوالت ایرانبندی طبقه کلیات -2
   سابقه-1-2
 بـه   ها  آنین  تر  ممهاستفاده شده است که      کاالها تهیه و  ه برای   عمدطور  به،   محصول ی مختلفی برای کدگذاری   ها  بندی  طبقهدیرباز    از ایران در •

  :استشرح زیر
 1345 سال – کاالهای صنعتی ایرانبندی طبقه -
  1347 سال – محصوالت تولیدی ایرانبندی طبقه راهنمای -
  1347 سال –SITC,Rev.1  اساسبر  کاالهاالمللی بین بندی طبقه -
  1365 سال – نوع مصرفبر حسب آمار واردات کاالیی کشور بندی طبقه -
  1365 سال–BTN همراه  ICGS وکدگذاری کاالهای تولیدی،بندی طبقه سیستم -
  1369 سال – کاالبندی طبقه فهرست هماهنگ شده -
  1372سال –کدگذاری کاال ی توضیحی نظام هماهنگ شده توصیف وها  یادداشت-
  1374 سال –محصوالت صنعتی ، مواد اولیه وها  فعالیتبندی طبقه راهنمای -
پـل ارتبـاطی میـان       خـدمات از یـک طـرف و ضـرورت ایجـاد همـاهنگی و               کـاال و    جـامع از   بنـدی   طبقـه  همواره فقدان یـک      این، وجود با •

سـازی   هـدف هماهنـگ     مرکـز آمـار بـا      1374سال    دلیل در  به همین . شد میطرف دیگر احساس     مورد استفاده از   ی موجود و  ها  بندی  طبقه
انجـام   بـا  کارشناسـان و   ترجمه مذکور توسط گروهـی از      . محوری محصوالت نمود   بندی  طبقه، اقدام به ترجمه نسخه مقدماتی       ها  بندی  طبقه

 .قلمداد نمود یک ترجمه عنوان بهخدمات انجام گرفت که نباید آن را تنها  زمینه شناخت کاال و تحقیقات مفصل در
 بـه دنبـال آن گروهـی از کارشناسـان مرکـز و      ایـران ترجمـه شـد و    مرکز آمـار   محوری محصوالت دربندی طبقه نسخه اول    1377سال   در •

  و المللـی   بـین  بنـدی   طبقـه ی داخلـی بـا      هـا   بنـدی   طبقـه  تطبیقی   های  اقدام به تهیه فهرست محصوالت، جدول     ط،  وی اجرایی مرب  ها  دستگاه

________________________________________________________________________  
1 Physical inputs owned by others 
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 .کار ناتمام ماند تشکیالت سازمانی، تغییر در که با  نمودندکدگذاری کاالها

اسـتفاده   منظـور  بهالمللی توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، مرکز آمار ایران   بینبندی طبقه 1/1 نسخه 2002 در سال که  این توجه به    با  •
همکـاری   بـا  دسـتور کـار خـود قـرار داد و          در 1385سـال     ایـران را در    محوری محـصوالت  بندی    ، بازنگری طبقه  بندی  طبقهاز نسخه جدید    

 و آمـار  ، نمایندگان مرکـز   گمرک ،کشاورزی و وزارت جهاد  ،معادن، وزارت بازرگانی   نمایندگان بانک مرکزی، بانک کشاورزی، وزارت صنایع و       
 تـدوین  در   اوالً نیازهـای موجـود    ، تـالش نمـود      هـا و پیـشنهادهای صـاحبنظران        نظرات، دیدگاه  دریافت نقطه    های کارشناسی،   بر پایه بررسی  

ی هـا   دسـتگاه   و ها  سازمان استفاده در  ی مورد ها  بندی  طبقه  با بندی  طبقهارتباط میان این     و ایران منظور شود     محوری محصوالت  بندی  طبقه
ی کـه   طـور   بـه  ،حفظ شود  بندی پیشنهادی سازمان ملل متحد      بندی ایران با طبقه     و ثانیاً هماهنگی الزم بین طبقه      اجرایی کشور برقرار شود   

  .دشو تأمین نیزالمللی  پذیری بین  مقایسهمنظور بههای جهانی  داخلی کشور، هدف عالوه بر نیازهای

  بندی اصول کلی طبقه-2-2
 شده است، نحوه کدگذاری محصوالت نیز کامالً هماهنـگ  تدوینCPC , Rev.1 .1 بر اساسبندی محوری محصوالت ایران  که طبقه جا آناز  -

رقمـی  یک  کدهای: از بندی عبارتند های مورد استفاده در این طبقه مراتب رده  به این ترتیب سلسله   .  است CPC کدگذاری مورد استفاده در      با
رقمـی بـرای تعیـین     ، کـدهای چهـار    »گـروه « کدهای سه رقمی برای تعیـین         ،»بخش«، کدهای دو رقمی برای تعیین       »قسمت«برای تعیین   

  .»زیرطبقه«می برای تعیین  رقپنجکدهای  و» طبقه«
  در کـه   زیرطبقـه اسـت    2098 طبقـه و     1167 گـروه،    305 بخـش،    70 ، قـسمت  10دارای) 1/1نـسخه   ( محوری محصوالت  بندی  طبقه

  .نشده است  ایجادبندی طبقهساختار  تغییری در  حفظ شده والمللی بین بندی طبقه تمام تقسیمات بندی حاضر طبقه
. داد مـی پوشـش ن    نیـاز ایـن بخـش را       المللی  بین بندی  طبقه  شده در  ارائه، تفصیل   »شیالت ی، جنگلداری و   محصوالت کشاورز  -0قسمت  «ر د -

کاالهای دارای اهمیـت در ایـران        فصل سوم این مجموعه، کدهای پیشنهادی برای تفکیک برخی از           مندرج در  ای  مقایسهجدول    در بر این  بنا
  . شده استارائه

  .فاقد فهرست محصوالت است آبخیزداری، مراتع و ،ها  عدم همکاری سازمان جنگلدلیل بهبریدن درختان   محصوالت جنگلداری و-01بخش -
 وتوتـون و تنبـاکو،      هـا   محـصوالت غـذایی، آشـامیدنی      ؛)هـا   یکـان (ی معـدنی    هـا   سنگ (4 الی   1 کدهای در ی تهیه شده   مبنای فهرست کاالها   -

محـصوالت فلـزی،    ؛ و و تجهیـزات آالت ماشـین  حمـل بجـز محـصوالت فلـزی،         سایر کاالهـای قابـل     ؛منسوجات، پوشاک و محصوالت چرمی    
 فصل سوم نیز کدهای تطبیق      ای  مقایسه های   که در جدول   استمعادن    مورد استفاده در وزارت صنایع و      بندی  طبقه،  )آالت و تجهیزات   ماشین
  .درج شده است ها بندی طبقهسایر  آن با

. حساب آورده شده است   ه  بندی ب   المللی، جزء طبقه    بندی بین    حفظ قابلیت تطبیق با طبقه     منظور  به  دارد، که در ایران وجود ن     خدماتی کاالها و  -
  . صفر خواهد بودمحصوالتاین  اطالعات مربوط بهبدیهی است که 

 وجود داشـت، بـه      یمشکالت مناسب، تعیین کد  وکافی نبودن سوابق وتجربیات در شناسایی خدمات و       خدمات  ماهیت   ناشناخته بودن    دلیل  به -
  و هـا   طـرح   در بنـدی   طبقهطی زمان با استفاده      برخی موارد خدمات فهرست شده دارای پوشش کامل نبوده که امید است در             همین علت در  

 .ی آماری نواقص آن رفع شودها فعالیت



 

  اولفصل 
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 محوری محصوالت ایرانبندی   ساختار طبقه–بخش اول

  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

  محصوالت کشاورزی، جنگلداری و شیالت    0

  کاری سبزیمحصوالت کشاورزی، بستانکاری و     01

  غالت   011  
 0111 )مخلوط گندم و چاودار(گندم و متل  01110 0111  
 0111 )دانه ذرت(ذرت  01120 0112  
 0111 )شلتوک(برنج پوست نکنده  01130 0113  
 1531 برنج پوست کنده 01140 0114  
 0111 جو 01150 0115  
 0111 چاودار، یوالف 01160 0116  
 0111 سایر غالت 01190 0119  

  ها سبزی   012  
 0111 زمینی سیب 01210 0121  
 0111 )بدون غالف(بقوالت خشک، پوست کنده  01220 0122  
  ، تازه یا سرد شدهها سبزیسایر   0123  
 0112 خرنوب 01231   
 0122 جای دیگر، تازه یا سرد شده  نشده دربندی طبقه ها سبزیسایر  01239   
 0111 ی خوراکی سرشار از نشاسته یا اینولینها  و غدهها ریشه 01240 0124  

  ی آجیلیها  و میوهها میوه   013  
انبه، گالبی هندی، ، خوج، آناناس، خرما، انجیر، موز، نارگیل، گردو برزیلی      01310 0131  

 جوزانجیان تازه یا خشک شده
0113 

 0113 مرکبات، تازه یا خشک شده 01320 0132  
 0113 انواع انگور، تازه 01330 0133  
  ی تازهها سایر میوه  0134  
 0112 ی همانندها خربزه و میوه 01341   
 0113  تازه نشده در جای دیگر،بندی طبقهی ها سایر میوه 01349   
 1531 ، خشک شدهها سایر میوه 01350 0135  
خشک شده، اعم از پوست کنده یا پوسـت          ی آجیلی، تازه یا   ها  میوه سایر 01360 0136  

 بلوط نکنده شامل بادام، فندق، گردو، پسته، بلوط و شاه
0113 

  ی روغنیها  و میوهها دانه   014  

 0111 )لوبیای روغنی(سویا  01410 0141  
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  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

 0111 بادام زمینی 01420 0142  
منـداب و   ) شلغم روغنی (گل رنگ، کلم روغنی     ،  ، کنجد گردان  آفتابدانه   01430 0143  

 خردل
0111 

 0111 تخم پنبه 01440 0144  
ی روغنی شامل   ها  جای دیگر و میوه     نشده در  بندی  طبقهی  ی روغن ها  دانه 01490 0149  

 شاهدانه
0111 

  ها سبزی، بذر ها بذر میوه  وها گل غنچه گل، بذر گیاهان زنده، شاخه و   015  
 0112 قارچ) بذر(، شاخه و قلمه هاک ها  و ریشهها گیاهان زنده، پیازها، غده 01510 0151  
 0112 اقالم مشابه گل و ی دسته گل، حلقه گل، سبدغنچه گل برا شاخه و 01520 0152  
 0112 ها  و بذر میوهها گل بذر 01530 0153  
 0112  به استثنای بذر چغندرها سبزیبذر  01540 0154  

  ای  و ادویهای محصوالت نوشابه   016  
  ای محصوالت نوشابه  0161  
 0113 )کافئین گرفته نشده( نداده قهوه بو 01611   
 و چای نـسبتاً تخمیـر     ) شده تخمیر(چای سیاه   ) نشده تخمیر( چای سبز  01612   

  کیلوگرم2 اولیه بیش از بندی  بستهشده در
0113 

 0113 ماته 01613   
 0113 دانه کاکائو، خام یا بو داده 01614   
 0113  شده یا نشدهآوری عمل، اعم از ها ادویه 01620 0162  

   صنعتیفرایندتوتون، بدون    017  
 0111 .ی توتون دارویی که دور بریده یا ساقه بریده باشدها برگ 01710 0171  
 0111  صنعتیفرایندسایر انواع توتون، بدون  01790 0179  

  گیاهان مورد استفاده برای تولید شکر   018  
 0111 قند چغندر 01810 0181  
 0111 نیشکر 01820 0182  

   نشده در جای دیگربندی طبقههی خام مواد گیا   019  
نشده، آسیاب شده یـا      خرد شده یا   پوست غالت آماده نشده اعم از      کاه و  01910 0191  

شـلغم سـوئدی،    ) پلـت ( حبـه    صـورت   بهنشده، فشرده شده یا نشده و یا        
، علوفـه خـشک، یونجـه، شـبدر،         ای  ی علوفـه  هـا   علوفه یـا، ریـشه     چغندر

 ای  ی مـصرفی، ماشـک و محـصوالت علوفـه         ، بـاقال  ای  اسپرس، کلم علوفه  
 مشابه

0111 

 0111 مواد گیاهی خام مورد استفاده در نساجی  0192  
 0111 پنبه، اعم از پاک شده یا نشده 01921   
کنف و سایر الیاف نسجی از پوسته ساقه گیاهان، خام یا خیـسانده شـده                01922   

 بجز کتان شاهدانه
0111 
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  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

گونه  الیاف نسجی از   نه خام یا خیسانده شده، سیزال و سایر       کتان، شاهدا  01923   
، خام، الیاف نارگیـل، شـاهدانه مانیـل غـذایی و سـایر              )AGAVE( آگاو

  خامصورت بهالیاف نسجی گیاهی 

0111 

صـنعت عطرسـازی،     نـوعی کـه اساسـاً در       ی گیـاهی از   هـا   دانه گیاهان و  01930 0193  
 .رود می به کارا موارد مشابه  یها کش داروسازی یا برای تهیه حشره

0111 

 0111 ای گیاهان علوفه و سایر چغندرها و بذر چغندر بذر 01940 0194  
 0111 سایر مواد گیاهی خام 01990 0199  

  حیوانات زنده و محصوالت حیوانی     02

  حیوانات زنده   021  
پـوزکی   ر و قـاطر    گاومیش گوسفند، اسـب، االغ، قـاط       ،انواع نژادهای گاو    0211  

 زنده
 

 0121  زندهگاومیشانواع گاو و  02111   
 0121 انواع نژادهای گوسفند و بز زنده 02112   
 0121  قاطر و قاطر پوزکی زنده،االغ، انواع نژادهای اسب 02113   
  انواع خوک، ماکیان و سایر حیوانات زنده  0212  
 0122 زنده، انواع قو 02121   
 0122 انواع ماکیان 02122   
 0122 سایر حیوانات زنده 02129   

  سایر محصوالت حیوانی   029  
 0121 خام شیر 02910 0291  
گذار، با پوست، تازه، حفاظت شـده از         حیوانات تخم  سایر تخم پرندگان و   02920 0292  

 فساد یا پخته شده
0122 

 0122 عسل طبیعی با موم 02930 0293  
زده یـا در آب      زده، خـشک، نمـک     شـده، یـخ    انواع حلزون، زنده تازه سرد     02940 0294  

 تازه، سرد شده یـا      صورت  به قورباغـهانواع حلزون دریایی، ران      نمک، بجز 
 یخ زده

0122 

 0122 جای دیگر  نشده دربندی طبقهمحصوالت خوراکی دارای منشاء حیوانی  02950 0295  
  تفاده در نساجیمواد خام حیوانی مورد اس  0296  
زدایی نشده، شامل پـشم شـسته شـده در پـشت             پشم چیده شده، چربی    02961   

 حیوان مثل چیدن پشم
0121 

شامل پـشم شـسته شـده در پـشت          ،   نشده ییزدا  چربی ،پشم کنده شده   02962   
 شامل موی اسب، موی زبرحیوانات، حیوان مثل کندن پشم

1511 

 0122 جی نشده یا شانه نزدهموی نرم حیوانات، حال 02963   
 0122 کردن پیله کرم ابریشم مناسب برای باز 02964   
   خامصورت بهانواع پوست حیوانات   0297  
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  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

نوع اسب، گوسفند یا بره، بـز یـا    پوست خام گاو و گاومیش یا حیوانات از   02971   
 بزغاله

1511 

 0122 پوست بره خزدار پوست نرم خام، بجز 02972   
 0122 پوست نرم خام بره خزدار 02973   
تـازه یـا   (  نـشده در جـای دیگـر      بنـدی   طبقـه پوست خام سایر حیوانـات       02974   

 )تر بیش سازی آمادهحفاظت شده از فساد، بدون 
0122 

انواع موم حشرات و موم نهنگ و سایر پستانداران دریایی، اعم از تـصفیه               02980 0298  
  نشدهشده یا نشده و رنگ شده یا

0122 

 0121 گاومیش و گاو) اسپرم(نطفه  02990 0299  

  محصوالت جنگلداری و قطع اشجار    03

  چوب نتراشیده   031  
 0200 ی درختان سوزنی برگها کنده چوب 03110 0311  
 0200 سوزنی برگغیر ی درختان ها کنده چوب 03120 0312  
 0200 ها  بینه، ترکه، پشته یا نظایرآنچوب سوخت به شکل کنده، گرد 03130 0313  
 0200 )ی چوبیها ی دونیم شده و میخها شامل تیرک( ی نتراشیدهها چوب سایر 03190 0319  

  ی طبیعیها صمغ   032  
 0111  صفحه، ورق یا نوارصورت بهکائوچوی طبیعی به شکل اولیه یا  03210 0321  
 0200 ی طبیعی مشابهها شیگل و صمغباالتا، گوتاپرکا، گوایل،  03220 0322  
 0200 ها ی طبیعی، رزینها صمغ الک سایر 03230 0323  

  سایر محصوالت جنگلداری   039  
 0200  مقدماتیصورت بهپنبه طبیعی، خام یا آماده شده  چوب 03910 0391  
غنچـه گـل و علـف، خـزه و گلـسنگ،             یی از گیاه، بدون گـل و      ها  قسمت 03920 0392  

 نیییسب برای مقاصد تزمنا
0200 

 حصیربافی و یا بـرای پـر       مواد گیاهی از نوعی که اساساً برای سبدبافی یا         03930 0393  
، مواد گیاهی خام از نـوعی   رود  میکردن و یا ساختن جارو یا برس به کار          

، محـصوالت گیـاهی     رود  مـی که اساساً برای رنگرزی یـا دبـاغی بـه کـار             
 یگر نشده در جای دبندی طبقه

0200 

  ماهی و سایر محصوالت ماهیگیری    04

   زنده، تازه یا سرد شده ماهی زندهصورت بهانواع ماهی    041  
 0501 ماهی زنده 04110 0411  
-0502 ماهی تازه یا سرد شده 04120 0412  

0501 
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 صورت  بهمهرگان آبزی    بی پوستان، منجمد نشده، انواع صدف، سایر      سخت   042  
 سرد شده  تازه یازنده،

 

- 0502 ، منجمد نشدهپوستان سخت 04210 0421  
0501 

- 0502 انواع صدف 04220 0422  
0501 

- 0502  زنده، تازه یا سرد شدهصورت به آبزی مهرگان بیسایر  04230 0423  
0501 

  سایر محصوالت آبزیان   049  
 یا خارپوستان و پوستان سخت، تنان محصوالت مشابه، صدف نرم مرجان و 04910 0491  

 )کف دریا(سپیداج 
0502-
0501 

-0502 اسفنج طبیعی دارای منشاء حیوانی 04920 0492  
0501 

 تازه، منجمـد شـده یـا خـشک          صورت  به ها  ی دریایی و سایر آلکل    ها  علف 04930 0493  
 شده، اعم از آسیاب شده و نشده

0502-
0501 

  )ها  کانه(ی معدنی ها سنگ    1

  )تورب(زغال سنگ ولینیت، زغال سنگ نارس     11

  )تورب(زغال سنگ ولینیت، زغال سنگ نارس    110  
 1010  آگلومره نشده،زغال سنگ 11010 1101  
 1010 زغال سنگی جامد مشابه ساخته شده از ها زغال قالبی و سوخت 11020 1102  
 1020 ه نشدهلینیت به هم فشرده شده یا به هم فشرد 11030 1103  
 1030 )تورب( زغال سنگ نارس  11040 1104  

  طبیعی گاز نفت خام و    12

  طبیعی گاز نفت خام و   120  
 1110 خام ی قیردارها کانی ی حاصل ازها روغن نفت خام و 12010 1201  
 1110 گاز  مایع یاصورت به گاز طبیعی 12020 1202  
 1110 ی قیردارها ماسه روغنی و پلمبه سنگ قیری یا 12030 1203  

  توریم ی اورانیم وها کانه    13

 1200 توریم ی اورانیم وها کنسانتره  وها کانه 13000 1300 130  

  ی دارای فلزها کانه    14
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 1310 ی آهن تفتهها ی آهن، بجز پیریتها  و کنسانترهها کانه 14100 1410 141  

ی هـا    و کنـسانتره   ها  بجز کانه (آهن  غیر  ارای فلز   ی د ها   و کنسانتره  ها  کانه   142  
 )اورانیوم یا توریوم

 

 1320 ی مسها  و کنسانترهها کانه 14210 1421  
 1320 ی نیکلها  و کنسانترهها کانه 14220 1422  
 1320 ی آلومینیومها  و کنسانترهها کانه 14230 1423  
 1320  قیمتیی دارای فلزها  و کنسانترهها کانه 14240 1424  
 و هــا بجــز کانــه(آهــن غیــر ی دارای فلــز هــا  و کنــسانترههــا کانــه ســایر 14290 1429  

 )ی اورانیوم و توریومها کنسانتره
1320 

   ماسه و خاک رس،سنگ    15

  سنگ یادبود یا سنگ ساختمانی   151  
 1410 سنک لوح 15110 1511  
 1410 ود با ساختمانی آهکیی یادبها سنگ مرمر و سایر سنگ 15120 1512  
 1410 ی یادبود یا ساختمانیها گرانیت، ماسه سنگ و سایر سنگ 15130 1513  

ی ها  سنگ آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ       سنگ گچ، انیدریت، گدازآور    15200 1520 152  
 آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان

1410 

شده، قیـر و آسـفالت       سته شده یا خرد   انواع ماسه؛ ریگ، شن، سنگ شک        153  
 طبیعی

 

 1410 انواع ماسه طبیعی 15310 1531  
شـده، ماکـادام، ماکـادام     انواع ریگ، شن، سنگ شکـسته شـده یـا خـرد           15320 1532  

 قیردار، انواع دانه، تراشه و پودر سنگ
1410 

 1429 آسفالت طبیعی، آسفالتیت و صخره آسفالتی و قیر 15330 1533  

 1410 انواع خاک رس 15400 1540 154  

  ها سایر کانی    16

  ی شیمیایی و گوگردها کانی   161  
 کلسیم طبیعی و گل     ،ی آلومینیوم ها   فسفات ،ی کلسیم طبیعی  ها  فسفات 16110 1611  

 ی پتاسیم طبیعی خامها کارنالیت، سیلویت و سایر نمک ، سفید فسفاته
1421 

 1421 ن تفته نشدهی آهها پیریت 16120 1612  
 1421 ی شیمیاییها کانی سایر 16190 1619  

 1422 نمک و کلرورسدیم خالص، آب دریا 16200 1620 162  
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ی هـا    سنگ پا، سـنگ سـنباده، سـاینده        ،قیمتی ی قیمتی و نیمه   ها  سنگ   163  
 ها  سایر کانی،طبیعی

 

و ) ی صـنعتی  اهـ   المـاس  شـامل انـواع المـاس، بجـز       (ی قیمتـی    ها  سنگ 16310 1631  
نشده و یا برش سـاده خـورده یـا تـا              کار صورت  بهقیمتی   ی نیمه ها  سنگ

 حدودی شکل داده شده

1429 

 کار نشده یا برش ساده خورده شکافته شده         صورت  بههای صنعتی     الماس 16320 1632  
 نارسنگ  ،یا تراش داده شده، سنگ پا و سنگ سنباده، گوروندون طبیعی          

 های طبیعی طبیعی و سایر ساینده

1429 

 1410 گچ و دولومیت 16330 1633  
 1429  نشده در جای دیگربندی طبقهی ها کانی سایر 16390 1639  

  آب گرم بخار و، برق، گاز شهری    17

 4010 نیروی برق 17100 1710 171  

  گازهـای نفـت و     بجزگازهای مشابه    و گاززا گاز،  آب گاز،  زغال سنگ  گاز 17200 1720 172  
 ی گازدارها هیدروکربن سایر

4020 

 4030 آب گرم بخار و 17300 1730 173  

  آب    18

 4100 آب طبیعی 18000 1800 180  

توتـون و تنبـاکو، منـسوجات،         و ها  محصوالت غذایی، آشامیدنی      2
 پوشاک و محصوالت چرمی

 

 چربـی حیـوانی و    ، انـواع روغـن و     ها  سبزیگوشت، ماهی، میوه،        21
 تینبا

 

  گوشت و محصوالت گوشتی   211  
احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز،       گـوشت و امعاء و     2111  

  تازه، سرد شده یا منجمدصورت بهقاطر، یا قاطر پوزکی ، االغ، اسب
 

 1511 گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سرد شده 21111   
 1511  منجمدصورت بهع گاو گوشت حیوانات از نو 21112   
 1511 گوشت خوک، تازه یا سرد شده 21113   
 1511  منجمدصورت بهگوشت خوک  21114   
 1511 گوشت گوسفند، تازه یا سرد شده 21115   
 1511  منجمدصورت بهگوشت گوسفند،  21116   
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 1511  تازه، سرد شده یا منجمدصورت بهگوشت بز  21117   
 1511  تازه سرد شده یا منجمدصورت بهپوزکی  یا قاطر شت اسب، االغ، قاطرگو 21118   
نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، االغ،   امعاء واحشاء خوراکی حیوانات از     21119   

 شده یا منجمد  تازه، سردصورت بهیا قاطر پوزکی  قاطر
1511 

شـده یـا منجمـد       سـرد   تـازه،  صـورت   بهامعاء و احشاء خوراکی      گوشت و   2112  
 جای دیگر  نشده دربندی طبقه

 

 1511 شده  تازه یا سردصورت بهامعاء و احشاء خوراکی ماکیان  گوشت و 21121   
 1511 گوشت و امعاء و احشاء خوراکی ماکیان، منجمد شده 21122   
 تازه، سـرد شـده یـا        صورت  بهاحشاء خوراکی    امعاء و  انواع گوشت و   سایر 21129   

 بجز ران قورباغه) شامل گوشت خرگوش(منجمد 
1511 

  ی گوشت، امعاء و احشاء یا خونها فراوردهانواع کنسرو و   2113  
آب  احشاء خوراکی، نمک سود شده، نگهداری شـده در         امعاء و  گوشت یا  21131   

نمک، خشک شده یا دودی شده، آرد و پودر خوراکی از گوشت یا امعاء و               
 احشاء

1511 

احشاء یا خون، انواع عـصاره        و کنسروهای گوشت، امعاء و     ها  فراوردهسایر   21132   
  دریاییمهرگان بی، نرمتنان یا سایر پوستان سختو شیره گوشت، ماهی، 

1511 

خـوراکی از گوشـت یـا آحـال گوشـت، تفالـه          غیر  انواع آرد، پودر، و پلت       21140 2114  
 ی ماهی و کنسروهاها فراوردهچربی گرفته پیه یا دنبه 

1511 

   و کنسروهای ماهیفراورده   212  
انواع فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی، جگر و تخم ماهی، تازه یا سرد               21210 2121  

 شده
1512 

 1512 انواع گوشت ماهی و جگر تخم ماهی، منجمد ماهی، فیله ماهی، سایر 21220 2122  
آب نمک نگهداری شده، مـاهی       ا در سود شده ی   ماهی، خشک شده، نمک    21230 2123  

 دودی، پودر ماهی خوراکی
1512 

 1512  و کنسروهای ماهی، خاویارها فراوردهسایر  21240 2124  
 آبزی منجمد،   مهرگان  بی منجمد، نرمتنان و سایر      صورت  به پوستان  سخت 21250 2125  

 آب نمک نگهداری شده خشک شده، نمک سود شده یا در
1512 

  آبزی، آمـاده شـده یـا کنـسرو         مهرگان  بیسایر   ، نرمتنان و  پوستان  سخت 21260 2126  
 شده

1512 

ــت    2129   ــودر و پل ــر آرد، پ ــا     غی ــاهی ی ــصوالت از م ــایر مح ــوراکی و س خ
  نـشده در بنـدی  طبقـه  آبـزی    مهرگـان   بی یا سایر    نرمتنان،  پوستان  سخت

مـرده   آبزی   مهرگان  بی یا سایر    نرمتنان پوستان،  سختجای دیگر، ماهی،    
 نامناسب برای مصرف انسان

 

، نرمتنـان یـا سـایر       پوستان  سختخوراکی از ماهی،    غیر  آرد، پودر و پلت      21291   
  آبزیمهرگان بی

1512 

 1512، پوسـتان   سـخت مـاهی    جـای دیگـر، از      نـشده در   بندی  طبقهمحصوالت   21299   
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  یـا سـایر  نرمتنان، پوستان سخت آبزی، ماهی، مهرگان  بینرمتنان یا سایر    
  آبزی مرده نامناسب برای مصرف انسانمهرگان بی

   آماده شده و حفاظت شده از فسادها سبزی   213  
 1513  منجمدصورت به)  بخار یا آبوسیله بهپخته یا نپخته شده (ها  سبزی 21310 2131  
 1513  موقتطور به حفاظت شده از فساد ها سبزی 21320 2132  
 خـشک شـده،     هـا   سـبزی شـامل   ( حفاظت شـده از فـساد        ها  یسبزسایر   21390 2139  

 ) حفاظت شده در سرکهها سبزی کنسرو شده و ها سبزی
1513 

 1513 ها سبزی و آب ها میوه  آب 21400 2140 214  

  ی آجیلی آماده شده و حفاظت شده از فسادها میوه و میوه   215  
یـا آب،     بخـار  وسـیله   به پخته شده    ی آجیلی نپخته یا   ها  میوه انواع میوه و   21510 2151  

  منجمدصورت به
1513 

 1513 ی آجیلیها  یا میوهها انواع مربا، ژله میوه و پوره و خمیر از میوه 21520 2152  
، برشته شده، نمک سود شده یـا        …وی آجیلی، بادام زمینی     ها  انواع میوه  21530 2153  

 .نشده است بندی طبقهجای دیگر  در  دیگرصورت بهآماده شده 
1513 

 1513  موقتطور بهی آجیلی حفاظت شده از فساد ها  و میوهها میوه 21540 2154  
 1513 ی حفاظت شده از فسادها سایر میوه 21550 2155  
 1513 هسته و مغز هسته زردآلو، هلو یا آلو 21560 2156  

  ی نباتی و حیوانیها  و چربیها روغن   216  
 خـام یـا آب      صـورت   بـه بز، خوک، ماکیان،    ،  از گاو، گوسفند  چربی حاصل     2161  

 کرده شده، چربی پشم
 

 خـام یـا آب      صـورت   بـه گاو، گوسفند، بز، خوک، ماکیان،       چربی حاصل از   21611   
 نمـک سـود     ، منجمد شـده   صورت  بهشامل چربی خوک و ماکیان،      (کرده  
آب نمـک، خـشک شـده یـا دودی شـده شـامل                نگهداری شده در   ،شده
 ) ذوبی خوکچربی

1511 

 1511 چربی پشم 21612   
 خـام و تـصفیه شـده، بجـز چربـی      صـورت  بهانواع چربی و روغن حیوانی    21620 2162  

 حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک و ماکیان
1514 

روغن سویا، بادام زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم           21630 2163  
  خامصورت بهل خرد روغنی، منداب و

1514 

 1514  خامصورت بهروغن نخل، نارگیل، هسته خرما، بابا سوو بزرگ  21640 2164  
روغن سویا، بادام زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم           21650 2165  

 تصفیه شده ولی بدون  صورت  به،  ها  مشتقات آن  خردل و  روغنی، منداب و  
انواع زیتون بـه دسـت       یی که منحصراً از   ها  روغن ایرتغییرات شیمیایی، س  

تصفیه شده یا نشده ولی  ، اعم ازها  و مشتقات آن   روغن کنجد  آمده است، 
 بدون تغییرات شیمیایی

1514 
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 1532 روغن ذرت و مشتقات آن، بدون تغییرات شیمیایی 21660 2166  
، هـا   و مـشتقات آن   روغن نخـل، نارگیـل، هـسته خرمـا، باباسـوو بـزرگ               21670 2167  

 پاالیش شده ولـی بـدون تغییـرات شـیمیایی، روغـن کرچـک،               صورت  به
 بجـز (ی گیـاهی تثبیـت شـده        هـا    و روغن  ها  چربی درخت جال وهوهوبا و   

جـای دیگـر اعـم از       نـشده در   بنـدی   طبقـه  ها  و مشتقات آن  ) روغن ذرت 
 تصفیه شده یا تصفیه نشده ولی بدون تغییرات شیمیایی

1514 

 1514 ی مشابهها فراوردهمارگارین و  21680 2168  
 که جزئـاً یـا کـالً هیدروژنـه          ها  ی نباتی و مشتقات آن    ها   و روغن  ها  چربی 21690 2169  

 کـه  ایـن شده، اینتراستریفیه، ری استریفیه یـا االئیـدینیزه شـده، اعـم از         
 . قرار نگرفته باشدتر بیش سازی آمادهتصفیه شده یا نشده ولی مورد 

1514 

 1514 لینتر پنبه 21700 2170 217  

ی هـا   یـا چربـی  هـا  ی جامد از استحصال روغنها  مانده کنجاله و سایر پس      218  
دار، بجـز آرد زیـره       ی روغـن  هـا   ی روغنی یا میوه   ها  نباتی، آرد و زیره دانه    

ی هـا   مانده  پسچربی پشم،    تری کلیسیریدها،  ی نباتی بجز  ها  خردل، موم 
 ی حیوانی یا نباتیها دار یا موم چربی  موادآوری عملحاصل از 

 

ی هـا   یـا روغـن  هـا  استحصال چربی ی جامد ازها  مانده   پس سایر کنجاله و  21810 2181  
 آسیاب شده یا آسیاب نشده یا به شکل پلت نباتی اعم از

1514 

 1514 دار بجز آرد و پودر خردل ی روغنها ی روغنی یا میوهها آرد و زیره دانه 21820 2182  
ی حاصـل   ها  مانده  پستری کلیسیریدها، چربی پشم،      ی نباتی، بجز  ها  موم 21830 2183  

 ی حیوانی یا نباتیها دار یا موم  مواد چربیآوری  عملاز
1514 

  محصوالت لبنی    22

   شده و خامهآوری عملمایع  شیر   221  
 1520  شدهآوری عملمایع  شیر 22110 2211  
 1520 خامه 22120 2212  

  سایر محصوالت لبنی   229  
 1520  جامدصورت بهشیر و خامه  22910 2291  
 کننـده، بجـز    خامه، تغلیظ شده یا دارای شکر یا سایر مواد شیرین          و شیر 22920 2292  

  جامدصورت به
1520 

 1520 ی حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامهها فراوردهماست و سایر  22930 2293  
 1520 ی مشتق از شیر پنیر و شیر دلمه شدهها  و روغنها کره و سایر چربی 22940 2294  
 1520 پنیر و شیر دلمه شده 22950 2295  
 1520 کازئین 22960 2296  
 1520 بستی و بستنی یخی 22970 2297  
 1520 الکتوز و شربت الکتوز 22980 2298  
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 1520 جای دیگر  نشده دربندی طبقهمحصوالت لبنی  22990 2299  

ی آسیاب شده، انواع نشاسته و  ها  محصوالت به دست آمده از دانه         23
 ، سایر محصوالت غذاییای محصوالت نشاسته

 

  ی آسیاب شدهها محصوالت به دست آمده از دانه   231  
 1531 )مخلوط گندم و چاودار(آرد گندم یا آرد متل  23110 2311  
 1531 ز آدر گندم یا آرد متلآرد غالت بج 23120 2312  
 1531 سایر غالت پلت گندم و انواع بلغور، زیره و 23130 2313  
 1531 )شامل کورن فلکس(دست آمده از دانه غالت ه سایر محصوالت ب 23150 2315  
 1531  آسیاب شدهبرنج نیمکوب یا کامالً 23160 2316  
 1531 زیره گیاهی و انواع آرد سایر 23170 2317  
 1531 انواع ترکیبات و خمیر برای تهیه محصوالت نانوایی 23180 2318  

ای، انواع قند و شکر و انواع شربت قند          انواع نشاسته و محصوالت نشاسته       232  
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

 

گلوکز و شربت گلوکز، فروکتوز و شربت فروکتوز، قند امورت، انواع قند و              23210 2321  
 بندی نشده در جای دیگر، عسل مصنوعی؛ کارامل ت قند طبقهشرب

1532 

هـای   انواع نشاسته؛ ایمولین؛ گلوتن گندم، انواع دکترین و سـایر نـشاسته           23220 2322  
 یافته تغییر شکل

1532 

نشاسته به  ی آن تهیه شده ازها و بدل) تاپیوکا(نشاسته کاساوا یا مانیوک    23230 2323  
  نخاله یا اشکال مشابهشکل فلس، دانه،

1532 

  های مورد استفاده در تغذیه حیوانات فراورده   233  
بندی نـشده در جـای        های مورد استفاده در تغذیه حیوانات، طبقه       فراورده 23310 2331  

 دیگر
1533 

 1533  زیره و پلتصورت بهیونجه  23320 2332  

  ییمحصوالت نانوا   234  
یی برشـته   اشک؛ نان سوخاری، نان برشته شـده و محـصوالت نـانو           نان خ  23410 2341  

 شده مشابه
1541 

 1541 ؛ بیسکویت شیرین؛ انواع کلوچه و ویفر…نان زنجبیلی و 23420 2342  
 1541  و سایر محصوالت نانواییها سایر نان 23430 2343  

  قند و شکر   235  
 1542 قند خام حاصل از نیشکر یا چغندر شکر 23510 2351  
قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر یا چغندر و سـاکاروز خـالص از                 23520 2352  

 دهنده یا خوشبوکننده  جامد، فاقد مواد رنگصورت بهلحاظ شیمیایی، 
1542 

 جامـد،  صـورت  بـه قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیـشکر یـا چغنـدر،             23530 2353  
 شربت درخت افرا نده؛ قند ودهنده یا خوشبوکن محتوی مواد رنگ

1542 

  آبنباتکاکائو، شکالت و انواع نقل و    236  
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 1543 خمیر کاکائو، چربی گرفته شده یا نشده 23610 2361  
 1543 کره، چربی و روغن کاکائو 23620 2362  
 1543 پودر کاکائو، شیرین نشده 23630 2363  
 1543 پودرکاکائو شیرین شده 23640 2364  
از پودر کاکائوی   غیر  ( های خوراکی محتوی کاکائو    فراوردهسایر   شکالت و  23650 2365  

  فلهصورت به، )شیرین شده
1543 

از پودر کاکائوی   غیر  ( های خوراکی محتوی کاکائو    فراوردهشکالت و سایر     23660 2366  
 فلهغیر  صورت به) شیرین شده

1543 

فاقد کاکائو، میوه، میوه آجیلی،     ) امل شکالت سفید  ش (آبنباتانواع نقل و     23670 2367  
 شـکر از فـساد      وسیله  بهی گیاهان که    ها  خالل پوست میوه و سایر قسمت     

 .حفظ شده باشد

1543 

  فرنگی، کوسکوس و محصوالت مشابه حاصل از آرد ماکارونی، رشته   237  
 نـشده بـه نحـوی       نشده و آماده   پخته نشده، پر  ) پاستا(خمیرهای غذایی    23710 2371  

 دیگر
1544 

شده یا آمـاده شـده بـه نحـوی           ، پخته شده، پر   )پاستا(خمیرهای غذایی    23720 2372  
 دیگر؛ کوسکوس

1544 

  بندی نشده در جای دیگر  محصوالت غذایی طبقه   239  
  قهوه و چای  2391  
 1549 داده شده قهوه کافئین گرفته شده یا بو 23911   
 ی قهـوه و   هـا   ، کنـستانتره  هـا   هـا، اسـانس    هوه حاوی قهـوه؛ عـصاره     بدل ق  23912   

 داده و کاسـنی بـو    قهـوه؛  بـر اسـاس  مواد فوق یا   بنیانی از  های با  فراورده
؛ هـا   ی آن هـا   وکنستانترهها    ها، اسانس  عصاره داده و  ی قهوه بو  ها  بدل سایر

 پوست قهوه غالت و

1549 

و چای کمـی تخمیـر   ) تخمیر شده(، چای سیاه )تخمیر نشده(چای سبز    23913   
 هـا   باشـند و محتـوای آن      هایی که بالفاصله قابل مصرف می      شده در بسته  

 . کیلوگرم نباشد3بیش از 

1549 

های با بنیـانی     فراوردههای چای یا ماته و        و کنستانتره  ها  ها، اسانس  عصاره 23914   
 از مواد فوق یا با بنیانی از چای یا ماته

1549 

  یر محصوالت غذاییسا  2399  
هـای آجیلـی؛      یا میـوه   ها   ، میوه ها  سبزیهای هموژنیزه از گوشت،      فراورده 23991   

های شیر، آرد، پـودر، نـشاسته یـا عـصاره مالـت، بـرای اسـتفاده                  فراورده
هـای غـذایی مرکـب       فـراورده بندی نشده در جای دیگـر؛        کودکان، طبقه 

 هموژنیزه

1549 

 1549 ها های مربوط به آن فراوردهو انواع سوپ و آش  23992   
انواع تخم مرغ و تخم سایرحیوانات تخمگذار، بدون پوست، و انـواع زرده،              23993   

  تازه یا حفاظت شده؛ آلبومین تخم مرغصورت به
1549 

 1549 سرکه و بدل سرکه حاصل از جوهر سرکه 23994   
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 1549 پودر خردل؛ خردل آمادهی مخلوط؛ آرد و ها انواع سس؛ انواع چاشنی 23995   
 1549 آماده بینی تک سلولی، مرده؛ بیکینگ پودر مخمرها؛ سایر موجودات ذره 23996   
 1549 جای دیگر بندی نشده در  سایر محصوالت غذایی طبقه 23999   

   انواع نوشابه    24

  دار الکلهای  الکل اتیلیک؛ انواع مشروبات الکلی، لیکور و سایر نوشابه   241  
 1551 تر بیش درصد الکل یا 80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت  24110 2411  
 1551 غلظت الکل اتیلیک و سایر مشروبات الکلی تغییر ماهیت داده شده به هر 24120 2412  
 درصـد الکـل؛     80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت کمتر از          24130 2413  

 های الکل نواع مشروبات الکلی، لیکور و سایر نوشابها
1551 

  انواع شراب   242  
   آب انگور تازه،اعم از خوشبو شده یا نشده تازه، شراب انگور  2421  
 1552 شراب گازدار از انواع انگور تازه 24211   
 1552 شراب از نوع انگور تازه بجز شراب گازدار؛ آب انگور تازه 24212   
 1552 شده با گیاهان یا مواد معطر  از انگور تازه، خوشبوها ورموت و سایر شراب 24213   
شـده،   های تخمیـر  شراب سیب، شراب گالبی، شراب عسل و سایر نوشابه     24220 2422  

 شراب انگور تازه و آبجو ساخته شده از مالت بجز
1552 

  لیکور مالت و مالت   243  
 1553 اخته شده از مالتآبجو س 24310 2431  
 1553 نداده داده یا بو مالت، اعم از بو 24320 2432  

  ی معدنی در داخل بطریها الکلی و آبغیر های  نوشابه   244  
، شیرین نـشده    )شده   شامل انواع آب معدنی و انواع آب گازدار       (انواع آب    24410 2441  

 برف ی طبیعی؛ یخ وها نشده، بجز آب و خوشبو
1554 

 1554 الکلیغیر های  سایر نوشابه 24490 2449  

  محصوالت از توتون و تنباکو    25

  محصوالت از توتون و تنباکو   250  
از توتون ) سیگارت( انواع سیگار برگ، چروت، سیگار برگ کوچک، سیگار     25010 2501  

 یا بدل توتون
1600 

 صنعتی؛ توتون   فرایند با   ها  ی آن ها  دلسایر محصوالت توتون و تنباکو و ب       25090 2509  
و تنباکوی هموژنیزه شده یا بازسـازی شـده؛ عـصاره و اسـانس توتـون و                 

 تنباکو

1600 

و پود باف و الیاف انواع پارچه نسجی  ارچه تارپانواع  انواع نسج از     26
 باف منگوله

 

  الیاف نساجی طبیعی آماده برای ریسندگی   261  
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 1711 )نتابیده(شم خام ابری 26110 2611  
 1711 ضایعات ابریشم، حالجی شده یا شانه شده 26120 2612  
 1711  شده یا کربونیزه شده ولی حالجی نشده یا شانه نشدهزدایی چربیپشم،  26130 2613  
 1711 خرده پشم یا خرده موی بز، حیوانات 26140 2614  
 1711  حالجی شده یا شانه شدهپشم و موی نرم یا زبر حیوانات، 26150 2615  
 1711 پنبه، حالجی شده یا شانه شده 26160 2616  
بجـز الیـاف کتـان، شـاهدانه و رامـی،           (کنف و سایر الیاف نسجی گیاهی        26170 2617  

 ) و ضایعات الیاف مزبورمانده پس شده ولی ریسیده نشده؛ آوری عمل
1711 

 مانـده   پس شده ولی ریسیده نشده؛      آوری  عملسایر الیاف نسجی گیاهی،      26190 2619  
 و ضایعات الیاف مربوط

1711 

 آوری  عمـل ) غیر میالنست (الیاف نسجی سنتیک یا مصنوعی غیر یکسره           262  
 شده برای ریسندگی

 

  دیگـر  صـورت   بـه یکسره مصنوعی حالجی شده، شانه شده، یا        غیر  الیاف   26210 2621  
  شده برای ریسندگیآوری عمل

1711 

  دیگـر  صـورت   بـه یکسره مصنوعی حالجی شده، شانه شده یـا         غیر  الیاف   26220 2622  
  شده برای ریسندگی انواع نخ نساجی از الیاف طبیعیآوری عمل

1711 

  انواع نخ نساجی از الیاف طبیعی   263  
 1711 نخ ابریشم و نخ ریسیده شده از ضایعات ابریشم؛ نخ جراحی 26310 2631  
 وزن پشم، که برای     بر حسب  تر  بیش درصد پشم یا     85 نخ از پشم، دارای    26320 2632  

 .نظرگرفته نشده است  درفروشی خرده
1711 

 وزن پشم، کـه بـرای       بر حسب  درصد پشم    85 نخ از پشم، دارای کمتر از      26330 2633  
 .نظرگرفته شده است  درفروشی خرده

1711 

نظر گرفته نشده اسـت، نـخ از مـوی           در فروشی  خردهنخ از پشم که برای       26340 2634  
 )شامل نخ کیپه از یال اسب(نرم یا زبر حیوانات یا از یال اسب 

1711 

 1711 ای برای دوزندگی نخ پنبه 26350 2635  
 بـر   تـر   بـیش  درصـد پنبـه یـا        85دارای  ) از نخ دوزندگی  غیر  (ای   نخ پنبه  26360 2636  

 حسب وزن پنبه
1711 

 درصد پنبه بر حـسب  85دارای کمتر از ) از نخ دوزندگی  غیر  (ای   نخ پنبه  26370 2637  
 وزن پنبه

1711 

شامل الیاف کتان، کنف، نارگیل و (از پنبه غیر نخ از الیاف نسجی گیاهی       26380 2638  
 ؛ نخ کاغذی)شاهدانه

1711 

غیـر  (یکـسره   غیـر   یـا الیـاف     ) هـا   فیالمنـت ( هـا  انواع نخ نسجی از رشته       264  
 سنتیک یا مصنوعی) فالمینت

 

 1711 یکسره سنتیک یا مصنوعیغیر نخ دوزندگی از رشته الیاف  26410 2641  
از نـخ   غیـر   (های سنتیک یـا مـصنوعی چنـد الیـه یـا کابلـه                نخ از رشته   26420 2642  

دوزندگی، نخ بسیار مقاوم از پلی آمیدها، پلی استر یا نایلون ویسکور، یـا              
هـای   نظر گرفته نشده اسـت، نـخ از رشـته          در   فروشی  خردهکه برای   ) نخ

1711 
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 در نظـر    فروشـی   خـرده که بـرای    ) از نخ دوخت  غیر  (سنتیک یا مصنوعی    
 .گرفته شده است

 درصـد   85یکـسره دارای    غیـر   از الیاف سنتیک    ) از نخ دوزندگی  غیر  (نخ   26430 2643  
  وزن الیافبر حسب تر بیشالیاف یا 

1711 

 85 از یکسره دارای کمتـر   غیر  از الیاف سنتیک    ) دوزندگیاز نخ   غیر  (نخ   26440 2644  
 درصد الیاف بر حسب وزن الیاف

1711 

 درصـد   85یکـسره دارای    غیر  از الیاف مصنوعی    ) از نخ دوزندگی  غیر  (نخ   26450 2645  
نظر گرفتـه    درفروشی خرده بر حسب وزن الیاف که برای     تر  بیشالیاف یا   

 .نشده است

1711 

 85یکسره دارای کمتر از     غیر  از الیاف مصنوعی    ) از نخ دوزندگی  غیر  (خ  ن 26460 2646  
 ازغیـر   (نظرگرفته نشده است، نـخ        در فروشی  خردهدرصد الیاف که برای     

نظرگرفته شـده     در فروشی  خردهالیاف مصنوعی که برای      از) نخ دوزندگی 
 .است

1711 

غیـر  ز الیاف طبیعی ا) های مخصوص بجز پارچه (پود باف    و های تار  پارچه   265  
 از پنبه

 

 1711 پود باف از ابریشم یا ضایعات ابریشم و های تار پارچه 26510 2651  
پود از پشم حالجی شده یا از مـوی نـرم حالجـی شـده                و های تار  پارچه 26520 2652  

 پشم یا موی نـرم حیـوانی بـر حـسب        تر  بیش درصد یا    85حیوانی دارای   
 وزن

1711 

پود باف از پشم شانه شده یا از موی نـرم حیـوانی شـانه                و های تار  ارچهپ 26530 2653  
  پشم یا موی نرم حیوانی بر حسب وزنتر بیش درصد یا 85شده دارای 

1711  

 85پود باف از پشم یا از موی نرم حیوانی دارای کمتر از              و های تار  پارچه 26540 2654  
 درصد پشم یا موی نرم حیوانی بر حسب وزن

1711 

 1711 پود باف از موی زبر حیوانی یا از یال اسب و های تار پارچه 26550 2655  
 1711 پود باف از الیاف کتان و های تار پارچه 26560 2656  
بجز الیـاف کتـان،     (پود باف از کنف و سایر الیاف نسجی          و های تار  پارچه 26570 2657  

 )شاهدانه و رامی
1711 

 و هـای تـار    پود باف از سایر الیاف نسجی گیاهی؛ پارچـه         و ی تار ها پارچه 26590 2659  
 پود باف از نخ کاغذی

1711 

  از پنبه) های مخصوص بجز پارچه( باف تار و پودهای  پارچه   266  
 بـر   تـر   بـیش  درصـد پنبـه یـا        85 باف از پنبه دارای      تار و پود  های   پارچه 26610 2661  

 گرم در هر    200 بیش از  ها  وزن آن هایی که    حسب وزن پنبه شامل پارچه    
 .مربع نیست متر

1711 

 بـر   تـر   بـیش  درصـد پنبـه یـا        85 باف از پنبه دارای      تار و پود  های   پارچه 26620 2662  
 گرم در هر    200 بیش از  ها  هایی که وزن آن    حسب وزن پنبه شامل پارچه    

 .مربع است متر

1711 

 درصد پنبه بر حسب     85دارای کمتر از     باف از پنبه،     تار و پود  های   پارچه 26630 2663  
 وزن پنبه عمدتاً یا منحصراً مخلوط با الیاف سنتیک یا مصنوعی

1711 
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 1711  باف از پنبهتار و پودهای  سایر پارچه 26690 2669  

 هـا   از رشـته  ) هـای مخـصوص    بجـز پارچـه   ( بـاف    تـار و پـود    هـای    پارچه   267  
 سنتیک یا مصنوعی) ها المنتفیغیر (یکسره غیر و الیاف ) ها فیالمنت(

 

نـخ    سنتیک یـا مـصنوعی کـه از        ای  نخ رشته   باف از  تار و پود  های   پارچه 26710 2671  
پلی آمیدها، نخ پلـی اسـترها یـا ریـون           نخ سایر  مقاوم نایلونی یا از    بسیار

 یی از هـا   الیـه   متـشکل از   ای  نخ رشته   باف از  تار و پود  های   پارچه ویسکوز
محل مقاطع   درها این الیه  و اند گرفته  روی هم قرار   ی نسجی موازی  ها  نخ

 )ساخت ی آستری بارها شامل پارچه( اند به یکدیگر متصل شده

1711 

 سنتیک یا مصنوعی دارای     ای   باف از نسج رشته    تار و پود  های    سایر پارچه  26720 2672  
 بـر حـسب وزن   تـر   بـیش  سنتیک یا مـصنوعی یـا        ای   درصد نخ رشته   85

 نخهمین نوع 

1711 

 1711  سنتیک یا مصنوعیای  باف از نسج رشتهتار و پودی ها  سایر پارچه 26730 2673  
سـنتیک  ) فیالمنـت غیـر   (یکـسره   غیر   باف از الیاف     تار و پود  ی  ها   پارچه 26740 2674  

  بر حسب وزن الیافتر بیش درصد از همین الیاف یا 85دارای 
1711 

مـصنوعی  ) فیالمنـت غیـر   (یکسره  غیر   باف از الیاف      پود تار و های    پارچه 26750 2675  
  بر حسب وزن الیاف مصنوعیتر بیش درصد از همین الیاف یا 85دارای 

1711 

سـنتیک یـا    ) فیالمنتغیر  (یکسره  غیر   باف از الیاف     تار و پود  ی  ها   پارچه 26760 2676  
خلوط  درصد از همین الیاف عمدتاً یا منحصراً م        85مصنوعی دارای کمتر    

 با پنبه

1711 

سـنتیک یـا    ) فیالمنتغیر  (یکسره  غیر   باف از الیاف     تار و پود  ی  ها   پارچه 26770 2677  
 درصد از همین الیاف عمدتاً یا منحصراً مخلوط         85مصنوعی دارای کمتر    

 پشم یا موی نرم حیوانی

1711 

) فیالمنـت ر غیـ (یکـسره  غیـر   بـاف از الیـاف    تـار و پـود    ی  ها   سایر پارچه  26790 2679  
 سنتیک یا مصنوعی

1711 

  ی مخصوصها  پارچه   268  
از غیـر   (هـای متیـل       بـاف و پارچـه     تار و پـود    مخمل و پلوش     های پارچه 26810 2681  

 بافته شده از پنبه) عرض های کم  و پارچهای های حوله  پارچه
1711 

 ازغیـر   ( متیـل    هـای   بـاف و پارچـه     تار و پـود    مخمل و پلوش     های پارچه 26820 2682  
 بافته شده از الیاف سنتیک یا مصنوعی) عرض کم و ای ی حولهها  پارچه

1711 

 از غیـر ( ی متیل ها    باف و پارچه   تار و پود  ی مخمل و پلوش     ها   پارچه سایر 26830 2683  
 )عرض کمی ها  پارچه  وای ی حولهها پارچه

1711 

بافته ) عرض  کمی  ها   از پارچه غیر  (ابه  ی مش ها    و پارچه  ای  های حوله  پارچه 26840 2684  
 شده از پنبه

1711 

 1711 )عرض کمی ها  از پارچهغیر (ی مشابه ها   و پارچهای  حولههای  پارچهسایر 26850 2685  
 1711 از پنبه) عرض کم های پارچهاز غیر (ی تارباف ها  پارچه 26860 2686  
 1711 )عرض کمی ها  پارچهازغیر (ی تارباف ها سایر پارچه 26870 2687  
 1711 از انواع فرشغیر های نساجی پرزدار،  پارچه 26880 2688  
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 1711 )عرض کمهای  شامل پارچه( باف از الیاف شیشه تار و پودهای  پارچه 26890 2689  

  از پوشاکغیر منسوجات     27

  کاالهای نساجی آماده شده   271  
 1721 )بجز پتوی برقی(انداز نفری انواع پتو و زیر 27110 2711  
 1721 های رختخواب، سر میز، توالت و آشپزخانه شستنی 27120 2712  
ای درونی؛ واالن پرده یا      و پرده کرکره  ) شامل انواع پشت دری   (انواع پرده    27130 2713  

 تختخواب
1721 

ی دیگـر؛    نـشده در جـا     بنـدی   طبقـه بـرای مبلـه کـردن        انواع کـاال   سایر 27140 2714  
 تهیه انواع منظور  بهنخ    باف و  تار و پود  های   پارچه های متشکل از   مجموعه

نـی، انـواع رومیـزی و سـفره یـا دسـتمال سـفره               ییقالیچه، دیوارکوب تز  
 شده  بندی  بستهگلدوزی و قالبدوزی شده یا انواع کاالهای نساجی مشابه          

 فروشی خردهبرای 

1721 

 1721  کاالبندی بستهز نوع مورد استفاده در انواع جوال و کیسه ا 27150 2715  
، انواع سایبان کرباسـی، سـایبان       …انواع برزنت، بادبان برای انواع قایق و       27160 2716  

 )شامل انواع تشک بادی(پنجره، چادر و کاالهای مربوط به کمپینگ 
1721 

 1721 نجات انواع چتر 27170 2717  
 لحاف پر، کوسن، پوف، بالش، کیسه خـواب و مـشابه           ای، انواع لحاف پنبه   27180 2718  

شده یا هر نوع ماده دیگر یا از جنس کائوچوی اسـفنجی         آن، فنردار یا پر   
 یا مواد پالستیکی

1721 

شـور، قـاب دسـتمال،       شامل انواع کـف   (سایر کاالهای نسجی آماده شده       27190 2719  
، و کمربنـد    های مشابه جهت پاک کردن، جلیقـه نجـات         گردگیر و پارچه  

 )نجات

1721 

  انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج   272  
 1722 دار انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، گره 27210 2721  
باف نـشده یـا      انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، بافته شده، منگوله          27220 2722  

 پرزپاشی نشده
1722 

 1722 باف شده ر انواع کفپوش منسوج، منگولهانواع فرش و سای 27230 2723  
 1722 )شامل کفپوش از جنس نمد(سایر انواع فرش و کفپوش منسوج  27290 2729  

شـامل  (ها  نخ قند، انواع طناب، ریسمان، کابل و اشیای ساخته شده از آن     273  
 )تور

 

 1723 نخ قند، انواع طناب، ریسمان و کابل 27310 2731  
تور بافته شده از نخ قند، طناب یا ریسمان، انواع تور ساخته شده از مـواد      27320 2732  

نسجی؛ کاالهای ساخته شده از نخ، نوار، نخ قند، طناب، ریسمان یا کابل،            
  نشده در جای دیگربندی طبقه

1723 
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   نشده در جای دیگربندی طبقهمنسوجات    279  
، مـصنوعات  عـرض  کـم  بـاف   تـار و پـود    هـای    انواع تورباف، دانتل، پارچـه      2791  

 دوزی بندی و گلدوزی و قالب عالقه
 

و   متـشکل از تـار     عرض  کمهای   ؛ پارچه عرض  کم باف   تار و پود  ی  ها   پارچه 27911   
؛ برچـسب،   )بولواکس(اند    چسب به هم متصل شده     وسیله  بهبدون پود که    

 بـا   دوزی نـشده   نـسجی، گلـدوزی و قـالب       نشان و اشیای مشابه از مـواد      
 صـورت  بـه نی ییبندی و اشیای تز  مصنوعات عالقهها  توپصورت بهقیطان  

بـاف، انـواع     کـشباف یـا قـالب      از دوزی، غیـر   الب ق توپ، بدون گلدوزی و   
 اشیای مشابه منگوله و شرابه،

1729 

 بـاف،  تـار و پـود   هـای   پارچـه ازغیـر  های تـوری،    ها و سایر پارچه    تورباف 27912   
  توپ، نوار یا فرم مشخصصورت بهها  دانتلباف؛  کشباف یا قالب

1729 

 1729  توپ، نوار یا دارای فرم مشخصصورت بهدوزی  گلدوزی و قالب 27913   
  ها نمد و انواع نبافته  2792  
 1729 نمد 27921   
 1729 ها انواع نبافته 27922   
  سایر کاالهای نساجی  2799  
آن؛ الیاف نسجی که طـول    االهای ساخته شده از   الیی از مواد چسبی و ک      27991   

هـای   ، گـره نـسجی و گـره و گلولـه          )پـرز ( تجاوز نکنـد     متر  میلی 5آن از   
 کوچک نسجی

1729 

نخ کائوچویی، پوشانده شده با مواد نسجی، نخ نسجی و نوار، آغشته شده              27992   
 یا پوشانده شده با کائوچو یا ماده پالستیکی

1729 

 1729  نخ جور شده، فلزانواع 27993   
 بـاف از نـخ فلـزی یـا نـخ جـور شـده یـا فلـز،                    تار و پود  های   انواع پارچه  27994   

  نشده در جای دیگربندی طبقه
1729 

 1729 نخ و نوار گیپور؛ نخ نمیل؛ نخ گردباف 27995   
نخ الستیک اتومبیل با استحکام زیاد از نایلون یا سایر پلی آمیـدها، پلـی                27996   

 استرها یا ریون ویسکور
1729 

 بنـدی   طبقـه های نسجی آغشته شده، اندود شده یا پوشانده شـده            پارچه 27997   
 نشده در جای دیگر

1729 

شامل انـواع فتیلـه، تـوری    (محصوالت و اشیای نسجی برای مصارف فنی   27998   
) الک(نقاله، پارچه صافی     دهنده یا نوار   چراغ گازی، شیلنگ، تسمه انتقال    

 )برای مواد خشک و پارچه صافی برای مایعات

1729 

 نـشده در    بنـدی   طبقـه  تـوپ،    صورت  بهدوزی شده    محصوالت نسجی الیه   27999   
 جای دیگر

1729 

  انواع پارچه کشباف یا قالب؛ پوشاک    28
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  باف انواع پارچه کشباف یا قالب   281  
 1730 باف ارچه پرز حلقوی، کشباف یا قالبانواع پارچه مخمل و بلوش و انواع پ 28110 2811  
 1730 باف سایر انواع پارچه کشباف یا قالب 28190 2819  

  پوشاک بجز پوشاک ساخته شده از پوست نرم   282  
گانـه، انـواع جـوراب       انواع جوراب شلواری زنانه، انواع جوراب شلواری بچه        28210 2821  

 سـایر انـواع جـوراب، کـشباف یـا           ساقه بلند، انواع جوراب ساقه کوتـاه و       
 باف قالب

1730 

  باف قالبپوشاک یا   2822  
، کـشباف یـا     …کت و شلوار، انواع کـت، ژاکـت، شـلوار، شـلوار کوتـاه و               28221   

 ، مردانه یا پسرانهباف قالب
1810 

انواع پیراهن، زیر شلواری، پیژاما، لباس منزل و پوشاک مـشابه، کـشباف              28222   
 ، مردانه یا پسرانهافب قالبیا 

1810 

، …کت و دامن، انواع کـت، ژاکـت، لبـاس، دامـن، شـلوار، شـلوارکوتاه و           28223   
 ، زنانه یا دخترانهباف قالبکشباف یا 

1810 

انواع بلوز، پیراهن، زیردامن، شورت، لباس خواب، لباس منزل و پوشـاک             28224   
 ی، زنانه یا دخترانهباف قالبمشابه، کشباف یا 

1810 

 1810 باف قالبشرت و زیرپوش رکابی، سایر انواع جلیقه، کشباف یا  انواع تی 28225   
انواع پیراهن و بلوز از جنس ژرسه، پلیور، ژاکـت یـا نـیم تنـه تریکـویی،                   28226   

 باف قالبجلیقه و پوشاک مشابه، کشباف یا 
1730 

 1810 باف قالبیا انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن، کشباف  28227   
 بـاف   قـالب انواع گرمکن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر البسه کشباف یا             28228   

  نشده در جای دیگربندی طبقه
1810 

انواع دستکش، شال گردن، روسـری و دسـتمال گـردن، چـادر و روبنـد،                 28229   
 شـده   باف  قالبمقنعه، کراوات و سایر منضمات پوشاک آماده، کشباف یا          

 اس یا منضمات پوشاکلب

1810 

تنـه، انـواع     دوزی؛ انـواع نـیم     پوشاک از منسوجات بجز کشباف یـا قـالب          2823  
 کـشباف   کـه   اینکرست، بند شلوار و بند جوراب و پوشاک مشابه، اعم از            

  باشد یا نباشدباف قالبیا 

 

 از منـسوجات    …کت و شلوار، انواع کت، ژاکـت، شـلوار، شـلوار کوتـاه و              28231   
 ، مردانه یا پسرانهباف قالبکشباف یا  غیر

1810 

انواع پیراهن، زیرپوش رکابی، زیرشلواری، پیژاما، لباس منـزل و پوشـاک             28232   
 ، مردانه یا پسرانهباف قالبمشابه از منسوجات غیر کشباف یا 

1810 

ک کت و دامن، انواع کت، ژاکت، لباس، دامن، شلوار، شلوار کوتاه و پوشـا              28233   
 ، زنانه یا دخترانهباف قالبمشابه از منسوجات غیر کشباف یا 

1810 

 1810انواع بلوز، پیراهن، زیرپوش رکابی، زیردامنی، شورت، لباس خواب، لباس           28234   
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 ، زنانه یا دخترانهباف قالبکشباف یا غیر منزل و پوشاک مشابه 
کـشباف یـا    غیـر   جات  انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن از منـسو           28235   

 باف قالب
1810 

غیـر  انواع گرمکن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر پوشاک از منـسوجات               28236   
  نشده در جای دیگربندی طبقه، باف قالبکشباف یا 

1810 

بند، بند شلوار، بند جـوراب و کاالهـای          بند، گن، کرست، شکم    انواع سینه  28237   
 . باشد یا نباشدباف قالب کشباف یا که این ، اعم ازها مشابه و اجرای آن

1810 

انواع دستمال، شـال، روسـری، دسـتمال گـردن، چـادر، روبنـد، مقنعـه،                 28238   
ــاده شــده پوشــاک از جــنس    ــراوات، دســتکش و ســایر منــضمات آم ک

 نشده، اجـزای لبـاس یـا منـضمات          باف  قالبمنسوجات کشباف نشده یا     
 نـشده   بنـدی   طبقه نشده،   باف  البقپوشاک از منسوجات کشباف نشده یا       

 در جای دیگر

1810 

پوشاک و منضمات آن از جنس چرم طبیعی، چرم دوباره ساخته شده یا               2824  
 پالستیک

 

 1810 پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده 28241   
منضمات پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شـده بجـز               28242   

 ی ورزشیها واع دستکشان
1810 

 1810 )شامل دستکش(پوشاک و منضمات آن از جنس پالستیک  28243   
ها، انواع لباس سـاخته شـده    انواع لباس ساخته شده از نمد یا انواع نبافته  28250 2825  

های منسوج آغشته یا اندود شده با پالستیک، کـائوچو یـا سـایر               از پارچه 
 مواد

1810 

  اع کاله و پوشش سرانو  2826  
، بدنه کاله و باشلق از نمد؛ پالتو و مانشون از نمد؛ کـاله              ساخته  نیمهکاله   28261   

 باف یا تهیه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده ، گیسساخته نیمه
1810 

باف یا تهیه شـده از جفـت و          ی سر از نمد، یا گیس     ها  کاله و سایر پوشش    28262   
 یا تهیه شده از دانتـل یـا         باف  قالبار از هر ماده، کشباف یا       جور کردن نو  
  توپ؛ انواع توری سرصورت بههای نسجی  سایر پارچه

1810 

ی از کـائوچو و مـواد پالسـتیکی،         هـا   بجـز پوشـش    ی سـر  ها  سایر پوشش  28269   
نسوز؛ نوار دورسر، آستر روپوش،    ی از جنس پنبه   ها  ی ایمنی و کاله   ها  کاله

 قالب کاله، لبه و بند زیر چانه برای کالهاسکلت کاله، 

1810 

انواع پوست نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شـده؛ پوسـت نـرم بـدلی و                    283  
 )ی سرها بجز پوشش( کاالهای ساخته شده از آن

 

 1820 انواع پوست نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده 28310 2831  
بجـز  (سـایر اشـیا از پوسـت نـرم طبیعـی            پوشاک، منـضمات پوشـاک و        28320 2832  

 )ی سرها پوشش
1820 

 1820 )ی سرها بجز پوشش(پوست نرم بدلی و کاالهای ساخته شده از آن  28330 2833  
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  پاپوش،محصوالت چرمی چرم و    29

  چرم دباغی شده یا آماده شده؛ چرم دوباره ساخته شده   291  
 1911  روکش شده ورنی شده؛ چرم فلزنماجیر؛ چرم ورنی شده و چرم 29110 2911  
سایر انواع چرم بدون مو از پوست انواع حیوانات از تیـره گـاو یـا از تیـره                    29120 2912  

 اسب
1911 

شـامل چـرم از پوسـت گوسـفند، بـره، بـز یـا               (سایر انواع چرم بدون مو       29130 2913  
 ؛ چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم یا الیاف چرم)بزغاله

1911 

 سـایر اشـیاء     ، زیـن و یـراق     ، انواع کیف دستی و کاالهای مـشابه       ،چمدان   292  
 ساخته شده از چرم

 

 1912 زین و یراق از هر جنس برای هر نوع حیوان 29210 2921  
چمدان، انواع کیف دستی و کاالهای مشابه از چرم، چرم دوبـاره سـاخته               29220 2922  

، فیبر ولگانیزه یا مقوا، مجموعه سفری       شده، ورق پالستیکی، مواد نسجی    
 کردن کفش و لباس برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز

1912 

 1912 بندهای فلزی انواع بند ساعت بجز 29230 2923  
شامل (سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده      29290 2929  

 یا وسایل مکـانیکی یـا اشـیای         آالت  ماشیناشیاء از نوع مورد استفاده در       
  نشده در جای دیگربندی طبقه) مورد استفاده در سیار مصارف فنی

1912 

کفش با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک، یا بـا رویـه چرمـی یـا                      293  
های دارای محافظ فلـزی       و کفش  ویه از مواد نسجی، بجز کفش ورزشی      ر

 ی مصارف ویژههای متفرقه برا در پنجه و کفش

 

از غیـر   کفش ضد آب، بـا تخـت و رویـه از کـائوچو یـا مـواد پالسـتیک                     29310 2931  
 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش

1920 

کفش با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالسـتیک بجـز کفـش ضـد آب،                   29320 2932  
 های دارای محافظ فلزی در پنجه ی ورزشی و کفشها کفش

1920 

هـای دارای محـافظ      ی ورزشـی، کفـش    هـا   کفش با رویه چرم، بجز کفش      29330 2933  
 های متفرقه برای مصارف ویژه فلزی در پنجه و کفش

1920 

 1920 ی ورزشیها کفش با رویه از مواد نسجی بجز کفش 29340 2934  

  انواع کفش ورزشی بجز انواع پوتین پاتیناژ و اسکیت چرخ دار   294  
سـواری و انـواع کفـش        های اسکی، انواع کفـش بـرای تختـه بـرف           کفش 29410 2941  

 )صحرایی(مخصوص اسکی استقامت 
1920 

انواع کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناسـتیک، انـواع             29420 2942  
 ی مشابهها کفش تمرین ورزشی و کفش

1920 

 1920 دار ژ و اسکیت چرخی پاتیناها ی ورزشی بجز پوتینها سایر کفش 29490 2949  
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ی هـا  نسوز، کفش طبی و پوتین   سایر انواع کفش بجز کفش از جنس پنبه          295  
 دار پاتیناژ و اسکیت چرخ

 

 1920 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش 29510 2951  
های متفرقه برای مصارف ویـژه و سـایر انـواع کفـش              کفش چوبی، کفش   29520 2952  

 در جای دیگر نشده بندی طبقه
1920 

اجزای کفش؛ کفی داخلی، زیرپاشنه و اشیای مشابه قابل تعـویض؛ انـواع              29600 2960 296  
 پوش و کاالهای مشابه و اجزای مربوط به آن گتر، انواع ساق

1920 

آالت و    سایر کاالهای قابل حمل بجز محـصوالت فلـزی، ماشـین              3
 تجهیزات

 

  ، ني و مواد حصيربافيپنبه چوب، محصوالت ساخته شده از چوب    31

صورت الیه الیـه شـده یـا پوسـت        چوب، اره شده یا رنده شده از درازا، به         31100 3110 311  
متر؛ تراورس چـوبی اشـباع نـشده           میلی 6کنده شده به ضخامت بیش از       

 آهن یا تراموا برای راه

2010 

 داده شـده باشـد؛      طور یکنواخت شکل    چوبی که از هر لبه یا سطح آن به           312  
 صورت خرده یا ریزه ؛ آرد چوب، چوب به)پوشال(پشم چوب 

 

 یکنواخت شـکل داده شـده باشـد         طور  بهچوبی که از هر لبه یا سطح آن          31210 3121  
شامل انواع باریکه و کتیبه برای کفپوش پارکـت، بهـم متـصل نـشده، و        (

 )انواع روکوب و قالب چوبی

2010 

 2010 ؛ آرد چوب)پوشال (پشم چوب 31220 3122  
 2010  خرده یا ریزهصورت بهچوب  31230 3123  

چوب نتراشـیده، آغـشته بـه رنـگ، انـواع رنـگ گیـاهی، روغـن قطـران                      313  
کننده، تراورس چوبی اشباع شـده بـرای        یا سایر مواد محافظت   ) کروزوت(

 آهن یا تراموا راه

 

نـواع رنـگ گیـاهی، روغـن قطـران          چوب نتراشـیده، آغـشته بـه رنـگ، ا          31310 3131  
 کننده یا سایر مواد محافظت) کروزوت(

2010 

 2010  یا ترامواآهن راهتراورس چوبی اشباع شده برای  31320 3132  

  انواع تخته و پانل   314  
 2021 های چوبی تخته چندالیی منحصراً شامل ورق 31410 3141  
نواع پانل روکش شده و انـواع چـوب متـورق           سایر انواع تخته چندالیی، ا     31420 3142  

 مشابه
2021 

 2021 های مشابه از چوب یا سایر مواد چوبی نئوپان و تخته 31430 3143  
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 2021 تخته فیبر از چوب یا از سایر مواد چوبی 31440 3144  

انواع ورق روکش؛ انواع ورق برای تولید تختـه چنـدالیی؛ چـوب فـشرده                  315  
 شده

 

انواع ورق روکش و انواع ورق برای تولیـد تختـه چنـدالیی و سـایر انـواع             31510 3151  
بری شده یا   و کمتر که از درازا اره شده، الیهمتر میلی 6چوب به ضخامت 

 کنده شده پوست

2021 

 2021 چوب فشرده شده 31520 3152  

شـامل  (مصنوعات تجاری و قطعات چوب بست برای ساختمان از چـوب             31600 3160 316  
صـورت پانـل،      های چوبی النه زنبوری، پارکت جفت و جور شـده بـه             پانل

 )توفال و تخته تابه

2022 

بندی، جعبه، صندوقچه، چلیک و کاالهای مشابه برای          انواع صندوق بسته   31700 3170 317  
بندی، ساخته شده از چوب؛ انواع قرقره چوبی برای کابل؛ انواع پالت              بسته

ای و سایر انواع تختـه بـارگیری، از چـوب؛ بـشکه               جعبههای   ساده و پالت  
سـازی و قطعـات       روسی، بشکه، خمره، طشت و سـایر محـصوالت بـشکه          

شامل تخته خمیـده بـرای سـاختن        ( چوب مربوط به آن، ساخته شده از     
 )بشکه

2023 

، مــواد پنبــه چــوبســایر محــصوالت چــوبی، کاالهــای ســاخته شــده از    319  
 حصیربافی و حصیر

 

  سایر محصوالت چوبی  3191  
ابزار، انـواع بدنـه و دسـته جـارو یـا             انواع ابزار، انواع بدنه ابزار، انواع دسته       31911   

 برس، انواع قالب کفش یا پوتین از چوب
2029 

 2029 ظروف غذاخوری و لوازم آشپزخانه از چوب 31912   
رد و چنگال و مشابه، از کاری، جعبه برای جواهرات، کا     کاری و منبت   خاتم 31913   

 نی، از چوبییچوب؛ انواع مجسمه کاالهای کوچک و سایر وسایل تز
2029 

نـه یـا اشـیاء مـشابه و         ییانواع قاب چوبی برای تابلوهای نقاشی، عکس، آ        31914   
 سایر کاالهای چوبی

2029 

ع  و حصیر یا سایر مواد حصیربافی؛ انـوا پنبه چوبکاالهای ساخته شده از    3192  
 زنبیل و سبد

 

 چهار  صورت  به طبیعی، قشر خارجی گرفته نشده یا تا حدودی          پنبه  چوب 31921   
 صورت به پنبه  چوب بلوک، صفحه، ورق یا نوار؛       صورت  بهگوش در آمده، یا     

 پنبه چوبخرد شده، دانه دانه شده یا ساییده شده؛ آخال 

2029 

آگلـومره  ( فـشرده    پنبـه   چوب  طبیعی؛ پنبه  چوبکاالهای ساخته شده از      31922   
 و کاالهای ساخته شده از آن) شده

2029 

  2029مصنوعات ساخته شده از حصیر، جگن، یا سـایر مـواد حـصیربافی؛ انـواع           31923   
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 زنبیل و سبد

خمیر کاغذ، کاغذ و محصوالت کاغـذی، اوراق چـاپی و کاالهـای                 32
 مربوط

 

  خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا   321  
  انواع خمیر کاغذ از چوب یا سایر مواد به شکل الیاف سلولزی  3211  
 2101  شیمیایی با درجات مختلف حل شدنصورت بهخمیر کاغذ از چوب  32111   
از انواع دارای درجات مختلف غیر  شیمیایی صورت بهخمیر کاغذ از چوب      32112   

 حل شدن
2101 

 صـورت  بـه ی؛ خمیر کاغـذ از چـوب         مکانیک صورت  بهخمیر کاغذ از چوب      32113   
 از چوبغیر شیمیایی، انواع خمیر کاغذ از مواد لیفی سلولزی  نیمه

2101 

کاغذ روزنامه، کاغذ دست ساخت و سـایر انـواع کاغـذ و مقـوای روکـش                   3212  
نشده از نوع مورد استفاده در گرافیک و کارت پانچ و کاغذ مخصوص نوار              

 پانچ

 

 2101 کاغذ روزنامه 32121   
 2101 کاغذ و مقوای دست ساخت 32122   
سایر انواع کاغذ و مقوای روکش نشده از نوع مورد استفاده برای نوشـتن،               32129   

 چاپ یا سایر امور گرافیکی و کاغذ برای تهیه کارت پانچ یا نوار پانچ
2101 

ع کاغذ و   ماده اولیه کاغذ توالت، کاغذ کرافت لیز روکش نشده و سایر انوا             3213  
 مقوای روکش نشده؛ سایر انواع کاغذ متفرقه

 

ماده اولیه کاغذ توالت، دستمال کاغـذی مخـصوص صـورت، مـاده اولیـه             32131   
برای حوله کاغذی و دستمال سفره و کاغذهای مشابه، الیـی سـلولزی و              

 انواع ورق از الیاف سلولزی

2101 

 2101 کاغذ کرافت الیز، روکش نشده 32132   
سایر انواع کاغذ و مقوای کرافت، روکش نشده؛ کاغذ کرافت برای سـاک،              32133   

 دار شده کرپ شده یا چین
2101 

 2101 شیمیایی کاهی و نیمه شامل کاغذ، کاغذ فلوتینگ 32134   
 2101 )بازیافت از لیز چوب(کاغذ تست لیز  32135   
 کاغذ نمدی و سایر انـواع       ، کاغذ و مقوای صافی    ، سولفید بندی  بستهکاغذ   32136   

 ای غیر سایزبندی و دفترچه  کاغذ سیگار،کاغذ و مقوا
2101 

قابل نفوذ در مقابل چربی، کاغذ کالـک  غیر کاغذ پارشمینه گیاهی، کاغذ    32137   
نمـا و سـایر انـواع کاغـذ بـراق شـده شـفاف یـا                  و کاغذ موسوم به شیشه    

 شفاف نیمه

2101 

   شدهوریآ عملکاغذ و مقوای   3214  
هـای مختلـف، روکـش نـشده در سـطح یـا              کاغذ و مقوای مرکب از الیه      32141   

 آغشته نشده
2101 
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دار شده، نقش برجسته شده یا سوراخ شده،  کافذ و مقوا، کرپ شده، چین 32142   
  نشده در جای دیگربندی طبقه

2101 

 2101 اد غیر آلیکاغذ و مقوای روکش شده با کائولن یا سایر انواع مو 32143   
سایر انواع کاغذ و مقـوا، الیـی سـلولزی و انـواع نـوار از الیـاف سـلولزی،                     32149   

روکش شده، آغشته شده، پوشانده شده، رنگ شده در سطح، تزیین شده            
 در سطح یا چاپ شده، به شکل رول یا ورق

2101 

  دار و انواع ظروف کاغذی و مقوایی کاغذ و مقوای موج  3215  
 2102 دار کاغذ و مقوای موج 32151   
 2102 انواع ساک و کیسه کاغذی 32152   
انــواع کــارتن، جعبــه، قــوطی، جلــد صــفحه گرامــافون و ســایر ظــروف   32153   

از کاغذ، مقوا، الیی سلولزی یا انـواع ورق از          ) بجز انواع کیسه   (بندی  بسته
ساخته شده از کاغذ    الیاف سلولزی؛ کالسور، انواع کازیه و کاالهای مشابه         

 …یا مقوا از نوع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه و

2102 

  سایر محصوالت کاغذی و مقوایی  3219  
کاغذ کاربن، کاغذ خودکپی و سایر انواع کاغذ برای کپی یا انتقال نوشته،              32191   

بـردار و صـفحات افـست از         های کوچک؛ انواع استنـسیل نـسخه       در اندازه 
 دار کاغذ چسبکاغذ؛ 

2109 

نگاری از   ی نامه ها  ی ساده و کارت   ها  انواع پاکت، نامه پاکتی، کارت پستال      32192   
های نگارشی، از    کاغذ یا مقوا؛ انواع جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه         

 های کاغذیافزار نوشتکاغذ یا مقوا، حاوی 

2109 

ره، پوشک بچـه، تـامپون و       کاغذ توالت انواع دستمال، حوله، دستمال سف       32193   
کاالهای مشابه خانگی، بهداشتی یـا بیمارسـتانی و کاالهـای پوشـاکی از              

 ی الیاف سلولزیها خمیر کاغذ، کاغذ، الیی از مواد سلولزی یا ورق

2109 

ی مشابه برای دیـوار، انـواع کاغـذ شـفاف بـرای      ها کاغذ دیواری و پوشش  32194   
 شیشه پنجره

2109 

 2109 ی دیواری از مواد نسجیاه پوشش 32195   
 2109  با بنیان کاغذ یا مقواپوش کفانواع  32196   
 2109 انواع بر چسب کاغذی یا مقوایی 32197   
 2109  قطعه، لوحه و صفحهصورت بهانواع صافی از خمیر کاغذ  32198   
بریـده شـده    سایر انواع کاغذ، مقوا، الیی سلولزی و نوار از الیاف سلولزی،             32199   

 دفترچه یا لوله شـده یـا        صورت  بهبه شکل و اندازه مشخص؛ کاغذ سیگار        
، سایر کاالهای ساخته شـده      متر  سانتی 5 رول به عرض حداکثر      صورت  به

 های الیاف سلولزی از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، الیی سلولزی یا ورقه

2109 

هـای   ، نقـشه  )لیغـاتی بجز آگهی تب  (انواع کتاب، بروشورو جزوه چاپ شده          322  
 نویس چاپ شده؛ نت موسیقی، چاپ شده یا دست

 

 2211 صـورت   بـه ی چاپ شده، بروشور، جزوه و مطبوعات همانند،         ها  انواع کتاب  32210 3221  
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 اوراق مجزا، بجز آگهی تبلیغاتی
 2211 المعارف و سری جزوات مربوط فرهنگ لغت و دائره 32220 3222  
المعـارف و سـری      بجز فرهنـگ لغـت و دائـره       (ی چاپ شده    ها  ابانواع کت  32230 3223  

، انواع بروشـور، جـزوه و مطبوعـات هماننـد، بجـز آگهـی               )جزوات مربوط 
آمیـزی    رنـگ ی تصویر، نقاشی یا     ها  بیش از یک برگ؛ کتاب     تبلیغاتی، در 
 برای کودکان

2211 

 2211 ی دارای نقشه یا نمودارها انواع اطلس و سایر کتاب 32240 3224  
ی روی زمین یا نمودارهـای      ها   از آب  برداری  نقشهانواع نقشه و نمودارهای      32250 3225  

هـای   هـای توپـوگرافی و کـره       های دیواری، نقشه   شامل انواع نقشه  (مشابه  
  کتابصورت به، چاپ شده بجز )جغرافیایی

2211 

 2213 نویس دستنت موسیقی، چاپ شده یا  32260 3226  

بـار در هفتـه      انواع روزنامه، مجله و نـشریات ادواری، کـه حـداقل چهـار             32300 3230 323  
 .منتشر شود

2212 

بـار در هفتـه      انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، کـه کمتـر از چهـار             32400 3240 324  
 .منتشر شود

2212 

پستال، کارت   انواع تمبر، چک، حواله و برات، اسکناس، اوراق سهام، کارت            325  
 یک، آگهی تبلیغاتی، انواع عکس و سایر اوراق چاپیتبر

 

انواع تمبرهای باطل نشده پستی، مالیاتی و مشابه آن؛ اوراق دارای نقـش             32510 3251  
تمبر؛ چک، حواله و برات، اسکناس، اوراق سهام یا اوراق قرضـه و اسـناد                

 همانند

2219 

اع کارت چاپ شده بـا مـضمون   انواع کارت پستال چاپ شده یا مصور؛ انو     32520 3252  
 ناتییی شخصی، با یا بدون پاکت یا تزها تهنیت یا پیام

2219 

 2221 های بازرگانی و مشابه آن های تجاری، کاتالوگ آگهی 32530 3253  
 2219 انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده 32540 3254  
صـنعتی، بازرگـانی،    انواع نقشه و طرح برای مقاصد معمـاری، مهندسـی،            32550 3255  

توپوگرافی یا موارد مشابه، که نسخه اصلی بوده و با دست ترسـیم شـده؛               
 برداری نسخههای تکثیر شده از طریق عکاسی و       ؛ نسخه نویس  دستمتون  

 الذکر فوقبا کاربن از موارد 

7421 

 2219 و انواع تقویم چاپی) انواع عکس برگردان(انواع کاغذ انتقال نوشته  32560 3256  
 2221 سایر اوراق چاپی 32590 3259  

انواع دفتر ثبت، دفتر حسابداری، دفتر یادداشت، دسته یادداشـت، دفتـر             32600 3260 326  
کن، جلـد، جلـد    های کاغذ خشک خاطرات روزانه و کاالهای مشابه، دسته    

 افزار، از کاغذ یا مقوا ها و سایر انواع نوشت پرونده، فرم

2221 
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حروف چاپ، کلیشه، لوحه و استوانه آماده شده جهت چاپ، سنگ چـاپ        32700 3270 327  
 یا سایر وسایل مشابه جهت استفاده در صنعت چاپ) لیتوگرافی(سنگی 

2222 

سازی، محصوالت نفـت تـصفیه شـده،          های کک  محصوالت کوره     33
 ای سوخت هسته

 

زغـال سـنگ    (ورب  کک، حاصل از زغال سنگ، لینیـت یـا تـ           کک و نیمه   33100 3310 331  
 )کربن حاصل از دیگ تقطیر(؛ زغال قرع )نارس

2310 

و ) زغـال نـارس   (قطران حاصل از تقطیر زغال سنگ، از لینیت یا تـورب             33200 3320 332  
 های معدنی سایر قطران

2310 

 آمده از مواد قیـری، بجـز روغـن خـام؛            به دست روغن نفت خام و روغن         333  
تر وزن     درصد یا بیش   70ده در جای دیگر که      بندی نش   های طبقه  فراورده

ها   اصلی این فراورده   یدهند که اجزا    ها تشکیل می    گونه روغن  ها را این    آن
 .هستند

 

 2320 بنزین موتور شامل بنزین هواپیما 33310 3331  
 2320 سوخت جت از نوع بنزین 33320 3332  
هـای   ی سبک حاصـل از کانـه      ها  ی نفت خام سبک و روغن     ها  سایر روغن  33330 3333  

 نـشده در جـای   بنـدی  طبقـه های سبک   ردهو، فرا )روغن خام  بجز(قیردار  
ی ها ی نفت خام یا روغنها  را روغنها  درصد وزن آن 70دیگر که بیش از     

ها  فراورده اصلی این یکه اجزا) بجز روغن خام  (های قیردار    حاصل از کانه  
 .دهند میهستند، تشکیل 

2320 

 2320 )شامل سوخت جت از نوع نفت سفید(نفت سفید  33340 3334  
 به دسـت  سنگین   نیمهی  ها  سنگین و روغن   نیمهی نفت خام    ها  سایر روغن  33350 3335  

هـای   فـراورده ، بجـز روغـن خـام؛        )از نفـت سـفید    غیـر   (های   آمده ازکانه 
ی نفت خام   ها   نشده در جای دیگر که وزن روغن       بندی  طبقهسنگین   نیمه

 70از) بجز مواد قیری خـام     (ها  های قیردار آن   ی حاصل از کانه   ها  یا روغن 
 .دهند میتشکیل  ا رافراورده اجزا اصلی ها این روغن و درصد کمتر نباشد

2320 

 2320 نفت گاز 33360 3336  
 2320  نشده در جای دیگربندی طبقهی نفتی ها سوخت 33370 3337  
ی هـا   آمده از کـانی به دست ی  ها   خام و روغن   ساز از نفت   انواع روغن روان   33380 3338  

ی سنگین حاصـل از     ها  قیردار، سایر انواع روغن نفت خام سنگین و روغن        
 نشده بندی طبقههای سنگین  فراوردهو ) بجز روغن خام(ی قیردار ها کانی

ی حاصـل از    هـا   ی نفـت خـام یـا روغـن        هـا   در جای دیگر که وزن روغـن      
 و نباشـد   درصـد  70 از کمترها    آن) امی خ ها  روغن بجز( ی قیردار ها  کانی

 .تشکیل دهند  راها فراوردهاجزا اصلی ها  این روغن

2320 
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  گازهای نفت خام و سایر هیدروکربورهای گازی، بجز گاز طبیعی   334  
 2320 پروپان و انواع گاز بوتان مایع 33410 3341  
زهای نفت یا هیـدروکربورهای     اتیلن، پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و سایر گا       33420 3342  

 گازی، بجز گاز طبیعی
2320 

وازلین، مـوم پـارافین، مـوم نفتـی بـا ذرات ریـز متبلـور، مـوم اسـالک،                     33500 3350 335  
هـای معـدنی و محـصوالت         اوزوگریت، موم لینیت، موم تورب، سایر مـوم       

هـای   مانـده   مشابه، کک حاصل از نفت، قیر حاصل از نفـت و سـایر پـس              
  آمده از مواد قیرداربه دستهای  های نفت خام یا روغن روغنحاصل از 

2320 

هـا،   ها و ترکیبات آن؛ آلیاژهـا، دیـسپرسیون         عناصر رادیو اکتیو و ایزوتوپ       336  
هـا یـا      های متشکل از این عناصر، ایزوتوپ       محصوالت سرامیکی و مخلوط   

 اکتیو های رادیو مانده ترکیبات؛ پس

 

هــا، محــصوالت   طبیعــی و ترکیبــات آن؛ آلیاژهــا، دیــسپرسیوناورانیــوم 33610 3361  
 ی متشکل از اورانیوم طبیعی و ترکیبات آنها سرامیکی و مخلوط

2320 

 ترکیبـات آن، پلوتونیـوم و   و 235U لحاظ ایزوتـوپ   اورانیوم غنی شده از    33620 3362  
هـای   مخلوط محصوالت سرامیکی و   ها، ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون   

، پلوتونیـوم یـا     235Uلحـاظ ایزوتـوپ      غنـی شـده از     اورانیوم تشکل از م
 این محصوالت ترکیباتی از

2320 

ترکیبـات آن، توریـوم و        و 235Uلحاظ ایزوتـوپ     اورانیوم ضعیف شده از    33630 3363  
هـای   مخلوط محصوالت سرامیکی و   ها، ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون   

 توریـوم یـا     235U لحـاظ ایزوتـوپ    زاورانیـوم ضـعیف شـده ا       متشکل از 
 این محصوالت ترکیباتی از

2320 

ــو   33690 3369   ــر رادی ــایر عناص ــو و س ــوپ اکتی ــا ایزوت ــا،  ه ــات آن؛ آلیاژه  و ترکیب
این عناصر،   ی متشکل از  ها  ها، محصوالت سرامیکی و مخلوط     دیسپرسیون

 اکتیو های رادیو مانده پس؛ ترکیبات ها ایزوتوپ

2320 

  ای برای یا حاصل از راکتورهای هسته) کارتریچ(ر سوخت عناص   337  
 2330 ای ، متشعشع نشده، برای راکتورهای هسته)کارتریچ(عناصر سوخت  33710 3371  
 4010 )متشعشع شده(مصرف شده ) کارتریچ(عناصر سوخت  33720 3372  

  مواد شیمیایی اساسی    34

  مواد شیمیایی آلی اساسی   341  
 2411 ها  و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آنها هیدروکربن 34110 3411  
ی اسـیدی حاصـل از      هـا   اسیدهای منوکربوکسیلیک چرب صنعتی؛ روغن     34120 3412  

 تصفیه
2411 

 2411 و مـشتقات هالوژنـه، سـولفونه، نیتراتـه یـا      هـا  ، فنل الکـل  ها  ، فنل ها  الکل 34130 3413  
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 ی چرب صنعتیها لکل؛ اها نیتروژه آن
اسیدهای کربوکـسیلیک و انیدریـدها، هالیـدها، پراکـسیدها و پروکـسی              34140 3414  

 بجـز   ها   و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن        ها  اسیدهای آن 
 ها ی آنها ی آن و استرها و نمکها اسید سالیسیلیک و نمک

2411 

ل آمین؛ ترکیبات آمینـه دارای عامـل اکـسیژن؛ بجـز       ترکیبات دارای عام   34150 3415  
ی هـا   ی متعلق به آن و اسید گلوتامیک و نمـک         ها  لیزین و استرها و نمک    

؛ ترکیبات دارای عامل کربوسی     ها  ی آن ها   و مشتقات و نمک    ها  آن؛ اورئین 
ایمید و ترکیبات ایمین؛ ترکیبات دارای عامل نیتریل؛ ترکیبـات دی آوز،            

تقات آلـی هیدرازینیاهیدروکـسیل آمـین؛ ترکیبـات         آزویا آزوکسی؛ مـش   
 ی نیتروژنها دارای سایر عامل

2411 

ــات      34160 3416   ــدنی، ترکیب ــی مع ــات آل ــایر ترکیب ــوگردی و س ــی گ ــات آل ترکیب
 نشده در جای دیگـر؛ اسـیدهای نوکلئیـک و    بندی  طبقههتروسیلسیلیک  

 ها ی آنها نمک

2411 

هـا و همـی    ل، پراکسیدهای اتر، اپوکسیدها، استال  اترها، پراکسیدهای الک   34170 3417  
؛ ترکیبـات   هـا    و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن        ها  استال

دارای عامل آلدئید، ترکیبات دارای عامل ستون و ترکیبـات دارای عامـل             
  نـشده در جـای دیگـر؛       بنـدی   طبقـه ی آمـاده    هـا   ها؛ آنـزیم   کینون؛ آنزیم 

  دیگردر جای نشده بندی طبقهآلی  ترکیبات

2411 

 یا استرهای سایر اسـیدهای معـدنی    ها  ی آن ها  استرهای فسفریک و نمک    34180 3418  
؛ و مـشتقات  هـا  ی آنهـا  و نمـک ) بجـز اسـترهای هالیـدهای هیـدروژن    (

 ها هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن

2411 

  در جای دیگر نشده بندی طبقهمواد شیمیایی اساسی معدنی    342  
هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن وگازهای کمیاب؛ ترکیبات  34210 3421  

  نشده در جای دیگربندی طبقهفلز غیر اکسیژنه معدنی 
2411 

اکـــسید روی؛ پراکـــسید روی؛ اکـــسیدها و هیدروکـــسیدهای کـــروم؛  34220 3422  
؛ هـا   اک رنـگ  اکسیدهای منگنز؛ اکـسیدها و هیدروکـسیدهای آهـن؛ خـ          

اکــسیدها و هیدروکــسیدهای کبالــت؛ اکــسیدهای تیتــانیم؛ اکــسیدهای 
 نشده در جـای  بندی طبقههای معدنی   سرب؛ سرنج قرمز و نارنجی؛ بنیان     

 در جـای  نشده بندی طبقهپراکسیدهای  دیگر؛ اکسیدها، هیدورکسیدها و 
 دیگر

2411 

ر؛ اسیدهای معـدنی بجـز       نشده در جای دیگ    بندی  طبقهعناصر شیمیایی    34230 3423  
اســید نیتریــک و اســید ســولفونیتریک؛ ترکیبــات اکــسیژنه معــدنی بــر؛ 

 از هـالوژن؛ هیدروکـسید سـدیم؛        غیر فلزی سیلیسیم و گوگرد؛ ترکیبات     
هیدروکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدروکسیدها و پراکـسیدهای     

یدروکـسیل  ه استرونسیوم یا باریم؛ هیدروکسید آلومینیـوم؛ هیـدرازین و        
 ها ی معدنی آنها نمک آمین و

2411 

 2411ی بروکـسی متعلـق بـه       هـا    و نمـک   هـا   آمونیـوم، نمـک    ی تـری  ها  فسفات 34240 3424  



 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 

56 

  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

  نشده در جای دیگربندی طبقهاسیدهای معدنی و فلزات 
یـا پراکـسومتالیک    ) اکسیدهای فلـزی  (ی اسیدهای اکسومتالیک    ها  نمک 34250 3425  

ی کلوئیدی و ترکیبات مربوط؛ سایر     ها   فلزات گرانب  ؛)پراکسیدهای فلزی (
 نـشده در جـای دیگـر، هـوای فـشرده،            بندی  طبقهایی معدنی   یشیم مواد

 ها ملغمه

2411 

 دیگـر و ترکیبـات مربـوط بـه آن           در جای  نشده   بندی  طبقهی  ها  ایزوتوپ 34260 3426  
 )شامل آب سنگین(

2411 

، هــا و ســیانورهای کمــپلکس؛ فولمینــاتســیانورها، اکــسیدهای ســیانور  34270 3427  
ی هـا   ؛ نمـک  هـا   ؛ پربورات ها  ؛ بورات ها  ها؛ سیلیکات  ها و تیو سیانات    سیانات

ــک   ــسو متالی ــیدهای اک ــزی(اس ــسیدهای فل ــسومتالیک  ) اک ــرو ک ــا پ ی
 )پراکسیدهای فلزی(

2411 

پراکسیدهیدروژن؛ فسفیدها؛ کاربیـدها؛ هیدرویـدها، نیتریـذها، آزیـدها،           34280 3428  
 سیلیسیدها و بریدها

2411 

 2411 ترکیبات فلزات خاکی کمیاب از ایتریوم یا اسکاندیوم 34290 3429  

 کننـده   ؛ مـواد رنـگ    ها  ها و مشتقات آن    های دباغی یا رنگرزی؛ تانن     عصاره   343  
  نشده در جای دیگربندی طبقه

 

آن؛ محـصوالت   هـای مبتنـی بـر      فـراورده  سنتتیک آلی و     کننده  مواد رنگ  34310 3431  
 کننـده   وسـایل درخـشان  عنـوان  بـه نـوع مـورد اسـتفاده     سنتتیک آلی از  

 های مبتنـی بـر    فراوردههای رنگ و  نورتاب؛ حوضچهعنوان بهفلورسنت یا  
 آن

2411 

، اترهـا،  هـا  ی آنهـا  ها و نمک  های دباغی دارای منشاء گیاهی؛ تانن      عصاره 34320 3432  
 دارای منـشاء گیـاهی یـا        کننـده   د رنگ ، موا ها  استرها و سایر مشتقات آن    

هــای مبتنــی بــر مــواد  فــراوردهحیــوانی بجــز زغــال اســتخوان حیــوان؛ 
  دارای منشاء گیاهی یا حیوانیکننده رنگ

2411 

هـای دبـاغی؛     فـراورده مواد دباغی سنتتیک آلـی؛ مـواد دبـاغی معـدنی؛             34330 3433  
 باغی پوست قبل از دآوری عملدار برای  های آنزیم فراورده

2411 

 دیگر؛ محصوالت معدنی از نوع      در جای  نشده   بندی  طبقه کننده  مواد رنگ  34340 3434  
  نورتابعنوان بهمورد استفاده 

2411 

محصوالت معدنی طبیعی فعال شده؛ زغال و دوده حیوانی؛ روغـن تفالـه              34400 3440 344  
کـاج؛  ی از نـوع     هـا    چـوب  آوری  عملدار حاصل از     های تروپن  چوب؛ روغن 

دیپانتین خام، پاراسمین خام؛ روغن کاج؛ کولوفان و اسـیدهای رزینـی و             
های حاصل از    های کولوفان، صمغ   ، اسانس کولوفان و روغن    ها  مشتقات آن 

ی قطـران چـوب، کرئـوزوت چـوب،        هـا   عرق نیشکر، قطران چوب، روغـن     
 آبجوسازی حاصل از قیر چوب، قیرهای گیاهی، ی حاصل ازها نفت

2411 

  محصوالت شیمیایی اساسی گوناگون   345  
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 0200،2411 زغال چوب 34510 3451  

گوگرد، بجز گوگرد تصعید شده، گـوگرد رسـوب کـرده و گـوگرد معلـق                 34520 3452  
 )کولوئیدال(

2411 

 2411 های آهن تفته شده پیریت 34530 3453  
زغـال سـنگ بـا    ی هـا  ها و سایر محصوالت حاصل از تقطیر قطـران    روغن 34540 3454  

ی هـا   حرارت زیاد و محصوالت مشابه؛ قیر و کـک قیـر حاصـل از قطـران               
 معدنی

2411 

 کـه تغییـرات     هـا   ی حیـوانی و گیـاهی و مـشتقات آن         ها  ها و چربی   روغن 34550 3455  
ی هیدروژنه و استری شـده درونـی و         ها   بجز روغن  اند  شیمیایی داده شده  

های غیر خوراکی  فراورده و  ها استری شده مجدد یا آالئیدی شده؛ مخلوط      
 های حیوانی یا گیاهی ها یا چربی حاصل از روغن

2429 

ی سنتتیک یا دوباره ساخته شده، کار ها گرانب نیمه یا ها ی گرانبها سنگ 34560 3456  
 نشده

2411 

 2411،2424 کلیسرول 34570 3457  

  ها کش آفتکودها و    346  
ــیدهای   3461   ــک، اس ــید نیتری ــونیم؛  اس ــرور آم ــاک، کل ــولفونیتریک؛ آمونی  س

های آمونیم، کودهای شیمیایی یـا     کربنات های پتاسیم؛  ها؛ نیترات  نیتریت
 معدنی

 

 2412 اسید نیتریک، اسیدهای سولفونیتریک، آمونیاک 34611   
 2412 ی آمونیمها های پتاسیم؛ کربنات ها؛ نیترات کلرور آمونیم؛ نیتریت 34612   
 2412 ته شیمیایی یا معدنی ودهای ازک 34613   
 2412 کودهای فسفاته شیمیایی یا معدنی 34614   
بجـز کارنالیـت، سـیلویت و سـایر         (کودهای پتاس شـیمیایی یـا معـدنی          34615   

 )ی پتاسیم خام طبیعیها نمک
2412 

 2412 کودهای گیاهی یا حیوانی 34616   
 2412 نیترات سدیم 34617   
 2412  دیگردر جای نشده بندی طبقهدهای کو 34619   
 2421 ها کش آفت 34620 3462  

  مواد پالستیکی به اشکال ابتدایی   347  
 2413 پلیمرهای اتیلن به اشکال ابتدایی 34710 3471  
 2413 پلیمرهای استیرن به اشکال ابتدایی 34720 3472  
 2413 ی هالوژنه به اشکال ابتداییها نپلیمرهای کلرور وینیل یا سایر الفی 34730 3473  
ی اپوکسید به اشکال ابتدایی، پلی      ها  ، سایر پلی اترها و رزین     ها  پلی استال  34740 3474  

های الکید، استرهای پلی الیـل و سـایر پلـی اسـترها بـه       ، رزین ها  کربنات
 اشکال ابتدایی

2413 

 2413 تادلگرهای یونیسایر مواد پالستیکی به اشکال ابتدایی؛ ب 34790 3479  
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ها، و ترکیبات مربـوط       کائوچوی مشتق از روغن    کائوچوی سنتتیک و شبه    34800 3480 348  
های طبیعی مشابه بـه اشـکال        ها همراه با کائوچوی طبیعی و صمغ        به آن 

 صورت صفحه، ورق یا نوار ابتدایی یا به

2413 

   الياف سنتتيک و مصنوعييي،ساير محصوالت شيميا    35

هــای  هــا و محــصوالت وابــسته؛ انــواع رنــگ هــا و جالدهنــده انــواع رنــگ   351  
 استفاده هنرمندان نقاش، مرکب چاپ مورد

 

هـای آمـاده،     دانـه  ؛ رنـگ  )الک الکـل   شامل مینا و  (ها    و جالدهنده  ها  رنگ 35110 3511  
هـا،   ی آمـاده، ترکیبـات زجـاجی، لعـاب        هـا   های آماده و رنـگ     کننده  مات

هــای مــشابه از نــوع مــورد اســتفاده در      فــراورده و جالهــای مــایع 
 صـورت   بـه ای   های شیشه  سازی؛ مزیت  ، میناکاری یا شیشه   سازی  سرامیک

 نـوع مـورد    آب از  ی آمـاده محلـول در     هـا   پودر، دانه یا فلس؛ رنـگ دانـه       
 ی معلق در  ها  دانه رنگ ی آماده؛ ها  کننده  پرداخت چرم؛ خشک   استفاده در 

ی هـا   ساخت انواع رنگ؛ ورقه     در مورد استفاده نوع   آلی از  ی غیر ها  محیط
 منظـور   بـه  عرضـه شـده      کننـده   مـواد رنـگ    سـایر  رنگـی و   زنی؛ مواد  داغ

ی رزینـی،   هـا   بری؛ بتونـه پیونـدزنی، سـیمان       شیشه ؛ بتونیر فروشی  خرده
کـاری؛ انـدودهای     ی رنـگ  هـا   ، پرکننده ها  بتونه سایر ترکیبات درزگیری و  

 ی مرکـب آلـی و     هـا   دیوارهـا؛ حـالل    بنایی برای کف، سـقف و      نسوز غیر
ی مربـوط بـه زدودن      ها  فراورده دیگر؛   در جای  نشده   بندی  طبقهتینرهای  

 ها جالدهنده  وها رنگ

2422 

جویان یا نقاشان تـابلو، انـواع        ی مورد استفاده هنرمندان، هنر    ها  انواع رنگ  35120 3512  
 …ی و، انواع رنگ برای سر گرمها سایه رنگ برای مالیم کردن رنگ

2422 

 2422 مرکب چاپ 35130 3513  
 2429 مرکب برای رسامی یا تحریر و سایر انواع مرکب 35140 3514  

  محصوالت دارویی   352  
 2423 ها و استرهای آن اسید سالیسیلیک و نمک 35210 3521  
هـای   های مربوط به آن؛ اسید گلوتامیـک و نمـک          لیزین و استرها و نمک     35220 3522  

هـا و سـایر    ی چهار تایی آمونیـاک و هیدروکـسیدها؛ لـسیتن     ها  آن؛ نمک 
های مربوط،   حلقوی و مشتقات و نمک    غیر  فسفو آمینو لیپیوها، آمیدهای     

 ها ی آنها و مشتقات و نمک) ها بجز اورئین(آمیدهای حلقوی 

2423 

یکی  نشده در جای دیگر؛ یـا ترکیبـات هتروسـیکل          بندی  طبقهالکتوزهای   35230 3523  
ی نیتروژه باشند، شـامل یـک حلقـه         ها  که فقط دارای هترواتم یا هترواتم     

پیرازول گداخته نشده، یک حلقه پریمیدین، یـک حلقـه پیپـرازین، یـک       
حلقه تریازین گداخته نشده یا یک سیستم حلقوی فنوتپازین که بیش از            

 مشتقات آن؛ سولفونامیدها حد معینی گداخته نشده است؛ هیدانتوئین و

2423 
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 نشده در جای دیگر؛ اترها      بندی  طبقهمواد قندی از نظر شیمیایی خالص        35240 3524  
 نـشده  بنـدی  طبقـه  که در جـای دیگـر   ها ی آنها و استرهای قند و نمک  

 .است

2423 

؛ کلیکوزیدها و آلکالوییدهای    ها  ها و هورمون   ها، ویتامین  انواع پرو ویتامین   35250 3525  
 ها ؛ آنتی بیوتیکها ها، استرها و سایر مشتقات آن، اترها گیاهی و نمک

2423 

 2423 انواع داروها برای مصارف پیشگیری و درمانی 35260 3526  
 2423 سایر محصوالت یا اقالم دارویی مورد استفاده در پزشکی یا جراحی 35290 3529  

  ایشیهای آر کننده، انواع عطرها و فراورده صابون، فراوردهای تمیز   353  
 2424 ، بجز صابون)سور فکتانت(مواد آلی تانسیواکتیو  35310 3531  
  های آرایشی فراوردهها، عطر و  کننده پاکصابون و   3532  
هـایی کـه     فـراورده و  ) سـور فکتانـت   (صابون؛ محصوالت آلی تانسیواکتیو      35321   

د و  گیرنـد؛ کاغـذ، الیـی، نمـ         صـابون مـورد اسـتفاده قـرار مـی          عنـوان   به
 کننده پاکهای آغشته، روکش شده یا پوشیده از صابون یا مواد  نیافته

2424 

 2424  و شویندهکننده پاکهای  فراورده 35322   
 2424 های آرایشی فراوردهعطرها و  35323   
   و جالدهندهکننده های تمیز فراورده  3533  
 2424 اه  یا بوزدایی اتاقکننده های خوشبو فراورده 35331   
 2424 ی آماده شدهها ی مصنوعی و مومها موم 35332   
، بدنـه  هـا   منزل، کف سـاختمان اثاثانواع واکس و انواع کرم برای کفش،         35333   

 اتومبیل، شیشه یا فلز
2424 

 2424 کننده پاکهای  فراورده و سایر کننده پاکانواع پودر و خمیر  35334   

  بندی نشده در جای دیگر همحصوالت شیمیایی طبق   354  
ی هـا   های آبگونه و محلول    ها، تقطیر شده   ی روغنی و کنستانتره   ها  اسانس 35410 3541  

، محـصوالت جنبـی     )رزینوئیـدها  (هـا   رزیـن  ؛ شـبه  ها  آبگونه مربوط به آن   
ی روغنی، مخلوط مـواد دارای      ها  ترپنیک حاصل از دیترپن کردن اسانس     

  مواد خام در صنایعانعنو بهبو از نوع مورد استفاده 

2429 

 و محصوالت وابسته؛ ها  و مشتقات آنها انواع چسب مایع و ژالتین، پیتون 35420 3542  
 و سـایر مـشتقات      هـا    و سـایر مـشتقات کـازئین، آلبومینـات         ها  کازئینات
 آلبومین

2429 

کـاری   یسهای از نوع مورد استفاده برای گر       فراوردههای روانساز و     فراورده 35430 3543  
ی هـا   یا چرب کردن اشیا، بجز روانسازهای حاصل از مواد نفتی؛ افزودنـی           

ی مـایع بـرای ادوات هیـدرولیکی        هـا   ی معدنی؛ روغن  ها  آماده برای روغن  
 ی ضـد یـخ و     هـا    فراوردهی حاصل از مواد نفتی؛      ها  انتقال نیزو، بجز روغن   

 مایعات آماده برای ذوب یخ

2429 

 2429گیــری  ؛ مــوم داندانــسازی یــا ترکیبــات قالــبســازی دلانــواع خمیــر مــ 35440 3544  
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های مورد استفاده در دندانسازی دارای بنیان        فراوردهداندانسازی، یا سایر    
 و  هـا   ؛ نارنجـک  نـشانی   آتـش ی  هـا   ها و خـرج بـرای دسـتگاه        فراوردهگچ؛  
ی کـشت آمـاده بـرای تکثیـر موجـودات      هـا  نشانی؛ محیط ی آتش ها  بمب
 بنـدی  طبقـه آزمایـشگاهی   تشخیص طبی یـا ی مرکب  ها  ؛ معرف بینی  ذره

  دیگردر جاینشده 
ی هـا   ی ایمنـی؛ فیوزهـای انفجـاری؛ کالهـک        ها  مواد منفجره آماده؛ فیوز    35450 3545  

 های برقی کننده ها، منفجر زنه ضربتی یا انفجاری؛ آتش
2429 

 2429 بازی آتشادوات  35460 3546  
 2429  شده برای مصارف الکترونیکبینی پیشایی عناصر و ترکیبات شیمی 35470 3547  
 2429  نشده در جای دیگربندی طبقهسایر محصوالت شیمیایی  35490 3549  

  الیاف سنتتیک یا مصنوعی   355  
یکسره، حالجـی   غیر  های سنتتیک و الیاف سنتتیک       دسته الیاف ازرشته   35510 3551  

 نشده یا شانه نشده
2430 

) ال یا کابلی   بجز نخ دوخت و نخ چند     ( های سنتتیک     بافندگی ازرشته  نخ 35520 3552  
 . تهیه نشده باشدفروشی خردهکه برای 

2430 

 2430 رشته سنتتیک نوار و تک 35530 3553  
یکسره، حالجـی   غیر  های مصنوعی و الیاف مصنوعی       رشته دسته الیاف از   35540 3554  

 نشده یا شانه نشده
2430 

کـه بـرای    ) ال یـا کـابلی     بجز نخ دوخت، چنـد    (های مصنوعی    نخ از رشته   35550 3555  
 . تهیه نشده باشدفروشی خرده

2430 

 2430 نوار و تک رشته مصنوعی 35560 3556  

  محصوالت الستيكي و پالستيكي    36

  از کائوچو) ها تایرها و تیوپ(های تویی  های رویی و الستیک الستیک   361  
هـای   هـای تـویی داخلـی، السـتیک      های رویی بادی نو، الستیک     کالستی  3611  

ی قابل تعویض، نوارهای دور السـتیک       ها  تو پر، روکش   نیمه تو پر یا     ییرو
 و پروفیله، از کائوچو

 

اتومبیـل   های رویی بادی نو، از کائوچو، از نوع مورد اسـتفاده در            الستیک 36111   
 سواری

2511 

ــو، از کــائوچو، از نــوع مــورد اســتفاده در هــای رویــی  الســتیک 36112     بــادی ن
 موتورسیکلت یا دوچرخه

2511 

 2511 های رویی بادی نو، از کائوچو سایر الستیک 36113   
ی قابـل   ها  پر، روکش  نیمههای رویی تو پر یا       های تویی، الستیک   الستیک 36114   

 تعویض و نوارهای دور الستیک، از کائوچو
2511 

 2511 یله برای روکش کردن الستیکپروف 36115   
 2511 های رویی بادی روکش شده از کائوچو الستیک 36120 3612  
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  سایر محصوالت از کائوچو   362  
 2519 کائوچوی احیا شده 36210 3621  
 صـفحه ورق    صورت  بهکائوچوی ترکیبی غیر ولکانیزه به اشکال ابتدایی یا          36220 3622  

از اشکال ابتدایی یا صـفحه،      غیر  ولکانیزه در اشکال    ر  غییا نوار؛ کائوچوی    
؛ سـایر اشـیای     )بجز پروفیله بـرای روکـش کـردن السـتیک         (ورق یا نوار    
ولکانیزه؛ نخ، طنـاب، صـفحه، ورق، نـوار، میلـه و اشـکال              غیر  کائوچویی  
 کائوچوی سخت از کائوچوی ولکانیزه غیر پروفیلی از

2519 

 2519 از کائوچوی سختغیر ائوچوی ولکانیزه لوله و شیلنگ از ک 36230 3623  
 2519 تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه 36240 3624  
 2519 بندی الستیک چرخ از پارچه استخوانغیر زده،  های نسجی کائوچو پارچه 36250 3625  
غیر  ولکانیزه   از کائوچوی ) شامل دستکش (کالهای پوشاک و ملحقات آن       36260 3626  

 از کائوچوی سخت
2519 

 نشده در جای دیگر، کائوچوی بندی طبقهسایر اشیای کائوچویی ولکانیزه  36270 3627  
 سخت، کاالهای ساخته شده از کائوچوی سخت

2519 

  ساخته از پالستیک کاالهای نیمه   363  
وز از یـک    ین مقطـع عرضـی آن متجـا       تر  کوچکتک رشته پالستیکی که      36310 3631  

  است، میله، قلم و اشکال پروفیلی از پالستیکمتر میلی
2520 

 2520 ، از پالستیکها لوله و شیلنگ و اتصاالت آن 36320 3632  
غیـر  صفحه، ورق، فـیلم، فویـل و نـوار از پالسـتیک غیـر خـود چـسب،                    36330 3633  

ــر اســفنجی و  ــاوم و غی ــر مق ــهغی ــا  معلــق کــه دارای تکی ــوده ی گــاه نب
 .ی مشابه با سایر مواد ترکیب نشده باشدها صورت به

2520 

 2520 سایر انواع صفحه، ورق، فیلم، فویل و نوار از پالستیک 36390 3639  

   از پالستیکبندی بستهمحصوالت    364  
 2520 کیسه و پاکت پالستیکی 36410 3641  
 کاالهـا؛ انـواع     بندی  بسته سایر کاالهای پالستیکی برای نقل و انتقال و یا         36490 3649  

 ی پالستیکیها بطری، سرپوش، کالهک و سایر درپوش در
2520 

  سایر محصوالت پالستیکی   369  
ارگوش؛ پوشش دیوار یـا  ه رول یا چ   صورت  بهپوشش پالستیکی برای کف      36910 3691  

 پوشش سقف از پالستیک
2520 

 تسمه و سـایر اشـکال مـسطح خـود           انواع صفحه، ورق، فیلم، فوبل، نوار،      36920 3692  
 چسب از پالستیک

2520 

وان حمــام، لگــن دستــشویی، کاســه توالــت و درپــوش آن، مخــزن آب   36930 3693  
 و لوازم بهداشتی مشابه از پالستیک) سیفون(شستشوی توالت 

2520  

 2520لوازم میز غذاخوری، لوازم آشپزخانه، سـایر کاالهـای خـانگی و کاالهـای               36940 3694  
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 اشتی از پالستیکبهد
 2520  نشده در جای دیگربندی طبقهلوازم پالستیکی بنایی  36950 3695  
 نشده در جای دیگر مربـوط بـه انـواع چـراغ، وسـایل               بندی  طبقهقطعات   36960 3696  

 روشنایی، عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و مانند آن از پالستیک
2520 

 2520 منی؛ سایر انواع کاله از کائوچو یا پالستیککاله ای 36970 3697  
 2520 ی برقی از پالستیکها قطعات عایق برای دستگاه 36980 3698  
 2520  نشده در جای دیگربندی طبقهکاالهای پالستیکی  36990 3699  

فلـزي  غيـر   اي و سـاير محـصوالت        شيشه و محصوالت شيـشه        37
  نشده در جاي ديگربندي طبقه

 

  ای شیشه و محصوالت شیشه   371  
 گیـری   قالـب شیشه کار نشده، شیشه تخت و شیشه پرس شده یا شیشه              3711  

 ای های شیشه نهییشده برای ساختمان؛ انواع آ
 

، میله  )های ریز کروی   از دانه غیر  به  ( توده، به شکل گلوله      صورت  بهشیشه   37111   
 یشهیا لوله، کار نشده؛ ضایعات شیشه و خرده ش

2610 

 صـورت   بهشیشه ریختگی کار نشده، نخت شده، کشیده شده یا باد شده،             37112   
 جام

2610 

ده یـا صـیقل شـده باشـد،         ییهایی که سطح آن سـا      شیشه فلوت و شیشه    37113   
  صفحهصورت به

2610 

کـاری شـده،      صفحه، خم شده، لبه کار شـده، کنـده         صورت  بههای   شیشه 37114   
 …دار یا به نحو دیگری کار شده، لیکن قاب نشده، و ابسوراخ شده؛ لع

2610 

 2610 شیشه ایمنی 37115   
 2610 ای ی چند جداره شیشهها ای؛ عایق های شیشه آیینه 37116   
ی پوشش کف، آجر، کاشی و سایر اشیا از شیشه فشرده با قالبی،             ها  بلوک 37117   

هـای   رف سـاختمانی؛ شیـشه    از نوع مورد استفاده برای بنا یا سـایر مـصا          
های النـه زنبـوری یـا        جفت و جور شده، منقوش و اشیای همانند، شیشه        

  بلوک، صفحه و اشکال مشابهصورت بهمتخلخل 

2610 

   از الیاف شیشهتار و پودای و کاالهای وابسته، بجز پارچه  الیاف شیشه  3712  
 2610 یاف شیشههای بریده شده از ال فتیله، خامه، نخ و رشته 37121   
انواع ورق نازک، نطع، مت، ماترس، صفحه و سایر اقـالم سـاخته شـده از             37129   

  بافتار و پودهای  ای، بجز پارچه الیاف شیشه
2610 

  ای سایر کاالهای شیشه  3719  
ای کوچـک    ، ظروف شیشه  )جار(گشاد   ای دهان  انواع بطری، ظروف شیشه    37191   

 یـا   حمـل و نقـل    از نـوع مـورد اسـتفاده بـرای          ای   و سایر ظروف شیـشه    
هـای   کننـده    کاال، بجز حباب؛ درپوش، سرپوش و سایر مسدود        بندی  بسته
 ای شیشه

2610 
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ی هـا   ای وابسته بـه آن، بـرای المـپ         ای باز و قطعات شیشه     حباب شیشه  37192   
 ی اشعه کاتدی یا اشیاء مشابهها الکتریکی، المپ

2610 

 نــوع مــورد اســتفاده بــرای روی میــز، آشــپزخانه، توالــت، آالت از شیــشه 37193   
هـای   بجز انـواع بطـری، شیـشه      (ن داخلی یا مصارف مشابه      ییدفترکار، تز 

 ای حاصـل از    نات شیـشه  ییای، و تز   گشاد و سایر اشیاء مشابه شیشه      دهان
 ) چارغ شالومووسیله بهشیشه کار شده 

2610 

هـای   هـای مـشابه، شیـشه      سـاعت مچـی و شیـشه       انواع شیـشه سـاعت     37194   
ای   اپتیکـی؛ کـره شیـشه      صـورت   بـه استفاده برای عینک، کار نشده       مورد

 ها گونه شیشه توخالی و قطعات آن برای ساخت این

2610 

 2610 ای های شیشه آالت آزمایشگاه، بهداشتی یا دارویی؛ حباب شیشه 37195   
انـواع چـراغ، وسـایل       نشده در جای دیگر مربـوط بـه          بندی  طبقهقطعات   37196   

روشنایی عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و سـایر اشـیای مـشابه، از              
 شیشه

2610 

 2610 ای الکتریکی ی شیشهها عایق 37197   
ای  شامل حباب شیشه( نشده در جای دیگر بندی طبقهای  کاالهای شیشه 37199   

ای بـرای     شیـشه  یها   برای عالمت دادن، مکعب    آالت  شیشهبرای فالسک،   
نات ییای و تز   های ریز کروی شیشه    ای، دانه  کاری، منجوق شیشه   موزائیک
 ) چارغ شامالووسیله بهای حاصل از شیشه کار شده  شیشه

2610 

  کاالهای غیر سازمانی سرامیکی   372  
ظرفشویی، وان حمام، کاسه توالت، منبع سیفون و لوازم بهداشتی مشابه            37210 3721  

 صب از جنس سرامیکقابل ن
2691 

  نی از جنس سرامیکییکاالهای خانگی و تز  3722  
لوازم سرمیز، ظروف و لوازم آشپزخانه، سایر کاالهـای مـورد اسـتفاده در               37221   

 خانه و توالت، از جنس سرامیک
2691 

 2691 نی از جنس سرامیکییمجسمه و سایر اشیاء تز 37222   
  ای سرامیکی سازهر غیسایر کاالهای   3729  
اشیای سرامیکی برای مصارف آزمایشگاهی، شیمیایی یـا مـصارف فنـی؛             37291   

تغار، الوک و سایر ظروف سرامیکی از نوع مورد اسـتفاده بـرای مـصارف                
 و هماننـد بـای نقـل و انتقـال یـا             گـشاد   دهـان کشاورزی؛ کوزه، ظـروف     

 بندی کاالها، از سرامیک بسته

2691 

ی سرامیکی الکتریکـی؛ قطعـات عـایق از جـنس سـرامیک بـرای        ها  عایق 37292   
  یا وسایل و تجهیزات الکتریکیها ، دستگاهها ماشین

2691 

 2691  دیگردر جای نشده بندی طبقهسازهای سرامیکی غیر ی ها سایر کاال 37299   

  ای محصوالت نسوز و محصوالت گلی غیر نسوز سازه   373  
 2692 دار ر، بلوک، کاشی و سایر کاالهای سرامیکی از خاک سیلیسانواع آج 37310 3731  
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جـنس   انواع آجر، بلـوک، کاشـی نـسوز و سـایر کاالهـای سـاختمانی از                37320 3732  
 دار سرامیک نسوز، بجزکاالهای از خاک سیلیس

2692 

 نـشده در جـای      بندی  طبقهسیمان، مالط، بتون و ترکیبات نسوز مشابه،         37330 3733  
 ردیگ

2692 

 2692 کورهای؛ سایر کاالهای سرامیکی نسوزغیر محصوالت نسوز  37340 3734  
، سفال پایه یا پرکننده، سفال پوشش بام، سازی  آجر ساختمان، بلوک کف    37350 3735  

نـات معمـاری و سـایر اشـیای         ییکش، تز  دودکش، کالهک دودکش، لوله   
 نسوزغیر ساختمانی از سرامیک 

2693 

 2693 نسوزغیر لوله، ناودان، آبراهه و اتصاالت لوله از سرامیک  37360 3736  
کردن کف و دیوار، از سرامیک؛ قطعات        کاشی برای فرش کردن یا روکش      37370 3737  

 مکعب شکل و مشابه آن از جنس سرامیک برای موزائیک
2693 

  سیمان، آهک و گچ   374  
 2694 انواع گچ 37410 3741  
 2694 )بند آهک آب(آهک زنده، آهک مرده و آهک هیدرولیکی  37420 3742  
 2694 کلینکر سیمان 37430 3743  
ی هیدرولیکی  ها  سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره و سیمان        37440 3744  

  کلینکرصورت بهمشابه، بجز 
2694 

 2694 دولومی تکلیس شده یا به هم فشرده 37450 3745  
  االهای ساخته شده از بتن، سیمان و گچک   375  
 2695 نسوزغیر انواع مالط و بتن  37510 3751  
، بلوک و کاالهای مشابه از الیاف گیـاهی، کـاه یـا ضـایعات               )صفحه(ورق   37520 3752  

 چوب فشرده شده با مواد چسبنده معدنی
2695 

 2695 کاالهای ساخته شده از گچ یا ترکیبات گچ 37530 3753  
کاشی، سنگ فرش، آجـر و کاالهـای مـشابه از سـیمان، بـتن یـا سـنگ                 37540 3754  

 مصنوعی
2695 

 از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی بـرای بنـا           ای   سازه ساخته  پیش یاجزا 37550 3755  
 یا مهندسی راه و ساختمان

2695 

 2695 سایر کاالهای ساخته شده از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی 37560 3756  
نسوز، سـیمان و الیـاف سـلولزی و          کاالهای ساخته شده از سیمان و پنبه       37570 3757  

 کاالهای مشابه
2695 

  بود یا ساختمانی و کاالهای مربوط به آن سنگ یاد    376  
بجـز   (ها شده و اشیای ساخته شده از آن سنگ مرمر، تراورتن ورخام، کار  37610 3761  

 لـوح   صـورت   بـه رو، سـنگ     ی کناره پیاده  سنگ برای سنگفرش، سنگ برا    
؛ دانه، تراشه و پودر از سنگ       )همانند(گوش، مکعب    برای سنگفرش، چهار  

 . مصنوعی رنگ شده باشدطور بهمرمر، تراورتن ورخام که 

2696 
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، ها  ی یاد بود یا سنگ کار شده و کاالهای مربوط؛ سایر دانه           ها  سایر سنگ  37690 3769  
 مـصنوعی رنـگ شـده؛       طـور   بـه ی طبیعـی کـه      اهـ    و پودر سنگ   ها  تراشه

 کاالهای ساخته شده از سنگ لوح

2696 

   نشده در جای دیگربندی  طبقهمحصوالت کانی غیر فلزی  سایر   379  
ی مـشابه،  هـا  انواع سنگ آسیا، سنگ سنباده، سنگ چرخ تراش و سـنگ        37910 3791  

های طبیعـی    هی طبیعی، از سایند   ها  مربوط از سنگ   بدون پایه؛ و قطعات   
هـای طبیعـی یـا       یا مصنوعی فشرده یا از سرامیک؛ پودر یا دانـه سـاینده           

 اهی از ماده نسجی، کاغذ یا سایر موادگ مصنوعی، روی تکیه

2699 

نسوز یا با بنیـان      ی دارای بنیان پنبه     ها  نسوز کار شده؛ مخلوط    الیاف پنبه  37920 3792  
خته شده از مخلوط مزبور یـا از        نسوز و کربنات منیزیم؛ کاالهای سا      پنبه  
 نسوز پنبه 

2699 

 2699 کاالهای ساخته شده از آسفالت یا از مواد مشابه 37930 3793  
ی قیردار با بنیان آسفالت طبیعی، با بنیان قیر طبیعی، با بنیان            ها  مخلوط 37940 3794  

 قیر نفتی، با بنیان قطران معدنی یا تفاله قطران معدنی
2699 

های مبتنی   فراوردهکلوئیدی،   نیمهگرافیت مصنوعی، گرافیت کلوئیدی یا       37950 3795  
 ساخته نیمهها به شکل  بر گرافیت یا سایر کربن

2699 

 2699 کوراندوم مصنوعی 37960 3796  
شـامل پـشم    ( نشده در جای دیگر      بندی طبقهفلزی   غیر  محصوالت کانی    37990 3799  

ه، میکای کار شده، کاالهای ساخته شده       معدنی، مواد معدنی منبسط شد    
هـا و کاالهـای    الکتریکی از گرافیت یـا سـایر کـربن         غیر  از میکا، کاالهای    

 ساخته شده از تورب

2699 

 نشده در جـاي     بندي  طبقهنقل    مبلمان، ساير كاالهاي قبل حمل و         38
 ديگر

 

  مبلمان   381  
  انواع صندلی  3811  
 3610 ی، عمدتاً با چارچوب فلزیانواع صندل 38111   
 3610 انواع صندلی، عمدتاً با چارچوب چوبی 38112   
 3610 سایر انواع صندلی 38119   
   کارهایسایر مبلمان، از نوع مورد استفاده در دفتر  3812  
 3610  کارهایسایر مبلمان فلزی، از نوع مورد استفاده در دفتر 38121   
 3610  کارهایمان چوبی، از نوع مورد استفاده در دفترسایر مبل 38122   
 3610 سایر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در آشپزخانه 38130 3813  
 3610  نشده در جای دیگربندی طبقهسایر مبلمان  38140 3814  
یـز  انواع پایه تشک؛ انواع تشک دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجه              38150 3815  

شده با هر نوع مواد، یا از کائوچو یا از مواد پالسـتیکی اسـفنجی، اعـم از                  
3610 
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 روکش شده یا نشده
 3610 اجزا و قطعات مبلمان 38160 3816  

  جواهرآالت و کاالهای مربوط به آن   382  
، 0502 انواع مروارید، طبیعی یا پرورشی و کار نشده 38210 3821  

0501  
قیمتـی، انـواع     نیمـه ی قیمتـی یـا      هـا   واع مروارید پرورشی، انواع سـنگ     ان 38220 3822  

بجـز انـواع    (قیمتـی    نیمـه  شده قیمتی یا     سازی  ی مصنوعی یا باز   ها  سنگ
یی کـه   هـا   بجـز آن  (، کار شده    )ی صنعتی و کوارتز پیزوالکتریک    ها  الماس

 ساده اره شده، شکسته و تراش داده شده، یا تا حـدی شـکل داده                طور  به
 گذارده نشده کار لی به نخ کشیده نشده، سوارنشده، یا، و)شده

3691 

ی طبیعـی یـا     هـا   ی صنعتی کار شده خاکه و پـودر سـنگ         ها  انواع الماس  38230 3823  
 قیمتی نیمهمصنوعی قیمتی یا 

3691 

سایر کاالهای ساخته شده از فلزات قیمتی یا روکـش شـده       و جواهرآالت 38240 3824  
مروارید طبیعی یـا پرورشـی یـا         از های ساخته شده  با فلزات قیمتی؛ کاال   

 )طبیعی، مصنوعی یا بازسازی شده( قیمتی نیمهی قیمتی یا ها سنگ

3691 

 3691 سکه 38250 3825  

  انواع آالت موسیقی   383  
 3692 انواع پیانو و سایرآالت موسیقی زهی دارای صفحه کلید 38310 3831  
 3692  موسیقی زهیانواع آالت سایر 38320 3832  
شامل انواع ارگ بادی، آکوردئـون، و سـازهای         (انواع آالت موسیقی بادی      38330 3833  

 )بادی برنجی
3692 

 توسط نیروی برق تولیـد یـا تقویـت          ها  انواع آالت موسیقی که صدای آن      38340 3834  
 .شود می

3692 

ی هـا   عبه موسیقی و ارگ   شامل آالت ضربی، انواع ج    (سایر آالت موسیقی     38350 3835  
آالت موسیقی تقلید صدای پرندگان؛ انواع سـوت؛ انـواع           ؛)اماکن تفریحی 

 صوتی که از طریق دمیدن با دهان دهنده عالمتشیپور خبر و سایر آالت      
 .کند میعمل 

3692 

، انـواع   )مترونـوم (قطعات و ملحقات آالت موسیقی؛ انـواع میزانـه شـمار             38360 3836  
واع نای مخصوص کوک و میزان کردن بعضی آالت موسیقی          دیاپازون و ان  
 و تنظیم صدا

3692 

  انواع کاالهای ورزشی   384  
ی هـا   انواع اسکی روی برف و سـایر تجهیـزات اسـکی روی بـرف؛ کفـش                38410 3841  

 ی مخصوص اسکیت روی زمینها و کفش مخصوص اسکیت روی یخ
3693 

روی آب، تختــه شــناور شــراعی و ســایر اســکی روی آب، تختــه اســکی  38420 3842  
 ی آبیها تجهیزات برای ورزش

3693 
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 و کاالهـای مخـصوص      هـا   کاالها و تجهیزات مـورد اسـتفاده در ورزشـگاه          38430 3843  
  ورزشکارانسازی آمادهتمرین و 

3693 

یی که در فضای بـاز  ها   یا بازی  ها  سایر انواع کاالها و تجهیزات برای ورزش       38440 3844  
ی ورزشـی تـوپ، چـوب گلـف،         هـا   شامل انواع دسـتکش   (گیرد   میجام  ان

؛ استخرهای  )وسایل تنیس روی میز و انواع راکت برای تنیس روی چمن          
 ها شنا و حوض بازی برای بچه

3693 

گیـری   انواع چوب ماهیگیری و ضمائم آن، انواع تور ماهیگیری، تور پروانه           38450 3845  
 برای جلب شـکار و لـوازم مـشابه بـرای            و تورهای مشابه؛ پرنده مصنوعی    

 صید و شکار

3693 

  بازی اسبابانواع وسایل بازی و    385  
دار که بـرای سـواری اطفـال         ی چرخ ها  بازی  اسبابانواع کالسکه عروسک؛     38510 3851  

 .طراحی شده است
3694 

داتی ی شکل حیوانـات یـا موجـو      ها  بازی  اسبابی شبیه انسان؛    ها  عروسک 38520 3852  
 از انسانغیر 

3694 

 3694 ی شبیه انسانها قطعات و ملحقات عروسک 38530 3853  
ی ها  ؛ مدل ها   و ریل، عالئم و سایر ملحقات آن       بازی  اسبابانواع قطار برقی     38540 3854  

ی ساختمانی و   ها  ی سر هم بندی و سایر مجموعه      ها  کوچک مقیاس کیت  
 وسایل بازی ساختمانی

3694 

 3694 بازی اسبابانواع پازل  38550 3855  
 3694 )بازی اسبابشامل آالت موسیقی (، بازی اسبابسایر انواع  38560 3856  
 3694 )ورق(کارت بازی  38570 3857  
 3694 .کند میی ویدئویی از نوعی که با گیرنده تلویزیونی کار ها انواع بازی 38580 3858  
ی رومیـزی یـا     هـا   ، بـازی  )فانفار(های تفریحی    عهسایر وسایل برای مجمو    38590 3859  

ی هـا   دار برای بـازی    مشتمل بر وسایل بیلیارد، میزهای میله     (داخل سالن   
ی کـازینو و تجهیـزات اتوماتیـک        هـا   خاص، میزهای مخصوص برای بازی    

تلویزیـونی   ی ویدئویی از نوعی که بـا گیرنـده        ها  ، بجز بازی  )بازی بولینگ 
 .کند میکار 

3694 

انواع چرخ و فلک، تـاب، سـالن تیرانـدازی و سـایر وسـایل سـرگرمی در                   38600 3860 386  
 اماکن تفریحی

3699 

، 2811 ساخته پیشی ها ساختمان 38700 3870 387  
2022 

  بندی نشده در جای دیگر و طبقه سایر کاالهای ساخته شده   389  
ی مشابه، استامپ و اقالم     تحریر یا نوارها   انواع قلم، مداد، مهر، نوار ماشین       3891  

 مشابه
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بـرداری، مـداد، جـاقلمی، جامـدادی و اشـیاء            انواع قلم، خودنویس نسخه    38911   
؛ انواع مداد رنگی و مداد شمعی مغز مـداد، پاسـتل،            ها  مشابه و اجزای آن   
 زغال رسامی و گچ

3699 

، طراحـی  …زنـی و  زنی، مهر برای ممهور کردن یا شـماره        انواع مهر تاریخ   38912   
ی هـا   و دستگاه ) چینی قالب حروف (شده برای کار با دست؛ ورساد دستی        
تحریر یا نوارهای مشابه؛ آماده شده       چاپ دستی دارای ورساد؛ نوار ماشین     

 )تامپون مرکب(گذاری، انواع استامپ  زنی یا نشان برای نقش

3699 

ی شو، تازیانه، شالق انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انواع عصا، عصای صندل  3892  
کاری، دکمه، دکمه قابلمه، دکمه فشاری، دکمـه سردسـت فـشاری،           سوار

قالـب دکمـه منگنـه      (دکمه تکمیـل نـشده       زیپ و اجزای وابسته به آن؛     
 )نشده

 

انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انواع عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شالق  38921   
 …کاری و سوار

3699 

نات و ملحقات مربوط به انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انـواع          ییعات، تز قط 38922   
 …کاری و عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شالق سوار

3699 

 یای، دکمه فـشاری، دکمـه سردسـت فـشاری و اجـزا             انواع دکمه قابلمه   38923   
 وابسته به آن؛ انواع دکمه؛ انواع زیپ

3699 

 3699  سایر اجزای دکمه؛ دکمه تکمیل نشده؛ اجزای زیپانواع پولک دکمه و 38924   
 3699 لینولئوم 38930 3893  
  انواع شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و مداد نسجی عکاسی، استفاده شده  3894  
انواع شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و مداد نسجی عکاسی، استفاده شـده ولـی               38941   

 ظاهر نشده
7494 

ی هـا   بجـز فـیلم    و ظـاهر شـده     ه و فیلم عکاسی استفاده شده     انواع شیش  38942   
 برداری فیلم

7494 

 بـا لبـه     کـه   ایـن و ظاهر شده، اعم از       برداری، استفاده شده   ی فیلم ها  فیلم 38950 3895  
 .باشد، یا فقط دارای لبه برای صدا باشد یا نشده  شدهتوأمبرای صدا 

9211 

، قلمکار و   )گراور(زنی    و پاستل، نمونه اصلی قلم     انواع تابلو نقاشی، رسامی    38960 3896  
های اصل، از هر ماده؛ انواع تمبـر پـستی           ها و مجسمه   چاپ سنگی؛ پیکره  

کاغـذ  (التحریر، کاغذ پـستی      روز، لوازم  پستی، پاکت تمبر   یا مالیاتی، مهر  
، کلکسیون و اشیای کلکسیونی وابـسته بـه جانورشناسـی،           …و) تمبردار

 شناسی؛ اشیای عتیقه شناسی، نژادشناسی، سکه نشناسی، باستا گیاه

9214 

مواد نـسجی؛ انـواع کـاله     موی انسان، پشم یا موی سایر حیوانات یا سایر     3897  
؛ کاالهای ساخته شـده از      …گیس، ریش، ابرو و مژه، گیسوی مصنوعی و       

 بندی نشده در جای دیگر، موی اسب موی انسان طبقه

 

 شسته شده یـا چربـی گرفتـه شـده           که  اینده، اعم از    موی انسان، کار نش    38971   
 باشد یا نباشد، آخال موی انسان

9302 

 3699موی انسان، آراسته، تنک شده، سفید شده یا به نحو دیگر کار شده؛ پشم  38972   
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یا موی سایر حیوانات، یا سایر مواد نسجی آماده شده برای ساختن کـاله              
 از  …مژه، گیـسوی مـصنوعی و     گیس، ریش، ابرو،     ؛ انواع کاله  …گیس، و 

 موی حیوان یا انسان یا از مواد نسجی؛ کاالهای ساخته
  سایر کاالها  3899  
 یـا اقـالم مربـوط بـه سـایر           هـا   هـا، کارنـاوال    کاالهای مربـوط بـه جـشن       38991   

 آور بازی و اشیای تعجب ها، شامل اشیا برای شعبده سرگرمی
3699 

 3699 ات مربوط به آنکالسکه بچه و قطع 38992   
، )بـدون موتـور   (روب مکـانیکی دسـتی       انواع جـارو، بـرس، جـاروی کـف         38993   

و منگولـه آمـاده بـرای سـاخت      دار و گردگیر پردار؛ گره     شوی دسته  زمین
از نـوع   غیـر   (جارو یا برس؛ بالشتک و غلتـک رنـگ؛ تیغـه زدودن رنـگ               

 )غلتکی آن

3699 

و چوب سیگار بـرای سـیگار       ) چپق(؛ پیپ   ها  فندک سیگار و سایر فندک     38994   
، سـنجاق   …برگ یا سیگار و قطعات مربوط به آن؛ انواع شانه، گیره مو و            

بجـز نـوع     (…سر، سنجاق فرمو، گیرفر زدن مو، دسـتگاه فـر زدن مـو و             
ــوی خــوش و  )  گرمــایی آن–الکتریکــی ــوط؛ اســپرهای ب و قطعــات مرب

، قطعه پارچـه  ها ی آنها پوشدر وها  پایه ی مشابه برای آرایش وها  اسپری
ــودرزنی و  ــشتک مخــصوص اســتفاده از  کرکــی مخــصوص پ ــواد بال  و م

 ی آرایشیها فراورده

3699 

بجز سنگ فنـدک و     (قطعات مربوط به فندک سیگار و سایر انواع فندک           38995   
بندی  زا؛ اقالم ساخته شده از مواد قابل احتراق طبقه         ؛ آلژهای آتش  )فتیله

 رنشده در جای دیگ

3699 

ی طراحی شده برای مقاصد نمایشی، نامناسب ها  و مدلها ابزارها، دستگاه 38996   
 برای مصارف دیگر

3699 

 3699 جواهرات بدلی 38997   
 3699 انواع کبریت 38998   
شامل انواع شمع، شمع مـومی      (بندی نشده در جای دیگر       کاالهای طبقه  38999   

، انواع گل مصنوعی، کاالهای مربوط      ها   آن پوست پرندگان با پر    مخروطی،
به سرگرمی، الـک دسـتی، غربـال دسـتی، انـواع فالشـک، انـواع مـانکن                

هــا و قطعــات  خیــاطی، ابــزار نمایــشی بــرای اســتفاده در ویتــرین مغــازه
 ) دیگردر جایبندی نشده  طبقه

3699 

  آخال يا ضايعات    39

  ضایعات صنایع غذایی و دخانیات   391  
شـامل انـواع مـوی خـوک، روده حیوانـات،           (خـوراکی    غیر  مواد زائد خام     39110 3911  

 )پوست پرندگان پر، استخوان و عاج
 

  غـالت یـا بقـوالت؛       آوری  عمـل هـای حاصـل از       مانده سبوس و دیگر پس    39120 3912  
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ها و محصوالت فرعـی گیـاهی        مانده ، پس ها  سبزیضایعات مواد گیاهی و     
پلت، از نوع مورد استفاده در تغذیه حیوانات کـه در           غیر   پلت یا    صورت  به

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
  های مشابه مانده های ساخت نشاسته و پس مانده پس 39130 3913  
  تفاله چغندر، نیشکر و سایر ضایعات ساخت شکر 39140 3914  
  سایر ضایعات کاکائو پوسته، غالت، پوست و 39150 3915  
  تفاله و ضایعات آبجوسازی یا تقطیر 39160 3916  
  لرد شراب، درد شراب 39170 3917  
   توتون و تنباکو مانده پس 39180 3918  

  فلزیغیر آخال یا ضایعات    392  
  آخال نسجی متفرقه  3921  
  آخال ابریشم، حالجی نشده یا شانه نشده 39211   
   زبر حیواناتآخال پشم یا موی نرم یا 39212   
  کنی موی نرم یا زبر حیوانات از ماشین پشم پاک آخال پشم یا 39213   
  کنی پاک آخال پنبه بجز آخال ماشین پنبه  39214   
  کنی سایر آخال پنبه؛ آخال ماشین پنبه پاک 39215   
  آخال الیاف دست ساخت 39216   
  لپوشاک مستعمل و سایر منسوجات مستعم 39217   
کشی، ریـسمان و کابـل و کاالهـای          انواع تکه کهنه، آخال نخ قند، طناب       39218   

  قند، طناب ریسمان یا کابل، از مواد نسجی پوسیده ساخته شده از نخ
 

  آخال چرم، گرد، پودر و خاکه چرم 39220 3922  
وغـن  مانده از ساخت خمیر چوب، شامل لینوسـولفانات بجـز ر           قلیاب پس  39230 3923  

 تفاله چوب
 

  آخال و ضایعات کاغذ یا مقوا 39240 3924  
و پـودر و    ) بجـز کـائوچوی سـخت     (قیچی و ضـایعات کـائوچو،        آخال، دم  39250 3925  

 های حاصل از آن دانه
 

   بادی مستعمل از کائوچوییهای رو الستیک 39260 3926  
  قیچی و ضایعات انواع پالستیک آخال، دم 39270 3927  
  خاک اره و آخال و ضایعات چوبی 39280 3928  

  آخال یا ضایعات فلزات   393  
  آهن و سایر آخال حاصل از ساخت آهن یا فوالد جوش، کف، خرده 39310 3931  
به غیر از فلزات گرانبهـا      ،   دارای فلز یا ترکیبات فلزی     مانده  پسو   خاکستر 39320 3932  

 )آید مین آهن یا فوالد به دست یی که از ساختها از آنغیر  به(
 

  آخال و ضایعات فلزات قیمتی  3933  
  ضایعات طال یا فلزات روکش شده با طال آخال و 39331   
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یا روکش شده با فلزات قیمتـی       ) طال بجز(آخال و ضایعات فلزات قیمتی       39332   
 )طال بجز(

 

  نبهاخاکستر فلزات گرانبها یا ترکیبات فلزات گرا 39333   
  آخال و ضایعات ترکیبات آهن 39340 3934  
  حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فوالد یها شمش 39350 3935  
  آخال و ضایعات مس، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی و قلع 39360 3936  
  ط نقلیه آبی و سایر ادوات شناورها برای اوراق کردنئوسا 39370 3937  
هـا،   هـای الکتریکـی اولیـه؛ قـوه        و انبـاره   ها  ها، باطری  ال و ضایعات قوه   آخ 39380 3938  

 های الکتریکی مصرف شده  و انبارهها باطری
 

  آخال و ضایعات سایر   399  
  شهری) ضایعات(زباله،  39910 3991  
  فاضالب و لجن 39920 3992  
  بیمارستانی) ضایعات(زباله  39930 3993  
   آلیییی شیمیاها یعات حاللضا 39940 3994  
   و صنایع وابستهییضایعات صنایع شیمیا 39950 3995  
   نشده در جای دیگربندی طبقه ییضایعات شیمیا سایر 39990 3999  

  آالت و تجهیزات محصوالت فلزی، ماشین    4

  فلزات پایه    41

  آهن و فوالد پایه   411  
  ستخراج و ذوب آهن یا فوالدمواد اولیه حاصل از ا  4111  
 2710  لخته، بلوک یا سایر اشکال ابتداییصورت بهچدن خام و چدن اشپیگل  41111   
 2710 فرومنگنز 41112   
 2710 فروکرم 41113   
 2710 فرونیکل 41114   
 2710 سایر آلیاژهای آهن 41115   
هـای معـدنی آهنـی و        محصوالت آهنی حاصل از احیای مستقیم کلوخـه        41116   

سایر محصوالت آهنی اسفنجی، به شکل توده، پلت یا اشکال مشابه؛ آهن    
 درصد وزنی به شکل توده، پلت یـا سـایر           94/99یا درجه خلوص حداقل     

های کوچک و پودر، چدن خام، از چدن اشپینگل یا از            اشکال مشابه؛ دانه  
 آهن و فوالد

2710 

  تمام نیمهی فوالد خام و محصوالت فوالد  4112  
 شمش، سایر اشکال اولیه و محصوالت       صورت  بهآلیاژی  غیر  آهن یا فوالد     41121   

 تمام  نیمه
2710 

 نـزده یـا      تمام از فـوالد زنـگ      اشکال اولیه و محصوالت نیمه     شمش، سایر  41122   
 دیگر فوالدهای آلیاژی

2710 
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  شده خم   شده و  شده، کشیده  نوردصورت بهمحصوالت آهن و فوالد    412  
  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد، فقط گرم نورد شده  4121  
 600آلیـاژی، بـا عـرض       غیـر   محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد          41211   

 ، فقط گرم نورد شدهتر بیش یا متر میلی
2710 

رض کمتـر از    آلیاژی، با ع  غیر  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد          41212   
 ، فقط گرم نورد شدهمتر میلی 600

2710 

محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ نزن یا سـایر فوالدهـای آلیـاژی                41213   
 متر  میلی 600، با عرض    )بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فوالد تندبر      (

 ، فقط گرم نورد شدهتر بیشیا 

2710 

 نزن یا سـایر فوالدهـای آلیـاژی           زنگ محصوالت تخت نورد شده از فوالد      41214   
 600، با عرض کمتـر از       )بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فوالد تندبر      (

 ، فقط گرم نورد شدهمتر میلی

2710 

  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد، فقط سرد نورد شده  4122  
 600 عـرض    آلیـاژی، بـا   غیـر   محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد          41221   

 ، فقط سرد نورد شدهتر بیش یا متر میلی
2710 

آلیاژی، با عرض کمتـر از      غیر  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد          41222   
 ، فقط سرد نورد شدهمتر میلی 600

2710 

فوالدهـای آلیـاژی      نزن یا سـایر     محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ       41223   
 متر  میلی 600، با عرض    )اطیسی یا فوالد تندبر   بجز محصوالت فوالد مغن   (

 ، فقط سرد نورد شدهتر بیشیا 

2710 

فوالدهـای آلیـاژی      نزن یا سـایر     محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ       41224   
 600، با عرض کمتـر از       )محصوالت فوالد مغناطیسی یا فوالد تندبر      بجز(

 ، فقط سرد نورد شدهمتر میلی

2710 

  یر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدسا  4123  
  روکـش (آلیـاژی   غیـر   سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یـا فـوالد             41231   

 )نشده، آبکاری نشده، یا اندود نشده
2710 

آلیـاژی، روکـش شـده    غیـر  محصوالت تخت نورد شده از آهن یـا فـوالد      41232   
 آبکاری شده یا اندود شده

2710 

 2710 محصوالت تخت نورد شده از فوالد مغناطیسی 41233   
 2710 محصوالت تخت نورد شده از فوالد تندبر 41234   
سایر محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنـگ نـزن یـا سـایر فوالدهـای                  41235   

 آلیاژی
2710 

  ی آهنی یا فوالدی، گرم نورد شدهها مفتول ها و میله  4214  
 طومارهـای  صورت بهآلیاژی، غیر گرم نورد شده از آهن یا فوالد       های   میله 41241   

 نامنظم پیچیده شده
2710 

 2710آلیاژی، فقـط آهنگـری شـده، گـرم     غیر  ها از آهن یا فوالدهای       سایر میله  41242   
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یی که بعد   ها  نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، شامل آن          
 .اند از نورد شدن تاب داده شده

های گرم نورد شده از فوالد زنگ نزن، یـا سـایر فوالدهـای آلیـاژی،                 میله 41243   
  طومارهاری نامنظم پیچیده شدهصورت به

2710 

هـای   بجـز میلـه  (ها از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی  سایر میله  41244   
، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شـده         )فوالد تندبر یا فوالد مغناطیسی    

 یا گرم اکسترود شده

2710 

غیـر  انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از آهن یـا فـوالد                4125  
آلیاژی، فقط گرم نورد شده؛ یا پالیانش از آهن یا فوالد؛ لـوازم آهنـی یـا                 

 آهن یا تراموا استفاده در ساخت ریل راه فوالدی مورد

 

غیـر  فیل استاندارد از آهن یـا فـوالد         انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پرو      41251   
 آلیاژی، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده؛ گرم اکسترود شده

2710 

پالیانش از آهـن یـا فـوالد؛ انـواع نبـشی، پروفیـل مخـصوص و پروفیـل                    41252   
 استاندارد جوش داده شده، از آهن یا فوالد

2710 

 2710 آهنی یا تراموا  ساخت ریل راهلوازم آهنی یا فوالدی مورد استفاده در 41253   
   کشیده شده و خم شدهصورت بهمحصوالت آهن یا فوالد   4126  
  دیگـر در جـای  نشده  بندی  طبقهآلیاژی  غیر  ها از آهن یا فوالد       سایر میله  41261   

 )شامل فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده(
2710 

غیـر  پروفیل استاندارد از آهن یـا فـوالد         انواع نبشی، پروفیل مخصوص و       41262   
شامل فقط سرد شکل داده شده      (  نشده در جای دیگر    بندی  طبقهآلیاژی  

 )یا سرد تمام شده

2710 

 2710 آلیاژیغیر مفتول از آهن یا فوالد  41263   
نـشده در    بنـدی  های فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی طبقه         میله 41264   

مل فقط آهنگری شده، سرد شکل داده شده یا سرد تمـام            شا( جای دیگر 
های توخالی بـرای   ؛ میله)های فوالد تندبر یا فوالد مغناطیسی شده و میله 

 حفاری

2710 

انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از فوالد زنـگ نـزن یـا                41265   
 سایر فوالدهای آلیاژی

2710 

 2710 نزن یا سایر فوالدهای آلیاژیمفتول از فوالد زنگ  41266   
انواع لوله و پروفیل تو خالی از آهن یا فوالد؛ انواع اتصاالت لوله از آهن یا                  4127  

 فوالد
 

یا فوالد از نوع مورد اسـتفاده بـرای         ) چدن بجز(درز از آهن     رشته لوله بی   41271   
 خط لوله نفت یا گاز

2710 

گـذاری   ، لوله سازی  و فوالد برای جداره   ) چدن بجز(لوله بدون درز از آهن       41272   
 .شود میو حفاری، از نوعی که برای استخراج نفت یا گاز به کار برده 

2710 

 2710 ی توخالی از چدنها انواع لوله و پروفیل 41273   
 2710 های تو خالی بدون درز از آهن یا فوالد سایر انواع لوله و پروفیل 41274   
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شته لوله بجز رشته لوله بدون درز، از آهن یا فوالد، از نوع مورد استفاده               ر 41275   
 برای خط لوله نفت یا گاز

2710 

گذاری بجز لوله بدون درز از آهن یا فوالد، از            و لوله  سازی  لوله برای جداره   41276   
 .شود نوعی که برای استخراج نفت یا گاز به کار برده می

2710 

 2710 ی توخالی از آهن یا فوالدها ها و پروفیل لهانواع لو 41277   
 2710 انواع اتصاالت لوله از آهن یا فوالد 41278   

  ای و فلزات روکش شده با فلزات قیمتی فلزات قیمت پایه   413  
 صـورت  بـه  یـا  کار نـشده ، )تین شامل نقره آبکاری شده با طال یا پال      (نقره   41310 4131  

 کل پودر یا به شساخته نیمه
2720 

 صـورت   بـه  یـا    کـار نـشده   ،  )شامل طالی آبکـاری شـده بـا پالتـین         (طال   41320 4132  
  یا به شکل پودرساخته نیمه

2720 

 2720  یا به شکل پودرساخته نیمه صورت بهنشده یا  پالتین، کار 41330 4133  
 کاری ساخته نیمهفلزات پایه یا نقره، دارای روکش طال که فراتر از مرحله           41340 4134  

 .روی آن صورت نگرفته باشد
2720 

فلزات پایه با نقره و فلزات پایه، نقره یا طال با روکش پالتین کـه فراتـر از             41350 4135  
 .ساخته کاری روی آن صورت نگرفته باشد مرحله نیمه

2720 

  نشده  کارصورت بهمس، نیکل، آلومینیوم، آلومین، سرب، روی و قلع    414  
  های مس؛ مس سیمانی نشده؛ مات  کارصورت بهمس،   4141  
 2720 های مس؛ مس سیمانی مات 41411   
 2720 مس تصفیه نشده؛ آندهای مس برای تصفیه به طریق الکترولیتی 41412   
نـشده؛ آلیاژهـای مـادر از      کارصورت بهمس تصفیه شده و آلیاژهای مس    41413   

 مس
2720 

  نشده با محصوالت واسط متالورژی نیکل  کارصورت بهنیکل،   4142  
های اکـسید نیکـل و سـایر محـصوالت واسـط             مانده های نیکل، پس   مات 41421   

 متالورژی نیکل
2720 

 2720 نشده نیکل کار 41422   
  نشده، آلومین آلومینیوم، کار  4143  
 2720 نشده آلومینیوم، کار 41431   
 2720 ، بجز کوراندم مصنوعی)ید آلومینیوماکس(آلومین  41432   
  نشده  کارصورت  بهسرب، روی و قلع،  4144  
 2720 نشده  کارصورت بهسرب،  41441   
 2720 نشده  کارصورت بهروی،  41442   
 2720 نشده  کارصورت بهقلع،  41443   

 یـا    از مـس نیکـل، آلومینیـوم، سـرب، روی و قلـع             تمـام   نیمهمحصوالت     415  
 ها آلیاژهای آن
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   از مس یا آلیاژهای مستمام نیمهمحصوالت   4151  
 2720 پودر و فلس مس 41511   
 2720 میله و پروفیل از مس 41512   
 2720 مفتول مسی 41513   
 2720 متر میلی 15/0 از تر بیشانواع صفحه، ورق و نوار مسی با ضخامت  41514   
 2720  و کمترمتر میلی 15/0ضخامت فویل مسی، به  41515   
 2720 انواع لوله و اتصاالت لوله از مس 41516   
  تمام از نیکل یا آلیاژهای نیکل محصوالت نیمه  4152  
 2720 پودر فلس نیکل 41521   
 2720 انواع میله، پروفیل و مفتول از نیکل 41522   
 2720 لورق، نوار و فویل از نیک انواع صفحه، 41523   
 2720 انواع لوله و اتصاالت لوله از نیکل 41524   
  تمام از آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم محصوالت نیمه  4153  
 2720 پودر فلس آلومینیوم 41531   
 2720 انواع میله و پروفیل از آلومینیوم 41532   
 2720 مفتول از آلومینیوم 41533   
 2720 متر میلی 2/0 از تر بیشنوار آلومینیومی با ضخامت   ورق وانواع صفحه، 41534   
 2720  و کمترمتر میلی 2/0فویل آلومینیومی، با ضخامت  41535   
 2720  انواع لوله و اتصاالت لوله از آلومینیوم 41536   
  ها تمام از سرب، روی قلع یا آلیاژهای آن محصوالت نیمه  4154  
 2720 له، پروفیل و مفتول از سربانواع می 41541   
 2720 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از سرب؛ پودر و فلس از سرب 41542   
 2720 انواع لوله و اتصاالت لوله از سرب 41543   
 2720 گرد، پودر و فلس روی 41544   
ل از  انواع میله، پروفیل و مفتول از روی؛ انـواع صـفحه، ورق، نـوار و فویـ                 41545   

 روی
2720 

 2720 انواع لوله و اتصاالت لوله از روی 41546   
 2720 انواع میله، پروفیل و مفتول از قلع 41547   
 2720 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از قلع؛ پودر و فلس از قلع 41548   
 2720 اتصاالت لوله از قلع انواع لوله و 41549   

 )شامل آخال و ضـایعات     (ها  و کاالهای حاصل از آن    سایرفلزات غیر آهنی       416  
 و خاکـستر دارای فلـزات یـا    مانـده  پـس  ها،  و اقالم حاصل از آنها  سرمت

 )فوالد  حاصل از ساخت آهن یامانده پسو  خاکستر بجز(ترکیبات فلزی 

 

؛ )شامل آخال و ضایعات (ها آهنی و کاالهای حاصل از آنغیر  سایر فلزات     4160  
دارای فلـزات یـا    مانـده و خاکـستر   ؛ پـس ها اقالم حاصل از آن و ها  سرمت

 )مانده حاصل از ساخت آهن یا فوالد بجز خاکستر و پس(ترکیبات فلزی 
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تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کـادمیم، تیتـان، زیرکونیـوم،            41601   
نشده و آخـال     بریلیوم، گالیم، هافنیم، ایندیوم، نیوبیوم، رنیوم تالیوم، کار       

هـای    بجز پودرهـای منیـزیم؛ مـات       ها  و ضایعات و پودرهای حاصل از آن      
 کبالت و سایر محصوالت واسط حاصل از متالورژی کبالت

2720 

تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کـادمیم، تیتـان، زیرکونیـوم،            41602   
شـده و    الیوم، کـار  ایندیوم، نیوبیوم، رنیـوم و تـ       کالیوم، هافنیوم،  بریلیوم،

 ؛ پودرهای منیزیمها کاالهای حاصل از آن

2720 

بیسموت، آنتیموان، منگنز، کرم، ژرمانیم و انـادیم و کاالهـای حاصـل از               41603   
 )شامل آخال و ضایعات (ها آن

2720 

 2720 ها ها و کاالهای حاصل از آن سرمت 41604   

  الت و تجهیزاتآ محصوالت فلزی ساخته شده، بجز ماشین    42

  ها ای و قطعات مربوط به آن محصوالت فلزی سازه   421  
 2811 ای از آهن یا فوالد ی شبکهها  و دکلها ، قطعات پل، برجها  پل 42110 4211  
 2811  و آستانه درها از آهن، فوالد یا آلومینیومها در، پنجره و چارچوب آن 42120 4212  
ها، از آهن، فوالد یا  و قطعات سازه  ) ساخته  پیشبجز بناهای   (ا  ه سازه سایر 42190 4219  

ــه، نبــشی، پروفیــل مخــصوص، پروفیــل    ــواع صــفحه، میل آلومینیــوم؛ ان
ها،   آماده شده برای استفاده در سازه…پروفیل معمولی، لوله و استاندارد،

ی حائـل و تجهیـزات مـشابه بـرای          هـا   از آهن، فوالد یا آلومینیوم؛ دیرک     
 ها بندی دیواره حائل موارد مختلف و بندی در تخته، زیداربست فل

2811 

  انواع مخزن، منبع و ظرف از آهن، فوالد یا آلومینیوم   422  
 بجـز ظـروف مخـصوص گـاز       (منبع، مخزن، خمره و سایر ظروف مـشابه          42210 4221  

 لیتـر،   300از آهن، فوالد یا آلومینیوم، با ظرفیت بیش از          ) فشرده یا مایع  
 ن نصب تجهیزات مکانیکی یا حرارتیبدو

2812 

 2812 فشرده یا مایع از آهن، فوالد یا آلومینیوم ظروف گاز 42220 4222  

  و قطعات مربوط به آن) دیگ بخار حرارت مرکزی( ژنراتور بخار   423  
 2813 ای کتورهای هستهآر 42310 4231  
آب   ی بخـار ها از دیگغیر (ر بخارها  آب یا سای    بخار کننده  ی تولید ها  دیگ 42320 4232  

؛ )باشـند  مـی گرم حرارت مرکزی که قادر به تولید بخار آب با فشار پایین    
 العاده گرم آب فوق ی بخارها دیگ

2813 

  4233 تا 4231قطعات کاالهای مربوط به طبقات   4234  
 2813 42310 زیرطبقهقطعات کاالهای مربوط به  42341   
 2813 42330 و 42320 زیرطبقاتکاالهای مربوط به قطعات  42342   

  سایر محصوالت فلزی ساخته شده   429  
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  محصوالت فلزی خانگی  4291  
ظرفشویی، لگن دستشویی، وان و سایر لوازم بهداشتی و قطعـات مربـوط              42911   

 مس یا آلومینیوم  از آهن، فوالد،ها به آن
2899 

قطعات مربـوط بـه      لوازم خانگی و   سایر آشپزخانه و  لوازم میز غذاخوری،   42912   
 صـیقل دادن یـا     آلومینیوم؛ لوازم سـاییدن و     آهن، فوالد، مس یا    ازها    آن

 آلومینیم؛ پشم آهن یـا     مس یا  آهن، فوالد،   از …یراق کردن، دستکش و   
کمتـر، بـرای تهیـه       فوالد؛ لوازم مکانیکی دستی به وزن ده کیلـوگرم یـا          

 کردن غذا یا نوشابه سرو کردن، آماده کردن یا

2899 

و قیچی و تیغـه     ) ها  بجز برای ماشین  (های برنده    انواع کارد و چاقو با تیغه      42913   
 ها آن

2893 

 صـورت   بـه هـای خـودتراش      شامل تیغه (تراش و تیغ خودتراش      انواع خود  42914   
 )نوار

2893 

 2893 پدیکورها و ابزار مانیکور و  سایر وسایل برنده، مجموعه 42915   
کیـک، کـارد مـاهی،       انواع قاشق، چنگال، مالقه، کفگیر، انبرک و کفگیـر         42916   

 کارد کره، فندگیر و لوازم مشابه مخصوص آشپزخانه یا میز ناهارخوری
2893 

شـامل ابـزار دسـتی از نـوع مـورد اسـتفاده در کـشاورزی،                (ابزار دسـتی      4292  
آهنبـر،    سوهان، انبردسـت، قیچـی    داری، اره دستی،     بستانکاری یا جنگل  

دستی  ؛ ابزار قابل تعویض برای ابزار)گیره کاری و  دستی، چراغ لحیم   آچار
 یا ماشینی، شامل حدیده برای کشیدن یا از قالب درآوردن فلزات و ابزار

 

شـامل ابـزار دسـتی از نـوع مـورد اسـتفاده در کـشاورزی،                (ابزار دسـتی     42921   
آهنبـر،    ، اره دستی، سوهان، انبردسـت، قیچـی       داری بستانکاری یا جنگل  

 )گیره کاری و دستی، چراغ لحیم آچار

2893 

ابزار قابل تعویض برای ابـزار دسـتی یـا ماشـینی، شـامل حدیـده بـرای                   42922   
  آوردن فلزات و ابـزار سـوراخ کـردن سـنگ و حفـر              کشیدن یا از قالب در    

 …ه، میلـه، سـرمته و  ؛ صـفح ها های برنده برای ماشین   کردن زمین؛ تیغه  
 ی تفته شدهها نشده، از کربورهای فلزی یا سرمت برای ابزار، سوار

2893 

 بجـز ظـروف گـاز     (مخزن، چلیک، بشکه، قوطی، جعبه و ظـروف مـشابه             4293  
 لیتـر،  300از آهن، فوالد یا آلومینیوم، با ظرفیت حداکثر  ) فشرده یا مایع  

شـامل  (، درپوش و سرپوش     بدون نصب تجهیزات مکانیکی یا حرارتی؛ در      
پنبـه پیچـی، پوشـش دریچـه، وسـایل           ،  )بطـری  دار سر  پنبه تشک چوب 

 بندی و سایر آب

 

 از ظـروف گـاز    غیـر   (مخزن، چلیک، بشکه، قوطی، جعبه و ظروف مشابه          42931   
 لیتـر،  300از آهن، فوالد یا آلومینیوم، با ظرفیت حداکثر  ) فشرده یا مایع  

 ی یا حرارتیبدون نصب تجهیزات مکانیک

2899 

، محفظـه بطـری،     )بطری شامل تشک چوبدار سر   (در، درپوش و سرپوش      42932   
بنـدی و سـایر      پنبـه، وسـایل آب     پنبه پیچی بـشکه، پوشـش چـوب        چوب

 ملحقات برای درزبندی، از فلزات پایه

2899 
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  های فلزی، فنرها و کاالهای متفرقه ساخته شده از مفتول فلزی بسته  4294  
و  بـاف، انـواع طنـاب بـار        گـیس  مفتول به هم تابیده، طناب، کابـل، نـوار         42941   

 کاالهای مشابه از آهن یا فوالد عایق نشده در مقابل الکتریسیته
2899 

بـاف، کاالهـای مـشابه از مـس یـا            گـیس  مفتول به هم تابیده، کابل، نوار      42942   
 نشده در مقابل الکتریسیته آلومینیوم عایق

2899 

هـای   تور، شبکه، پرچین و حصار از مفتول آهنی، فوالدی یـا مـسی؛ ورق              42943   
 یافته از آهن یا فوالد فلزی اشباع

2899 

مـیخ  )  نـوار  صـورت   بـه بجز بـست و گیـره       (انواع میخ، پونز، بست و گیره        42944   
پرچ، میخ اشپیل،    های پیچی، سرمیخ، پرچ، پین       پیچی، پیچ، مهره، قالب   

 ی مشابه از آهن، فوالد، مس یا آلومینیومواشر و کاالها

2899 

 2899 آهن یا فوالد؛ فنرهای مسی از  برای فنر انواع فنر و تیغه 42945   
ال، سـیم    سیم خاردار از آهن یا فوالد؛ تسمه تابیده یا مفتـول تخـت یـک               42946   

 تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، از آهن یا فوالد دوالی شل
2899 

انواع مفتول، میله، لوله، ورق، الکترود و محصوالت مشابه از فلزات پایه یا              42950 4295  
شـده از مـواد سـیال، از نـوع مـورد             از کربورهای فلزی، اندود شده یا پـر       

کاری، جوش برنج، جوشکاری یا رسوب فلز یا کربورهای          استفاده در لحیم  
 پایه، مورد استفاده برای     فلزی؛ مفتول و میله از پودر به هم فشرده فلزات         

 پاشیدن فلز

2899 

  سایر کاالهای فلزی  4299  
و قطعات مربوط به آن،     ) بندی شده  های مفصل  بجز زنجیر با حلقه   ( زنجیر 42991   

 از آهن یا فوالد؛ زنجیر و قطعات مربوط به آن از مس
2899 

چفـت و بـست و   انواع قفل آویـز، قفـل مغـزی و کلـونی از فلـزات پایـه؛                  42992   
دار همراه بـا قفـل، از فلـزات پایـه، انـواع کلیـد و                 های چفت و بست    دوره

قطعات مربوط بـه آن از فلـزات پایـه؛ اتـصاالت فلـزی بـرای مبلمـان در                   
 …مصنوعات سراجی و

2893 

های ایمنی بـرای     صندوق و درهای مستحکم، در و قفل       انواع گاوصندوق،  42993   
اوصـندوق، صـندوق بـرای اسـناد و اوراق          ی مخصوص نگهداری گ   ها  اطاق

 بهادار و مشابه آن از فلزات پایه

2899 

 کـار یـا میـز      و لوازم مشابه دفتر    دان، قلمدان، جای مهر    انواع کازیه، کاغذ   42994   
 کار کار، از فلزات پایه، بجز مبلمان دفتر

2899 

نامـه،    یـره هـا، گ   اتصاالت بـرای جلـد اوراق جداشـدنی یـا بـرای پرونـده              42995   
گیر نامه، گیره کاغذ، برچسب برای فهرست کـردن و لـوازم مـشابه               گوشه

  نوار از فلزات پایهصورت بهکار، از فلزات پایه؛ منگنه کاغذ  برای دفتر

2899 

نی از فلزات پایـه؛ قـاب عکـس،         ییهای کوچک و سایر وسایل تز      مجموعه 42996   
  انواع آیینه از فلزات پایهی مشابه از فلزات پایه؛ها قاب تصویر و قاب

2899 

بـافی، درفـش     سوزن خیاطی، میل بـافتنی، میـل بنـدکش، میـل قـالب             42997   
گلدوزی و کاالهای مشابه، برای کار با دست، از آهن یـا فـوالد؛ سـنجاق                

2899 
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بنـدی نـشده در جـای        ی آهنی یا فـوالدی طبقـه      ها  قفلی و سایر سنجاق   
 ، قـالب،  )گل کمر ( دار چفتگیره سگک، سگک     دیگر، قزن قفلی، چفت و    

اسـتفاده بـرای    نـوع مـورد   فلزات پایه از انواع منگنه کفش و مشابه آن از    
سـایر کاالهـای    لباس، کفش، سایبان، کیف دستی، کاالهای مسافرتی یـا       

 فلـزات پایـه؛ منجـوق و       دار، از  چاک  یا ای  ی لوله ها  ساخته شده؛ میخ پرچ   
 فلزات پایه پولک از

 2899 های آن ه کشتی و پرهپروان 42998   
کـشتی،   شـامل لنگـر   ( نـشده در جـای دیگـر         بندی طبقهکاالهای فلزی    42999   

هـای    از آهـن یـا فـوالد، گلولـه         هـا   چنگک کشتی و قطعات مربوط به آن      
، از آهن یا فـوالد؛  کننده های خرد  و اشیای مشابه برای دستگاه    کننده  خرد

شده برای ساختمان      ساخته یجزاسایر ا  ناودان، شیروانی، نورگیر سقف و    
 اتوماتیـک از   بند فلزات پایه؛ انواع در     از …آویز و  آویز، رخت  از روی؛ کاله  

 ) فلزات پایهفلزات پایه؛ تابلوهای راهنما از از فلزات پایه، لوله قابل انحنا

2899 

  آالت با کاربرد عام ماشین    43

  قطعات مربوط انواع موتور و توربین و   431  
از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه       سوز غیر     درونانواع موتور پیستونی     43110 4311  

 موتوری و هواپیما
2911 

   از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتوریسوز درونموتورهای   4312  
 احتراقـی تنـاوبی، بـا ظرفیـت        –ای  جرقـه  سـوز  درونموتورهای پیستونی    43121   

  مکعب و کمترمتر سانتی 1000سیلندر 
3410 

 احتراقـی تنـاوبی، بـا ظرفیـت        –ای  جرقـه  سـوز  درونموتورهای پیستونی    43122   
  مکعبمتر سانتی 1000 از تر بیشسیلندر 

3410 

 احتراقـی از نـوع مـورد اسـتفاده          – می تراک سوز درونموتورهای پیستونی    43123   
  و ترامواآهن راهوتیوهای از لکومغیر برای نیروی محرکه وسایل نقلیه 

3410 

 ها ط نقلیه هوایی؛ دستگاهئانواع موتور و مولدهای نیرو برای هواپیما و وسا  4313  
 و ادوات بـرای مهـار       هـا   و ادوات برای پرتاب وسائط نقلیه هوایی، دستگاه       

ی هـا  وسائط نقلیه هوایی روی عرشـه کـشتی و ادوات مـشابه، و دسـتگاه         
 اززمینی برای آموزش پرو

 

 احتراقـی تنـاوبی یـا دوار بـرای          –ای سوز جرقه  موتورهای پیستونی درون   43131   
 هواپیما

3530 

 3530 انواع توربو جت و تروبو پراپلر 43132   
 3530 انواع موتورهای واکنشی غیر از موتورهای توربو جت 43133   
 و ادوات   هـا   سـتگاه  و ادوات برای پرتاب وسائط نقلیه هـوایی؛ د         ها  دستگاه 43134   

بــرای مهــار وســائط نقلیــه هــوایی روی عرشــه کــشتی و ادوات مــشابه؛  
 ی زمینی برای آموزش پروازها دستگاه

3530 
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های هیـدرولیک و     های بخار، توربین   آب و سایر توربین    انواع توربین بخار    4314  
توربـو   های گازی غیر از انواع توربـو جـت و          ی هیدرولیک؛ توربین  ها  چرخ
 یلرپرا

 

 2911 های بخاری آب و سایر توربین های بخار انواع توربین 43141   
 2911 ی هیدرولیکها ی هیدرولیک و چرخها انواع توربین 43142   
 2911 از انواع توربو جت و توربو پرایلرغیر ی گازی ها انواع توربین 43143   
  4314 تا 4311قطعات برای کاالهای طبقات   4315  
 احتراقی تناوبی یـا     –ای  جرقه سوز  درونقطعات برای موتورهای پیستونی      43151   

  احتراقی یا دوار–تراکمی
3430 

 احتراقی تناوبی یـا     –ای  جرقه سوز  درونقطعات برای موتورهای پیستونی      43152   
  احتراقی یا دوار برای هواپیما–تراکمی

3530 

 2911 43141قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43153   
 2911 )شامل انواع رگوالتور (43142قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43154   
 3530 قطعات برای انواع توربو جت و توربو پرایلر 43155   
 2911 43143قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43156   

ی محـرک هیـدرولیک و پنوماتیـک و         هـا   انواع پمپ، کمپرسـور، ماشـین        432  
 ها قطعات آن و ها سوپاپ

 

  ی محرک هیدرولیک و پنوماتیکها انواع موتور و ماشین  4321  
ی محرک هیدرولیک و پنوماتیک با حرکت خطی        ها  انواع موتور و ماشین    43211   

 )سیلندرها(
2912 

 2912 ی محرک هیدرولیک و پنوماتیکها سایر موتورها و ماشین 43212   
 2912 ی مایعاتها   باالبرنده،عاتانواع پمپ برای مای 43220 4322  
 2912 انواع پمپ هوا یا خالء؛ کمپرسورهای هوا یا سایر گازها 43230 4323  
 و وسـایل مـشابه      هـا   انواع شیرهای معمولی، شیرهای سـماوری، سـوپاپ        43240 4324  

 …ها و های دیگ بخار، مخازن، خمره ها، بدنه استفاده برای لوله مورد
2912 

  4324 تا 4321عات برای کاالهای طبقات قط  4325  
؛ قطعـات موتورهـای     43212 و   43211قطعات برای کاالهای زیرطبقات      43251   

 واکنشی بجز انواع توربو جت
2912 

 2912 43220قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43252   
ی هـا   ، قطعـات بـادزن و کالهـک       43230قطعات برای کاالهای زیرطبقه      43253   

  با بادزنتوأمه یا واگردان تهوی
2912 

 2912 43240قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43254   

 های ماشین و عوامل به حرکـت درآورنـده و         دنده، دنده  انواع یاتاقان، چرخ     433  
 قطعات مربوط

 

 2913 ی غلتکیها ی بلبرینگی یا یاتاقانها یاتاقان 43310 4331  
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ی محور ها یاتاقان های یاتاقان و محفظه لنگ،   انواع میل  ل و محورهای انتقا  43320 4332  
 دنده  جعبهدار، انواع    ی ساچمه ها    چهای ماشین، پی   دنده و دنده   ساده، چرخ 

های سرعت انواع چـرخ لنگـر و پـولی، انـواع کـالچ و                و سایر تغییردهنده  
 بندی شده های مفصل اتصاالت محور، زنجیر با حلقه

2913 

  4332 و 4331برای کاالهای طبقات قطعات   4333  
 2913 43310قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43331   
 2913 43320قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43332   

  ها انواع مشعل اجاق و کوره و قطعات مربوط به آن   434  
انواع مشعل کوره برای سوخت مایع، برای سوخت جامـد پـودر شـده یـا                 43410 4341  

هـای مکـانیکی و      کـن  پخـش  های مکـانیکی، شـعله     پاش برای گاز؛ سوخت  
 های مکانیکی خاکستر و وسایل مشابه کننده تخلیه

2914 

برقـی  غیـر   هـای    های صنعتی یا آزمایـشگاهی بجـز اجـاق         ها و اجاق   کوره 43420 43420  
نانوایی؛ سایر تجهیزات گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی با جریـان القـایی            

 الکتریک یا دی

2914 

ــات    43430 4343   ــای زیرطبق ــه کااله ــوط ب ــات مرب ــات 43420 و 43410قطع ؛ قطع
 برقی نانواییغیر های  اجاق

2914 

   و قطعات مربوطکننده جا به جاتجهیزات باالبرنده و    435  
ی طنـاب؛   ها  ی باالکشنده و چرخ   ها  دار باالکشنده و چرخ    های طناب  قرقره 43510 4351  

 ها انواع جک
2915 

دار متحـرک،    هـای شاسـی    هـا، جرثقیـل    یـک؛ جرثقیـل    هـای در   جرثقیل 43520 4352  
هـای کارگـاهی      با شاسی خروجینـی و ارابـه       کننده  جا به جا  های   جرثقیل

 مجهز به جرثقیل

2915 

 دارای  کـه   ایـن های کارگاهی اعم از      ارابه دار، سایر  تراک چنگک  انواع لیفت  43530 4353  
 باشد یا نباشد، انواع تراکتـور از نـوع          کننده  جا به جا  برنده یا   تجهیزات باال 

 آهن مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه

2915 

دار، پلکـان متحـرک و راهروهـای         ی باالکشنده محفظـه   ها  آسانسور، چرخ  43540 4354  
 متحرک

2915 

 2915 های با عمل مداوم ههای پنوماتیک و سایر باالبرها و نقال باالبرها و نقاله 43550 4355  
 2915 ، بارگیری یا تخلیهکننده جا به جا آالت باالبرنده،  سایر ماشین 43560 4356  
 2915 43560 تا 43510قطعات مربوط به کاالهای زیرطبقات  43570 4357  
 2915 …بیل و بیلچه، قالب و چنگک برای جرثقیل، حفرکننده و انواع سطل، 43580 4358  

  آالت با کاربرد عام و قطعات مربوط سایر ماشین   439  
ی تقطیر؛ تجهیزات تهویه مطبوع و ها ی تولید گاز؛ دستگاه ها  انواع دستگاه   4391  

 کننده آالت تصفیه ؛ ماشینکننده سرد
 

 2919آب؛ مولد گاز استیلن و مولد گاز همانند         هوا یا گاز   ی مولد گاز  ها  دستگاه 43911   
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؛ واحـدهای مبـدل     کننـده   ی تقطیـر یـا تـصفیه      هـا   گاه آلی؛ دست  فرایندبا  
 آالت برای هوا یا گاز حرارتی؛ ماشین

 2919 ی تهویه مطبوعها دستگاه 43912   
هـای حرارتـی، بجـز نـوع          و تلمبـه   کننـده    و منجمد  کننده  تجهیزات سرد  43913   

 ها خانگی آن
2919 

راندن یا تصفیه کـردن مایعـات   آالت برای از صافی گذ   و ماشین  ها  دستگاه 43914   
یا گازها بجز فیلترهای روغن، فیلترهـای بنـزین و فیلترهـای هـوا بـرای                

 سوز  موتورهای درون

2919 

 2919 سوز  انواع فیلتر روغن، فیلتر بنزین و فیلتر هوا برای موتورهای درون 43915   
بنـدی و    ه بـست  آالت  ماشـین  ، برای تمیز کـردن انـواع بطـری        آالت  ماشین  4392  

 کننده  اسپریآالت ماشین ،توزین
 

 ،ظـروف  خشک کـردن بطـری یـا سـایر         کردن یا   برای تمیز  آالت  ماشین 43921   
 در پوش گذاشـتن یـا   ،بندی کردن  آب، بستن ،کردن  برای پر  آالت  ماشین

 آالت ماشـین  ،ظـروف  سـایر  کیسه یـا ،  جعبه، قوطی،برچسب زدن بطری 
  و لفاف کردنبندی بسته برای آالت اشینم، ها کردن نوشابه برای گازدار

2919 

 گـرم یـا    سـانتی  5ترازوهـای دارای حـساسیت       بجـز ( توزین   آالت  ماشین 43922   
 )تر دقیق

2919 

ی بخارپـاش یـا   هـا   ماشین،وسایل اطفای حریق، پیستوله و وسایل مشابه      43923   
کانیکی  وسایل م  ای،   فواره صورت  بهی مشابه پاشنده    ها  پاش و ماشین   ماسه

 پراکندن یا اسپری کردن مایعات یـا پودرهـا بجـز وسـایل              ،برای افشاندن 
 مورد استفاده در کشاورزی یا بستانکاری

2919 

 2919 واشر از ورقه فلزی 43924   
   نشده در جای دیگربندی  طبقهآالت با کاربرد عام  ماشین  4393  
ی جداکننده خامه   ها  جز دستگاه پنکه بجز انواع خانگی آن؛ سانتریفوژها ب       43931   

 های البسه کننده و خشک) گیر خامه(
2919 

آوری مـواد بـا       نشده در جـای دیگـر بـرای عمـل          بندی طبقهآالت   ماشین 43932   
  تغییر درجه حرارتفرایند

2919 

یی کـه  ها  های نورد کردن بجز آن     های غلتک کردن یا سایر ماشین      ماشین 43933   
 .گیرند ورد استفاده قرار میبرای فلز یا شیشه م

2919 

 2919 های اتوماتیک فروش اجناس ماشین 43934   
 2919 انواع ماشین ظرفشویی، بجز نوع خانگی آن 43935   
  4393 تا 4391قطعات برای کاالهای طبقات   4394  
  گـاز  کننده  ی تولید ها   گاز مولد یا دستگاه    کننده  ی تولید ها  قطعات دستگاه  43941   

ی مـشابه  هـا  اسـتیلن، دسـتگاه    گـاز  کننده  ی تولید ها  آب؛ قطعات دستگاه  
؛ 43912 آبی؛ قطعات بـرای کاالهـای زیرطبقـه          فرایند گاز با    کننده  تولید

های هوای گرم؛     و پمپ  کننده   و منجمد  کننده  قطعات برای تجهیزات سرد   
 درجه حرارت تغییر فرایند  مواد باآوری عمل آالت ماشینقطعات برای 

2919 
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های سانتریفوژ، قطعات بـرای      کن  قطعات برای سانتریفوژها، شامل خشک     43942   
ی از صافی گذراندن یا تصفیه کردن مایعـات یـا           ها  آالت و دستگاه   ماشین
 گازها

2919 

هـای   ؛ وزنـه  43933 و   43923،  43922قطعات برای کاالهای زیرطبقات      43943   
 مورد استفاده در کـشاورزی      ماشین توزین؛ قطعات برای وسایل مکانیکی     

  افشاندن، پراکندن یا اسپری کردن مایعات یا پودرمنظور بهیا بستانکاری 

2919 

 نشده در جای دیگـر؛ قطعـات       بندی طبقهشویی   ی ظرف ها  قطعات ماشین  43944   
 و سـایر ظـروف؛ قطعـات        ها   بطری کننده   یا خشک  کننده  ی تمیز ها  ماشین
کردن، پوشاندن و برچسب زدن  ن، مهرکردن، مسدود کرد   ی پر ها  ماشین
ی هـا    و سایر ظروف و قطعات ماشین      ها   ، کیسه ها   ، جعبه ها  ، قوطی ها  بطری

 لفاف کردن بندی و بستهآالت  ماشین، قطعات سایر ها گازدار کردن نوشابه

2919 

 2919  دیگردر جای نشده بندی طبقه، آالت ماشینبرقی  قطعات غیر 43949   

  ت با کاربرد خاصآال ماشین    44

   کشاورزی یا جنگلداری و قطعات مربوطآالت ماشین   441  
 خاک یا   سازی  آمادهآالت کشاورزی، بستانکاری یا جنگلداری برای        ماشین 44110 4411  

 ی ورزشها ی چمن یا زمینها ی زمینها کشت؛ غلتک
2921 

 2921 ی ورزشها  یا زمینها ی چمن، پارکها زنی برای زمین ی چمنها ماشین 44120 4412  
کنـی؛    ی علـف خـشک    هـا   زنـی؛ سـایر ماشـین      ی چمـن  هـا   سایر ماشـین   44130 4413  

آالت درو؛   ؛ سـایر ماشـین    )بیلـر (بنـدی کـاه یـا علوفـه          ی بـسته  ها  ماشین
 آالت خرمنکوب ماشین

2921 

از انـواع مـورد اسـتفاده در سـکوهای ایـستگاه            غیـر   تراکتورهای دستی،    44140 4414  
 آهن  راه

2921 

ای  گذاری، تراکتورهای جـاده    سایر تراکتورها به استثنای تراکتورهای ریل      44150 4415  
تریلرها و تراکتورها از نوع مورد اسـتفاده در سـکوهای            برای کشیدن نیم    

 آهن  راهایستگاه 

2921 

وسایل مکانیکی مخصوص افشاندن، پراکندن یا اسپری کردن مایعات یـا            44160 4416  
 ودرها برای استفاده در کشاورزی یا بستانکاریپ

2921 

 2921 تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مقاصد کشاورزی نیم تریلرها و 44170 4417  
 تخم ماکیان،   بندی درجهکردن یا    کردن، جور  ی مخصوص تمیز  ها  ماشین 44180 4418  

ی هـا   رزی؛ ماشین میوه، بذر، دانه، بقوالت خشک یا سایر محصوالت کشاو        
ی کـشاورزی،  هـا  کـشی ماکیـان؛ ماشـین      ی جوجـه  ها  شیردوشی؛ دستگاه 

 نشده در جای    بندی  طبقهبستانکاری، جنگلداری، مرغداری یا زنبورداری      
 دیگر

2921 

؛ قطعــات بــرای 44130 تــا 44110قطعــات بــرای کاالهــای زیرطبقــات  44190 4419  
بندی تخم ماکیان،    جهکردن یا در   کردن، جور  ی مخصوص تمیز  ها  ماشین

2921 
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کـشی   ی جوجهها میوه یا سایر محصوالت کشاورزی، قطعات برای دستگاه       
ی کشاورزی، بستانکاری، جنگلداری، مرغـداری      ها  ماکیان؛ قطعات ماشین  

  دیگردر جایبندی نشده  یا زنبورداری طبقه

  ها ابزار و قطعات و ملحقات آن انواع ماشین   442  
ابزار برای کـار روی هـر        کردن با فلزات؛ ماشین    ابزار برای کار   ینانواع ماش   4421  

  مشابه آنفرایند لیزر یا وسیله بهنوع مواد اولیه 
 

 وسـیله   بـه ابزار برای کار روی انواع مواد، توسط تـراش مـواد،             انواع ماشین  44211   
لیزر یا سـایر پرتوهـای فوتـونی یـا نـوری، امـواج مـافوق صـوت، تخلیـه                    

ــی ــا   الکتریک ــونی ی ــای ی ــی، پرتوه ــای الکترون ــیمیایی، پرتوه ، الکتروش
 های قوس پالسماییفرایند

2922 

یـک  (ی سـاخت یـک واحـدی        هـا   دستگاه متمرکز ماشین کاری، ماشین     44212   
کـردن روی    ای بـرای کـار     ی انتقالی چنـد مرحلـه     ها  و ماشین ) ای مرحله
 فلزات

2922 

 2922 های تراش فلزات ماشین 44213   
کـردن   ابزار برای سوراخ کردن، صیقل کـردن جـدار یـا فـرز              انواع ماشین  44214   

 فلزات
2922 

 برداشـتن  وسـیله  بـه  برای حدیده کردن یا قالویز کـردن        ابزار  ماشینانواع   44215   
 ی تراشها فلز، بجز ماشین

2922 

 ،نزد دن، سـنگ    ییکـردن، سـا    ابزار برای گرفتن زوایـد، تیـز       انواع ماشین  44216   
کردن فلز، کربورهـای     کردن، یا به نحو دیگر پرداخت        کردن، صیقل    صاف  

هـا یـا       سـنگ سـنباده، سـاینده      وسـیله   بـه های تفته شده     فلزی یا سرمت  
دادن،   ابـزار بـرای رنـده کـردن، شـکل          ، ماشـین  کننـده   محصوالت صیقل 

پرداخـت کـردن     دنـده یـا    تـراش دادن چـرخ    ،  زدن برقـو ،  کـردن  شکافدار
هـا    آن ماشین ابزارهایی کـه کـار      سایر کردن و  قطع،  اره کردن ،  دنده چرخ

 نـشده   بندی  طبقهی تفته شده    ها  سرمت کربورهای فلزی یا   برداشتن فلز، 
 .است  دیگردر جای

2922 

کـاری یـا      آهنگـری، چکـش    وسـیله   بـه ابزار برای کار بـا فلـز         انواع ماشین  44217   
 کـردن، تـا     خـم    وسـیله   بـه  ابزار برای کار با فلـز      کاری قالبی، ماشین   پرس

 دار کردن یـا فـاق      کردن، منگنه   کردن، قیچی  کردن، تخت    کردن، راست   
  برای کار روی فلزات یا کربورهای فلزیها پرس کردن، سایر

2922 

 نـشده در جـای دیگـر بـرای کـار بـا فلـز،                بنـدی   طبقـه ابزارهـای    ماشین 44218   
 رداشتن قسمتی از موادهای تفته شده بدون ب کربورهای فلزی و سرمت

2922 

 و نیز برای کار با چوب،    …ابزار برای کار با سنگ، سرامیک و       انواع ماشین   4422  
 برای ساخت تخته نئوپـان    ها  ؛ پرس …استخوان، مواد پالستیکی سخت و    

 …و

 

 2922نسوز، سیمان یـا     ابزار برای کار با سنگ، سرامیک، بتون، پنبه        انواع ماشین  44221   



 (CPC)وری محصوالت بندی مح طبقه

 

85

  قسمت
 بخش 

 ISICکد  شرح محصول زیرطبقه طبقه گروه

  مشابه یا برای کارکردن بر روی شیشه به حالت سردمواد معدنی
پنبه، استخوان، کائوچوی سخت،     چوب ابزار برای کار با چوب،     انواع ماشین  44222   

مواد پالستیکی سخت، یا مواد سخت مشابه؛ انـواع پـرس بـرای سـاخت               
تخته نئوپان یا تخته فیبر ساختمانی از چوب یا سایر مواد چوبی و سـایر               

 پنبه  آالت برای کار با چوب یا چوب ینماش

2922 

  ابزارهای دستی دارای نیروی محرکه  4423  
 2922 برقیغیر  شده با موتور توأمدست، پنوماتیک یا  کردن در ابزار برای کار 44231   
 2922  شده با موتور برقیتوأمابزارهای الکترومکانیکی برای کارکردن در دست،  44232   
کـاری، زردجوشـکاری، یـا جوشـکاری؛          ی لحـیم  ها  آالت و دستگاه   ماشین 44240 4424  

آالت  ی گازی برای آب دادن سطحی فلزات؛ ماشین       ها   و دستگاه  ها  ماشین
 افشانی فلزات یا کربورهای فلزی تفته شده  ی برقی برای داغها و دستگاه

2922 

  4424 تا 4421ابزارگیرها؛ قطعات و ملحقات برای کاالهای طبقات   4425  
های کار، ادوات تقـسیم و سـایر         گیرهای خودکار، گیره   ابزارگیرها، حدیده  44251   

ابزارها؛ ابزارگیر جهت هر نوع ابزار برای کار بـا           منضمات ویژه برای ماشین   
 4421دست، سایر قطعات و ملحقات برای کاالهای طبقه 

2922 

ملحقـات   ؛ قطعـات و   44221 قـه زیرطبقطعات و ملحقات برای کاالهـای        44252   
 …ابزارها برای کار با چوب، استخوان، مواد پالستیکی سخت و ماشین

2922 

 2922 44231 زیرطبقهقطعات برای کاالهای  44253   
 2922 44232 زیرطبقهقطعات برای کاالهای  44254   
 2922 44240 زیرطبقهقطعات برای کاالهای  44255   

  ها ای متالورژی و قطعات مربوط به آنآالت بر ماشین   443  
هــای  ریــزی و ماشــین  انــواع کنورتیــسو، مالقــه فلزریــزی، قالــب شــمش 44310 4431  

گـری فلـزات؛     گری، از نوع مورد اسـتفاده در متـالورژی یـا ریختـه             ریخته
 های نورد فلزات ماشین

2923 

هـای   ی کارخانـه  اه  شامل غلتک  (44310قطعات برای کاالهای زیرطبقه      44320 4432  
 )نورد

2923 

  ها آالت حفاری، استخراج و ساختمانی و قطعات آن ماشین   444  
های با عمل مداوم، برای کاالها یا مواد، طراحی شده جهت      باالبرها و نقاله    4441  

سنگ یا کوه و حفر      آالت کندن معدن زغال      زمین، ماشین  استفاده در زیر  
 زمین و چاه کندنآالت حفر  تونل، سایر ماشین

 

 طراحـی   ویـژه   بـه های با عمل مداوم، برای کاالها یا مـواد،           باالبرها و نقاله   44411   
 زمین شده برای استفاده در زیر

2924 

ســنگ یــا کــوه و حفــر تونــل؛ ســایر  آالت کنــدن معــدن زغــال  ماشــین 44412   
 آالت حفر زمین یا چاه کندن ماشین

2924 

  کردن، گریـدینگ، تـسطیح، تراشـیدن،        جا به جا  ت برای   آال سایر ماشین   4442  
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 کردن، یـا اسـتخراج، خـودرو، بـرای زمـین،             گودبرداری، کوبیدن، فشرده  
ی مکـانیکی و    هـا   شـامل بولـدوزرها، بیـل     (های معـدنی     ها یا کلوخه   کانی
 )سازی ی راهها غلتک

 2924 انواع بولدوزر و انگلدوزر، خودرو 44421   
 2924 ها، خودرو کننده  و تسطیحگریدرها  44422   
 2924 ، خودرو)ها تراشنده( اسکریپرها 44423   
 2924 ، خودروسازی ی راهها غلتک ی کوبیدن وها ماشین 44424   
 2924 عقب خودرو جلو و لودرهای دارای بیل در 44425   
کـان  دار، خـودرو، بـا ام       ی مکـانیکی، گودبردارهـا و لودرهـای بیـل         ها  بیل 44426   

  درجه در قسمت فوقانی آن، بجـز لودرهـای دارای بیـل در             360چرخش  
 عقب جلو و

2924 

دار، بجـز لودرهـای دارای       ی مکانیکی، گودبردارها و لودرهـای بیـل       ها  بیل 44427   
 درجـه در    360آالت بـا امکـان چـرخش         بیل در جلـو و عقـب و ماشـین         

جـا بـه    یگر برای    نشده در جای د    بندی  طبقهآالت   قسمت فوقانی؛ ماشین  
   کردن، گریدینگ، تسطیح، تراشـیدن، گـودبرداری، کوبیـدن، فـشرده           جا

 یـا   هـا   کـانی ،  بـرای زمـین    خـودرو، ،  کردن، اسـتخراج یـا سـوراخ کـردن        
 ی معدنیها کلوخه

2924 

 2924 ها دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراه 44428   
 2924 لدوزرانواع تیغه بولدوزر و انگ 44429   
روبی و توربین    ی برف ها  های شمع، ماشین   کشنده کوب و بیرون    انواع شمع  44430 4443  

 کـردن، گریـدینگ،     جـا بـه جـا     آالت بـرای      برف، سایر ماشین    کننده  پاک
 کردن، استخراج یا سوراخ  تسطیح، تراشیدن، گودبرداری، کوبیدن، فشرده   

آالت  های معدنی، ماشین   لوخهها و ک   خودرو، برای زمین، کانی    غیرکردن،  
  و سـازی   ساختمان،   میبرای کارهای عمو    دیگر در جای  نشده   بندی  طبقه

 همانند

2924 

 کـردن، شـستن، خـرد       کـردن، جـدا    کردن، سرند    آالت برای جور   ماشین 44440 4444  
هـا یـا    دادن خـاک، سـنگ، کلوخـه    دن، مخلوط کردن یا ورز    ییکردن، سا  

 دادن یـا     آالت برای به هم فشردن، شـکل       ماشینسایر مواد معدنی جامد؛     
سـرامیک، سـیمان سـفت       ی معدنی جامـد؛ خمیـر     ها  گیری سوخت  قالب

خمیـر، انـواع     یـا  نشده، مواد یا سایر محصوالت معـدنی بـه شـکل پـودر            
 ماسه گری از ی ریختهها  ماشین برای شکل دادن قالب

2924 

 2924 گذاری تراکتورهای ریل 44450 4445  
  4444 تا 4441قطعات برای کاالهای طبقات   4446  
آالت سـوراخ کـردن     نشده در جای دیگر برای ماشـین    بندی  طبقهقطعات   44461   

هـای   هـا جرثقیـل    ی دریـگ، جرثقیـل    هـا   زمین یا حفـر چـاه و جرثقیـل        
 با شاسـی خـورجینی و       کننده  جا به جا    های   دار متحرک، جرثقیل   شاسی
 نـشده در جـای      بندی  طبقهرثقیل؛ قطعات   های کارگاهی مجهز به ج     ارابه

2924 
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 ،تراشـیدن ،  تـسطیح ،   گریـدینگ  ،کردنجا به جا    آالت   دیگر برای ماشین  
سـوراخ کـردن زمـین،       گودبرداری، کوبیدن، فشرده کردن، اسـتخراج یـا       

ــه ــاهــا کان ــه شــمع هــا کلوخــه  ی  کــوب؛ و ی معــدنی؛ قطعــات متعلــق ب
ـ   بـرف ی  هـا   ی شـمع؛ قطعـات متعلـق بـه ماشـین          ها  کشنده بیرون  ی و روب
  برفکننده ی پاکها توربین

 2924 44440قطعات برای کاالهای زیرطبقه  44462   

آوری مـواد غـذایی، نوشـابه و توتـون و تنبـاکو و               آالت برای عمـل    ماشین   445  
 ها قطعات متعلق به آن

 

  تنباکو توتون و نوشابه و غذایی،  آالت صنایع ماشین  4451  
 2925 گیری ی خامهها ماشین 44511   
 2925 سازی آالت لبنیات ماشین 44512   
روی غالت یـا     برای کار  صنعت آردسازی یا   آالت مورد استفاده در    ماشین 44513   

 مزرعه آالت مورد استفاده در بقوالت خشک شده غیر از ماشین
2925 

سـاخت   ه در آالت مشابه مـورد اسـتفاد      ماشین  و ها  کننده  انواع پرس، خرد   44514   
 ی مشابهها  یا نوشیدنیآبمیوهشراب انگور، شراب سیب، انواع 

2925 

ی محـصوالت کـشاورزی؛     هـا   کننـده  الکتریکی؛ خشک غیر  فرهای نانوایی    44515   
 ی گرم یا پختن یا گرم کـردن غـذا، بجـز           ها  آالت ساخت نوشیدنی   ماشین

 انواع خانگی آن

2925 

تولیـد صـنعتی    برای تهیـه و    دیگر در جای   نشده بندی  طبقهآالت   ماشین 44516   
 )ها  یا روغنها شامل چربی( غذایی یا نوشابه مواد

2925 

  توتـون و   آوری  عمـل  دیگـر بـرای      در جـای   نشده   بندی طبقهآالت   ماشین 44517   
 تنباکو

2925 

  4451قطعات برای کاالهای طبقه   4452  
 قطعـات   سـازی   آالت لبنیات  ماشین ی شیردوشی و  ها  قطعات برای ماشین   44521   

 44514برای کاالهای زیرطبقه 
2925 

 کردن بذر، دانه    بندی درجهکردن یا    جور،  ی پاک کردن  ها  قطعات ماشین  44522   
بـرای    دیگـر  در جـای   نـشده    بنـدی   طبقهیا بقوالت خشک شده؛ قطعات      

 44516  و44513ی ها کاالهای زیرطبقه

2925 

 آوری  عمـل آالت   بـرای ماشـین     دیگـر  در جـای   نشده   بندی  طبقهقطعات   44523   
 تنباکو توتون و

2925 

  قطعات مربوط چرم و البسه و آالت تولید منسوجات، ماشین   446  
  کشبافی مواد نسجی آالت برای تهیه، ریسندگی، بافندگی و ماشین  4461  
واد انواع ماشین برای اکسترود کردن، کشیدن، نقش دادن یا برش دادن م    44611   

ی هـا   نـخ  ی تهیه الیاف نسجی یـا     ها  سنتیتک یا مصنوعی؛ ماشین     نسجی
 ی قرقـره پیچـی یـا ماسـوره پیچـی از مـواد نـسجی و                ها  نسجی؛ ماشین 

2926 
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ی بافنـدگی،   هـا   ماشـین  ی نسجی جهت کاربرد در    ها  ی تهیه نخ  ها  ماشین
 ها مانند آن کشبافی و

 2926 ) بافتار و پود(انواع ماشین بافندگی  44612   
ی تهیه نـخ    ها   بافتنی، ماشین  –ی دوختنی ها  ی کشباف، ماشین  ها  ماشین 44613   

قالبـدوزی؛ مـصنوعات    باف، دانتـل، پارچـه گلـدوزی و    ی گرهها  گبپه، تور  
 بافی ی منگولهها ماشین و بندی، قیطان یا تور عالقه

2926 

ه، ی اکـسترود کـردن، تهیـ      هـا   بـا ماشـین    کـار (ی کمکی برای    ها  ماشین 44614   
 …کشبافی مواد نسجی و ریسندگی، بافندگی یا

2926 

ی هـا   شـامل ماشـین   (البـسه    آالت برای تولیـد منـسوجات و       ماشین سایر  4462  
 )دوزندگی

 

 تـوپ   صورت  ها به   نبافته آالت برای ساختن یا تکمیل کردن نمد یا        ماشین 44621   
 بـرای   آالت یا به اشکال مشخص؛ انواع قالب برای سـاخت کـاله؛ ماشـین            

آهـار   کردن، پرس کردن، سفید کردن، رنگ کردن،    اطو شستن، چالندن، 
هـا یـا کالهـای       پارچه ی نسجی، ها  آغشته کردن نخ   اندود کردن یا   دادن،

 ی لباسـشویی خـانگی یـا      هـا   ساخته شده از مـواد نـسجی، بجـز ماشـین          
ی خشکشویی؛ انواع ماشـین بـرای مالیـدن         ها  ماشین  و ای  رختشوی خانه 
سـاخت   ی مـورد اسـتفاده در     هـا   گـاه  سـایر تکیـه    جات یا چسب به منسو  

کـردن،   کردن، تـا   باز،  مانند لینولئوم؛ انواع ماشین پیچیدن     ییها  کفپوش
 کردن منسوجات دار برش دادن یا کنگره

2926 

 10ای بـا ظرفیـت بـیش از          های لباسشویی از نوع رختشوی خانه      ماشین 44622   
کن  های خشک  شکشویی؛ ماشین ی خ ها  کیلوگرم شستنی خشک، ماشین   

کیلـوگرم شـستنی     10برای پارچه یا اشیای نسجی یا ظرفیـت بـیش از            
 خشک

2926 

 هـای مخـصوص دوخـت کتـاب و         بجز ماشین  های دوزندگی،  انواع ماشین  44623   
 چرخ خیاطی خانگی

2926 

ـ      آوری  عمل، دباغی یا    سازی  آمادهآالت برای    ماشین 44630 4463   رای  پوست یا چرم یا ب
های  ماشین ازغیر  ساخت یا تعمیر کفش یا سایر کاالها از پوست یا چرم،            

 دوزندگی

2926 

قطعـات بـرای کاالهـای زیرطبقـه         ،4461قطعات برای کاالهـای طبقـه        44640 4464  
آالت برای ساختن یا تکمیل کـردن نمـد یـا       ، بجز قطعات ماشین   44621
ت بـرای کاالهـای زیرطبقـه       انواع قالب برای ساخت کاله قطعا      ها و  نبافته

 ای  های لباسشویی خانگی یا رختشوی خانـه        قطعات برای ماشین   44622
 کیلـوگرم لبـاس     10ظرفیـت تـا    کـن منـسوجات بـا      های خشک  ماشین و

شـامل سـوزن چـرخ       (44623 قطعات بـرای کاالهـای زیرطبقـه         ،خشک
قطعات برای کاالهای زیرطبقه    ) خیاطی ومیز، پایه وروکش چرخ خیاطی     

44630 

2926 
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  قطعات مربوط اسلحه و مهمات و   447  
 2927 قطعات مربوط دیگر وسایل نقلیه جنگی زرهی موتوریزه و تانک و 44710 4471  
 2927 …شمشیر و از انواع رولور، طپانچه وغیر انواع سالح نظامی  44720 4472  
 2927 ها مشابه، سایر سالحهای گرم و وسایل  اسلحه و دیگر انواع رولور، طپانچه 44730 4473  
قطعـات   مهمات جنگی مشابه و    انواع بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و       44740 4474  

قطعـات مربـوط،     ها و  مهمات دیگر و پرتاب شونده     مربوط، انواع فشنگ و   
 شامل انواع ساچمه شکاری و پولک فشنگ

2927 

قطعـات مربـوط و      های مشابه و   اسلحه انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و      44750 4475  
 های مزبور غالف برای اسلحه انواع نیام و

2893 

 2927 ها های نظامی و سایر اسلحه قطعات مربوط به اسلحه 44760 4476  

  قطعات مربوط وسایل خانگی و   448  
هـای لبـاس     ماشین الکتریکی و غیر  ی  ها  وسایل خانگی الکتریکی، یخچال     4481  

 کن خشک
 

 2930 نوع خانگی الکتریکی از غیر الکتریکی و فریزر انواع یخچال و 44811   
کـن،   شـویی یـا خـشک      لباسـشویی یـا ملحفـه      ی ظرفـشویی و   هـا   ماشین 44812   

 غیر الکتریکی از نوع خانگی الکتریکی یا
2930 

 2930 انواع پتو برقی 44813   
 2926 انواع چرخ خیاطی خانگی 44814   
 2930 ی تهویه یا واگردان خانگیها  بادبزن، کالهکانواع 44815   
شـامل انـواع جـاروبرقی، دسـتگاه        (سایر وسایل الکتریکی کوچک خانگی       44816   

کـن، اتـوی     خشک تراش، مو  کن، ریش   زباله آشپزخانه، مخلوط   کننده  خرد
 ) نانکننده جوش و برشته ، قهوهکننده صاف

2930 

وری برقـی؛    هـای غوطـه    کـن  گـرم  نی برقـی و   مخز های فوری یا   آبگرمکن 44817   
؛ هــا خــاک؛ کــوره کــن بــرای فــضای امــاکن و  ی برقــی گــرمهــا دســتگاه
 پزهـا و   ی حلقـوی جـوش آوردن مایعـات، کبـاب         ها  پزها، مقاومت  خوراک

 ها دهنده تفت

2930 

 2930  الکتریکی، بجز انواع زغالیکننده ی گرمها مقاومت 44818   
  الکتریکی خانگیغیر  کننده گرم  وپز تجهیزات پخت و  4482  
الکتریکـی، خـانگی، از     غیـر    غذا،   کننده  های گرم  صفحه پز و  لوازم پخت و   44821   

 از نوع مـورد اسـتفاده       کننده  گرم پز یا  ی پخت و  ها  آهن یا فوالد؛ دستگاه   
 برقی، از مسغیر برای مقاصد خانگی، 

2930 

بجـز  (الکتریکی مشابه غیر   خانگی   لوازمو  اجاق فردار، منقل     انواع بخاری،  44822   
 از آهن یا فوالد؛)  غذاکننده های گرم صفحه پز و لوازم پخت و

2930 

سیـستم حـرارت مرکـزی،     رادیاتورهای آهنی یا فوالدی مورد استفاده در   44823   
 بدون منبع گرمازایی الکتریکی

2812 
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رم از آهن یا فـوالد، بـدون        های هوای گ    کننده  های هوا و پخش     کننده  گرم 44824   
 منبع گرمازایی الکتریکی، دارای باد بزن یا دستگاه دمنده موتوردار

2930 

 فـشار  های آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یا بخـار کـم               دیگ 44825   
 آب

2812 

 2930 های فوری و مخزنی، غیر الکتریکی آب گرم 44826   
  4482 و 4481ات قطعات برای کاالهای طبق  4483  
ماشـین   تراش و  انواع ریش  لوازم خانگی الکترومکانیکی،  : قطعات لوازم زیر   44831   

مخزنـی،   ی فـوری یـا  هـا   آبگـرمکن  الکتریکی سرخود،  اصالح سر با موتور   
ی هـا   خاک؛ دستگاه   فضا و  کننده  ی گرم ها  وری، دستگاه  های غوطه  کن گرم

 کـن الکترونیـک؛ اتوهـای        الکتروترمیک، آرایش مو و انواع دست خـشک       
استفاده برای   نوع مورد   الکتریکی؛ سایر لوازم الکتروترمیک از     کننده  صاف

 خانگی مقاصد

2930 

پــز بــزرگ، چــراغ   پــزی، کبــاب اجــاق بــزرگ خــوارک قطعــات بخــاری، 44832   
 کننده  های گرم  سفری، صفحه  انواع منقل، اجاق گاز    پزی، باربکیو،  خوارک

 آهن یا فوالد تریکی خانگی مشابه، ازالک غیر و لوازمغذا 

2930 

ی آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یـا بخـاری             ها  قطعات دیگ  44833   
 آب فشار کم

2812 

  ها قطعات مربوط به آن آالت با کاربرد خاص و سایر ماشین   449  
  آالت با کاربرد خاص ماشین سایر  4491  
 2929 انتریفوژهای س  کن لباس خشک 44911   
کاغذ، کاغذ یا مقوا یـا سـایر مـواد            چوب، خمیر  کننده   ی خشک ها  ماشین 44912   

 بجز محصوالت کشاورزی
2929 

آالت  آالت سـاخت خمیـر کاغـذ از مـواد لیفـی سـلولزی، ماشـین                ماشین 44913   
روی خمیر کاغذ، کاغذ یا      آالت کار  ساخت یا تکمیل کاغذ یا مقوا، ماشین      

 )آالت صحافی ماشین بجز(مقوا 

2929 

 آالت چـاپ و    ؛ ماشین …چینی و  آالت حروف  آالت صحافی، ماشین   ماشین 44914   
آالت چاپ افست از نـوع اداری کـه          ماشین بجز(ی کمکی چاپ    ها  ماشین

 )شود با ورق کاغذ تغذیه می

2929 

اد  دیگر برای کاربـا کـائوچو یـا مـو     در جای  نشده   بندی  طبقهآالت   ماشین 44915   
 این مواد پالستیکی یا برای ساخت محصوالتی از

2929 

ی هـا   گـری فلـزات؛ کـف قالـب؛ مـدل          گیری برای ریختـه    های قالب  جعبه 44916   
، کربورهای فلزی، )ریزی از قالب شمشغیر (گیری؛ قالب برای فلزات   قالب

 مواد معدنی، کائوچو یا مواد پالستیکی

2929 

شـامل  ( دیگـر    در جـای   نـشده    بنـدی   طبقه خاص،   آالت با کاربرد   ماشین 44917   
ی هـا  های مخصوص مونتاژ المـپ  آالت جداسازی ایزوتوپی، ماشین    ماشین

های مخصوص سـاخت ظـروف       ای، ماشین  ی شیشه ها  حباب الکتریکی در 

2929 
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 )آالت ساخت طناب ماشین ای و شیشه
 نـشده  دیبنـ   طبقه دیگر   در جای که   آالت با کاربرد خاص،    قطعات ماشین   4492  

 .است
 

 2929 44913قطعات برای کاالهای زیرطبقه  44921   
آالت چـاپ    ؛ قطعات برای ماشـین    44914قطعات برای کاالهای زیرطبقه      44922   

 .شود مینوع اداری که با صفحات کاغذ تغذیه  افست از
2929 

آالت یـا    ؛ سـایر قطعـات ماشـین      44915 زیرطبقـه قطعات برای کاالهای     44929   
  دیگردر جای نشده بندی طبقهاربرد خاص ک

2929 

  )کامپیوترها(محاسباتی  و آالت دفتری، حسابداری ماشین    45

   الحاقی آنو لوازمقطعات  آالت دفتری حسابداری و ماشین   451  
 3000 ی پردازش کلماتها ماشین و تحریر خودکار انواع ماشین 45110 4511  
 3000 تحریر ماشینسایر انواع  45120 4512  
شمار، ماشین   ی حسابداری، ماشین پول   ها  ی محاسباتی؛ ماشین  ها  ماشین 45130 4513  

ی مـشابه اداری وسـیله      هـا   ماشـین  ماشـین صـدور بلـیط و       نقش تمبـر،  
 محاسباتی

3000 

دسـتگاه    با سیستم اپتیکـی یـا از نـوع کنتـاکتی و            توأمدستگاه فتوکپی    45140 4514  
 ترموکپی

3000 

 3000 .شود کاغذ تغذیه می های چاپ از نوع دفتری که با ماشین 45150 4515  
شامل ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با        (ی دفتری   ها  ماشین سایر 45160 4516  

هـای خودکـار اسـکناس،       کننـده    چـاپ آدرس، توزیـع      استنسیل، ماشـین  
اشـین  ماشین شمارش سکه، ماشین مدادتراش، ماشین سوارخ کردن یا م         

 )دوخت

3000 

 ،45130 ،45110های  زیرطبقه الحاقی کاالهای مربوط به و لوازمقطعات  45170 4517  
 … و و نقل حملهای  ، جعبهها ، بجز روکش45160

3000 

 3000 45140 الحاقی کاالهای زیرطبقه و لوازمقطعات  45180 4518  

  ها  الحاقی آنازمو لوو قطعات ) کامپیوترها(های محاسباتی  ماشین   452  
 3000  قیاسی یا مختلطپردازی دادهی خودکار ها ماشین 45210 4521  
 10 دیجیتال قابل حمل بـه وزن حـداکثر       پردازی  دادهی خودکار   ها  ماشین 45220 4522  

-sub  وlaptop، notebook(کیلوگرم، از قبیل انواع کامپیوترهای کیفی 
notebook( 

3000 

  وcpu دیجیتال مشتمل بر حـداقل یـک   پردازی  دادهی خودکار ها ماشین 45230 4523  
 شـده یـا     توأم که  اینیک مجموعه، اعم از      خروجی در  یک واحد ورودی و   

 .نشده باشند

3000 

 3000 ، عرضه شده به شکل سیستمپردازی  دادهی خودکارها ماشین 45240 4524  
 3000یـک    در کـه   ایـن یتـال اعـم از       دیج پردازی  دادهی خودکار   ها  ماشین سایر 45250 4525  
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خروجـی را داشـته      محفظه یک یا دو واحد از واحدهای حافظه، ورودی و         
 .یا نداشته باشند

یـک محفظـه      دارای حافظه در   که  اینواحدهای ورودی یا خروجی اعم از        45260 4526  
 .باشند یا نباشند

3000 

 3000 )حافظه (کننده ی ذخیرهها دستگاه 45270 4527  
 در جای  نشده   بندی  طبقه پردازی  دادهی خودکار   ها  سایر واحدهای ماشین   45280 4528  

 دیگر
3000 

 3000 ی محاسباتیها متفرعات ماشین قطعات و 45290 4529  

  ی الکتریکیها دستگاه آالت و ماشین    46

  ها قطعات آن ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و   461  
  و نظایر آنموتورهای الکتریکی، ژنراتورها   4611  
 ژنراتورهـای   DC وات و کمتر، سـایر موتورهـای         5/37موتورهای با بازده     46111   

DC 
3110 

ــومی  46112    ــای عم ــازده AC/DCموتوره ــا ب ــیش ب ــر ب ــایر   وات،5/37 از ت س
 AC ژنراتورهای ACموتورهای 

3110 

 3110 ورهای دوار برقکنورتیس مجموعه مولدها و 46113   
  ها کننده ءالقا ترانسفورماتورهای برقی، کنورتیسورهای استاتیک برقی و  4612  
 3110 ترانسفورماتورهای برقی 46121   
 و مولدهای تخلیه، کنورتیسورهای ها های جریان برای المپ    کننده  متعادل 46122   

 ها کننده سایر القاء استاتیک برقی و
3110 

  4612 و 4611قطعات کاالهای طبقات   4613  
 3110 …ژنراتورها و قطعات موتورهای برقی، 46131   
ــی و   46132    ــتاتیک برق ــسورهای اس ــی کنورتی ــسفورماتورهای برق ــات تران  قطع

 ها کننده القاء
3110 

  قطعات مربوط به آن کنترل برق و ی توزیع وها دستگاه   462  
  کنترل برق ی توزیع وها دستگاه  4621  
ی برقی برای قطع و وصل یا حفاظت مـدارهای الکتریکـی، یـا              ها  دستگاه 46211   

 تـر  بـیش برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای الکتریکی، برای ولتاژ        
  ولت1000از

3120 

ی برقی برای قطع و وصل یا حفاظت مـدارهای الکتریکـی، یـا              ها  دستگاه 46212   
 1000 با مدارها یا در مدارهای الکتریکی، بـرای ولتـاژ            برای ایجاد ارتباط  

  و کمترولت

3120 

ی برقی قطع ها ، مجهز به دستگاه   ها  گاه سایر تکیه  تابلو، کنسول، کابینت و    46213   
 کمتر  ولت و1000، برای کنتزل یا توزیع برق، برای ولتاژ …وو وصل 

3120 

 3120ی برقی قطع ها ، مجهز به دستگاه   ها  گاه سایر تکیه  تابلو، کنسول، کابینت و    46214   
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  ولت1000 از تر بیشل یا توزیع برق، برای ولتاژ ر، برای کنت…وو وصل 
 3120 کنترل برق ی توزیع وها قطعات دستگاه 46220 4622  

  نوری ی فیبرها بندی شده کابل ی عایقها  و سیمها کابل   463  
 3130 پیچی  سیمبندی شده برای سیم عایق 46310 4631  
 3130 محور  های برقی هم سایر هادی ی هم محور وها کابل 46320 4632  
سایر مجموعه وایرها از نـوع مـورد اسـتفاده در            مجموعه وایرهای شمع و    46330 4633  

 وسایل نقلیه زمینی، هواپیما یا کشتی
3130 

 3130 ر ولت و کمت1000های برقی برای ولتاژ  هادی سایر 46340 4634  
 3130  ولت1000 از تر بیشهای برقی برای ولتاژ  هادی سایر 46350 4635  
 3130 ی فیبر نوری متشکل از تک فیبرهای دارای الیه محافظها کابل 46360 4636  

  قطعات مربوط به آن های اولیه و باتری های اولیه و ها، قوه انباره   464  
 3140 های اولیه یباتر های اولیه و قوه 46410 4641  
 3140 های الکتریکی انباره 46420 4642  
شـامل  (هـای الکتریکـی      انبـاره  هـای اولیـه و     های اولیه، باتری   قطعات قوه  46430 4643  

 )ها جداکننده
3140 

هـای قوسـی،    گـازی، المـپ   ی تخلیـه ها ای یا المپ های برقی رشته   المپ   465  
 ها تجهیزات روشنایی قطعات مربوط به آن

 

 3150 های قوسی گازی المپ  ی تخلیهها ای یا المپ های برقی رشته المپ 46510 4651  
 3150 …ی معمولی و مکعبی عکاسی وها فالش 46520 4652  
  تجهیزات روشنایی  4653  
کردن بـا منبـع انـرژی        ی برقی قابل حمل طراحی شده برای کار       ها  چراغ 46531   

ی پـاپی و وسـائط نقلیـه    هـا   د استفاده در چراغ   بجز انواع مور  (همراه خود   
یی کـه  ها بجز آن(؛ اتصاالت روشنایی الکتریکی سقفی یا دیواری     )موتوری

؛ )رونـد  عمومی به کار مـی     معابر عمومی و   روشنایی فضای باز   تأمینبرای  
 تحریــر، کنــار روی میــز، میــز اســتفاده در ی الکتریکــی مــوردهــا چــراغ

الکتریکـی؛   اتصاالت روشنایی غیر    و ها  د؛ چراغ آباژور پایه بلن   تختخواب یا 
 و اشیای مشابه عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما

3150 

هـای   ی روشـنایی از نـوع مـورد اسـتفاده بـرای درخـت             ها  مجموعه المپ  46532   
 کریسمس

3150 

اتـصاالت    وهـا  شامل المپ(ی الکتریکی و اتصاالت روشنایی   ها  سایر چراغ  46539   
 روشنایی فضای بـاز عمـومی و       تأمینکتریکی از نوع مورد استفاده برای       ال

 )یا معابر عمومی

3150 

  4653 و 4651قطعات برای کاالهای طبقات   4654  
ی هـا    ی تخلیه گـازی؛ قطعـات المـپ       ها  ای یا المپ   های برقی رشته   المپ 46541   

 قوسی
3150 
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کـردن بـا     طراحی شده برای کـار    ی الکتریکی قابل حمل     ها  قطعات چراغ  46542   
ی هـا   به استثنای انواع مـورد اسـتفاده در چـرخ         (منبع نیروی همراه خود     

 نـشده در جـای دیگـر    بنـدی  طبقه؛ قطعات )پایی و وسائط نقلیه موتوری  
 نشده در جای دیگر     بندی  طبقهاتصاالت روشنایی؛ قطعات      و ها  برای چراغ 

 اشیای مشابه ا وبرای عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنم

3150 

  قطعات مربوط به آن تجهیزات الکتریکی و سایر   469  
تجهیزات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده بـرای               46910 4691  

هـای قطـع و وصـل از نـوع مـورد             سوز؛ ژنراتورها و بوبین    موتورهای درون 
 برقی؛  دهنده  عالمتشنایی یا   سوز؛ تجهیزات رو    استفاده با موتورهای درون   

کـن شیـشه     کن، گـرم   پاک  ، برف )گازی ای یا تخلیه     ی رشته ها  المپ بجز(
وسـایل نقلیـه     ی پـایی بـا    هـا   استفاده برای چرخ   نوع مورد  ورافع بخار، از  

 موتوری

3190 

 سمعی یا بصری، بجز تجهیزات مربـوط بـه          دهنده  عالمتتجهیزات برقی    46920 4692  
بجز تجهیزات الکتـرو مکـانیکی        وسائط نقلیه موتوری؛ و    ی پایی و  ها  چرخ

  و نقل حملکنترل ترافیک برای تسهیالت 

3190 

رباهـای    شـامل آهـن   (  دیگـر  در جـای   نـشده    بنـدی  طبقهتجهیزات برقی    46930 4693  
 ی الکترومغناطیـسی؛ کـالچ و     هـا   رباهای دائمـی؛ گویلیـت      الکتریکی؛ آهن 

هـای برقـی      دهنـده  ومغناطیـسی؛ شـتاب   الکتر های بـاربردار   ترمز، چنگک 
 الکتریکـی،   آبکاریی مربوط به    ها  دستگاه فلزات؛ مولدهای برقی عالئم؛ و    

 )الکترولیز یا الکتروفورز

3190 

ای یا سرامیکی؛ اتصاالت عـایق       ی شیشه ها  عایق ی الکتریکی، بجز  ها  عایق 46940 4694  
ها  یا پالستیکی؛ لولهبجز انواع سرامیکی   یا تجهیزات برقی،ها برای ماشین

 شده با مواد عایق ، از فلزات پایه آسترکشی سیمقطعات اتصال آن برای  و

3190 

ی المـپ،   هـا   ، زغـال  )زغـال دینـام   (ی زغـالی    ها  الکترودهای زغالی، برس   46950 4695  
 از نـوع مـورد      هـا   سایر اشیاء از گرافیت یا از سایر زغال        ی باتری و  ها  زغال

 الکتریکیاستفاده برای مصارف 

3190 

؛ قطعات  46920 و 46910های   زیرطبقهقطعات برای کاالهای مربوط به       46960 4696  
 ها آالت یا دستگاه  دیگر برای ماشیندر جایبندی نشده  برای طبقه

3190 

  تلویزیون و مخابرات ی مربوط به رادیو،ها تجهیزات و دستگاه    47

  ی الکترونیکی، قطعات مربوط اجزا،ی الکترونیها انواع المپ   471  
 3210 ی الکتریکیها خازن 47110 4711  
 3210 )ی حرارتیها بجز مقاومت(ی الکتریکی ها مقاومت 47120 4712  
 3210 مدارهای چاپی 47130 4713  
ی هـا   شامل لولـه  (ها و والوهای ترمیونیک، با کاتد سرد یا با فتوکاتود            لوله 47140 4714  

 )اشعه کاتوری
3210 
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هـادی   هـادی مـشابه؛ وسـایل نیمـه        دیودها، ترانزیستورها و وسایل نیمـه      47150 4715  
ی پیزوالکتریـک   هـا   حساس در برابر نور؛ دیودهای ساطع نـور؛ کریـستال         

 نصب شده

3210 

 3210 الکترونیک قطعات کوچک قابل نصب) ها آی سی(مدارهای مجتمع  47160 4716  
  4716 تا 4714 و 4712 ،4711 طبقات قطعات برای کاالهای  4717  
 3210 47110قطعات برای کاالهای زیرطبقه  47171   
 3210 47120 زیرطبقهقطعات برای کاالهای  47172   
 3210 47160 تا 47140 زیرطبقاتقطعات برای کاالهای  47173   

 یهـا   ی مخصوص سیـستم   ها  رادیویی و دستگاه   های تلویزیونی و   فرستنده   472  
 ها خطوط ارتباط تلفنی یا تلگرافی؛ قطعات و لوازم الحاقی مربوط به آن

 

  های تلویزیونی تلویزیونی؛ دوربین ی فرستنده رادیویی وها دستگاه  4721  
ی فرستنده برای رادیوتلفن، رادیـوتلگراف، پخـش رادیـویی یـا            ها  دستگاه 47211   

 دستگاه ضبط یا پخش صدا       با دستگاه گیرنده یا    که  اینتلویزیونی، اعم از    
 .همراه باشد یا نباشد

3220 

 3220 های تلویزیونی دوربین 47212   
ی الکتریکـی مخـصوص خطـوط ارتبـاط تلفنـی یـا تلگرافـی،         هـا   دستگاه 47220 4722  

 ی تصویریها تلفن
3220 

کننـده    و پخش  کننده  ی ضبط ها  تلویزیونی؛ دستگاه  های رادیویی و   گیرنده   473  
؛ …وهـا    کننـده   هـا، بلنـدگوها، تقویـت      صویر ویدئویی؛ میکـروفن   صدا و ت  
 ی گیرنده رادیوتلفن یا رادیوتلگرافها دستگاه

 

  های رادیویی و تلویزیونی گیرنده  4731  
بجـز نـوع مـورد اسـتفاده در وسـایل نقلیـه             (ی پخش رادیویی    ها  گیرنده 47311   

ــوری ــا ، شــامل دســتگاه)موت ــ ه ــده رادی ــه دارای گیرن ــا یی ک ــن، ی و تلف
 با دستگاه ضبط یا پخش صدا و یا با          که  اینباشند، اعم از     رادیوتلگراف می 

 . شده یا نشده باشندتوأمساعت 

3230 

کنـد، از    می های پخش رادیویی که بدون منبع انرژی خارجی کار         گیرنده 47312   
ی قـادر بـه     هـا   نوع مورد استفاده در وسائط نقلیه موتوری، شامل دستگاه        

 ت رادیو تلفن یا رادیو تلگرافدریاف

3230 

های پخـش رادیـویی یـا بـا           با گیرنده  که  اینهای تلویزیونی اعم از      گیرنده 47313   
ویـدئویی همـراه باشـند یـا         ی ضبط یا پخش صـدا یـا تـصویر         ها  دستگاه
 .نباشند

3230 

   صدا یا تصویر ویدئوییکننده  صدا و پخشکننده ی ضبطها دستگاه  4732  
ی هـا   دسـتگاه  سایر گرامافون، پخش صوت کاست و      گردان، صفحه  صفحه 47321   

 ) صداکننده بدون وسیله ضبط(پخش صدا 
3230 

 3230اعـم  ( صدا   کننده  ی ضبط ها  سایر دستگاه  دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و     47322   
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 ) دارای وسیله پخش صدا باشد یا نباشدکه ایناز 
 3230  ویدئوییی ضبط یا پخشها دستگاه 47323   
ــواع       4733   ــی، ان ــواع گوش ــدفون، ان ــواع ه ــدگو، ان ــواع بلن ــروفن، ان ــواع میک ان

هــا، دســتگاه گیرنــده ویــژه رادیــوتلفن یــا رادیــوتلفن یــا   کننــده تقویــت
 رادیوتلگراف

 

، انواع بلندگو؛ انواع هدفون، گوشی و مجموعـه        ها  پایه آن  انواع میکروفن و   47331   
های برقـی فرکـانس شـنوایی،        کننده  م؛ انواع تقویت  بلندگو با ه  / میکروفن

  صداکننده های تقویت انواع مجموعه

3230 

 3230 ی گیرنده ویژه رادیو تلفن یا رادیوتلگرافها دستگاه 47332   

  4822  و4733 تا 4721قطعات برای کاالهای طبقات   4740 474  
 3220 47220قطعات برای کاالهای زیرطبقه  47401   
 3220 47331  و47323 تا 47321 زیرطبقاتقطعات برای کاالهای  47402   
، 47313 تـا    47311،  47212،  47211قطعات برای کاالهای زیرطبقات      47403   

 48220 و 73332
32 

  انواع صفحه و نوار صوتی و ویدئویی   475  
هـا بـه     هضبط نشده برای ضبط صدا یا ضـبط سـایر پدیـد            رسانه آماده و   47510 4751  

ی دارای نــوار هــا کــارت هــای فیلمبــرداری و بجــز فــیلم(طریــق مــشابه 
 )مغناطیسی

2429 

هـای   های ضبط شده صوتی یا سایر پدیده       سایر رسانه  انواع صفحه، نوار و    47520 4752  
ی دارای  ها  ی فیلمبرداری و کارت   ها  بجز فیلم (ضبط شده به طریق مشابه      

 )مغناطیسی نوار

2213  
2230  
7220 

 3210  ی دارای نوار یا تراشه مغناطیسیها کارت 47600 4760 476  

ی مچـی و    هـا    سـاعت  ،دقیق اپتیکی و ابزار    ابزار ،وسایل پزشکی     48
 انواع دیگر ساعت

 

  وسایل ارتوپدی تجهیزات پزشکی و جراحی و  481  
عات آلفا،  ایکس یا تشعش    ی مورد استفاده بر اساس کاربرد اشعه      ها  دستگاه 48110 4811  

 بتا و گاما
3311 

ی اشـعه مـاوراء بـنفش یـا         ها  ی برقی تشخیص طبی و دستگاه     ها  دستگاه 48120 4812  
علـوم پزشـکی، داندانپزشـکی یـا         مادون قرمز مورد استفاده در جراحی و      

 دامپزشکی

3311 

علوم  ، مورد استفاده در)…بجز انواع سرنگ، سوزن و(سایر ابزار و وسایل  48130 4813  
 دندانپزشکی

3311 

 3311مـورد اسـتفاده در پزشـکی، جراحـی یـا           کننـده     عفـونی  ی ضد ها  دستگاه 48140 4814  
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 آزمایشگاه
 مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا دامپزشـکی    و لوازم  ها  ابزار سایر 48150 4815  

پزشـکی   شامل انواع سرنگ، سوزن، سوند، لوله، ابزارهـا و وسـایل چـشم            (
 بندی  طبقه پزشکی   –ی برقی ها   نشده در جای دیگر و دستگاه      یبند  طبقه

 )نشده در جای دیگر

3311 

هـای سـنجش توانـایی       وسایل درمانی مکانیکی؛ دستگاه ماساژ؛ دسـتگاه       48160 4816  
ــتگاه  ــی؛ دس ــای ازن روان ــتگاه  ه ــانی؛ دس ــا درم ــسیژنه ــانی،  ی اک درم

درمانی؛ سـایر    فسی تن ها  درمانی، تنفس مصنوعی با سایر دستگاه      ایروسل
بجـز  ( هـای گـاز    ماسک درمانی؛ سایر وسایل تنفسی و     ی تنفس ها  دستگاه
 )فیلترهای قابل تعویض ی استحفاظی فاقد قطعات مکانیکی وها ماسک

3311 

؛ هـا   سایر لـوازم مربـوط بـه شکـستگی اسـتخوان           وسایل ارتوپدی، آتل و    48170 4817  
سایر وسایلی که    و) کسمع(شنوایی   اعضای مصنوعی بدون؛ وسایل کمک    

گردند  شوند، حمل می   منظور جبران نقص عضو یا معلولیت پوشیده می        هب
 .شوند یا در بدن کار گذاشته می

3311 

 مورد استفاده در پزشـکی، جراحـی، دندانپزشـکی، یـا دامپزشـکی؛              اثاث 48180 4818  
هـای مـشابه کـه دارای        صـندلی  های قابـل تنظـیم آرایـشگران و        صندلی

 .شونده باشند خم باالرونده و چرخشی وحرکات 

3311 

گیری کنترل، آزمایش، هوانوردی و دریانوردی       ابزارها و وسایل برای اندازه       482  
سایر مقاصد، بجز ابزارهای اپتیکی؛ تجهیزات کنترل عملیـات صـنعتی؛            و

 ها  الحاقی مربوط به آنو لوازمقطعات 

 

وردی و دریانوردی، هواشناسی، ژئوفیزیـک      ابزارها و وسایل مربوط به هوان       4821  
 و ابزارها و وسایل مشابه

 

 3312 دریانوردی یاب؛ سایر ابزارها و وسایل هوانوردی و قطب نماهای جهت 48211   
شناسـی،   نگـاری، آب   نگـاری، اقیـانوس    بـرداری، آب   ابزارها و وسایل نقـشه     48212   

 یاب واع مسافتنما؛ ان هواشناسی یا ژئوفیزیک، بجز انواع قطب
3312 

دریـایی و   یی رادیـویی کمـک نـاوبری هـوایی و     هـا   دستگاه رادار، دستگاه   48220 4822  
 دستگاه رادیویی کنترل از راه دور

3312 

  …وگیری طول  اندازه انواع ترازوهای دقیق؛ ابزارهای رسامی، محاسباتی،  4823  
 3312 تر قگرم یا دقی  سانتی5ترازوهایی با حساسیت  48231   
گـذاری یـا     کشی و سایر ابزارهای رسامی، نشان      ی نقشه ها  میزها و ماشین   48232   

 محاسبات ریاضی
3312 

ای و نواری میکرومتر و      میله شامل متر ( طول   گیری اندازهابزارهای دستی    48233   
  دیگردر جایبندی نشده  ، طبقه)قطرسنج

3312 

هـای الکتریکـی، بجـز        یا کنترل کمیـت    گیری هاندازی  ها  دستگاه ابزارها و   4824  
 یـا   گیـری  انـدازه ی  هـا   کنتورهای تولید یا مصرف برق؛ ابزارهـا و دسـتگاه         

 کننده کشف تشعشعات یونیزه
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 3312 کننده  یا کشف تشعشعات یونیزهگیری اندازهی ها دستگاه ابزارها و 48241   
 3312 کارتودیکنگار اشعه  نوسان سنج اشعه کاتودیک و نوسان 48242   
نگار اشـعه    نوسان سنج اشعه کاتودیک و    بجز نوسان (ی  ها  دستگاه ابزارها و  48243   

مقاومت یا نیرو بدون      یا کنترل ولتاژ، جریان،    گیری اندازهبرای  ) کاتودیک
 )بجز کنتورهای تولید یا مصرف برق (کننده دستگاه ثبت

3312 

اشـعه   نگـار  نوسـان  سـنج و   جـز نوسـان   ب(ی مخـابرات    ها  ابزارها و دستگاه   48244   
 )کاتودیک

3312 

هـای الکتریکـی      یـا کنتـرل کمیـت      گیـری  انـدازه ی  هـا   ابزارها و دسـتگاه    48245   
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

3312 

، )آذرســنج( ســنج و وســایل شــناور مــشابه، دماســنج، پیرومتــر  چگــالی  4825  
 گیـری   اندازهی  ها   دستگاه سنج، پیگرومتر، وسایل و      هوا، رطوبت   فشارسنج

یا سایر متغیرهـای مربـوط بـه مایعـات یـا              سطح، فشار  ،یا کنترل جریان  
 شناسـی   گازها بجز ابزارها و وسایل مربوط به دریانوردی و هوانوردی، آب          

 کننـده   ابزارها و وسـایل تنظـیم      مایعات و  یا یا هواشناسی، کنتورهای گاز   
شــیمیایی بــرای  کــی یــاتحلیــل فیزی ی تجزیــه وهــا دســتگاه خودکــارو

، … کشش سـطحی و    ،فرج، انبساط  کنترل غلظت، خلل و     یا گیری  اندازه
  گرما، صوت یا نورکنترل مقدار  یاگیری اندازهبرای  یا

 

هـوا،   سنج و وسایل شناور مـشابه، دماسـنج، پیرومتـر، فـشارسنج              چگالی 48251   
 سنج و پیکرومتر رطوبت

3312 

گیری یا کنترل جریان، سطح، فشار یـا سـایر           ی اندازه ها  وسایل و دستگاه   48252   
متغیرهای مربوط به مایعات یا گازهـا بجـز ابزارهـا و وسـایل مربـوط بـه                  

شناسی یا هواشناسی، کنتورهای مصرف گـاز        هوانوردی و دریانوردی، آب   
  خودکارکننده  یا کنترلکننده ی تنظیمها یا مایعات و ابزارها و دستگاه

3312 

تحلیــل فیزیکــی یــا شــیمیایی بــرای  ی تجزیــه وهــا دســتگاه بزارهــا وا 48253   
 یـا بـرای   …خلل و فرج، انبـساط کـشش سـطحی و           غلظت، گیری اندازه
 گرما، صوت یا نور گیری یا کنترل مقدار اندازه

3312 

  آزمایش ، کنترل وگیری اندازهسایر ابزارها و وسایل   4826  
ی هـا   و دستگاه ) ی اپتیکی ها  ای میکروسکوپ به استثن  (میکروسکوپانواع   48261   

 شکست نور
3312 

 3312  و وسایل آزمایش خواص مکانیکی موادها ماشین 48262   
 3312 گیری تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق وسایل اندازه 48263   
متـر، کیلومترشـمار،     سنجش تولیـد، تاکـسی     انواع کنتور دورسنج، کنتور    48264   

 نگاری و  تاکومتر، بجز ابزار آب    سنج و  ، انواع سرعت  ها  مشابه آن  وشمار   گام
 پوهواشناسی، انواع استروبوسک

3312 

 بنـدی   طبقـه ، تنظیم یـا کنتـرل       گیری اندازهی  ها  ابزارها، وسایل و ماشین    48265   
 نشده در جای دیگر

3312 

 3313  صنعتیفرایندی اتوماتیک کنترل ها سیستم 48270 4827  
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 تا  4823 و 4821قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای مربوط به طبقات            4828  
4827 

 

 ،48211 الحـاقی بـرای کاالهـای مربـوط بـه زیرطبقـات              و لوازم قطعات   48281   
، 48253 تـــا 48251 ،48245 تـــا 48241 ،48233 ،48232 ،48212
 اسبابی کـه بافـت ریـز بـدن را بـرای معاینـات             (؛ انواع میکروتوم    48262

در  نشده بندی  طبقه الحاقی و لوازم؛ قطعات  )کند بدن جدا می   بینی از  ذره
وسایل اپتیکـی، عکاسـی،       و ها  ، ابزارها، دستگاه  ها   دیگر برای ماشین   جای

 جراحی ، سنجش دقت، پزشکی یافیلمبرداری

3312 

 3312 48261 زیرطبقات الحاقی برای کاالهای و لوازمقطعات  48282   
 3312 48264 و 48263 زیرطبقات الحاقی برای کاالهای و لوازمت قطعا 48283   
 3313 48270  و48265 زیرطبقاتقطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای  48284   

  ها قطعات و لوازم الحاقی آن تجهیزات عکاسی و ابزارهای اپتیکی و   483  
  ابزارهای اپتیکی  4831  
ی هـا   بجـز کابـل   (نوری   ی فیبر ها   فیبرنوری؛ کابل  های دسته نوری و  فیبر 48311   

، منـشورها،   هـا   انواع صـفحه و ورق از مـواد پالریـزه؛ عدسـی            ؛)تک فیبره 
ای کـار نـشده از نظـر     بجـز ابـزار شیـشه    (سایر اجـسام اپتیکـی       ها و  آینه

یی کـه بـرای   هـا    نصب شده یا نشده باشد، بجـز آن        که  ایناعم از   ) اپتیکی
  یـا کننـده  بـزرگ ی ها دستگاه یا ، پروژکتورداری فیلمبردوربین عکاسی یا  

 .رود میعکاسی به کار   درکننده کوچک

3320 

 سایر انواع عینک برای اصالح      عینک ایمنی عینک غواصی و     ،عینک طبی  48312   
 دید، حفاظت چشم یا غیره

3320 

 3320 پایه برای عینک معمولی؛ عینک ایمنی و سایر انواع عینک فریم و 48313   
ی اپتیکـی،   هـا   سـایر تلـسکوپ    دوربین دو چشمی دوربین یک چشمی و       48314   

ی هـا   سایر ابزارهای نجومی بجز ابزارهـای نجـوم رادیـویی، میکروسـکوپ           
 اپتیکی مرکب

3320 

 دیگـر؛  در جـای  نـشده  بنـدی   طبقهوسایل ساخته شده از کریستال مایع        48315   
ابزارهــای اپتیکــی  وبجــز دیودهــای لیــزری؛ ســایر وســایل  انــواع لیــزر،

  دیگردر جای نشده بندی  طبقه

3320 

  تجهیزات عکاسی  4832  
ی هــا ی شــیئی بــرای انــواع دوربــین، پروژکتــور یــا دســتگاه هــا عدســی 48321   

 عکاسی  درکننده کوچک یا کننده بزرگ
3320 

 3320 )ی فیلمبرداریها شامل دوربین(ی عکاسی ها دوربین 48322   
ــایر   پروژک 48323    ــالید و س ــایش اس ــای نم ــیلم، پروژکتوره ــایش ف ــای نم  توره

 پروژکتورهای نمایش تصویر، بجز دستگاه خواندن میکروفرم
3320 

 کننـده و   ی بـزرگ  هـا   دستگاه فالش عکاسی بجز المـپ فـالش؛ دسـتگاه          48324   
 هـا در   کننـده  کوچـک  هـا و   کننـده  بجز بزرگ (عکاسی   ها در  کننده کوچک

3320 
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 نشده  بندی  طبقهتجهیزات البراتورهای عکاسی      و ها ؛ دستگاه )فیلمبرداری
 پردهای نمایش  وها در جای دیگر؛ نگاتوسکپ

 3320 ی خواندن میکروفرمها میکروفیلم، میکروفیش یا سایر دستگاه 48330 4833  
فیلم چاپ فوری، حساس شده ظاهر نـشده؛         انواع پلیت و فیلم عکاسی و       4834  

 ها، چسب و   عکاسی، بجز جالدهنده   استفاده در محصوالت شیمیایی برای    
 ها امثال آن

 

 2429 فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوری، حساس شده، ظاهر نشده انواع پلیت و 48341   
ها، چـسب    های شیمیایی برای استفاده در عکاسی بجز جالدهنده        فراورده 48342   

رضه شده  ؛ محصوالت مخلوط نشده برای مصارف عکاسی، ع       ها  امثال آن  و
 بـه شـکل آمـاده       فروشی  خرده مقادیر معین یا عرضه شده برای        صورت  به

 برای مصرف

2429 

  4833 تا 4831قطعات برای کاالهای طبقات   4835  
 3320 48315 و 48314لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقات  قطعات و 48351   
، عینـک ایمنـی یـا امثـال         های انواع عینک معمولی    ها و پایه   قطعات فریم  48352   

 ها آن
3320 

لـوازم   ؛ قطعـات و   48322قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقـه          48353   
ی هـا   الحاقی پرژکتورهای فیلمبرداری؛ قطعـات و لـوازم الحـاقی دسـتگاه           
 بجـز ( فالش عکاسی؛ قطعات و لوازم الحاقی پروژکتورهای نمایش تصویر        

کننـده عکاسـی     کننده و کوچک   ی بزرگ ها  و دستگاه ) های سینمایی  فیلم
تجهیـزات   وهـا     لوازم الحـاقی دسـتگاه     ؛ قطعات و  )سینمایی بجز تصاویر (

  دیگر؛ قطعـات و    در جای  نشده   بندی  طبقهمربوط به البراتورهای عکاسی     
 ی نمایشها پرده  وها لوازم الحاقی نگاتوسکپ

3320 

  قطعات مربوط انواع ساعت و   484  
 3330 انواع ساعت مچی و جیبی 48410 4841  
 3330 انواع ساعت دیواری و رومیزی 48420 4842  
دستگاه ثبت اوقات روز، دستگاه برای سنجش ثبت یا نشان دادن فواصل             48430 4843  

کلیـدهای قطـع و وصـل سـاعتی دارای محـرک             زمانی به نحـو دیگـر و      
 یا دارای موتور سنکرون  و…وی دیواری، مچی ها ساعت

3330 

 3330 …وی دیواری، مچی ها ی ساعتها انواع محرک 48440 4844  
بنـد فلـزی     شامل سنگ ساعت، قاب ساعت، و     (سایر قطعات انواع ساعت      48490 4849  

 )ساعت
3330 

   و نقل حملتجهیزات     49

  ها لوازم الحاقی آن ؛ قطعات وتریلرها  نیمموتوری، تریلرها و  وسایل نقلیه    491  
  موتوری وسایل نقلیه   4911  
 3410 تریلرها  نیمای برای کشیدن  تراکتورهای جاده 49111   
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  و نقـل  حمـل  مسافربری از نوع مورد استفاده بـرای          موتوری  نقلیهوسائط   49112   
 عمومی

3410 

  حمـل موتوری که در اصل برای       های سواری و سایر وسایل نقلیه        اتومبیل 49113   
 عمـومی، وسـایل      و نقـل    حملبجز وسایل   ( اند طراحی شده  مسافر   و نقل 
 طراحی شده مخصوص حرکت روی برف، اتومبیل مخـصوص بـازی           نقلیه

 )گلف و وسایل نقلیه مشابه

3410 

  و نقـل    حمـل  دیگر برای    در جای  نشده   بندی  طبقهموتوری    وسایل نقلیه  49114   
 کاال

3410 

 3410   دار جرثقیلی ها کامیون 49115   
 طراحی شده برای    ویژه  به اشخاص    و نقل   حمل موتوری برای     وسایل نقلیه  49116   

 ی بازی گلف و وسایل نقلیه مشابهها حرکت روی برف، اتومبیل
3410 

 در جـای  نشده   بندی طبقهی خاص،   ها  استفاده موتوری برای     وسایل نقلیه  49119   
 دیگر

3410 

   دیگردر جای نشده بندی طبقه   نقلیهقطعات و لوازم الحاقی وسایل  4912  
 3410 های دارای موتور، برای وسایل نقلیه موتوری شاسی 49121   
 جای دیگـر  بندی نشده در  لوازم الحاقی وسایل نقلیه طبقه     سایر قطعات و   49129   

، رادیاتور،  فنر  کمک، چرخ،   فنر  کمک، محور، چرخ،    دنده  جعبهشامل ترمز،   (
ه اگزوز، کالچ، فرمان، میله فرمان، جعبه فرمان و قطعـات      انباره اگزوز، لول  

 )ها الحاقی آن

3430 

؛ قطعـات و    تریلرهـا      نـیم  موتوری؛ تریلرها و    برای وسایل نقلیه  ) اتاق(بدنه     492  
 ها لوازم الحاقی آن

 

 3420  موتوری بدنه برای وسایل نقلیه 49210 4921  
  تینر، انواع کانتریلر  نیمتریلر و  4922  
ای خـاص بـرای یـک یـا چنـد            گونه تجهیز شده به   کانتینرهای طراحی و   49221   

  و نقل حملشکل مختلف 
3420 

 3420  از نوع کاراوان، برای سکونت یا کمپینگتریلر  نیمتریلر و 49222   
بجز ) ی حمل کاال  تریلرها    نیمشامل تریلرها و     (تریلر   نیم سایر انواع تریلر و    49229   

 ی بارگیری یا تخلیه خودکار برای مصارف کشاورزیتریلرها   نیمیلرها وتر
3420 

  4922و  4921الهای طبقات  قطعات برای کا  4923  
 3430 49210 زیرطبقه الحاقی برای کاالهای و لوازمقطعات  49231   
؛ قطعات سـایر وسـایل نقلیـه، فاقـد نیـروی            تریلرها     نیم قطعات تریلرها و   49232   

 محرکه مکانیکی
3420 

  انواع کشتی   493  
  ی بازرگانی و جنگلیها کشتی  4931  
 3511های تفریحـی و شـناورهای مـشابه، طراحـی           زنی، قایق  ی گشت ها  کشتی 49311   
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 اشخاص؛ انـواع قـایق بـرای عبـور از            و نقل   حمل عمده برای    طور  بهشده  
 رودخانه

 3511 )دار های مخزن کشتی(انواع تانکر  49312   
 3511 بجز تانکرها) ها کشتی(دار  شناورهای سردخانه 49313   
  و نقـل    حمـل سایر شناورها بـرای       کاال و   و نقل   حملسایر شناورها برای     49314   

 اشخاص و کاال
3511 

ای و سـایر شـناورها بـرای         هـای کارخانـه    شناورهای مـاهیگیری، کـشتی     49315   
 ت شیالت یا نگهداری محصوالآوری عمل

3511 

 3511 ران ی یدکها کش و قایق شناورهای یدک 49316   
ــناورها  49319    ــایر ش ــناورهای  (س ــناورهای ســبک، ش ــامل ش ــشش ــشانی آت ، ن

های  ی شناور، کشتی  ها  های شناور، تعمیرگاه   های الیروبی، جرثقیل   کشتی
بجـز سـکوهای   ) از شـناورهای پـارویی  غیـر  های نجات بـه    جنگی و قایق  

 ور برای حفاری یا تولید یا غوطهشناور 

3511 

 3511 ور برای حفاری یا استخراج سکوهای شناور یا غوطه 49320 4932  
 3511 سایر سازهای شناور 49390 4939  

  های تفریحی و ورزشی قایق   494  
 3512 ، با یا بدون موتور کمکی)بجز قایق الستیکی بادی(های بادبانی  قایق 49410 4941  
 3512 های تفریحی و ورزشی انواع قایق 49490 4949  

قطعـات الحـاقی    ی روی خـط و هـا  واگـن   و تراموا و   آهن  راههای  لکوموتیو   495  
 ها آن

 

مخـزن سـوخت و آب      (لکوموتیـو    و انواع تنـدرهای      آهن  راههای  لکوموتیو  4951  
 )لکوموتیو

 

 3520 .کنند میبرق دریافت ن که از یک منبع خارجی، آهن راههای لکوموتیو 49511   
 3520  الکتریک–های دیزللکوموتیو 49512   
مخزن سوخت و آب    (لکوموتیو  ؛ انواع تندرهای    آهن  راههای  لکوموتیوسایر   49519   

 )لکوموتیو
3520 

سـنگین   ی بـاری سـبک و     هـا    یا تراموا؛ واگـن    آهن  راهی خودروی   ها  واگن 49520 4952  
 )نگهداری تعمیر وی خدماتی یا ها بجز واگن(

3520 

 یا آهن راهبست و اتصاالت خطوط    ی روی خط آهن، چفت و     ها  سایر واگن   4953  
  و نقل حملتراموا، وسایل مکانیکی کنترل ترافیک برای تسهیالت 

 

 کـه   این یا تراموا، اعم از      آهن  راهنگهداری   وسایل نقلیه خدماتی یا تعمیر و      49531   
 .باشند یا نباشند خودرو

3520 

ی حمـل بـار،     هـا   خـودرو؛ واگـن   غیر   یا تراموا،    آهن  راهی مسافری   ها  واگن 49532   
 یـا ترامـوا بـرای منظورهـای         آهـن   راهی  هـا   ی پستی و سایر واگن    ها  واگن

 )نگهداری بجز وسایل نقلیه خدماتی یا تعمیر و(خودرو، غیر خاص، 

3520 
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 3520 خودرو غیر یا تراموا، آهن راهسنگین برای  ی باری سبک وها واگن 49533   
بست و اتصاالت خطوط تراموا یـا      های چفت و   ها یا واگن  لکوموتیوقطعات   49540 4954  

) مکانیکی شامل وسایل الکترو  ( و قطعات مربوط؛ وسایل مکانیکی       آهن  راه
، تراموا،  آهن  راه، تجهیزات ایمنی یا کنترل ترافیک برای        دهی  عالمتبرای  
باند   بندری یا  تأسیساتی داخلی، تسهیالت پارکینگ،     ی آب ها  ها، راه  جاده

 قطعات مربوط  وها فرودگاه

3520 

  قطعات مربوط فضایی و وسایل نقلیه هوایی و   496  
سایر وسائط   های هوایی، انواع گالیدر، گالیدربال مثلثی و       ها وکشتی  بالون  4961  

 هوایی بدون موتور نقلیه 
 

 3530  گالیدرهای بال مثلثیانواع گالیدرها و 49611   
 3530 های هوایی؛ سایر وسائط نقلیه هوایی بدون موتور ها و کشتی بالون 49612   
  انواع هواپیما و هلیکوپتر  4962  
 3530 انواع هلیکوپتر 49621   
 2000سایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار بـا وزن کمتـر از      انواع هواپیما و   49622   

 ن بارکیلوگرم بدو
3530 

 2000 از   تر  بیشسایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار با وزن         انواع هواپیما و   49623   
 کیلوگرم بدون بار

3530 

 3530 ها وسایل نقلیه فضایی و وسائط نقلیه پرتاب آن 49630 4963  
 3530  هوایی و فضایی قطعات مربوط به وسایل نقلیه 49640 4964  

  قطعات مربوط  و و نقل حملت سایر تجهیزا   499  
   و سایدکارموتورسیکلتانواع   4991  
موتـور   ی پاپی مجهـز بـه موتـور کمکـی، بـا           ها  انواع موتورسیکلت و چرخ    49911   

 متـر   سـانتی  50 تناوبی با حجـم سـیلندر و حـداکثر           سوز  درونپیستونی  
 مکعب

3591 

موتـور   موتـور کمکـی، بـا     ی پایی مجهـز بـه       ها  انواع موتورسیکلت و چرخ    49912   
  مکعبمتر سانتی 50 تر بیشحجم سیلندر   تناوبی باسوز درونپیستونی 

3591 

ی پـایی مجهـز بــه موتـور کمکـی، بجــز     هــا چـرخ  انـواع موتورسـیکلت و   49913   
 سوز تناوبی؛ سایدکارها موتورهای پیستونی درون

3591 

  انواع دوچرخه و انواع صندلی چرخدار معلولین  4992  
 3592 ی پایی، بدون موتورها سایر چرخ انواع دوچرخه و 49921   
 3592 انواع صندلی چرخدار معلولین 49922   
جـای دیگـر، فاقـد نیـروی محرکـه            نـشده در   بنـدی   طبقـه وسایل نقلیه    49930 4993  

 مکانیکی
3599 

  4992 و 4991قطعات مربوط به کاالهای طبقات   4994  
 3591 لوازم الحاقی انواع موتورسیکلت و سایدکارقطعات و  49941   
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ی پـایی بـدون   هـا  قطعات و لوازم الحاقی برای انواع دوچرخه و سایر چرخ      49942   
 معلولین نیز برای انواع صندلی چرخدار موتور و

3592 

  خدمات ساختمانی    5

  خدمات ساختمانی    54

  خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناها   541  
  خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی  5411  
دو واحـد    خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی با یک یا          54111   

 مسکونی
4520 

خدمات ساختمانی عمومی مربوط بـه بناهـای مـسکونی بـا چنـد واحـد                 54112   
 مسکونی

4520 

  مسکونیغیر  ی عمومی بناهایها خدمات ساختمان  5412  
 4520 خدمات ساختمانی عمومی بناهای صنعتی 54121   
 4520 خدمات ساختمانی عمومی بناهای بازرگانی 54122   
 4520 مسکونیغیر خدمات ساختمانی عمومی سایر بناهای  54129   

  خدمات ساختمانی عمومی امور مهندسی راه و ساختمان   542  
، ها  ، خیابان )ی هوایی ها  بجز بزرگراه  (ها  ی عمومی بزرگراه  خدمات ساختمان  54210 5421  

 باندهای فرودگاه  وآهن راه، ها جاده
4520 

هـا و    ی هـوایی، تونـل    ها  ها، بزرگراه  خدمات ساختمانی کلی مربوط به پل      54220 5422  
 های زیرزمینی راه

4520 

 سـدها، محـدثات     هـای آبـی،    خدمات ساختمانی کلی مربوط به بنادر، راه       54230 5423  
 سایر محدثات آبی مربوط به آبیاری و

4520 

) یهـا   کابـل (خدمات ساختمانی عمـومی خطـوط لولـه راه دور، خطـوط               5424  
 ارتباطی و نیرو

 

 4520 خدمات ساختمانی خطوط لوله راه دور 54241   
 4520 ارتباطی و نیروی راه دور) یها کابل(خدمات ساختمانی عمومی خطوط  54242   
  ی محلی و امور وابستهها کابل خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله و  5425  
 4520 خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله محلی 54251   
 4520 ی محلی و امور وابستهها خدمات ساختمانی عمومی کابل 54252   
 4520 های صنعتی خدمات ساختمانی عمومی معادن و کارخانه 54260 5426  
 4520 خدمات ساختمانی عمومی تسهیالت ورزشی در فضای باز و تفریحی 54270 5427  
ــور   54290 5429   ــایر ام ــومی س ــاختمانی عم ــدمات س ــاختمان   خ ــی راه و س مهندس

 جای دیگر  نشده دربندی  طبقه
4520 

   محوطهسازی آمادهخدمات    543  
 4510 خدمات تخریب 54310 5431  
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 4510  محوطهسازی  و پاکدهی کلشخدمات  54320 5432  
 4510 برداری خاکخدمات حفاری و  54330 5433  
  خدمات نصب سیستم سپتیک چاه آب و خدمات حفر  5434  
 4520 چاه آب خدمات حفر 54341   
 4520 خدمات نصب سیستم سپتیک 54342   

 4520 ساخته پیشی ها ساختمان کردن قطعات و خدمات احداث خدمات سوار 54400 5440 544  

  خدمات کارهای تخصصی ساختمانی   545  
  ریزی و پیکوبی  خدمات شمع  5451  
 4520 کوبی خدمات شمع 54511   
 4520 ریزی پیخدمات  54512   
  خدمات اسکلت ساختمان  5452  
 4520 خدمات اسکلت بنا 54521   
 4520 خدمات اسکلت بام 54522   
، 4530  آنسازی و عایقسازی  مات بامخد 54530 5453  

4520 
 4520 خدمات بتن 54540 5454  
 4520 ای خدمات ساخت فوالد سازه 54550 5455  
 4520 خدمات بنایی 54560 5456  
 4520 سازی خدمات داربست 54570 5457  
 4520 سایر خدمات ساختمانی تخصصی 54590 5459  

  خدمات نصب   546  
  ات نصب برقیخدم  5461  
 4530  برقکشی  سیمخدمات نصب و 54611   
 4530 خدمات خدمات نصب هشداردهنده آتش 54612   
 4530 های هشداردهنده سرقت خدمات نصب سیستم 54613   
 4530 های مسکونی خدمات نصب آنتن ساختمان 54614   
 4530 سایر خدمات برقی خدمات نصب 54619   
  گذاری لوله آب و کشی لهلوخدمات   5462  
 4530  آبکشی لولهخدمات  54621   
 4530 خدمات زهکشی 54622   
  و تهویه مطبوع ی مربوط به گرم کردن، تهویهتأسیساتخدمات   5463  
 4530 ی مربوط به گرم کردنتأسیساتخدمات  54631   
 4530 خدمات نصب تهویه مطبوع 54632   
 4530 کشیخدمات گاز 54640 5464  
 4530 دار کردن خدمات عایق 54650 5465  
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  خدمات نصب سایر  5469  
 4530 برقی  خدمات نصب آسانسور و پله 54691   
 4530 جای دیگر  نشده دربندی طبقهسایر خدمات نصب  54699   

  و اتمام بنا خدمات تکمیل   547  
 4540 کاری خدمات شیشه 54710 5471  
 4540 کاری خدمات گچ 54720 5472  
 4540 خدمات نقاشی 54730 5473  
 4540 کاری کف و دیوار خدمات کاشی 54740 5474  
 4540 و کاغذ دیواری گذاری، دیوارپوشی خدمات کف سایر 54750 5475  
 4540 و درودگری کاری خدمات نازک 54760 5476  
 4540 گذاری کشی و نردهخدمات مربوط به حصار 54770 5477  
 4540 سایر خدمات تکمیل و اتمام بنا 54790 5479  

خدمات اجاره مربوط به تجهیـزات سـاخت یـا تخریـب بنـا یـا کارهـای                    54800 5480 548  
 اپراتور مهندسی راه و ساختمان، با

4550 

خدمات توزیع کاال، محل اقامت، سرو غذا و نوشـیدنی، خـدمات                6
 )ب، برق و گازآ( و توزیع خدمات شهری حمل و نقل

 

  فروشی عمدهخدمات     61

   یا قراردادالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات    611  
 یـا قـرارداد، مـواد خـام         الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6111  

 کشاورزی و حیوانات زنده
 

هـا و     دانـه  یـا قـرارداد،      الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61111   
 ها، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه دانه

 

   یا قرارداد، گل و نهالالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61112   
 یـا قـرارداد، تنبـاکوی       الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61113   

  نشدهآوری عمل
 

 یا قرارداد، حیوانات زنده،     الزحمه  حق اسبر اس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61114   
 آموز دستشامل حیوانات 

 

 یا قـرارداد، پوسـت خـام،    الزحمه حق بر اساس، بجز  فروشی  عمدهخدمات   61115   
 پوست و چرم

 

 یـا قـرارداد، مـواد خـام         الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61119   
 .تبندی نشده اس کشاورزی که در جای دیگر طبق

 

 یا قرارداد، غذا، آشامیدنی     الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6612  
 و دخانیات

 

 هـا و    یـا قـرارداد، میـوه    الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61121   
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 ها سبزی
 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61122   

 های خوراکی ها و چربی ن و روغنلبنی، تخم ماکیا
 

 یا قرارداد، گوشت ماکیان     الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61123   
 و شکار

 

 یا قرارداد، مـاهی و سـایر   الزحمه حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61124   
 غذاهای دریایی

 

 هـای     شـیرینی رارداد،   یا ق  الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61125   
 پزی های شیرینی فراوردهشکری و 

 

  ها  یا قرارداد، آشامیدنیالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61126   
 یا قـرارداد، قهـوه، چـای،        الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61127   

 ها ادویهکاکائو و 
 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حق سبر اسا ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61128   
 دخانی

 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61129   
 .بندی شده است غذایی که در جای دیگر طبقه

 

 یـا قـرارداد، منـسوجات،       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6113  
 پوشاک و پاپوش

 

   یا قرارداد، نخ و پارچهالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61131   
 یا قـرارداد، انـواع مالفـه،        الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61132   

سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده توری و اقالم مختلف منزل             
 از مواد نسجی

 

 یا قرارداد، اقالم پوشـاک،      مهالزح  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61133   
 اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک

 

   یا قرارداد، پاپوشالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61134   
 یا قرارداد، لوازم، اقـالم و       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6114  

 تجهیزات منزل
 

   یا قرارداد، مبلمان منزلالزحمه حق سبر اسا، بجز فروشی عمدهخدمات  61141   
 یـا قـرارداد، تجهیـزات       الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61142   

 نوارهای موسیقی تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و رادیو و
 

 یـا قـرارداد، وسـایل       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشی  عمدهخدمات   61143   
 روشنایی

 

   یا قرارداد، لوازم منزلالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهدمات خ 61144   
 یا قرارداد، لـوازم متفرقـه       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61145   

 و چنگال و قاشق، ظروف گلی منزل، کارد
 

 یـا قـرارداد، کارهـای       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61146   
 ، ظروف مسی و سایر ظروف چوبیای پنبه چوبت حصیری، محصوال
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 یـا قـرارداد، اقـالم و    الزحمـه  حـق  بـر اسـاس  ، بجـز    فروشی  عمدهخدمات   61149   
  وفـرش، گلـیم  (بندی نشده است    تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه      

 )قالیچه

 

 یـا قـرارداد، کاالهـای       الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6115  
  متفرقهمصرفی

 

 یا قرارداد، کتاب، روزنامه، الزحمه حق بر اساس، بجز  فروشی  عمدهخدمات   61151   
 افزار نوشتمجله و 

 

 یـا قـرارداد، تجهیـزات       الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61152   
 عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق

 

قـرارداد، انـواع     یـا    الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشـی   عمـده خدمات   61153   
 وسایل سرگرمی بازی و اسباب

 

 یـا قـرارداد، سـاعت مچـی،         الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61154   
 جواهرآالتدیواری و رومیزی و 

 

 یـا قـرارداد، کاالهـای       الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61155   
 )شامل دوچرخه(ورزشی 

 

 یا قرارداد، کاالهای چوبی     الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61156   
 و لوازم سفر

 

 یـا قـرارداد، کاالهـای       الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61159   
 .بندی شده است مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه

 

 یا قرارداد، مصالح و لوازم      الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6116  
 لزی کار ساختمانیف

 

 یـا قـرارداد، مـصالح       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشی  عمدهخدمات   61161   
 ساختمانی و شیشه تخت

 

 آالت  یـراق  یـا قـرارداد،      الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61162   
 اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان

 

 یا قرارداد، کاغذ دیواری و  الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61163   
 ها انواع پوشش کف

 

 یا قـرارداد، رنـگ، جـال و      الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61164   
 الک

 

 یا قرارداد، لوازم فلزی کار   الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61165   
 و ابزار دستی

 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6117  
 شیمیایی و دارویی

 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61171   
 های مصنوعی شیمیایی اساسی صنعتی و رزین

 

و   یـا قـرارداد، کـود      الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشی  عمدهخدمات   61172   
  شیمیایی–حصوالت کشاورزیم
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 یـا قـرارداد، کاالهـای       الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61173   
 دارویی و پزشکی

 

 یا قرارداد، وسایل و ابـزار       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61174   
 جراحی و ارتوپدی

 

 قرارداد، عطریات، لوازم     یا الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61175   
 های آرایشی و دستشویی آرایش و صابون

 

 یـا قـرارداد، مـواد       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشـی   عمـده خدمات   61176   
 کننده پاک

 

آالت،    یا قـرارداد، ماشـین     الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات    6118  
 تجهیزات و ملزومات

 

 یا قرارداد، وسـایل نقلیـه       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61181   
 ها و ضمائم مربوط  و قسمتپیما برفموتوری موتورسیکلت، 

 

 یا قرارداد، سایر تجهیزات     الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61182   
 حمل و نقل، بجز دوچرخه

 

داد، ماشـین و     یـا قـرار    الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61183   
 تجهیزات اداری شامل مبلمان اداری

 

 یـا قـرارداد، کـامپیوتر و        الزحمـه   حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61184   
 افزاری های نرم بسته

 

آالت و     یا قرارداد، ماشـین    الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61185   
 تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور

 

آالت و     یا قرارداد، ماشـین    الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61186   
 تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه

 

آالت و     ماشـین  ، یا قرارداد  الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61187   
 ها تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت

 

 یـا قـرارداد، سـایر    الزحمـه  حـق  بـر اسـاس  ، بجـز   فروشـی   مـده عخدمات   61189   
 بندی نشده در جای دیگر  و تجهیزات طبقهآالت ماشین

 

 یـا قـرارداد، سـایر    الزحمـه  حـق  بـر اسـاس  ، بجـز   فروشـی   عمـده خدمات    6119  
 محصوالت

 

سـوخت و     یـا قـرارداد،    الزحمـه   حـق  بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61191   
  جامد، مایع و گازصورت به محصوالت مربوط

 

سنگ معدن و     یا قرارداد،  الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61192   
 فلزات به شکل ابتدایی

 

 یـا قـرارداد، چـوب       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجـز    فروشـی   عمدهخدمات   61193   
 نتراشیده

 

  اد، کاغذ و مقوا یا قراردالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61194   
 و  ، آخـال   یـا قـرارداد    الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61195   

 ضایعات مواد برای بازیافت
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هـای     یـا قـرارداد، نـخ      الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61196   
 نساجی

 

  برق  یا قرارداد،الزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61197   
   یا قرارداد، آبالزحمه حق بر اساس، بجز فروشی عمدهخدمات  61198   
 یا قـرارداد، مـواد معـدنی       الزحمه  حق بر اساس ، بجز   فروشی  عمدهخدمات   61199   

 بندی نشده در جای دیگر  طبقهمحصوالتفلزی و سایر  غیر
 

   یا قراردادالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات    612  
 یا قرارداد، مواد خام کشاورزی      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهدمات  خ  6121  

 و حیوانات زنده
 

هـای    ها و دانـه      یا قرارداد، دانه   الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61211   
 ها بذرهای روغنی و غذای دام روغنی و میوه

 

  گل و نهال یا قرارداد، الزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61212   
آوری    یا قرارداد، تنباکوی عمل    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61213   

 نشده
 

 یـا قـرارداد، حیوانـات زنـده،         الزحمـه   حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61214   
 آموز شامل حیوانات دست

 

وست  یا قرارداد، پوست خام، پ     الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61215   
 و چرم

 

 یا قرارداد، مواد خام کشاورزی      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61219   
 .بندی نشده است که در جای دیگر طبقه

 

 یا قرارداد، غـذا، آشـامیدنی و        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6122  
 دخانیات

 

  ها ها و سبزی رداد، میوه یا قراالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61221   
 یا قرارداد، محـصوالت لبنـی،       الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61222   

 های خوراکی ها و چربی تخم ماکیان و روغن
 

 یا قرارداد، گوشـت ماکیـان و        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61223   
 شکار

 

 یـا قـرارداد، مـاهی و سـایر          زحمـه ال  حـق   بر اساس  ،فروشی  عمدهخدمات   61224   
 غذاهای دریایی

 

 هـای     شـیرینی  یـا قـرارداد،      الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61225   
 پزی های شیرینی فراوردهشکری و 

 

  ها  یا قرارداد، آشامیدنیالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61226   
 یا قرارداد، قهوه، چای، کاکـائو  لزحمها حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات   61227   

 ها ادویهو 
 

   یا قرارداد، محصوالت دخانیالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61228   
  یا قرارداد، محـصوالت غـذایی    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61229   
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 . استنشدهبندی  که در جای دیگر طبقه
 یا قرارداد، منسوجات، پوشاک     الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6123  

 و پاپوش
 

   یا قرارداد، نخ و پارچهالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61231   
 انواع مالفه، سـفره،     ، یا قرارداد  الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61232   

 منـزل از    رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده تـوری و اقـالم مختلـف             
 مواد نسجی

 

 یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61233   
 خز و لوازم الحاقی پوشاک

 

   یا قرارداد، پاپوشالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61234   
 و   یـا قـرارداد، لـوازم، اقـالم        الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6124  

 تجهیزات منزل
 

   یا قرارداد، مبلمان منزلالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61241   
 یا قرارداد، تجهیـزات رادیـو و        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61242   

 تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی
 

   یا قرارداد، وسایل روشناییزحمهال حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61243   
   یا قرارداد، لوازم منزلالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61244   
 یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61245   

 کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی
 

یا قرارداد، کارهای حـصیری،      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61246   
 ظروف چوبی ای، ظروف مسی و سایر پنبه محصوالت چوب

 

 یا قرارداد، اقـالم و تجهیـزات        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61249   
 ) قالیچه وفرش، گلیم( بندی نشده است منزل که در جای دیگر طبقه

 

 قرارداد، کاالهـای مـصرفی       یا الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6125  
 متفرقه

 

 یـا قـرارداد، کتـاب، روزنامـه،         الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61251   
 افزار نوشتمجله و 

 

 یا قرارداد، تجهیزات عکاسـی،      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61252   
 اپتیکی و ابزار دقیق

 

 بـازی و     یا قرارداد، انواع اسباب    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61253   
 وسایل سرگرمی

 

 یـا قـرارداد، سـاعت مچـی،         الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61254   
 جواهرآالتدیواری و رومیزی و 

 

 یا قـرارداد، کاالهـای ورزشـی        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61255   
 )شامل دوچرخه(

 

 یا قرارداد، کاالهـای چـوبی و        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  هعمدخدمات   61256   
 لوازم سفر
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 یا قرارداد، کاالهـای مـصرفی       الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61259   
 .بندی شده است متفرقه که در جای دیگر طبقه

 

 یـا قـرارداد، مـصالح و لـوازم          الزحمـه   حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6126  
 ار ساختمانیفلزی ک

 

 یا قرارداد، مصالح سـاختمانی      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61261   
 و شیشه تخت

 

 اتـصاالت   آالت  یراق یا قرارداد،    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61262   
 سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمانو اتصاالت بهداشتی و 

 

 یـا قـرارداد، کاغـذ دیـواری و          الزحمه  حق ر اساس ب،  فروشی  عمدهخدمات   61263   
 ها انواع پوشش کف

 

   یا قرارداد، رنگ، جال و الکالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61264   
 یا قرارداد، لوازم فلـزی کـار و         الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61265   

 دستی ابزار
 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ،  فروشـی   عمدهخدمات    6127  
 شیمیایی و دارویی

 

 یـا قـرارداد، محـصوالت       الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ،  فروشـی   عمدهخدمات   61271   
 های مصنوعی شیمیایی اساسی صنعتی و رزین

 

 یا قرارداد، کـود و محـصوالت        الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61272   
  شیمیایی–کشاورزی

 

 یا قرارداد، کاالهای دارویـی و       الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهمات  خد 61273   
 پزشکی

 

 یـا قـرارداد، وسـایل و ابـزار         الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61274   
 جراحی و ارتوپدی

 

 یـا قـرارداد، عطریـات، لـوازم         الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61275   
 و دستشوییهای آرایشی  آرایش و صابون

 

  کننده پاک یا قرارداد، مواد الزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61276   
 ،آالت   یـا قـرارداد، ماشـین      الزحمـه   حـق  بر اسـاس  ،  فروشی  عمدهخدمات    6128  

 تجهیزات و ملزومات
 

 یـا قـرارداد، وسـایل نقلیـه         الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61281   
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت یکلت، برفموتوری موتورس

 

تجهیـزات    یـا قـرارداد، سـایر      الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61282   
 دوچرخه ، بجزحمل و نقل

 

تجهیزات   یا قرارداد، ماشین و    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61283   
 اداری شامل مبلمان اداری

 

 و  یـا قـرارداد، کـامپیوتر      الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ،  وشـی فر  عمدهخدمات   61284   
 یافزار نرمی ها بسته

 

 آالت و     یـا قـرارداد، ماشـین      الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61285   
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 تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور
آالت و    ماشـین   یـا قـرارداد،    الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61286   

 ت معدن، ساختمان و مهندسی راهتجهیزا
 

آالت و     ماشـین  ، یـا قـرارداد    الزحمـه   حـق  بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61287   
 ها تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت

 

آالت و     یا قرارداد، سایر ماشین    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61289   
 جای دیگربندی نشده در  تجهیزات طبقه

 

   یا قرارداد، سایر محصوالتالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات   6129  
 و  ، سـوخت   یـا قـرارداد    الزحمـه   حـق  بـر اسـاس   ،  فروشـی   عمـده خدمات   61291   

  جامد، مایع و گازصورت بهمحصوالت مربوط 
 

سـنگ معـدن و     یـا قـرارداد،  الزحمـه  حق بر اساس،  فروشی  عمدهخدمات   61292   
 لزات به شکل ابتداییف

 

   یا قرارداد، چوب نتراشیدهالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61293   
   و مقوا، کاغذ یا قراردادالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61294   
 و ضـایعات    ، آخـال   یا قـرارداد   الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61295   

 مواد برای بازیافت
 

  های نساجی  یا قرارداد، نخالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61296   
   یا قرارداد، برقالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61297   
   یا قرارداد، آبالزحمه حق بر اساس، فروشی عمدهخدمات  61298   
اد معـدنی غیـر      یا قرارداد، مـو    الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات   61299   

 بندی نشده در جای دیگر فلزی و سایر محصوالت طبقه
 

  فروشی خدمات خرده    62

   در فروشگاه غیر تخصصیفروشی خردهخدمات    621  
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مـواد خـام کـشاورزی و              خدمات خرده   6211  

 حیوانات زنده
 

ی روغنی  ها   و دانه  ها  تخصصی، دانه  در فروشگاه غیر     فروشی  خردهخدمات   62111   
 بذرهای روغنی و غذای دام، ی روغنیها و میوه

 

  گیاه  در فروشگاه غیر تخصصی، گل وفروشی خردهخدمات  62112   
 آوری  عمـل  در فروشـگاه غیـر تخصـصی، تنبـاکوی           فروشی  خردهخدمات   62113   

 نشده
 

حیوانـات زنـده، شـامل       در فروشگاه غیر تخصـصی،       فروشی  خردهخدمات   62114   
 آموز حیوانات دست

 

 در فروشگاه غیر تخصـصی، پوسـت خـام، پوسـت و     فروشی  خردهخدمات   62115   
 چرم

 

  در فروشگاه غیر تخصصی، مواد خام کـشاورزی کـه         فروشی  خردهخدمات   62119   
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 .بندی نشده است در جای دیگر طبقه
، غــذا، آشــامیدنی و تخصــصیغیــر فروشــی در فروشــگاه  خــدمات خــرده  6212  

 دخانیات
 

  ها  و سبزیها  در فروشگاه غیر تخصصی، میوهفروشی خردهخدمات  62121   
 در فروشگاه غیر تخصصی، محـصوالت لبنـی، تخـم           فروشی  خردهخدمات   62122   

 ی خوراکیها  و چربیها ماکیان و روغن
 

  یان و شکار در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت، ماکفروشی خردهخدمات  62123   
 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، مـاهی و محـصوالت             فروشـی   خردهخدمات   62124   

 غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی
 

 شـکری و  هـای  شـیرینی  در فروشگاه غیر تخصصی،  فروشی  خردهخدمات   62125   
 محصوالت نانوایی

 

  ها  در فروشگاه غیر تخصصی، آشامیدنیفروشی خردهخدمات  62126   
 در فروشگاه غیر تخصـصی، قهـوه، چـای، کاکـائو و             فروشی  خردهخدمات   62127   

 ها ادویه
 

   در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت دخانیفروشی خردهخدمات  62128   
 در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت غذایی که در         فروشی  خردهخدمات   62129   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

 در فروشگاه غیر تخصـصی، منـسوجات، پوشـاک و           فروشی  خردهات  خدم  6213  
 پاپوش

 

   در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچهفروشی خردهخدمات  62131   
 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، انـواع مالفـه، سـفره،              فروشی  خردهخدمات   62132   

رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده تـوری و اقـالم مختلـف منـزل از                 
 د نسجیموا

 

 در فروشگاه غیر تخصصی، اقالم پوشاک، اقالم خز و         فروشی  خردهخدمات   62133   
 لوازم الحاقی پوشاک

 

   در فروشگاه غیر تخصصی، پاپوشفروشی خردهخدمات  62134   
 در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم، اقـالم و تجهیـزات        فروشی  خردهخدمات    6214  

 منزل
 

   در فروشگاه غیر تخصصی، مبلمان منزلروشیف خردهخدمات  62141   
 در فروشـگاه غیـر تخصــصی، تجهیـزات رادیــو و    فروشــی خـرده خـدمات   62142   

 تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی
 

   در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل روشناییفروشی خردهخدمات  62143   
  گاه غیر تخصصی، لوازم منزل در فروشفروشی خردهخدمات  62144   
 در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم متفرقه منزل، کارد         فروشی  خردهخدمات   62145   

 و چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی
 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، کارهـای حـصیری،            فروشـی   خـرده خدمات   62146   
 ظروف چوبی ، سایرای پنبه محصوالت چوب
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 در فروشگاه غیر تخصصی، اقالم و تجهیـزات منـزل           فروشی  هخردخدمات   62149   
 )قالیچه فرش، گلیم و( بندی نشده است که در جای دیگر طبقه

 

   در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقهفروشی خردهخدمات   6215  
 در فروشگاه غیر تخصصی، کتاب، روزنامـه، مجلـه و          فروشی  خردهخدمات   62151   

 ارافز نوشت
 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، تجهیـزات عکاسـی،            فروشـی   خردهخدمات   62152   
 اپتیکی و ابزار دقیق

 

 بـازی و     در فروشـگاه غیـر تخصـصی، انـواع اسـباب           فروشی  خردهخدمات   62153   
 وسایل سرگرمی

 

 در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچـی، دیـواری و          فروشی  خردهخدمات   62154   
 تجواهرآالرومیزی و 

 

شـامل  ( در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای ورزشی        فروشی  خردهخدمات   62155   
 )دوچرخه

 

 در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای چرمـی و لـوازم           فروشی  خردهخدمات   62156   
 سفر

 

 در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه        فروشی  خردهخدمات   62159   
 .استبندی نشده  که در جای دیگر طبقه

 

 لوازم فلزی کـار   در فروشگاه غیر تخصصی، مصالح وفروشی خردهخدمات    6216  
 ساختمانی

 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، مـصالح سـاختمانی و             فروشی  خردهخدمات   62161   
 شیشه تخت

 

اتـصاالت و    ،آالت  یـراق  در فروشگاه غیـر تخصـصی،        فروشی  خردهخدمات   62162   
 کی، لوازم الکتریکی ساختمانسرامیاتصاالت بهداشتی و 

 

 در فروشگاه غیر تخصـصی، کاغـذ دیـواری و انـواع             فروشی  خردهخدمات   62163   
 ها پوشش کف

 

   در فروشگاه غیر تخصصی، رنگ، جال و الکفروشی خردهخدمات  62164   
 در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم فلـزی کـار و ابـزار             فروشی  خردهخدمات   62165   

 دستی
 

 در فروشگاه غیر تخصصی، محـصوالت شـیمیایی و          فروشی  خردهخدمات    6217  
 دارویی

 

 در فروشگاه غیـر تخصـصی، محـصوالت شـیمیایی           فروشی  خردهخدمات   62171   
 ی مصنوعیها اساسی صنعتی ورزین

 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، کـود و محـصوالت             فروشـی   خـرده خدمات   62172   
  شیمیایی–کشاورزی

 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، کاالهـای دارویـی و          فروشـی   خـرده خدمات   62173   
 پزشکی

 

  در فروشگاه غیر تخصصی، وسـایل و ابـزار جراحـی            فروشی  خردهخدمات   62174   
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 ارتوپدی
لوازم آرایـش و     عطریات،  در فروشگاه غیر تخصصی،    فروشی  خردهخدمات   62175   

 های آرایشی و دستشویی صابون
 

  کننده پاک در فروشگاه غیر تخصصی، مواد فروشی خردهخدمات  62176   
آالت، تجهیزات و      در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین     فروشی  خردهخدمات    6218  

 ملزومات
 

 در فروشگاه غیر تخصـصی، وسـایل نقلیـه موتـوری         فروشی  خردهخدمات   62181   
  مربوطضمائمها و   و قسمتپیما برفموتورسیکلت، 

 

 در فروشگاه غیر تخصصی، سایر تجهیـزات حمـل و           فروشی  خردهت  خدما 62182   
 نقل، بجز دوچرخه

 

 در فروشـگاه غیـر تخصـصی، ماشـین و تجهیـزات             فروشـی   خردهخدمات   62183   
 ادارای شامل مبلمان اداری

 

ی هـا   در فروشگاه غیر تخصـصی، کـامپیوتر و بـسته          فروشی  خردهخدمات   62184   
 یافزار نرم

 

آالت و تجهیـزات       در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین     فروشی  خردهات  خدم 62185   
 کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور

 

آالت و تجهیـزات      ماشین  در فروشگاه غیر تخصصی،    فروشی  خردهخدمات   62186   
 معدن، ساختمان و مهندسی راه

 

 آالت  ماشـین سـایر     در فروشـگاه غیـر تخصـصی،       فروشـی   خـرده خدمات   62187   
 ها تی و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیتصنع

 

آالت و     در فروشـگاه غیـر تخصـصی، سـایر ماشـین           فروشی  خردهخدمات   62189   
 بندی نشده در جای دیگر تجهیزات طبقه

 

   در فروشگاه غیر تخصصی، سایر محصوالتفروشی خردهخدمات   6219  
سـوخت و محـصوالت      شگاه غیـر تخصـصی،     در فرو  فروشی  خردهخدمات   62191   

  جامد، مایع و گازصورت بهمربوط 
 

فلز  سنگ معدن فلزات و     در فروشگاه غیر تخصصی،    فروشی  خردهخدمات   62192   
 به شکل ابتدایی

 

  ، چوب نتراشیده در فروشگاه غیر تخصصیفروشی خردهخدمات  62193   
  کاغذ و مقوا صصی، در فروشگاه غیر تخفروشی خردهخدمات  62194   
مـواد   ضـایعات و   آخال و   در فروشگاه غیر تخصصی،    فروشی  خردهخدمات   62195   

 برای بازیافت
 

  ی نساجیها نخ  در فروشگاه غیر تخصصی،فروشی خردهخدمات  62196   
  برق ، در فروشگاه غیر تخصصی،فروشی عمدهخدمات  62197   
  اه غیر تخصصی، آب، در فروشگفروشی عمدهخدمات  62198   
 و غیر فلـزی  در فروشگاه غیر تخصصی، مواد معدنی فروشی  خردهخدمات   62199   

 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت طبقه
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   در فروشگاه تخصصیفروشی خردهخدمات    622  
فروشـی در فروشـگاه تخصـصی، مـواد خـام کـشاورزی و                خدمات خـرده    6221  

 حیوانات زنده
 

ی روغنـی و  هـا   و دانـه ها   در فروشگاه تخصصی، دانه    فروشی  خردهخدمات   62211   
 بذرهای روغنی و غذای دام ی روغنی،ها میوه

 

  فروشی در فروشگاه تخصصی، گل و گیاه خردهخدمات  62212   
   نشدهآوری عمل در فروشگاه تخصصی، تنباکوی فروشی خردهخدمات  62213   
 در فروشــگاه تخصــصی، حیوانــات زنــده، شــامل یفروشــ خــردهخــدمات  62214   

 آموز حیوانات دست
 

   در فروشگاه تخصصی، پوست خام، پوست و چرمفروشی خردهخدمات  62215   
خـام کـشاورزی کـه در         در فروشگاه تخصصی، مواد    فروشی  خردهخدمات   62219   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

  اه تخصصی، غذا، آشامیدنی و دخانیاتفروشی در فروشگ خدمات خرده  6222  
  ها ها و سبزی  در فروشگاه تخصصی، میوهفروشی خردهخدمات  62221   
 در فروشـگاه تخصـصی، محـصوالت لبنـی، تخـم            فروشـی   خـرده خدمات   62222   

 های خوراکی ها و چربی ماکیان و روغن
 

  و شکار در فروشگاه تخصصی، گوشت، ماکیان فروشی خردهخدمات  62223   
 در فروشگاه تخصصی، ماهی و محـصوالت غـذاهای          فروشی  خردهخدمات   62224   

  و سایر غذاهای دریاییدریایی
 

 شـکری و    هـای   شـیرینی  در فروشـگاه تخصـصی،       فروشـی   خـرده خدمات   62225   
 محصوالت نانوایی

 

  ها  در فروشگاه تخصصی، آشامیدنیفروشی خردهخدمات  62226   
  ها ادویهقهوه، چای، کاکائو و   در فروشگاه تخصصی،فروشی خردهت خدما 62227   
   در فروشگاه تخصصی، محصوالت دخانیفروشی خردهخدمات  62228   
 در فروشـگاه تخصـصی، محـصوالت غـذایی کـه در             فروشی  خردهخدمات   62229   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

  صی، منسوجات، پوشاک و پاپوش در فروشگاه تخصفروشی خردهخدمات   6223  
   در فروشگاه تخصصی، نخ و پارچهفروشی خردهخدمات  62231   
 در فروشگاه تخصصی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و         فروشی  خردهخدمات   62232   

 روبالشی از کتان، پرده، پرده توری و اقالم مختلف منزل از مواد نسجی
 

وشگاه تخصصی، اقـالم پوشـاک، اقـالم خـز و            در فر  فروشی  خردهخدمات   62233   
 لوازم الحاقی پوشاک

 

   در فروشگاه تخصصی، پاپوشفروشی خردهخدمات  62234   
   در فروشگاه تخصصی، لوازم، اقالم و تجهیزات منزلفروشی خردهخدمات   6224  
   در فروشگاه تخصصی، مبلمان منزلفروشی خردهخدمات  62241   
  در فروشگاه تخصصی، تجهیزات رادیـو و تلویزیـون،          فروشی  خردهخدمات   62242   
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 لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی
   در فروشگاه تخصصی، وسایل روشناییفروشی خردهخدمات  62243   
   در فروشگاه تخصصی، لوازم منزلفروشی خردهخدمات  62244   
صی، لوازم متفرقه منـزل، کـارد و         در فروشگاه تخص   فروشی  خردهخدمات   62245   

 چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی
 

 در فروشگاه تخصصی، کارهای حصیری، محصوالت       فروشی  خردهخدمات   62246   
 ظروف چوبی  سایرای، پنبه چوب

 

 در فروشگاه تخصصی، اقالم و تجهیـزات منـزل کـه       فروشی  خردهخدمات   62249   
 )قالیچه و گلیم،فرش(  استبندی نشده در جای دیگر طبقه

 

 یا قرارداد، کاالهـای مـصرفی       الزحمه  حق بر اساس ،  فروشی  عمدهخدمات    6225  
 متفرقه

 

 در فروشـگاه تخصـصی، کتـاب، روزنامـه، مجلـه و             فروشـی   خردهخدمات   62251   
 افزار نوشت

 

 در فروشگاه تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکـی و         فروشی  خردهخدمات   62252   
 ار دقیقابز

 

وسـایل    و بـازی   اسـباب  در فروشگاه تخصصی، انواع      فروشی  خردهخدمات   62253   
 سرگرمی

 

 در فروشـگاه تخصـصی، سـاعت مچـی، دیـواری و             فروشـی   خردهخدمات   62254   
 جواهرآالترومیزی و 

 

شـامل  ( در فروشـگاه تخصـصی، کاالهـای ورزشـی           فروشی  خردهخدمات   62255   
 )دوچرخه

 

   در فروشگاه تخصصی، کاالهای چرمی و لوازم سفرفروشی خردهدمات خ 62256   
 در فروشگاه تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه کـه         فروشی  خردهخدمات   62259   

 .بندی نشده است در جای دیگر طبقه
 

 در فروشگاه تخصـصی، مـصالح و لـوازم فلـزی کـار              فروشی  خردهخدمات    6226  
 ساختمانی

 

 در فروشگاه تخصصی، مصالح سـاختمانی و شیـشه          فروشی  ردهخخدمات   62261   
 تخت

 

اتــصاالت و  ،آالت یــراق در فروشــگاه تخصــصی، فروشــی خــردهخــدمات  62262   
 اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان

 

 در فروشگاه تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشـش          فروشی  خردهخدمات   62263   
 ها کف

 

   در فروشگاه تخصصی، رنگ، جال و الکفروشی خردهخدمات  62264   
   در فروشگاه تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستیفروشی خردهخدمات  62265   
 در فروشــگاه تخصـصی، محــصوالت شــیمیایی و  فروشـی  خــردهخـدمات    6227  

 دارویی
 

 یی اساسـی    در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیا     فروشی  خردهخدمات   62271   
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 ی مصنوعیها صنعتی ورزین
 – در فروشگاه تخصصی، کود و محصوالت کشاورزی       فروشی  خردهخدمات   62272   

 شیمیایی
 

   در فروشگاه تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکیفروشی خردهخدمات  62273   
 در فروشـگاه تخصـصی، وسـایل و ابـزار جراحـی             فروشـی   خـرده خدمات   62274   

 ارتوپدی
 

 در فروشـگاه تخصـصی، عطریـات، لـوازم آرایـش و             فروشی  خردهخدمات   62275   
 های آرایشی و دستشویی صابون

 

  کننده پاک در فروشگاه تخصصی، مواد فروشی خردهخدمات  62276   
آالت، تجهیـزات و    در فروشـگاه تخصـصی، ماشـین     فروشـی   خردهخدمات    6228  

 ملزومات
 

ر فروشــگاه تخصــصی، وســایل نقلیــه موتــوری  دفروشــی خــردهخــدمات  62281   
  مربوطضمائمها و   و قسمتپیما برفموتورسیکلت، 

 

 ،حمل و نقـل    در فروشگاه تخصصی، سایر تجهیزات       فروشی  خردهخدمات   62282   
 بجز دوچرخه

 

 در فروشگاه تخصـصی، ماشـین و تجهیـزات ادارای           فروشی  خردهخدمات   62283   
 شامل مبلمان اداری

 

هــای   در فروشــگاه تخصــصی، کــامپیوتر و بــستهفروشــی خــردهخــدمات  62284   
 یافزار نرم

 

آالت و تجهیـزات       در فروشـگاه تخصـصی، ماشـین       فروشـی   خردهخدمات   62285   
 کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور

 

آالت و تجهیـزات       در فروشـگاه تخصـصی، ماشـین       فروشـی   خردهخدمات   62286   
 سی راهمعدن، ساختمان و مهند

 

 صـنعتی و  آالت  ماشـین   در فروشگاه تخصصی، سایر    فروشی  خردهخدمات   62287   
 ها تجهیزات و ملزومات مربوط، خاص سایر فعالیت

 

آالت و تجهیزات      در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین     فروشی  خردهخدمات   62289   
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

 

  ه تخصصی، سایر محصوالت در فروشگافروشی خردهخدمات   6229  
سوخت و محصوالت مربـوط       در فروشگاه تخصصی،   فروشی  خردهخدمات   62291   

  جامد، مایع و گازصورت به
 

فلز بـه    سنگ معدن فلزات و     در فروشگاه تخصصی،   فروشی  خردهخدمات   62292   
 شکل ابتدایی

 

  چوب نتراشیده  در فروشگاه تخصصی،فروشی خردهخدمات  62293   
  کاغذ و مقوا  در فروشگاه تخصصی،فروشی خردهخدمات  62294   
مواد بـرای    ضایعات و  آخال و   در فروشگاه تخصصی،   فروشی  خردهخدمات   62295   

 بازیافت
 

  ی نساجیها نخ  در فروشگاه تخصصی،فروشی خردهخدمات  62296   
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  ، در فروشگاه تخصصی، برقفروشی عمدهخدمات  62297   
  ، در فروشگاه تخصصی، آبفروشی عمدهخدمات  62298   
فلزی و سایر غیر  در فروشگاه تخصصی، مواد معدنی فروشی خردهخدمات  62299   

  نشده در جای دیگربندی طبقهمحصوالت 
 

  فروشی از طریق سفارش پستی خدمات خرده   623  
ی و   مـواد خـام کـشاورز      ،فروشی از طریق سـفارش پـستی        خدمات خرده   6231  

 حیوانات زنده
 

های روغنی و     ها و دانه    فروشی از طریق سفارش پستی، دانه       خدمات خرده  62311   
 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام میوه

 

  ی از طریق سفارش پستی، گل و گیاهفروش خدمات خرده 62312   
  شده نآوری عملفروشی از طریق سفارش پستی، تنباکوی  خدمات خرده 62313   
فروشی از طریـق سـفارش پـستی، حیوانـات زنـده، شـامل                خدمات خرده  62314   

 آموز حیوانات دست
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62315   
فروشی از طریق سفارش پستی، مواد خام کشاورزی که در            خدمات خرده  62319   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، غذا، آشامیدنی و دخانیات خدمات خرده  6232  
  ها ها و سبزی فروشی از طریق سفارش پستی، میوه خدمات خرده 62321   
 لبنـی، تخـم   تفروشی از طریق سـفارش پـستی، محـصوال         خدمات خرده  62322   

 های خوراکی ها و چربی ماکیان و روغن
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، گوشت ماکیان و شکار خردهخدمات  62323   
فروشی از طریق سفارش پستی، ماهی و محصوالت غذاهای    خدمات خرده  62324   

 دریایی و سایر غذاهای دریایی
 

 شـکری و    هـای   شـیرینی فروشی از طریق سفارش پـستی،         خدمات خرده  62325   
 محصوالت نانوایی

 

  ها ی از طریق سفارش پستی، آشامیدنیفروش خدمات خرده 62326   
فروشی از طریـق سـفارش پـستی، قهـوه، چـای، کاکـائو و                 خدمات خرده  62327   

 ها ادویه
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62328   
فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت غـذایی کـه در             خدمات خرده  62329   

 .ندی نشده استب جای دیگر طبقه
 

فروشی از طریـق سـفارش پـستی، منـسوجات، پوشـاک و               خدمات خرده   6233  
 پاپوش

 

  فروشی از طریق سفارش پستی، نخ و پارچه خدمات خرده 62331   
 انواع مالفه، سفره، رومیزی     ،فروشی از طریق سفارش پستی      خدمات خرده  62332   

 الم مختلف منزل از مواد نسجیو روبالشی از کتان، پرده، پرده توری و اق
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فروشی از طریق سفارش پستی، اقالم پوشاک، اقـالم خـز و         خدمات خرده  62333   
 لوازم الحاقی پوشاک

 

  فروشی از طریق سفارش پستی، پاپوش خدمات خرده 62334   
فروشی از طریق سفارش پـستی، لـوازم، اقـالم و تجهیـزات        خدمات خرده   6234  

 منزل
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، مبلمان منزل خدمات خرده 62341   
ــو و   خــدمات خــرده 62342    فروشــی از طریــق ســفارش پــستی، تجهیــزات رادی

 تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی
 

  فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62343   
  ی از طریق سفارش پستی، لوازم منزلفروش خدمات خرده 62344   
فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم متفرقه منزل، کارد و            خدمات خرده  62345   

 چنگال و قاشق، ظروف گلی، ظروف مسی
 

فروشــی از طریــق ســفارش پــستی، کارهــای حــصیری،   خــدمات خــرده 62346   
 ظروف چوبی و سایرای  پنبه محصوالت چوب

 

فروشی از طریق سفارش پستی، اقالم و تجهیزات منزل که            خردهخدمات   62349   
 .بندی نشده است در جای دیگر طبقه

 

  فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مصرفی متفرقه خدمات خرده  6235  
فروشی از طریق سفارش پـستی، کتـاب، روزنامـه، مجلـه و          خدمات خرده  62351   

 افزار نوشت
 

فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات عکاسی، اپتیکـی           هخدمات خرد  62352   
 و ابزار دقیق

 

 و وسـایل    بازی  اسبابفروشی از طریق سفارش پستی، انواع         خدمات خرده  62353   
 سرگرمی

 

فروشی از طریق سفارش پـستی، سـاعت مچـی، دیـواری و          خدمات خرده  62354   
 جواهرآالترومیزی و 

 

شـامل  ( از طریق سفارش پستی، کاالهـای ورزشـی          فروشی  خدمات خرده  62355   
 )دوچرخه

 

فروشی از طریق سفارش پـستی، کاالهـای چرمـی و لـوازم              خدمات خرده  62356   
 سفر

 

فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مـصرفی متفرقـه            خدمات خرده  62359   
 .بندی نشده است که در جای دیگر طبقه

 

طریق سفارش پستی، مصالح و لوازم فلـزی کـار          فروشی از     خدمات خرده   6236  
 ساختمانی

 

فروشی از طریق سفارش پستی، مصالح ساختمانی و شیشه           خدمات خرده  62361   
 تخت

 

، اتـصاالت و  آالت یـراق فروشـی از طریـق سـفارش پـستی،          خدمات خرده  62362   
 اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان
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فروشی از طریـق سـفارش پـستی، کاغـذ دیـواری و انـواع                 ات خرده خدم 62363   
 ها پوشش کف

 

  فروشی از طریق سفارش پستی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62364   
فروشی از طریق سفارش پـستی، لـوازم فلـزی کـار و ابـزار                 خدمات خرده  62365   

 دستی
 

ت شـیمیایی و    فروشی از طریق سـفارش پـستی، محـصوال          خدمات خرده   6237  
 دارویی

 

فروشـی از طریـق سـفارش پـستی، محـصوالت شـیمیایی               خدمات خرده  62371   
 ی مصنوعیها اساسی صنعتی ورزین

 

فروشــی از طریــق ســفارش پــستی، کــود و محــصوالت   خــدمات خــرده 62372   
  شیمیایی–کشاورزی

 

   پزشکیفروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای دارویی و خدمات خرده 62373   
فروشی از طریق سـفارش پـستی، وسـایل و ابـزار جراحـی                خدمات خرده  62374   

 ارتوپدی
 

عطریـات، لـوازم آرایـش و        فروشی از طریق سفارش پستی،      خدمات خرده  62375   
 های آرایشی و دستشویی صابون

 

  کننده پاکفروشی از طریق سفارش پستی، مواد  خدمات خرده 62376   
تجهیـزات و   . آالت  فروشی از طریق سفارش پستی، ماشـین        ات خرده خدم  6238  

 ملزومات
 

فروشی از طریـق سـفارش پـستی، وسـایل نقلیـه موتـوری         خدمات خرده  62381   
  و ضمائم مربوطها  و قسمتپیما برفموتورسیکلت، 

 

 فروشی از طریق سفارش پـستی، سـایر تجهیـزات حمـل و              خدمات خرده  62382   
 خهنقل، بجز دوچر

 

فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین و تجهیـزات ادارای            خدمات خرده  62383   
 شامل مبلمان اداری

 

ی هـا  فروشی از طریـق سـفارش پـستی، کـامپیوتر و بـسته          خدمات خرده  62384   
 افزاری نرم

 

آالت و تجهیـزات      فروشی از طریق سفارش پـستی، ماشـین         خدمات خرده  62385   
 اغ شامل تراکتورکشاورزی، چمن و ب

 

آالت و تجهیـزات      فروشی از طریق سفارش پـستی، ماشـین         خدمات خرده  62386   
 معدن، ساختمان و مهندسی راه

 

آالت و تجهیـزات و        ماشین ،فروشی از طریق سفارش پستی      خدمات خرده  62387   
 ها ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت

 

آالت و    طریـق سـفارش پـستی، سـایر ماشـین         فروشـی از      خدمات خـرده   62389   
 بندی نشده در جای دیگر تجهیزات طبقه

 

  فروشی از طریق سفارش پستی، سایر محصوالت خدمات خرده  6239  
 سـوخت و محـصوالت      فروشـی از طریـق سـفارش پـستی،          خدمات خرده  62391   
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  جامد، مایع و گازصورت بهمربوط 
فلـز   سنگ معدن فلـزات و     ریق سفارش پستی،   از ط  فروشی  خردهخدمات   62392   

 به شکل ابتدایی
 

  چوب نتراشیده  از طریق سفارش پستی،فروشی خردهخدمات  62393   
  کاغذ و مقوا  از طریق سفارش پستی،فروشی خردهخدمات  62394   
مـواد   ضـایعات و   آخـال و    از طریق سفارش پـستی،     فروشی  خردهخدمات   62395   

 برای بازیافت
 

  ی نساجیها نخ  از طریق سفارش پستی،فروشی خردهخدمات  62396   
  ، از طریق سفارش پستی، برقفروشی خردهخدمات  62397   
  ، از طریق سفارش پستی، آبفروشی خردهخدمات  62398   
فلـزی و   غیـر   فروشی از طریق سفارش پستی، مواد معدنی          خدمات خرده  62399   

 ی نشده در جای دیگربند سایر محصوالت طبقه
 

  فروشگاهیغیر فروشی  سایر خدمات خرده   624  
 مـواد خـام کـشاورزی و        ،فروشـگاهی غیـر   فروشـی     سایر خـدمات خـرده      6241  

 حیوانات زنده
 

ی روغنـی و    هـا    و دانـه   ها  فروشگاهی، دانه غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62411   
 ی روغنی، بذرهای روغنی و غذای دامها میوه

 

  گیاه فروشگاهی، گل وغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62412   
   نشدهآوری عملفروشگاهی، تنباکوی غیر فروشی  سایر خدمات خرده 62413   
فروشگاهی، حیوانات زنده، شامل حیوانات     غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62414   

 آموز دست
 

  وست خام، پوست و چرمفروشگاهی، پغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62415   
فروشگاهی، مواد خـام کـشاورزی کـه در         غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62419   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

  وشگاهی، غذا، آشامیدنی و دخانیاتفرغیر فروشی  سایر خدمات خرده  6242  
  ها ها و سبزی فروشگاهی، میوهغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62421   
 لبنی، تخم ماکیان    تفروشگاهی، محصوال غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62422   

 های خوراکی ها و چربی و روغن
 

  فروشگاهی، گوشت ماکیان و شکارغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62423   
فروشگاهی، مـاهی و محـصوالت غـذاهای    غیر فروشی  سایر خدمات خرده   62424   

 یاییدریایی و سایر غذاهای در
 

 شـکری و    هـای     شـیرینی فروشـگاهی،   غیـر   فروشـی     سایر خدمات خـرده    62425   
 محصوالت نانوایی

 

  ها فروشگاهی، آشامیدنیغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62426   
  ها ادویهفروشگاهی، قهوه، چای، کاکائو و غیر فروشی  سایر خدمات خرده 62427   
  یر فروشگاهی، محصوالت دخانیغفروشی  سایر خدمات خرده 62428   
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فروشگاهی، محصوالت غذایی که در جای      غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62429   
 .بندی نشده است دیگر طبقه

 

  فروشگاهی، منسوجات، پوشاک و پاپوشغیر فروشی  سایر خدمات خرده  6243  
  فروشگاهی، نخ و پارچهغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62431   
 انواع مالفه، سفره، رومیـزی و       ،فروشگاهیغیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62432   

 و اقالم مختلف منزل از مواد نسجیروبالشی از کتان، پرده، پرده توری 
 

، اقـالم خـز و   فروشـگاهی، اقـالم پوشـاک   غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62433   
 لوازم الحاقی پوشاک

 

  فروشگاهی، پاپوشغیر  فروشی سایر خدمات خرده 62434   
  فروشگاهی، لوازم، اقالم و تجهیزات منزلغیر فروشی  سایر خدمات خرده  6244  
  غیر فروشگاهی، مبلمان منزلفروشی  سایر خدمات خرده 62441   
فروشگاهی، تجهیزات رادیـو و تلویزیـون،       غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62442   

 ارهای موسیقیلوازم و صفحات موسیقی، نت و نو
 

  فروشگاهی، وسایل روشناییغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62443   
  فروشگاهی، لوازم منزلغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62444   
فروشگاهی، لوازم متفرقـه منـزل، کـارد و         غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62445   

 مسیچنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف 
 

فروشگاهی، کارهای حصیری، محـصوالت     غیر  فروشی    دمات خرده سایر خ  62446   
 ظروف چوبی  و سایرای پنبه چوب

 

   و گبهفروشگاهی، قالی و فرش، گلیمغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62446   
فروشگاهی، اقالم و تجهیزات منزل که در       غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62449   

 .بندی نشده است جای دیگر طبقه
 

  فروشگاهی، کاالهای مصرفی متفرقهغیر فروشی  سایر خدمات خرده  6245  
فروشـگاهی، کتـاب، روزنامـه، مجلـه و     غیـر  فروشـی     سایر خدمات خـرده    62451   

 افزار نوشت
 

فروشگاهی، تجهیزات عکاسـی، اپتیکـی و       غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62452   
 دقیق ابزار

 

بـازی و وسـایل       فروشگاهی، انـواع اسـباب    غیر  وشی  فر  سایر خدمات خرده   62453   
 سرگرمی

 

فروشـگاهی، سـاعت مچـی، دیـواری و     غیـر  فروشـی     سایر خدمات خـرده    62454   
 رومیزی و جواهرآالت

 

شـامل  (فروشـگاهی، کاالهـای ورزشـی       غیـر   فروشـی     سایر خدمات خرده   62455   
 )دوچرخه

 

   کاالهای چرمی و لوازم سفرفروشگاهی،غیر فروشی  سایر خدمات خرده 62456   
فروشگاهی، کاالهای مصرفی متفرقـه کـه       غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62459   

 .بندی نشده است در جای دیگر طبقه
 

 فروشـگاهی، مـصالح و لـوازم فلـزی کـار           غیر  فروشی    سایر خدمات خرده    6246  
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 ساختمانی
الح سـاختمانی و شیـشه      فروشگاهی، مـص  غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62461   

 تخت
 

، اتصاالت و اتصاالت    آالت  یراقفروشگاهی،  غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62462   
 سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمانبهداشتی و 

 

فروشگاهی، کاغذ دیواری و انـواع پوشـش      غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62463   
 ها کف

 

  فروشگاهی، رنگ، جال و الک غیرفروشی  سایر خدمات خرده 62464   
  فروشگاهی، لوازم فلزی کار و ابزار دستیغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62465   
  فروشگاهی، محصوالت شیمیایی و داروییغیر فروشی  سایر خدمات خرده  6247  
فروشگاهی، محصوالت شـیمیایی اساسـی   غیر فروشی   سایر خدمات خرده   62471   

  مصنوعییها صنعتی ورزین
 

 –فروشگاهی، کود و محصوالت کـشاورزی غیر فروشی    سایر خدمات خرده   62472   
 شیمیایی

 

  فروشگاهی، کاالهای دارویی و پزشکیغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62473   
فروشـگاهی، وسـایل و ابـزار جراحـی         غیـر   فروشـی     سایر خـدمات خـرده     62474   

 ارتوپدی
 

لـوازم آرایـش و      عطریـات،  فروشـگاهی، غیـر   فروشـی     هسایر خدمات خرد   62475   
 ی آرایشی و دستشوییها صابون

 

  کننده پاکفروشگاهی، مواد غیر فروشی  سایر خدمات خرده 62476   
آالت، تجهیـزات و      فروشـگاهی، ماشـین   غیـر   فروشـی     سایر خدمات خرده    6248  

 ملزومات
 

وسـایل نقلیـه موتــوری   فروشـگاهی،  غیـر  فروشـی   سـایر خـدمات خـرده    62481   
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت برفموتورسیکلت، 

 

نقـل،   تجهیزات حمـل و   فروشگاهی، سایر غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62482   
 دوچرخه بجز

 

فروشـگاهی، ماشـین و تجهیـزات ادارای        غیـر   فروشی    سایر خدمات خرده   62483   
 شامل مبلمان اداری

 

ی هــا فروشـگاهی، کــامپیوتر و بـسته  غیــر فروشـی   خــردهسـایر خـدمات    62484   
 یافزار نرم

 

آالت و تجهیـزات      فروشـگاهی، ماشـین   غیـر   فروشـی     سایر خدمات خـرده    62485   
 کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور

 

یـزات  آالت و تجه    فروشـگاهی، ماشـین   غیـر   فروشـی     سایر خدمات خـرده    62486   
  معدن، ساختمان و مهندسی راه

 

 صـنعتی و    آالت  ماشـین فروشگاهی، سایر   غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62487   
 ها تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت

 

 آالت و تجهیـزات    فروشگاهی، سایر ماشین  غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62489   
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 بندی نشده در جای دیگر طبقه
  ی، سایر محصوالتفروشگاهغیر فروشی  خدمات خرده  6249  
 مربـوط   سوخت و محـصوالت    فروشگاهی،غیر   فروشی  خردهخدمات   سایر 62491   

 صورت جامد، مایع و گاز به
 

فلـز بـه     سنگ معدن فلزات و    فروشگاهی،غیر   فروشی  خردهخدمات   سایر 62492   
 شکل ابتدایی

 

  چوب نتراشیده فروشگاهی،غیر  فروشی خردهخدمات  سایر 62493   
  کاغذ و مقوا فروشگاهی،غیر فروشی  سایر خدمات خرده 62494   
مواد بـرای    ضایعات و  آخال و  فروشگاهی،غیر   فروشی  خردهخدمات   سایر 62495   

 بازیافت
 

   ی نساجیها نخ فروشگاهی،غیر  فروشی خردهخدمات  سایر 62496   
  فروشگاهی، برقغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62497   
  فروشگاهی، آبغیر فروشی  سایر خدمات خرده 62498   
فلزی و سایر   غیر  فروشگاهی، مواد معدنی    غیر  فروشی    سایر خدمات خرده   62499   

 بندی نشده در جای دیگر محصوالت طبقه
 

  الزحمه یا قرارداد  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده   625  
 مواد خام کشاورزی    ،ردادالزحمه یا قرا     حق بر اساس فروشی    خدمات خرده   6251  

 و حیوانات زنده
 

هـای    هـا و دانـه      الزحمه یا قرارداد، دانه      حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62511   
 روغنی و بذرهای روغنی و غذای دامهای  روغنی و میوه

 

  گیاه الزحمه یا قرارداد، گل و  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62512   
 آوری  عملالزحمه یا قرارداد، تنباکوی        حق بر اساس وشی  فر  خدمات خرده  62513   

 نشده
 

الزحمـه یـا قـرارداد، حیوانـات زنـده،             حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62514   
 آموز شامل حیوانات دست

 

الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوسـت          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62515   
 و چرم

 

الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی         حق بر اساس  فروشی  خدمات خرده  62519   
 .بندی نشده است که در جای دیگر طبقه

 

الزحمه یا قـرارداد، غـذا، آشـامیدنی و            حق بر اساس فروشی    خدمات خرده   6252  
 دخانیات

 

  ها  و سبزیها الزحمه یا قرارداد، میوه  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62521   
الزحمه یا قـرارداد، محـصوالت لبنـی،           حق بر اساس فروشی     خرده خدمات 62522   

 های خوراکی ها و چربی تخم ماکیان و روغن
 

الزحمه یا قـرارداد، گوشـت ماکیـان و            حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62523   
 شکار
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الزحمه یا قرارداد، ماهی و محـصوالت          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62524   
 یی و سایر غذاهای دریاییغذاهای دریا

 

 شکری  های  شیرینیالزحمه یا قرارداد،       حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62525   
 و محصوالت نانوایی

 

  ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62526   
اکـائو  الزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، ک        حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62527   

 ها ادویهو 
 

  لزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانیا  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62528   
الزحمه یا قرارداد، محـصوالت غـذایی          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62529   

 .بندی نشده است که در جای دیگر طبقه
 

 پوشـاک  ،وجاتالزحمه یا قرارداد، منس  حقبر اساسفروشی   خدمات خرده   6253  
 پاپوش و

 

  الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62531   
 انواع مالفـه، سـفره،   ،الزحمه یا قرارداد  حقبر اساسفروشی   خدمات خرده  62532   

رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده تـوری و اقـالم مختلـف منـزل از                 
 مواد نسجی

 

الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقـالم    حق بر اساس فروشی     خرده خدمات 62533   
 خز و لوازم الحاقی پوشاک

 

  الزحمه یا قرارداد، پاپوش  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62534   
الزحمـه یـا قـرارداد، لـوازم، اقـالم و        حـق بر اسـاس فروشی    خدمات خرده   6254  

 تجهیزات منزل
 

  نزلالزحمه یا قرارداد، مبلمان م  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62541   
الزحمه یا قـرارداد، تجهیـزات رادیـو و            حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62542   

 تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی
 

  الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62543   
  الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62544   
الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل،         حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62545   

 کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی
 

الزحمه یا قرارداد، کارهـای حـصیری،          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62546   
  سایر ظروف چوبی،ای پنبه  چوبمحصوالت

 

الزحمه یا قـرارداد، اقـالم و تجهیـزات            حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62549   
 . نشده استبندی طبقهمنزل که در جای دیگر 

 

الزحمه یا قـرارداد، کاالهـای مـصرفی           حق بر اساس فروشی    خدمات خرده   6255  
 متفرقه

 

الزحمـه یـا قـرارداد، کتـاب، روزنامـه،             حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62551   
 فزارا مجله و نوشت

 

 الزحمه یا قرارداد، تجهیـزات عکاسـی،          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62552   
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 اپتیکی و ابزار دقیق
بـازی و     یا قرارداد، انواع اسباب   الزحمه     حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62553   

 وسایل سرگرمی
 

الزحمـه یـا قـرارداد، سـاعت مچـی،        حـق بر اسـاس  فروشی    خردهخدمات   62554   
 دیواری و رومیزی و جواهرآالت

 

الزحمه یا قـرارداد، کاالهـای ورزشـی           حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62555   
 )شامل دوچرخه(

 

الزحمه یا قرارداد، کاالهـای چرمـی و           حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62556   
 لوازم سفر

 

الزحمه یا قـرارداد، کاالهـای مـصرفی           حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62559   
 .بندی نشده است متفرقه که در جای دیگر طبقه

 

الزحمه یا قرارداد، مصالح و لوازم فلزی          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده   6256  
 کار ساختمانی

 

لح ساختمانی و   الزحمه یا قرارداد، مصا      حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62561   
 شیشه تخت

 

آالت، اتـصاالت    الزحمه یا قرارداد، یراق      حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62562   
 سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمانو اتصاالت بهداشتی و 

 

الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع        حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62563   
 ها پوشش کف

 

  الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک  حقبر اساسفروشی  ت خردهخدما 62564   
الزحمه یا قرارداد، لـوازم فلـزی کـار و             حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62565   

 دستی ابزار
 

الزحمـه یـا قـرارداد، محـصوالت           حـق  بـر اسـاس   فروشـی     خدمات خـرده    6257  
 شیمیایی و دارویی

 

الزحمـه یـا قـرارداد، محـصوالت           حـق   اسـاس  بـر فروشـی     خدمات خـرده   62571   
 ی مصنوعیها شیمیایی اساسی صنعتی و رزین

 

الزحمه یا قـرارداد، کـود و محـصوالت            حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62572   
  شیمیایی–کشاورزی

 

الزحمه یا قرارداد، کاالهـای دارویـی و           حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62573   
 پزشکی

 

الزحمـه یـا قـرارداد، وسـایل و ابـزار              حـق  بر اساس فروشی    دمات خرده خ 62574   
 جراحی ارتوپدی

 

عطریـات، لـوازم     الزحمـه یـا قـرارداد،        حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62575   
 های آرایشی و دستشویی آرایش و صابون

 

  کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62576   
 آالت  ماشـین الزحمـه یـا قـرارداد،          حـق  بـر اسـاس   فروشـی     خدمات خرده   6258  

 تجهیزات و ملزومات
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الزحمـه یـا قـرارداد، وسـایل نقلیـه             حـق  بر اسـاس  فروشی    خدمات خرده  62581   
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت موتوری موتورسیکلت، برف

 

رارداد، سـایر تجهیـزات     الزحمـه یـا قـ        حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62582   
  نقل، بجز دوچرخهحمل و

 

الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیـزات          حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62583   
 ادارای شامل مبلمان اداری

 

الزحمـه یـا قـرارداد، کـامپیوتر و            حـق  بـر اسـاس   فروشـی     خدمات خـرده   62584   
 افزاری های نرم بسته

 

آالت و    الزحمـه یـا قـرارداد، ماشـین          حـق  بر اسـاس  شی  فرو  خدمات خرده  62585   
  باغ پامبل تراکتورتجهیزات کشاورزی، چمن و

 

آالت و    الزحمـه یـا قـرارداد، ماشـین          حـق  بر اسـاس  فروشی    خدمات خرده  62586   
 تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه

 

 آالت ماشـین الزحمه یا قـرارداد، سـایر     حقبر اساس فروشی  خردهخدمات   62587   
 ها صنعتی و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت

 

آالت و  الزحمه یا قرارداد، سایر ماشـین       حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62589   
 بندی نشده در جای دیگر تجهیزات طبقه

 

  الزحمه یا قرارداد، سایر محصوالت  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده  6259  
الزحمــه یــا قــرارداد، ســوخت و   حــقبــر اســاسفروشــی  خــدمات خــرده 62591   

 صورت جامد، مایع و گاز مربوط بهمحصوالت 
 

سنگ معدن فلـزات     الزحمه یا قرارداد،     حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62592   
 فلز به شکل ابتدایی و

 

  نتراشیدهچوب  الزحمه یا قرارداد،  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62593   
  کاغذ و مقوا الزحمه یا قرارداد،  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62594   
 ضـایعات و   آخـال و   الزحمه یا قرارداد،     حق بر اساس فروشی    خدمات خرده  62495   

 مواد برای بازیافت
 

  ی نساجیها نخ الزحمه یا قرارداد،  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62596   
  الزحمه یا قرارداد، برق  حقبر اساسفروشی  ات خردهخدم 62597   
  الزحمه یا قرارداد، آب  حقبر اساسفروشی  خدمات خرده 62598   
غیـر  الزحمه یا قـرارداد، مـواد معـدنی      حقبر اساسفروشی   خدمات خرده  62599   

 بندی نشده در جای دیگر فلزی و سایر محصوالت طبقه
 

  و غذا و آشامیدنیمحل اقامت، خدمات سر    63

  خدمات مربوط به محل اقامت   631  
 5510 خدمات اقامت در هتل و متل 63110 6311  
  سایر خدمات مربوط به محل اقامت  6319  
 5510 های تفریحی خدمات مراکز و خانه 63191   
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 5510   مبله  اقامتی  تسهیالت  کرایه خدمات 63192   
 5510 ی جوانانها خدمات خوابگاه 63193   
 5510 ها خدمات اردوگاه آموزشی و تعطیالت برای بچه 63194   
 5510 خدمات اماکن استقرار کمپ و کاروان 63195   
 5510 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه ایج  در  که  اقامت سایر خدمات 63199   

  خدمات سرو غذا   632  
 5520  تمام خدمات رستورانغذا به همراه خدمات سرو 63210 6321  
 5520 سرویس تسهیالت سلف غذا در خدمات سرو 63220 6322  
 5520 رسانی، تدارک غذا برای بیرون خدمات غذا 63230 6223  
 5520 سایر خدمات سرو غذا 63290 6329  

 5520   در محل  مصرف  برای و آشامیدنی سر خدمات 63300 6330 633  

   نقل زمینی و خدمات حمل    64

، 6021 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 64100 6410 641  
6010 

  آهن  راهو نقل با  خدمات حمل    642  
  آهن  راهخدمات حمل و نقل مسافر با   6421  
 6010 آهن راه و نقل بین شهری مسافر با  خدمات حمل 64211   
 6021 آهن  راهی مسافر با خدمات حمل و نقل شهری و حومه شهر 64212   
  آهن و نقل بار توسط راه خدمات حمل   6422  
 6010 دار ی یخچالها آهن با واگن  بار توسط راه و نقل حملخدمات  64221   
 6010 آهن راهی تانکر توسط ها  و نقل بار با واگن خدمات حمل 64222   
 6010 آهن  راهلبه با   ی بیها  واگنهوسیل به و نقل بار در کانتینر  خدمات حمل 64223   
 6010 آهن  راهی پستی با ها  و نقل نامه و بسته خدمات حمل 64224   
 6010 آهن راهو نقل بار با  سایر خدمات حمل  64229   
 6010 آهن کشی توسط راه خدمات پیشرانی یا یدک 64230 6423  

  ای و نقل جاده خدمات حمل    643  
  ای مسافر، دارای برنامه زمانی و نقل جاده ات حمل خدم  6431  
 6021  و نقل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی خدمات حمل 64311   
و نقل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی بـا          خدمات حمل    64312   

 هدف خاص
6021 

 6021 ای برنامه زمانی و نقل بین شهری مسافر، دار خدمات حمل 64313   
 و نقل بین شـهری مـسافر، دارای برنامـه زمـانی بـا هـدف         خدمات حمل  64314   

 خاص
6021 
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بنـدی نـشده     و نقل مسافر، دارای برنامه زمانی، طبقه       سایر خدمات حمل     64319   
 جای دیگر در

6021 

  ای مسافر، بدون برنامه زمانی  و نقل جاده خدمات حمل  6432  
 6022 خدمات تاکسیرانی 64321   
 6022 ی مسافری با رانندهها خدمات کرایه اتومبیل 64322   
 6022 بوس با راننده خدمات کرایه اتوبوس، مینی 64323   
 وسـیله   بـه ای که    ای مسافر توسط وسایل نقلیه      و نقل جاده    خدمات حمل  64324   

 .شود انسان یا حیوان کشیده می
6022 

جای  ای مسافر بدون برنامه زمانی، که در       و نقل جاده    خدمات حمل    سایر 64329   
 . نشده استبندی  طبقهدیگر 

6022 

  ای بار و نقل جاده خدمات حمل   6433  
 6023 دار توسط وسایل نقلیه یخچال ای بار  جاده و نقل حملخدمات  64331   
 6023 تریلرها نیمه تانکر یا یها توسط کامیون ای بار  جاده و نقل حملخدمات  64332   
ی مجهـز بـه     ها  کانتینری توسط کامیون   ای بار   و نقل جاده    خدمات حمل  64333   

 شاسی برای کانتینر
6023 

 انسان وسیله بهای که  ای بار توسط وسایل نقلیه     جاده  و نقل   حملخدمات   64334   
 .شود یا حیوان کشیده می

6023 

 6023  مبلمان خانگی و اداری و سایر کاالهاانتقال خدمات نقل و 64335   
 6023 ای نامه و بسته  جاده و نقل حملخدمات  64336   
 6023 ای بار  جاده و نقل حملسایر خدمات  64339   
 6412 خدمات تحویل محلی متفرقه 64340 6434  
 6023 خدمات کرایه کامیون با راننده 64350 6435  

  طریق لوله ل ازو نق خدمات حمل    644  
 6030 و نقل نفت خام و گاز طبیعی از طریق خط لوله خدمات حمل  64410 6441  
 6030 خدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق خط لوله 64490 6449  

  خدمات حمل و نقل آبی    65
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  ساحل و ماورای اقیانوس  آبی درخدمات خدمات حمل و نقل   651  
  ساحل و ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی مسافر در  6511  
 وسـیله   بـه سـاحل و مـاورای اقیـانوس         خدمات حمل و نقل آبی مـسافر در        65111   

 ی دریاییها اتوبوس
6110 

 6110 ساحل و ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی مسافر در سایر 65119   
  ساحل و ماورای اقیانوس در خدمات حمل و نقل آبی بار  6512  
 وسیله بهساحل و ماورای اقیانوس  سرد شده در خدمات حمل و نقل آبی بار 65121   

 شناورهای یخچالی
6110 

 فله در ساحل و ماورای اقیانوس       صورت  بهبی بار مایع    آخدمات حمل و نقل      65122   
 توسط تانکر

6110 

ماورای اقیـانوس توسـط      ساحل و  کانتینری در  نقل آبی بار   خدمات حمل و   65123   
 های کانتینر کشتی

6110 

 6110 ساحل و ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی سایر انواع بار در 65129   
سـاحل و مـاورای     خدمات کرایه شناور با اپراتور برای حمل و نقـل آبـی در             65130 6513  

 اقیانوس
6110 

 6110   اقیانوسایی ساحلی و ماورها آب پیشرانی در کشی و خدمات یدک 65140 6514  
  ی داخلیها آب خدمات حمل و نقل در   652  
  ی داخلیها آب خدمات حمل و نقل در  6521  
 6120 ی دریاییها ی داخلی توسط اتوبوسها آب خدمات حمل و نقل مسافر در 65211   
 6120 ی داخلیها آب ل و نقل مسافر درخدمات حم سایر 65219   
  ی داخلیها خدمات حمل و نقل بار در آب  6522  
 6120 ی داخلی توسط شناورهای یخچالها خدمات حمل و نقل بار در آب 65221   
 6120 ی داخلی توسط تانکرها خدمات حمل و نقل بار در آب 65222   
 6120 ی داخلیها ر آبسایر خدمات خدمات حمل و نقل بار د 65229   
 6120 ی داخلیها آب خدمات کرایه شناور با خدمه در 65230 6523  
 6120 ی داخلیها کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 65240 6524  

  خدمات حمل و نقل هوایی    66
  خدمات حمل و نقل مسافر   661  
 6210 نیبا برنامه زما خدمات حمل و نقل هوایی مسافر 66110 6611  
 6220 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر، بدون برنامه زمانی 66120 6612  
  خدمات خدمات حمل و نقل هوایی بار   662  
 6210، 6220 های پستی خدمات خدمات حمل و نقل هوایی نامه و بسته 66210 6621  

 6210، 6220 خدمات حمل و نقل هوایی سایر انواع بار 66290 6629  
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 6220 طریق فضا خدمات حمل و نقل از 66300 6630 663  
 6210، 6220 خدمات کرایه هواپیما با اپراتور 66400 6640 664  

  خدمات پشتیبانی و کمکی خدمات حمل و نقل    67

   بارجا به جاییخدمات    671  
 6301  کانتینرییجا به جاخدمات  67110 6711  
 6301 ها  سایر محمولهجایی جا به خدمات  67190 6719  
  خدمات انبار کردن و انبارداری   672  
 6302 ای خدمات انبارهای سردخانه 67210 6721  
 6302  فلهصورت بهخدمات انبارکردن گاز یا مایعات  67220 6722  
 6302 سایر خدمات انبارداری 67290 6729  
 6303 خدمات کمک ناوبری 67300 6730 673  
 6303 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل ریلی 67400 6740 674  
  ای خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده   675  
 6303 خدمات ایستگاه اتوبوس 67510 6751  
 6303 خدمات اداره امور بزرگراه، پل و تونل 67520 6752  
 6303 ی پارکها محلخدمات  67530 6753  
 6303 ای خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده سایر 67590 6759  
  خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی   676  
 6303 ) جایی محموله بجز جابه(خدمات اداره امور بندر و آبراه  67610 6761  
 6303 خدمات هدایت کشتی و پهلوگیری 67620 6762  
 6303 خدمات نجات کشتی و شناورسازی مجدد 67630 6763  
 6303 سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی 67690 6769  
  خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی   677  
 6303 )جایی محموله  به جا بجز(خدمات اداره امور فرودگاه  67710 6771  
 6303  هواییخدمات کنترل ترافیک 67720 6772  
 6303 سایر خدمات پشتیبانی برای خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی 67790 6779  
  آژانس مسافرتی، خدمات اپراتور و راهنمای گردشگر   678  
  آژانس مسافرتی و خدمات اپراتور تور  6781  
 6304 خدمات آژانس مسافرتی 67811   
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 6304 خدمات اپراتور تور 67812   
 6304 خدمات ارائه اطالعات به گردشگر 67813   
 6304 خدمات راهنمای گردشگری 67820 6782  

  خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل خدمات کمکی و سایر   679  
مات حمـل   خدمات آژانس خدمات حمل و نقل بار و سایر خدمات کمکی خد            67910 6791  

 و نقل بار
6309 

 بنـدی   طبقـه سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل که در جای دیگـر              67990 6799  
 .نشده است

6309 

  خدمات پست وپیک    68

  خدمات پست وپیک   681  
  خدمات پستی  6811  
 6411 ها خدمات پستی مربوط به نامه 68111   
 6411 ستهخدمات پستی مربوط به ب 68112   
 6411 پیشخوان اداره پست خدمات ارائه شده در 68113   
 6411 خدمات پستی سایر 68119   
 6412 خدمات پیک 68120 6812  

  ی اصلیها گاز از طریق لوله خدمات توزیع برق و خدمات توزیع آب و    69

  های اصلی خدمات توزیع برق و خدمات توزیع گاز از طریق لوله   691  
  خدمات توزیع و انتقال برق  6911  
 4010 توزیع برق 69111   
 4010 انتقال برق 69112   
 4020   اصلی های  لوله  گاز از طریق ع توزی خدمات 69120 6912  

  ی اصلیها خدمات توزیع آب از طریق لوله 692  692  
 4100 ی اصلیها لولهغیر از بخار و آب گرم، از طریق  خدمات توزیع آب، 69210 6921  
 4030 ی اصلیها خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله 69220 6922  

مستغالت و خدمات   خدمات مالی و خدمات وابسته؛ خدمات امالک و             7
 واگذاری و اجاره

 

  گری مالی، بیمه و خدمات کمکی خدمات واسطه    71

هـا، خـدمات بیمـه و         گـذاری   سـرمایه  بانکداری   بجزگری مالی     خدمات واسطه    711  
 دمات بازنشستگیخ
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هـا، خـدمات بیمـه و         گـذاری    بانکداری سـرمایه   بجزگری مالی،     خدمات واسطه  71100 7110
 خدمات بازنشستگی

6511،6519  
6591،6592 

 6599 ها گذاری سرمایهخدمات بانکداری  71200 7120 712  

 تـأمین ، بجـز خـدمات      )بجز خدمات بیمه مجـدد    (خدمات بیمه و بازنشستگی        713  
 اجتماعی اجباری

 

  )بجز خدمات بیمه مجدد(خدمات بیمه عمر و موظفین   7131  
 6601 خدمات بیمه زندگی و بازنشستگی فردی 71311   
 6602 خدمات بازنشستگی گروهی 71312   
 6603 بیمه حوادث و درمانخدمات  71320 7132  
  )ی اتکائیها غیر از بیمه(ی غیر زندگی ها خدمات بیمه  7133  
 6603 خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331   
 6603 نقل وسایل حمل و ی و سایر انواعیخدمات بیمه کشتیرانی، هواپیما 71332   
 6603 خدمات بیمه بار 71333   
 6603 ها ییایر داراخدمات بیمه س 71334   
 6603 خدمات بیمه تعهد عمومی 71335   
 6603  و اعتباراتها نامه خدمات بیمه ضمانت 71336   
 6603 ی غیر زندگیها خدمات سایر بیمه 71339   

  خدمات بیمه اتکائی   714  
 6601 خدمات بیمه اتکائی زندگی 71410 7141  
 6603 ادث و درمانخدمات بیمه اتکائی حو 71420 7142  
 6603 ی غیر زندگیها خدمات بیمه اتکائی سایر بیمه 71430 7143  

   بازنشستگیبیمه و از ی مالی غیرها گری واسطهخدمات کمکی    715  
  گذاری سرمایهخدمات مربوط به بانکداری   7151  
 6599 ها تملیک دارایی خدمات ادغام و 71511   
 6599 ی پر مخاطرهها گذاری سرمایهمالی وخدمات همکاری  71512   
 6599 گذاری  سرمایهسایر خدمات مربوط به بانکداری و 71519   
  خدمات مربوط کاالها و اوراق بهادار و) داللی( کاری العمل حقخدمات   7152  
 6712 اوراق بهادار) داللی(العمل کاری  حقخدمات  71521   
 6712 کاال )داللی ( کاریالعمل حقخدمات  71522   
 6719 انتقال مبادالت اوراق بهادار نقل و خدمات پردازش و 71523   
  امانتی  امانی و،خدمات مربوط به مدیریت اوراق بهادار  7153  
 6712 خدمات مدیریت اوراق بهادار 71531   
 6712 خدمات مالی 71532   
 6712 )سرپرستی امانات(خدمات امانتداری  71533   
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  خدمات مربوط به اداره بازارهای مالی  7154  
 6711 خدمات عملیاتی بازارهای مالی 71541   
 6711 بازارهای مالی خدمات نظارت بر 71542   
 6711 سایر خدمات اداره بازارهای مالی 71549   
  ی مالیها گری واسطهای سایر خدمات کمکی بر  7155  
 6719 خدمات مشاوره مالی 71551   
 6719 خدمات تبدیل ارز خارجی 71552   
 6719 اتاق پایاپای خدمات پردازش مبادالت مالی و 71553   
جـای    نشده در  بندی  طبقه ،ی مالی ها  گری سایر خدمات کمکی برای واسطه     71559   

 دیگر
6719 

  بیمه و بازنشستگیخدمات کمکی برای    716  
 6720 و نمایندگی بیمه)  کاریالعمل حق(خدمات داللی  71610 7161  
 6720 ی بیمهها خدمات تسویه خسارت 71620 7162  
 6720 خدمات کارشناسی بیمه 71630 7163  
 6720 سایر خدمات کمکی برای بیمه و بازنشستگی 71690 7169  

  مستغالت خدمات امالک و    72

  ای خدمات امالک و مستغالت شامل مستغالت ملکی یا اجاره   721  
  ای کرایه امالک ملکی یا اجاره خدمات اجاره یا  7211  
 7010 ای کرایه امالک مسکونی ملکی یا اجاره خدمات اجاره یا 72111   
 7010 ای مسکونی ملکی یا اجارهغیر کرایه شامل مستغالت  خدمات اجاره یا 72112   
  خدمات خرید و فروش ساختمان و زمین مربوط به آن  7212  
 7010 های مسکونی و زمین مربوط به آن خدمات خرید و فروش ساختمان 72121   
های مربـوط بـه      مسکونی و زمین  غیر  ی  ها  خدمات خرید و فروش ساختمان     72122   

 آن
7010 

 7010  شدهیبند قطعهخدمات خرید و فروش زمین خالی و  72130 7213  
  قرارداد الزحمه یا  پرداخت حقبر اساسخدمات امالک و مستغالت    722  
   یا قراردادالزحمه حقخدمات مدیریت امالک بر اساس پرداخت   7221  
 7020  یا قراردادالزحمه حقخدمات مدیریت امالک مسکونی بر اساس پرداخت  72211   
الزحمـه یـا      پرداخت حـق   بر اساس سکونی  مغیر  خدمات مدیریت مستغالت     72212   

 قرارداد
7020 

 پرداخـت   بـر اسـاس   ی مربوط بـه آن      ها   و زمین  ها  خدمات فروش ساختمان    7222  
 قرارداد الزحمه یا حق

 

 بر اسـاس  ی مربوط به آن     ها  ی مسکونی و زمین   ها  خدمات فروش ساختمان   72221   
  یا قراردادالزحمه حقپرداخت 

7020 
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کد  شرح محصول

ISIC 
 پرداخـت   بر اساس مسکونی و زمین مربوط به آن       غیر  ی  ها  فروش ساختمان  72222   

  قرارداد الزحمه یا حق
7020 

 7020 الزحمه یا قرارداد  پرداخت حقبر اساسخدمات فروش زمین  72230 7223  
 7020  یا قراردادالزحمه حقخدمات ارزیابی امالک و مستغالت بر اساس  72240 7224  

  خدمات اجاره یا کرایه بدون اپراتور    73

  آالت و تجهیزات بدون اپراتور خدمات اجاره یا کرایه ماشین   731  
   بدون راننده و نقل حملخدمات اجاره یا کرایه تجهیزات   7311  
 7111 خدمات اجاره یا کرایه اتومبیل و وانت سبک بدون راننده 73111   
 7111 رابطه با وسایل نقلیه حمل کاال بدون راننده خدمات کرایه یا اجاره در 73112   
 7111 خدمات کرایه یا اجاره مربوط به وسایل نقلیه ریلی بدون راننده 73113   
 زمینـی بـدون      و نقل   حملخدمات کرایه یا اجاره مربوط به سایر تجهیزات          73114   

 راننده
7111 

 7112  آبی بدون راننده و نقل حملدمات اجاره یا کرایه وسایل خ 73115   
 7113  هوایی بدون خلبان و نقل حملخدمات اجاره یا کرایه وسایل  73116   
 7111 خدمات اجاره یا کرایه کانتینرها 73117   
  تجهیزات بدون اپراتور آالت و  خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین  7312  
 7121 تجهیزات کشاورزی بدون راننده آالت و دمات اجاره یا کرایه ماشینخ 73121   
 7122 تجهیزات ساختمانی بدون راننده آالت و  خدمات اجاره یا کرایه ماشین 73122   
بدون ) کامپیوتر بجز(تجهیزات دفتری    آالت و  خدمات اجاره یا کرایه ماشین     73123   

 اپراتور
7123 

 7123 ه یا کامپیوتر بدون اپراتورخدمات اجار 73124   
 7129 خدمات اجاره یا کرایه تجهیزات مخابراتی بدون اپراتور 73125   
 بنـدی شـده در      آالت و تجهیزات، طبقـه      خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین      73129   

 جای دیگر بدون اپراتور
7129 

  خدمات کرایه یا اجاره مربوط به سایر کاالها   732  
 صـوت و     ، ضـبط  ویـدئو خدمات کرایه دادن یا کرایه کردن تلویزیون، رادیو،          73210 7321  

 ها وسایل مشابه و لوازم آن
7130 

 7130 خدمات اجاره یا کرایه نوار ویدئو 73220 7322  
 7130 خدمات کرایه یا اجاره مبلمان و سایر وسایل خانوار 73230 7323  
 7130 رایه وسایل تفریحی و اوقات فراغتخدمات اجاره یا ک 73240 7324  
 7130 خدمات اجاره یا کرایه البسه خانوار 73250 7325  
 7130 خدمات اجاره یا کرایه مربوط به محصوالت نساجی، لباس و کفش 73260 7326  
 7130 آالت و تجهیزات خدمات اجاره یا کرایه مربوط به ماشین 73270 7327  
 7130 جای دیگر بندی نشده در  جاره یا کرایه سایر کاالهای طبقهخدمات ا 73290 7329  
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زیرطبق

 ه
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  733   
ی غیر معمـولی و     ها  ییخدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از دارا       

  مالی غیر

 7221 ی کامپیوتریها افزار نرمخدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از  73310 7331  
 ،خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثـار موسـیقی    73320 7332  

 ادبی و نمایش
9211،9213،

9214 
  خدمات تهیه مجوز حق استفاده از ابداعات ثبت شده 73330 7333  
خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجـاری و امتیـازات              73340 7334  

 )ها پروانه(
6599 

ی غیـر   هـا   یـی خدمات تهیه مجوز جهت حـق اسـتفاده از سـایر دارا            73390 7339  
 مالی معمولی و غیر

6599 

 خدمات بازرگانی و تولید    8
 

  خدمات تحقیق و توسعه    81

  علوم طبیعی و مهندسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در   811  
 7310 علم فیزیک خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81110 8111  
 7310 شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی درعلم شیمی و زیست 81120 8112  
 7310 تکنولوژی توسعه تجربی در مهندسی و خدمات تحقیق و 81130 8113  
 7310 علوم کشاورزی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81140 8114  
 7310 زیعلوم پزشکی و داروسا خدمات تحقیق و توسعه در 81150 8115  
 7310 سایر علوم طبیعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81190 8119  

  علوم اجتماعی و علوم انسانی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در   812  
ــه  81210 8121   ــشبرد تجربـ ــی و پیـ ــدمات تحقیقـ ــی،  ای در خـ ــوم فرهنگـ علـ

 شناسی و روانشناسی جامعه
7320 

 7320 اقتصاد ای در وسعه تجربهخدمات تحقیق و ت 81220 8122  
 7320 قانون ای در خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230 8123  

 73 ای رشته ای میان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81300 8130 813  

  خدمات حقوقی و حسابداری    82
  خدمات حقوقی   821 
  قانونی مختلف ها  خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه  8211  
 7411 های مختلف قانون جنایی  خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه 82111   
ی دادرسـی قـضایی در      هـا   خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در روش       82119   

 های قانون خصوص سایر زمینه
7411 

ی هـا    هیئـت ی کیفـری    هـا   خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در رویه       82120 8212  
 های مدیره، غیره  هیئتضایی، ق داوری شبه

7411 

 7411 خدمات تهیه اسناد حقوقی و گواهینامه 82130 8213  
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  سایر خدمات حقوقی   8219  
 7414 گری خدمات داوری و میانجی 82191   
 7414  نشده در جای دیگربندی طبقهسایر خدمات حقوقی  82199   

  خدمات حسابداری، حسابرسی مالی و دفترداری    822  
  خدمات حسابداری و حسابرسی مالی   8221  
 7412 خدمات حسابرسی مالی 82211   
 7412 ی حسابداریها خدمات تهیه گزارش 82212   
 7412 ی مالیها خدمات تنظیم صورت 82213   
 7412 سایر خدمات حسابداری 82219   
 7412 های مالیاتی از اظهار نامهغیر خدمات دفترداری، به  82220 8222  

  خدمات مشاوره مالیاتی    823  
 7412 ها  مالیات مربوط به به شرکتریزی طرحخدمات مشاوره و  82310 8231  
 7412 ها ی مالیاتی شرکتها خدمات تعیین و تهیه گزارش 82320 8232  
 7412  و تعیین مالیات اشخاص حقیقیریزی طرحخدمات  82330 8233  

 7412 ها حساب شرکت خدمات ورشکستگی و تصفیه 82400 8240 824  

  سایر خدمات تخصصی، کسب و کار     83

  خدمات مشاوره و مدیریت    831  
   و مدیریتای خدمات مشاوره   8311  
 7414 مدیریت عمومی  وای خدمات مشاوره 83111   
 7414 مدیریت مالی  وای ت مشاورهخدما 83112   
 7414  و مدیریت منابع انسانیای خدمات مشاوره 83113   
 7414  مدیریت بازاریابیای خدمات مشاوره 83114   
 7414  مدیریت تولیدای خدمات مشاوره 83115   
 7414  مدیریتای سایر خدمات مشاوره 83119   
  خدمات مشاوره کار و کسب   8312  
 7414 خدمات روابط عمومی 83121   
 7414 سایر خدمات مشاوره کار و کسب 83129   
   نشده در جایی دیگربندی طبقهخدمات مشاوره علمی و فنی    8313  
 7421 محیطی ای زیست خدمات مشاوره 83131   
 7421  نشده در جای دیگربندی طبقهسایر خدمات علمی و فنی  83139   
  ت مشاوره کامپیوترخدما   8314  
 7210 ها و هماهنگی سیستمافزار  سختخدمات مشاوره  83141   
 7229 افزار نرمخدمات مشاوره مربوط به  83142   
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 7229 سایر خدمات مشاوره کامپیوتر 83149   
 7230 ریخدمات مدیریت تسهیالت کامپیوت 83150 8315  
 7229 ها خدمات نگهداری سیستم 83160 8316  
 7414 از خدمات مدیریت پروژه ساختمانیغیر سایر خدمات مدیریت، به  83190 8319  

   شهرهازیباسازی شهری و خدمات ریزی برنامهخدمات معماری و     832  
  خدمات معماری   8321  
 7421  اولیهخدمات مشاوره معماری و تهیه نقشه 83211   
 7421 خدمات اداری مربوط به قرار داد و تهیه نقشه معماری 83212   
 7421 سایر خدمات معماری 83219   
   شهرهازیباسازیخدمات معماری   شهری وریزی برنامه   8322  
 7421 اندازها  چشمی و خدمات معماری شهرریزی برنامه و یخدمات معمار 83221   
 7421 سازی معماری زیباخدمات 83222   

  خدمات مهندسی    833  
  مجموعه خدمات مهندسی   8331  
 7421 مجموعه خدمات مهندسی برای بناها 83311   
 7421 مجموعه خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83312   
 7421 های صنعتیفرایندمجموعه خدمات مهندسی برای کارخانه و  83313   
 7421 ها مجموعه خدمات مهندسی برای سایر پروژه 83319   
  خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان   8332  
 7421  ساختمانیی طرح و نظارت بر کارهایخدمات اجرا 83321   
 مربوط به کارهای مهندسی     سازی  ساختمانخدمات مدیریت پروژه در مورد       83322   

 شهری
7421 

های فراینـد  کارخانـه و     سـازی   سـاختمان مـورد    پـروژه در  خدمات مدیریت    83323   
 صنعتی

7421 

 7421 ها  سایر پروژهسازی ساختمانخدمات مدیریت پروژه در مورد  83329   
  خدمات مشورتی مهندسی و تهیه نقشه اولیه   8333  
 7421 خدمات مشاوره فنی ساختمانی 83331   
 7421 کارهای مهندسی عمرانشه اولیه برای  مهندسی و تهیه نقخدمات مشاوره 83332   
های فراینـد خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقـشه اولیـه بـرای کارخانـه و         83333   

 صنعتی
7421 

 7421 ها خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای سایر پروژه 83339   
  خدمات طراحی مهندسی   8334  
 7421 ای بناهاخدمات طراحی مهندسی بر 83341   
 7421 خدمات طراحی مهندسی برای کارهای مهندسی شهری 83342   
 7421 های صنعتیفرایندخدمات طراحی مهندسی برای کارخانه و  83343   
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 7421 ها خدمات طراحی مهندسی برای سایر پروژه 83349   
   مرحله ساخت و نصب محصوالت صنعتیهندسی در حینخدمات م   8335  
 7421 خدمات مهندسی برای بناها در حین مرحله ساخت و نصب 83351   
خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران در حین مرحلـه سـاخت و              83352   

 نصب
7421 

های صـنعتی در حـین مرحلـه        فراینـد خدمات مهندسـی بـرای کارخانـه و          83353   
  و نصبساخت

7421 

 و  سـازی   سـاختمان ها در حـین مرحلـه        خدمات مهندسی جهت سایر پروژه     83359   
 نصب وسایل

7421 

  سایر خدمات مهندسی   8339  
 7421 سایر خدمات مهندسی برای بناها 83391   
 7421 سایر خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83392   
 7421 های صنعتیفرایندرای کارخانه و سایر خدمات مهندسی ب 83393   
 7421 ی دیگرها  سایر خدمات مهندسی برای پروژه 83399   

  خدمات طراحی ویژه    834  
 7499 خدمات طراحی دکوراسیون داخلی 83410 8341  
 7499 سایر خدمات طراحی ویژه 83490 8349  

  سایر خدمات علمی و فنی    835  
 7421 ، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافیشناسی زمینخدمات  83510 8351  
 7421 ی زیرزمینیها خدمات مربوط به بررسی 83520 8352  
 7421 ی سطح زمینها خدمات مربوط به بررسی 83530 8353  
 7421 خدمات تهیه نقشه 83540 8354  
 7421  وضع هوابینی پیشخدمات هواشناسی و  83550 8355  
  ت بررسی و آزمایش فنیخدما   8356  
 7422 تعیین درجه خلوص خدمات بررسی و آزمایش ترکیبات و 83561   
 7422 خدمات بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی 83562   
 7422 ی الکترونیکی و مکانیکیها خدمات بررسی و آزمایش سیستم 83563   
 7422 ای خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده 83564   
 7422 سایر خدمات بررسی و آزمایش فنی 83569   

  های تبلیغاتی خدمات آگهی    836  
 7430 خدمات آژانس تبلیغاتی 83610 8361  
ی تبلیغـاتی بـر اسـاس       هـا   خرید یا فروش فضا یا زمـان مربـوط بـه آگهـی             83620 8362  

  کاریالعمل حق
7430 
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  قسمت
 بخش

 طبقه گروه
زیرطبق

 ه
 ISICکد  شرح محصول

  ) کاریالعمل حقبه استثنای (فروش فضا یا زمان تبلیغات   8363  
،2211،2212 ) کاریالعمل حقبه استثنای (ی چاپی ها فروش فضای تبلیغات در رسانه 83631   

2219 

 9213 ) کاریالعمل حقبه استثنای (فروش زمان تبلیغات رادیو و تلویزیون  83632   
 7230، 7240 ) کاریالعمل حقبه استثنای (ت اینترنتی فروش فضای تبلیغا 83633   

،9249،9211 ) کاریالعمل حقبه استثنای (ی تبلیغاتی ها فروش سایر فضاها یا زمان 83639   
7430  

 7430 های تبلیغاتی سایر خدمات آگهی 83690 8369  

 7413 عمومی خدمات بررسی بازار و سنجش افکار 83700 8370 837  

  های عکاسیفرایندخدمات  دمات عکاسی وخ    838  
  خدمات عکاسی   8381  
 7494 خدمات عکسبرداری از چهره 83811   
 7494 سی مربوط به آنهای تبلیغاتی و خدمات عکا خدمات آگهی 83812   
 7494 خدمات عکاسی از رویدادها 83813   
 7494 خدمات عکاسی ویژه 83814   
 7494 ها رتوش عکس ی وخدمات بازساز 83815   
 7494 سایر خدمات عکاسی 83819   
 7494 های عکاسیفرایندخدمات  83820 8382  

   نشده در جای دیگربندی طبقه، علمی و فنی ای سایر خدمات حرفه   839  
 7499 خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی 83910 8391  
 7421 جای دیگر  نشده دربندی طبقه فنی ای، علمی و تمام خدمات دیگر حرفه 83990 8399  

  عرضه و بازیابی اطالعات خدمات ارتباطات،    84

  خدمات ارتباطات و پخش برنامه   841  
 6420 خدمات ارتباطات راه دور باسیم 84110 8411  
  خدمات تلفن ثابت  8412  
 6420 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن ثابت 84121   
 6420 خدمات مطالعه تصویری تلفن ثابت 84122   
  )تلفن همراه(خدمات ارتباطات متحرک   8413  
 6420 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن همراه 84131   
 6420 خدمات ویژه تلفن همراه 84132   
 6420 ی خصوصیها خدمات شبکه 84140 8414  
 6420 ها خدمات انتقال داده 84150 8415  
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 بخش
 طبقه گروه

زیرطبق
 ه

 ISICکد  شرح محصول

 6420 تمام خدمات ارتباطی دیگر 84160 8416  
 6420 خدمات پخش برنامه 84170 8417  

  خدمات ارتباطات اینترنتی   842  
 6420 خدمات پشتیبان اینترنت 84210 8421  
 6420 خدمات دسترسی به اینترنت 84220 8422  
 6420 ر خدمات ارتباطات اینترنتیسای 84290 8429  

 On-line( 7240(خدمات تهیه اطالعات برخطی  84300 8430 843  

  ی خبریها خدمات آژانس   844  
 9220 نشریات ادواری ی خبری به روزنامه وها خدمات آژانس 84410 8441  
 9220 تصویری ی صوتی وها ی خبری به رسانهها خدمات آژانس 84420 8442  

  خدمات بایگانی کتابخانه و   845  
 9231 خدمات کتابخانه 84510 8451  
 9231 )آرشیو( خدمات بایگانی 84520 8452  

  خدمات پشتیبانی     85

  های کاریابی و عرضه نیروی انسانی خدمات بنگاه    851  
  های کاریابی و تحقیقات اجرایی خدمات مربوط به بنگاه   8511  
 7491 مات تحقیقات اجراییخد 85111   
 7491 یابی های کار خدمات بنگاه 85112   
  خدمات عرضه نیروی انسانی   8512  
 7491 خدمات عرضه نیروی انسانی پشتیبانی اداری 85121   
 7491 خدمات عرضه نیروی انسانی کمکی خانگی 85122   
 7491 صنعت خدمات عرضه سایر کارکنان بازرگانی و 85123   
 7491 خدمات عرضه کارکنان پزشکی 85124   
 7491 نیروی انسانی خدمات عرضه سایر 85129   

  خدمات بازرسی و امنیتی    852  
 7492 خدمات بازرسی 85210 8521  
 7492 ای امنیتی خدمات مشاوره 85220 8522  
 7492 خدمات کنترل از طریق زنگ خطر 85230 8523  
 7492 )حفاظت شده(ی مسلح ها  ات ماشینخدم 85240 8524  
 7492 خدمات نگهبانی 85250 8525  
 7492 سایر خدمات امنیتی 85290 8529  
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  قسمت
 بخش

 طبقه گروه
زیرطبق

 ه
کد  شرح محصول

ISIC 

  خدمات نظافت    853  
 7493 کنی جانوران موذی خدمات ضد عفونی و ریشه 85310 8531  
 7493 ها کردن پنجره میزخدمات ت 85320 8532  
 7493 خدمات نظافت عمومی 85330 8533  
 7493 خدمات نظافت اختصاصی 85340 8534  

 7495 بندی بستهخدمات  85400 8540 854  

  سایر خدمات پشتیبانی    859  
 7499 خدمات گزارش اعتبار 85910 8591  
 7499  اعاناتآوری جمعی ها خدمات بنگاه 85920 8592  
  خدمات پشتیبانی تلفن   8593  
 7499 خدمات مراکز مکالمات تلفنی 85931   
 7499 خدمات پشتیبانی تلفن سایر 85939   
 7499 خدمات تکثیر 85940 8594  
 7499 گردآوری فهرست مشتریان پستی و خدمات پستی 85950 8595  
 7230 ها خدمات پردازش داده 85960 8596  
 7499 تجاری خدمات ساماندهی نمایشگاه و بازار 85970 8597  
 7499  نشده در جای دیگربندی طبقهخدمات پشتیبانی  سایر 85990 8599  

خدمات مـرتبط بـا کـشاورزی، شـکار، جنگلـداری، مـاهیگیری،                 86
 استخراج معدن و خدمات رفاهی

 

  خدمات مرتبط با کشاورزی، شکار، جنگلداری، ماهیگیری   861  
 0140 خدمات مرتبط با فعالیت کاشت و برداشت محصول 86110 8611  
  )دامداری(خدمات پرورش حیوانات   8612  
 012 خدمات پرورش حیوانات خانگی 86121   
 012 خدمات پرورش سایر حیوانات 86129   
 0150 خدمات مرتبط با فعالیت شکار 86130 8613  
 0200 ت جنگلداری و قطع اشجارخدمات مرتبط با فعالی 86140 8614  
 0501،0502 خدمات مرتبط با فعالیت ماهیگیری 86150 8615  

 10-14 خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن 86210 8621 862 

   گاز و توزیع آب،خدمات مرتبط با فعالیت برق   863  
  خدمات مرتبط با فعالیت برق  8631  
 4010 ) یا قراردادالزحمه حق بر اساس(خدمات انتقال برق  86311   
 4010 ) یا قراردادالزحمه حق بر اساس(خدمات توزیع برق  86312   
 



 (CPC)وری محصوالت بندی مح طبقه

 

145
  قسمت
 بخش

 طبقه گروه
زیرطبق

 ه
کد  شرح محصول

ISIC 
 4020 ) یا قراردادالزحمه حق بر اساس( خطوط لوله وسیله بهخدمات توزیع گاز  86320 8632  
 4100 ) یا قراردادالزحمه حقبر اساس ( خطوط لوله وسیله بهآب خدمات توزیع  86330 8633  
 بــر اســاس( خطــوط لولــه وســیله بــهخــدمات توزیــع آب داغ و بخــار آب  86340 8634  

 ) یا قراردادالزحمه حق
4030 

  )ها به استثنای ساختمان(نگهداری  تعمیر و، خدمات نصب    87

 و آالت ماشـین  ،ی سـاخته شـده  نگهداری محـصوالت فلـز   خدمات تعمیر و    871  
 تجهیزات

 

بـه اسـتثنای    ،  خدمات تعمیر و نگهـداری محـصوالت فلـزی سـاخته شـده             87110 8711  
  و تجهیزاتآالت ماشین

28 

 30  اداری و حسابداریآالت ماشینخدمات تعمیر و نگهداری  87120 8712  
 7250  کامپیوترافزار سختخدمات تعمیر و نگهداری  87130 8713  
  نقل  و تجهیزات حمل وآالت ماشینو نگهداری  خدمات تعمیر  8714  
 5020 خدمات تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوری 87141   
 5040 روب برفی ها  و ماشینها خدمات تعمیر و نگهداری موتورسیکلت 87142   
 نقلیه موتـوری    تریلرها و سایر وسایل     نیم ،خدمات تعمیر و نگهداری تریلرها     87143   

  نشده در جای دیگربندی طبقه
34 

 35 نقل خدمات تعمیر و نگهداری سایر تجهیزات حمل و 87149   
   و تجهیزاتآالت ماشینخدمات تعمیر و نگهداری سایر   8715  
 5260 خدمات تعمیر وسایل الکتریکی خانگی 87151   
 نشده در جای    بندی  طبقهیکی   و تجهیزات الکتر   آالت  ماشینخدمات تعمیر    87152   

 دیگر
31 

 32 خدمات تعمیر وسایل و تجهیزات مخابراتی 87153   
 33 سنجی تق اپتیکی و د،خدمات تعمیر ابزار پزشکی 87154   
 نـشده در    بنـدی   طبقـه  و تجهیـزات     آالت  ماشینخدمات تعمیر و نگهداری      87159   

 جای دیگر
29 

  خدمات تعمیر سایر کاالها   872  
 5260 خدمات تعمیر کفش و مصنوعات چرمی 87210 8721  
 5260  ساعت دیواری و جواهرات،خدمات تعمیر ساعت مچی 87220 8722  
 5260 پوشاک و منسوجات خانوار خدمات تعمیر 87230 8723  
 5260 مبلمان خدمات تعمیر 87240 8724  
 5260  نشده در جای دیگربندی قهطبخدمات تعمیر و نگهداری سایر کاالهای  87290 8729  

  )ها به استثنای ساختمان(خدمات نصب    873  
 و  آالت  ماشـین خدمات نصب محصوالت فلزی سـاخته شـده بـه اسـتثنای              87310 8731  

 تجهیزات
28 
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 بخش

 طبقه گروه
زیرطبق

 ه
کد  شرح محصول

ISIC 
 29  و تجهیزات صنعتیالتآ ماشین تولیدی و تعمیر ،خدمات نصب صنعتی 87320 8732  
 30  اداری و حسابداری و کامپیوترهاآالت ماشینخدمات نصب  87330 8733  
 32  تلویزیون و لوازم و تجهیزات ارتباطی،خدمات نصب رادیو 87340 8734  
 ابزارآالت اپتیکی و ابزار     ، و تجهیزات تخصصی پزشکی    آالت  ماشینخدمات   87350 8735  

 دقیق
33 

جـای    نـشده در بنـدی  طبقـه  و لوازم الکتریکـی     آالت  ماشینخدمات نصب    87360 8736  
 دیگر

31 

 36 جای دیگر  نشده دربندی طبقهخدمات نصب سایر کاالهای  87390 8739  

  ی فیزیکی متعلق به دیگرانها روی نهاده خدمات تولیدی بر    88

به اسـتثنای   (یگران  ی فیزیکی متعلق به د    ها  خدمات تولیدی بر روی نهاده       881  
 ) و تجهیزاتآالت ماشین

 

   و دخانیاتها  آشامیدنیها، خدمات تولید خوراکی  8811  
 15 ها  و آشامیدنیها خدمات تولید خوراکی 88111   
 16 خدمات تولید دخانیات 88112   
   پوشاک و محصوالت چرمی،خدمات تولید منسوجات  8812  
 17 جاتخدمات تولید منسو 88121   
 18 خدمات تولید پوشاک 88122   
 19 خدمات تولید محصوالت چرمی 88123   
 به استثنای مبلمان و حصیر و مصنوعات        ،پنبه خدمات تولید چوب و چوب     88130 8813  

 بافته شده
20 

 21 خدمات تولید کاغذ و مصنوعات کاغذی 88140 8814  
 23 ای سوخت هسته ی حاصل از نفت خام وها فراورده ،خدمات تولید کک 88150 8815  
 24 ها  و مصنوعات از آنییخدمات تولید مواد شیمیا 88160 8816  
 25 خدمات تولید مواد الستیکی و پالستیکی 88170 8817  
 26 ی غیر فلزیها خدمات تولید کانی 88180 8818  
 36  و تجهیزاتآالت ماشینسایر خدمات تولیدی به استثنای محصوالت و  88190 8819  

 و  آالت  ماشـین  ،خدمات تولیدی با اسـتفاده از فلـزات و محـصوالت فلـزی               882  
 تجهیزات متعلق به دیگران

 

  خدمات تولیدی با استفاده از فلزات و محصوالت فلزی متقلق به دیگران  8821  
 2892 خدمات روکش کردن و نصب محافظ فلزی 88211   
 2892  عمومی فلزات و محصوالت فلزی متعلق به دیگرانکاری تراشخدمات  88212   
 271، 272 خدمات تولید فلزات اساسی 88213   
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 بخش

 طبقه گروه
زیرطبق

 ه
کد  شرح محصول

ISIC 
،2893،2899 خدمات تولید سایر محصوالت فلزی ساخته شده و خدمات فلزکاری 88219   

281 

  نقل  حمل وخدمات تولید تجهیزات  8822  
 34 تریلرها  تریلرها و نیم،خدمات تولید وسایل نقلیه موتوری 88221   
 35 نقل خدمات تولید سایر تجهیزات حمل و 88229   
  نقل  و تجهیزات به استثنای تجهیزات حمل وآالت ماشینخدمات تولید   8823  
 30 گر  حسابداری و محاسبه، اداریآالت ماشینخدمات تولید  88231   
 31  و لوازم الکتریکیآالت ماشینخدمات تولید  88232   
 32  تلویزیون و ارتباطات،خدمات تولید لوازم و تجهیزات رادیو 88233   
 33  ساعت و ساعت مچی،اپتیکی خدمات تولید ابزار دقیق پزشکی و 88234   
 29 تجهیزات  وآالت  ماشینخدمات تولید سایر 88239   

  یر خدمات تولیدیسا    89

  تکثیر  نشر و،خدمات چاپ   891  
 221  یا قراردادالزحمه حقخدمات نشر بر اساس  89110 8911  
   یا قراردادالزحمه حقی ضبط شده بر اساس ها خدمات چاپ و تکثیر رسانه  8912  
 222  یا قراردادالزحمه حق بر اساسخدمات چاپ و خدمات مربوط به چاپ  89121   
 223  یا قراردادالزحمه حقی ضبط شده بر اساس ها خدمات تکثیر رسانه 89122   

 و خـدمات تولیـدی مـشابه        دهـی   شکل کاری،  برش کاری،  پرس گری،  ریخته 89200 8920 892  
 روی پالستیک بر

25 

   و خدمات تولیدی مشابه بر روی فلزاتکاری برش ،آهنگریگری،  ریخته   893  
 273 گری فلزات ت ریختهخدما 89310 8931  
 2891  به شکل رول درآوردن و متالوژی،کاری  برش،کاری  پرس،خدمات آهنگری 89320 8932  

   یا قراردادالزحمه حق اساس رخدمات بازیافت ب   894  
 371  یا قراردادالزحمه حقخدمات بازیافت ضایعات فلزی بر اساس  89410 8941  
 372  یا قراردادالزحمه حق ضایعات غیر فلزی بر اساس خدمات بازیافت 89420 8942  

  خدمات جمعی، اجتماعی و شخصی    9

اداره امور عمومی و سایر خدمات اجتماعی مربوط بـه کـل جامعـه،                91
  اجتماعی اجباریتأمینخدمات 

 

  خدمات اداری دولت   911  
  خدمات عمومی دولت  9111  
 7511 نونگذاری قاخدمات اجرایی و 91111   
 7511 مالیه مالی و خدمات امور 91112   
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 ه
کد  شرح محصول

ISIC 
 7511 خدمات آماری اجتماعی و  اقتصادی وریزی برنامهخدمات  91113   
 7511 خدمات دولت به تحقیبات بنیادی 91114   
 7511  در جای دیگر نشدهبندی طبقهسایر خدمات اداری دولت،  91119   
ی بهداشـتی،   هـا   ی کـه خـدمات آموزشـی، مراقبـت        مؤسساتخدمات اداری     9112  

 اجتمـاعی ارائـه    تـأمین فرهنگی و سـایر خـدمات اجتمـاعی بجـز خـدمات             
 .دهند می

 

 7512 خدمات اداری مربوط به امور آموزشی 91121   
 7512 ی بهداشتیها خدمات اداری مربوط به مراقبت 91122   
 7512 رفاه اجتماعی  مسکن وتأمینخدمات اداری برای  91123   
 7512 خدمات اداری مربوط به امور تفریحی، فرهنگی و مذهبی 91124   
  کسب و خدمات اداری برای اجرای کارامدتر عملیات کار  9113  
 7513 ماهیگیری و شکار، خدمات اداری مربوط به کشاورزی، جنگلداری 91131   
 7513 مات اداری مربوط به سوخت و انرژیخد 91132   
ع معدنی، صـنایع تولیـدی و       خدمات اداری مربوط به استخراج معدن و مناب        91133   

 ساختمان
7513 

 7513 ری مربوط به حمل و نقل و ارتباطاتخدمات ادا 91134   
هتـل و    مواد غذایی آمـاده مـصرف،        تأمینخدمات اداری مربوط به توزیع و        91135   

 رستوران
7513 

 7513 خدمات اداری عمومی مربوط به گردشگری 91136   
 7513 ی چندمنظوره توسعهها خدمات اداری مربوط به طرح 91137   
 7513 خدمات عمومی اداری مربوط به اقتصاد، بازرگانی و کار 91138   
   نشده در جای دیگربندی طبقهخدمات کلی برای دولت،   9114  
 7514 خدمات کلی پرسنلی برای دولت 91141   
 7514  نشده در جای دیگربندی طبقهسایر خدمات عمومی دولت  91149   
   کلطور بهارائه خدمات به جامعه    912  
خــدمات اداری مربــوط بــه امــور خــارجی، خــدمات دیپلمــات و کنــسولی   91210 9121  

 مرزی برون
7521 

 7521 ی اقتصادی خارجیها کمکخدمات مربوط به  91220 9122  
 7521 ی نظامی خارجیها خدمات مربوط به کمک 91230 9123  
 7522 خدمات دفاع نظامی 91240 9124  
 7522 خدمات دفاع غیر نظامی 91250 9125  
 7523 نشانی آتشخدمات انتظامی و  91260 9126  
 7523 ی حقوقیها خدمات اداری مربوط به دادگاه 91270 9127  
 7523 خدمات اداری مربوط به بازداشت یا بازپروری مجرمین 91280 9128  
 7523 سایر خدمات مربوط به نظم و امنیت عمومی 91290 9129  

   اجتماعی اجباریتأمینخدمات    913  
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 حقوق دوران بیماری، دوران زایمان یا از    یها  خدمات اداری مربوط به برنامه     91310 9131  

 کار افتادگی موقت
7530 

ی مربوط به حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، حقـوق سـالمندی،           ها  برنامه 91320 9132  
 ان غیر از کارکنان دولتبگیر مستمریناتوانی یا 

7530 

 7530 خدمات اداری مربوط به غرامت بیکاری 91330 9133  
 7530 ی مقرری خانواده و فرزندانها دمات اداری مربوط به برنامهخ 91340 9134  

  خدمات آموزشی    92

  خدمات آموزش ابتدایی   921  
 8010 دبستانی پیشخدمات آموزشی  92110 9211  
 8010 سایر خدمات آموزش ابتدایی 92190 9219  

  )راهنمایی و دبیرستان(خدمات آموزش متوسطه عمومی    922  
 8021 )دوره اول متوسط عمومی( خدمات آموزش راهنمایی 92210 9221  
 8021 )دوره دوم متوسطه(خدمات آموزش متوسطه  92220 9222  
 8022 ای حرفه خدمات آموزش متوسطه فنی و 92230 9223  

  خدمات آموزش عالی   923  
 8030  پس از دوره متوسطهای خدمات آموزش فنی و حرفه 92310 9231  
 8030 های در سطح باالتر آموزش خدمات آموزش دانشگاهی و سایر 92390 9239  

 8090 )ای فنی و حرفه(سایر خدمات آموزشی و کارآموزی  92900 9290 929  

  خدمات بهداشتی و اجتماعی     93

  خدمات بهداشتی برای انسان    931  
 8511 خدمات بیمارستانی 93110 9311  
  مات پزشکی و دندانپزشکیخد   9312  
 8512 خدمات پزشکی عمومی 93121   
 8512 تخصصی  پزشکی خدمات 93122   
 8512 خدمات دندانپزشکی 93123   
  سایر خدمات بهداشتی برای انسان   9319  
 خدمات پرستاری، خدمات فیزیوتراپی و ،خدمات مربوط به آن وضع حمل و   93191   

 پیراپزشکی
8519 

 8519 خدمات آمبوالنس 93192   
خدمات مربـوط بـه تـسهیالت بهداشـتی در واحـد مـسکونی بـه اسـتثنای              93193   

 خدمات بیمارستانی
8519 
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 8519 سایر خدمات بهداشتی برای انسان 93199   

  خدمات دامپزشکی   932  
 8520 آموز دستپزشکی برای حیوانات خدمات دام 93210 9321  
 8520 خدمات دامپزشکی برای دام 93220 9322  
 8520 سایر خدمات دامپزشکی 93290 9329  

  خدمات اجتماعی   933  
   جا و وسایل راحتیتأمینخدمات اجتماعی با   9331  
والن و  خدمات رفاهی ارائه شده از طریق مراکز دارای محل سکونت به معلـ             93311   

 سالمندان
8531 

 8531  جا و وسایل راحتیتأمینسایر خدمات اجتماعی با  93319   
   جا و وسایل راحتیتأمینخدمات اجتماعی بدون   9332  
 8532 ی روزانه از اطفال مهد کودکها خدمات مربوط به مراقبت 93321   
 نشده در جـای     بندی  هطبق ،خدمات راهنمایی و مشاوره در رابطه با کودکان        93322   

 دیگر
8532 

 8532 تأمین جاخدمات رفاهی بدون  93323   
 8532 ای خدمات بازپروری و توانبخشی حرفه 93324   
 8532  جا و وسایل راحتیتأمینسایر خدمات اجتماعی بدون  93329   

خدمات مربوط به فاضالب و دفع زبالـه، بهداشـت محـیط و سـایر                   94
  حفاظت از محیط زیستخدمات مربوط به

 

  خدمات مربوط به فاضالب   941  
 9001 خدمات مربوط به دفع فاضالب 94110 9411  
 9001 خدمات تخلیه چاه و نظافت 94120 9412  

  خدمات دفع زباله   942  
  خطر بی و دفع ضایعات آوری جمعخدمات   9421  
 9002 خطر بی ضایعات آوری جمعخدمات  94211   
 9002 خطر بیخدمات دفع ضایعات  94212   
  آوری و دفع ضایعات خطرناک ات جمعخدم  9422  
 9002  ضایعات خطرناکآوری جمعخدمات  94221   
  9002 خدمات دفع ضایعات خطرناک 94222   

  خدمات بهداشتی و مشابه آن   943  
 9002 خدمات رفتگری و پاک کردن برف 94310 9431  
 9003 سایر خدمات بهداشتی 94390 9439  
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 9003 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه 94900 9490 949  

  ی دارای عضوها خدمات سازمان    95

ی کــار و کـسب و کــار فرمایــان و  هـا  خـدمات ارائــه شـده توســط ســازمان     951  
 ای ی حرفهها نسازما

 

 9111 ی کار و کسب و کار فرمایانها خدمات ارائه شده توسط سازمان 95110 9511  
 9112 ای ی حرفهها خدمات ارائه شده توسط سازمان 95120 9512  

 9120 ی اصنافها  خدمات ارائه شده توسط اتحادیه 95200 9520 952  

  دارای عضوی ها خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان   959  
 9191 خدمات دینی و مذهبی 95910 9591  
 9192 ی سیاسیها خدمات ارائه شده توسط سازمان 95920 9592  
بندی نشده در     ی دارای عضو، طبقه   ها  خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان       9599  

 جای دیگر
 

 9199 خدمات پشتیبانی برای بهسازی شهری و تسهیالت جمعی 95991   
 9199 ی ویژه حمایتیها خدمات گروه 95992   
 9199 ی جوانانها خدمات ارائه شده توسط انجمن 95993   
بنـدی   ی دارای عـضو، طبقـه  هـا  خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان      سایر 95999   

 نشده در جای دیگر
9199 

  ورزشی خدمات تفریحی، فرهنگی و    96

  ا و سایر خدمات مربوط به آنخدمات مربوط به صدا و سیم   961  
  صداگذاری پس از تولید خدمات مربوط به ضبط صدا و  9611  
 9211 خدمات مربوط به ضبط صدا 96111   
 9211 خدمات صداگذاری پس از تولید 96112   
یی و فــیلم ویــدئوتلویزیــونی، نــوار  هــای رادیــویی و برنامــه خــدمات تولیــد  9612  

 سینمایی
 

9211، 9213 ویدئویینوار  تلویزیونی و های فیلم سینمایی و خدمات تولید برنامه 96121   
9211، 9213 های رادیویی خدمات تولید برنامه 96122   
 9211 سیما خدمات پشتیبانی تولیدات صدا و 96130 9613  
 هـای  برنامه ی سینمایی، نوارهای ویدئویی و    ها   خدمات مربوط به تولید فیلم      9614  

 رادیو تلویزیون
 

 9211 ی تلویزیونیها یی و برنامه ویدئوی سینمایی نوارها خدمات توزیع فیلم 96141   
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 9211 ییویدئوخدمات پس از تولید فیلم و نوار  96142   
 9211 تلویزیونی یی ودئووینوار  خدمات مربوط به تولید فیلم سینمایی سایر 96149   
   در تلویزیونبجزخدمات نمایش فیلم   9615  
 9212   سینمایی های  نمایش فیلم ماتخد 96151   
 9212  ویدئویی   نوارهای خدمات نمایش 96152   
 9213 )بندی زمان  وریزی برنامه( خدمات پخش 96160 9616  

  های تفریحی زنده برنامه سایر وخدمات ترویج و اجرای هنرهای نمایشی    962  
، 9219 ی هنرهای نمایشیها ترویج فعالیت خدمات سازماندهی و 96210 9621  

9214 
، 9219 ی هنری و نمایشیها تولید فعالیت خدمات نمایش و 96220 9622  

9214 
 9214 ه جهت تسهیل اجرای هنرهای نمایشیخدمات ارائه شد 96230 9623  
 9214 ی زنده تفریحیها سرگرمی یر خدمات هنرهای نمایشی وسا 96290 9629  

  خدمات بازیگران و سایر هنرمندان   963  
 9214 خدمات هنرمندان نمایش 96310 9631  
 ســایر هنرمنــدان بجــز ســازان و  مجــسمه،خــدمات نویــسندگان، شــاعران 96320 9632  

 هنرمندان نمایش
9214 

  ها نگهداری موزه خدمات حفظ و   964  
  اماکن تاریخی وها  حفاظت از ساختمان خدمات موزه و  9641  
 9232 اماکن تاریخی وها  ساختمانبجز  ها خدمات موزه 96411   
 9232 ی تاریخیها خدمات حفاظت از اماکن و ساختمان 96412   
  ذخایر طبیعت جانورشناسی و ،شناسی گیاهی ها خدمات مربوط به باغ  9642  
 9233 جانورشناسی  وشناسی گیاهی ها خدمات باغ 96421   
 بـر ذخـایر      خدمات حفظ و نگهداری ذخایر طبیعت شامل خـدمات نظـارت           96422   

  طبیعی
9233 

  خدمات ورزشی و ورزش تفریحی   965  
 9241 رویدادهای ورزشی ترویج ورزش و خدمات سازماندهی و 96510 9651  
 9241 ورزشی تفریحی ور تسهیالت ورزشی وخدمات اداره ام 96520 9652  
 9241   تفریحی های  و ورزش  ورزشی سایر خدمات 96590 9659  

  سایر خدمات حمایتی خدمات مربوط به قهرمانان ورزشی و   966  
 9241 خدمات قهرمانان ورزشی 96610 9661  
9241، 9249 خدمات حمایتی مربوط به ورزش تفریحی 96620 9662  
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  ها سایر خدمات تفریحی و سرگرمی   969  
 9219  و تفریحی مشابهها ی مخصوص تفریحات و سرگرمیها خدمات باغ 96910 9691  
 9249 بندی  شرطخدمات قمار و 96920 9692  
 9249 کننده ی سرگرمها خدمات ماشین 96930 9693  
9219، 9249 جای دیگر  نشده دربندی طبقهتفریحی   وکننده سرگرمخدمات  سایر 96990 9699  

  خدمات سایر    97

  رنگ کردن کردن و تمیز خدمات شستشو،   971  
 9301  ای  سکه های  لباسشویی مات واحدخد 97110 9711  
 9301 )شامل تمیز کردن محصوالت خزدار(خدمات خشکشویی  97120 9712  
 9301 سایر خدمات تمیز کردن منسوجات 97130 9713  
 9301 خدمات اتو کردن 97140 9714  
 9301 آمیزی رنگ خدمات رنگرزی و 97150 9715  

  سالمت جسمانی خدمات مربوط به زیبایی و   972  
 9302 آرایشگران خدمات آرایش مو و 97210 9721  
 9302 ناخن پا ن دست، آرایش پا وناخ  آرایش دست و،خدمات بزک 97220 9722  
 9309 خدمات مربوط به سالمتی جسمانی 97230 9723  
 9302  دیگر نشده در جایبندی طبقهسایر خدمات مربوط به زیبایی  97290 9729  

  دفن کفن و سوزاندن و، )تشیع جنازه(خدمات مراسم تدفین    973  
 9303 وزاندن جسدس وها  خدمات مربوط به گورستان 97310 9731  
 9303 کفن خدمات مربوط به دفن و 97320 9732  

  سایر خدمات متفرقه    979  
 9309 خدمات محافظین افراد 97910 9791  
 9309  نشده در جای دیگربندی ، طبقهسایر خدمات متفرقه 97990 9799  

   خانگی خدمات    98

 9500  خانگی خدمات 98000 9800 980  

  مرزی برونی ها هیئت وها  دمات ارائه شده توسط سازمانخ    99

 9900 مرزی برونی ها هیئت وها  خدمات ارائه شده توسط سازمان 99000 9900 990  
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  نام محصول  کد

 محصوالت کشاورزی، جنگلداری و شیالت 0
 کاری سبزیمحصوالت کشاورزی، بستانکاری و  01

 غالت 011
 )مخلوط گندم و چاودار(گندم و متل  0111

 )مخلوط گندم و چاودار(گندم و متل  01110
 )دورومگندم (گندم سخت  01110
 گندم سیاه 01110
 گندم معمولی 01110

 )دانه ذرت(ذرت  0112
 )دانه ذرت(ذرت  01120

 ذرت جارویی 01120
 ذرت ساالدی 01120
 ذرت سخت 01120

 )شلتوک( نکنده برنج پوست 0113
 )شلتوک( نکنده پوستبرنج  01130

 انواع شلتوک استان مازندران 01130
 نام شلتوک بی 01130
 شلتوک طارم دیلمانی 01130
 شلتوک طارم محلی 01130
 انواع شلتوک استان گیالن 01130
 ) دم زرد ودم سرخ حسن سرایی،(شلتوک صدری ممتاز  01130
 نام بیشلتوک  01130
 شلتوک حسن سرایی 01130
 شلتوک حسنی 01130
 شلتوک دم زرد 01130
 شلتوک دم سرخ 01130
 )طارم موالیی(شلتوک صدری درجه دو  01130
 )هاشمی(شلتوک صدری درجه یک  01130
 )صدری درجه دو(شلتوک طارم موالیی  01130
 )صدری درجه یک( شلتوک هاشمی 01130
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  نام محصول  کد

 محصول شلتوک پر 01130
 شلتوک خزر 01130
 شلتوک ندا 01130
 شلتوک ساحل 01130
 سپیدرودشلتوک  01130
 شلتوک فجر 01130
 شلتوک نعمت 01130
 شلتوک هراز 01130
 ی مرکزی و جنوبیها انواع شلتوک استان 01130
 سایر انواع شلتوک 01130
 1شلتوک آمل  01130
 2شلتوک آمل  01130
 3شلتوک آمل  01130
 شلتوک کامفیروز 01130
 شلتوک کوهرنگ 01130
 1شلتوک چرام  01130
 2شلتوک چرام  01130
 3شلتوک چرام  01130
 ندگیشلتوک ساز 01130
 شلتوک لنجان 01130
 1شلتوک یاسوج  01130
 2شلتوک یاسوج  01130

 کنده برنج پوست 0114
 کنده پوستبرنج  01140

 انواع برنج استان مازندران 01140
 نام بیبرنج  01140
 برنج طارم محلی 01140
 برنج طارم دیلمانی 01140
 انواع برنج استان گیالن 01140
 ) دم زرد،دم سرخ، حسن سرایی(متاز برنج صدری م 01140
 نام بیبرنج  01140
 برنج حسن سرایی 01140
 برنج حسنی 01140
 برنج دم زرد 01140
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  نام محصول  کد

 برنج دم سرخ 01140
 )طارم موالیی(برنج صدری درجه دو  01140
 )هاشمی(برنج صدری درجه یک  01140
 )صدری درجه دو(برنج طارم موالیی  01140
 )صدری درجه یک( یبرنج هاشم 01140
 پر محصولبرنج  01140
 برنج خزر 01140
 برنج ساحل 01140
 سپیدرودبرنج  01140
 برنج فجر 01140
 برنج ندا 01140
 برنج نعمت 01140
 برنج هراز 01140
 ی جنوبی و مرکزیها انواع برنج استان 01140
 1برنج آمل  01140
 2برنج آمل  01140
 3برنج آمل  01140
 1برنج چرام  01140
 2برنج چرام  01140
 3برنج چرام  01140
 1برنج یاسوج  01140
 2برنج یاسوج  01140
 برنج سازندگی 01140
 برنج کوهرنگ 01140
 برنج لنجان 01140
 برنج کامفیروز 01140
 سایر انواع برنج 01140

 جو 0115
 جو 01150

  سراسری13جو  01150
 جو افضل 01150
 جو ایذه 01150
 جو بدون پوشینه 01150
 جو پروداکتیو 01150
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  نام محصول  کد

 جو جنوب 01150
 جو دشت 01150
 جو ریحان 01150
 1جو سرارود  01150
 جو سهند 01150
 جو صحرا 01150
 جو کارون 01150
 جو کارون در کویر 01150
 جو کویر 01150
 ییجو ماکو 01150
 جو نومار 01150
 جو والفجر 01150

 اودار، یوالفچ 0116
 چاودار، یوالف 01160

 چاودار 01160
 یوالف 01160

 سایر غالت 0119
 سایر غالت 01190

 ارزن 01190
 انواع سورگوم 01190
 ای سورگوم دانه 01190
 )کیمیا( ای سورگوم دانه 01190
 )سپیده (ای سورگوم دانه 01190
 )پیام( ای سورگوم دانه 01190

 ها سبزی 012
 زمینی سیب 0121

 زمینی سیب 01210
  استامبولیزمینی سیب 01210
  شیرینزمینی سیب 01210
  معمولیزمینی سیب 01210

 )بدون غالف (کنده پوستبقوالت خشک،  0122
 )بدون غالف (کنده پوستبقوالت خشک،  01220



158 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نخود 01220
 )دانه خشک(نخود ایرانی  01220
 نخود سیاه 01220
 واع لوبیاان 01220
 )پاچه باقال(لوبیای محلی  01220
 انواع باقال 01220
 )خشک(باقال  01220
 سایر بقوالت 01220
 عدس 01220
 )دانه خشک(لوبیا چشم بلبلی  01220
 )دانه خشک(لوبیا چیتی  01220
 )دانه خشک(لوبیا سفید  01220
 )دانه خشک(لوبیا قرمز  01220
 ماش 01220

 ، تازه یا سرد شدهها یسبزسایر  0123
 خرنوب 01231

 جای دیگر، تازه یا سرد شده  نشده دربندی طبقه ها سبزیسایر  01239
 بقوالت سبز 01239
 باقال سبز 01239
 لوبیا سبز 01239
 نخود سبز 01239
 نخودفرنگی 01239
  انواع–ها سبزی 01239
  نازک برگها سبزی 01239
 تره 01239
 اسفناج 01239
 بامیه 01239
 چهزپیا 01239
 تربچه 01239
 ترخون 01239
 جعفری 01239
 ریحان 01239
 سیر سبز 01239
 شاهی 01239



159 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شنبلیله 01239
 شوید 01239
 گشنیز 01239
 مرزه 01239
 نعناع 01239
  پهن برگها سبزی 01239
 انواع کاهو 01239
 انواع کلم 01239
 انواع کنگر 01239
 اسریو 01239
 )آندیو(کاسنی فرنگی  01239
 کاهو 01239
 کاهو پیچ 01239
 کرفس 01239
 )کلم پیچ(کلم برگی  01239
 کلم پیچ 01239
 کلم چینی 01239
 کلم سفید 01239
 )کلم بروکسل( کلم فندقی 01239
 کلم قرمز 01239
 کلم قمری 01239
 کنگر 01239
 )آرتیشو(کنگر فرنگی  01239
 ای  ریشه غدهها سبزی 01239
 هویج 01239
 انواع پیاز 01239
 )خشک(پیاز سفید طارم  01239
 )خشک(پیاز سفید کاشان  01239
 )خشک(پیاز قرمز آذرشهر  01239
 )خشک( پیاز 01239
 )خشک( سیر 01239
 شلغم 01239
 انواع چغندر 01239
 چغندر ساالدی 01239
 چغندر قرمز 01239



160 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چغندر لبویی 01239
 انواع ترب 01239
 ترب سفید 01239
 ترب سیاه 01239
 جات صیفی 01239
 انواع بادمجان 01239
 یای بادمجان دلمه 01239
 بادمجان معمولی 01239
 فرنگی گوجهانواع  01239
 ای فرنگی گلخانه گوجه 01239
 فرنگی رسمی گوجه 01239
 انواع خیار 01239
 ای خیار گلخانه 01239
 ر رسمیخیا 01239
 انواع کدو 01239
 کدو مسمایی 01239
 تنبل کدو 01239
 قلیانی کدو 01239
 انواع قارچ 01239
 یای قارچ دکمه 01239
 )خودرو(قارچ دنبالن  01239
 قارچ صدفی 01239
 )مرتعی( خودرو ها سبزیانواع  01239
  نازک برگ مرتعیها سبزی 01239
 شاهی مرتعی 01239
 مرتعیاسفناج  01239
 جعفری مرتعی 01239
 ریحان مرتعی 01239
 شوید مرتعی 01239
 گشنیز مرتعی 01239
 نعناع مرتعی 01239
  معطر مرتعیها سبزی 01239
 بامیه مرتعی 01239
 چه مرتعیزپیا 01239
 تربچه مرتعی 01239



161 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ترخون مرتعی 01239
 زیره سبز مرتعی 01239
 سیر سبز مرتعی 01239
 ه مرتعیمرز 01239
  پهن برگ مرتعیها سبزی 01239
 آندیو مرتعی 01239
 ریواس مرتعی 01239
 کاهو مرتعی 01239
 کرفس مرتعی 01239
 کلم مرتعی 01239
 کنگر مرتعی 01239
  مرتعیای  ریشه غدهها سبزی 01239
 پیاز مرتعی 01239
 ترب مرتعی 01239
 سیر مرتعی 01239
 شلغم مرتعی 01239
 )مرتعی( خودروها سبزیسایر  01239
 آلوئه ورا 01239
 آویشن 01239
 بابونه 01239
 بادرنجبویه 01239
 بومادران 01239
 حنا 01239
 خاکشیر 01239
 ختمی 01239
 رزماری 01239
 روناس 01239
 الطیب سنبل 01239
 دانه سیاه 01239
 فلفل 01239
 قدومه 01239
 گاوزبان 01239
 مورد 01239
 ورون 01239
 وسمه 01239



162 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های خوراکی سرشار از نشاسته یا اینولین  و غدهها ریشه 0124
 ی خوراکی سرشار از نشاسته یا اینولینها غده و ها ریشه 01240

 ی آجیلیها میوه و ها میوه 013
  تازه یا خشک شده جوزانجیان وانبه، گالبی هندی خوج، آناناس، انجیر، موز، نارگیل، گردو برزیلی، خرما، 0131

  جوزانجیان تازه یا خشک شده وانبه، گالبی هندی خوج، آناناس، انجیر، موز، نارگیل، گردو برزیلی، خرما، 01310
 انواع خرما 01310
 خارک 01310
 خرما آل مهتری 01310
 خرما ارزق 01310
 خرما استعمران 01310
 ییخرما خاصو 01310
 خرما خضراوی 01310
 رما خالصخ 01310
 خرما خنیزی 01310
 خرما درهی 01310
 خرما دشتستان 01310
 خرما دیری 01310
 خرما ربی 01310
 خرما زرک 01310
 محمدی خرما شاه 01310
 خرما شاهانی 01310
 خرما شهابی 01310
 خرما قصب 01310
 خرما قالویی 01310
 خرما کبکاب 01310
 خرما کروت 01310
 تخرما لش 01310
 خرما مصلی 01310
 خرما مضافتی 01310
 خرما هلیلی 01310
 رطب 01310
 سایر انواع خرما 01310
 انواع انجیر 01310
 انجیر سبز اصطهبان 01310



163 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انجیر منجیفی کرمانشاه 01310
 انجیر سیاه لرستان 01310
 پیازی انجیر پوست 01310
 موز 01310
 آناناس 01310
 انبه 01310
 )پاپایا(خربزه درختی  01310
 )گالبی وحشی( خوج 01310
  جوزانجیان،گالبی هندی 01310
 نارگیل 01310

 مرکبات، تازه یا خشک شده 0132
 مرکبات، تازه یا خشک شده 01320
 انواع پرتقال 01320
 )والنسیا(پرتقال  01320
 )ناول(پرتقال تامسون  01320
 )ناول(پرتقال واشنگتن  01320
 پرتقال هاملین 01320
 انواع لیموترش 01320
 )اورکا(لیموترش  01320
 )شیراز(لیموترش  01320
 )لیسبون(لیموترش  01320
 لیموشیرین 01320
 انواع نارنگی 01320
 )انشو(نارنگی  01320
 )پیچ(نارنگی  01320
 )سیاهو(نارنگی  01320
 )کلماتین(نارنگی  01320
 )کینو(نارنگی  01320
 )محلی(نارنگی  01320
 انواع گریپ فروت 01320
 توسرخ گریپ فروت 01320

 گریپ فروت توسفید 01320

 سایر مرکبات 01320
 بالنگ 01320



164 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دارابی 01320
 نارنج 01320

 انواع انگور، تازه 0133
 انواع انگور، تازه 01330
 انگور شاهانی 1330
 انگورپیکانی 1330
 انگور شاهرودی 1330
 دانه انگور بی 1330
 انگور عسگری 1330
 انگورکشمشی 1330

 ی تازهها میوهسایر  0134
 های همانند خربزه و میوه 01341
 انواع خربزه 01341
 آبادی خربزه شاه 01341
 خربزه آتشین 01341
 خربزه تاشکندی 01341
 خربزه خاقانی 01341
 خربزه زابلی 01341
 خربزه زرد ایوانکی 01341
 خربزه شیرازی 01341
 خربزه قصری 01341
 خربزه گرکاب 01341
 خربزه گرمساری 01341
 خربزه مشهدی 01341
 دستنبو 01341
 طالبی 01341
 گرمک 01341
 هندوانه 01341

 یا سرد شده نشده در جای دیگر، تازه بندی طبقهی ها میوهسایر  01349
 ازگیل 01349
 زرشک 01349
 زغال اخته 01349
 سماق 01349



165 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 عناب 01349
  انار ودار شامل سیب، گالبی، به های دانه وهیم 01349
 انواع سیب 01349
 سیب گالب 01349
  سایر انواع-سیب 01349
 سیب رد دلیشز 01349
 سیب زرد 01349
 سیب قرمز 01349
 سیب گلدن دلیشز 01349
 سیب لبنانی 01349
 انواع گالبی 01349
 یام دوشسگالبی ویل 01349
 گالبی اسپادونا 01349
 میوه گالبی شاه 01349
 گالبی بیروتی 01349
 درگزی گالبی 01349
 گالبی دم کج کرج 01349
 سردرود گالبی 01349
 گالبی سیف تبریزی 01349
 گالبی کوشیا 01349
 گالبی نطنزی 01349
 انواع به 01349
 به حاج رفیعی 01349
  بهسایر انواع 01349
 به شمس اصفهانی 01349
 به نیشابوری 01349
 انواع انار 01349
 انار خزر بردسکن 01349
 انار نادری بادرور 01349
 ریز رباب نی انار 01349
 ساوه انار 01349
 شیشه کپ فردوس انار 01349
  جنگلیدار دانههای  میوه 01349
 دار دانهی ها میوهسایر  01349
 آلبالو و گیالس گوجه، ،انواع آلو  شفتالو،،و قیسی، هلو، شلیل  شامل زردآلوردا هستهی ها میوه 01349



166 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آلبالو 01349
 انواع آلو 01349
 زردآلو 01349
 شفتالو 01349
 شلیل 01349
 قیسی 01349
 گیالس 01349
 هلو 01349
 دار هستهی ها میوهسایر  01349
 تمشک و سایر انواع توت  سیاه،توت توت سفید، ،فرنگی توتانواع توت شامل  01349
 فرنگی توتانواع  01349
 کردستان فرنگی توت 01349
  سلوافرنگی توت 01349
  کاماراسوفرنگی توت 01349
 اتابکی فرنگی توت 01349
 شمیرانی فرنگی توت 01349
 فرنگی توتسایر انواع  01349
 انواع توت درختی 01349
 تمشک 01349
 توت سفید 01349
 توت سیاه 01349
 سایر انواع توت 01349
 شاتوت 01349
 انواع توت جنگلی 01349
 سنجد 01349

 ، خشک شدهها میوهسایر  0135
 ، خشک شدهها میوهسایر  01350
 آلبالو خشک 01350
 خشک آلو 01350
 انجیر خشک 01350
 توت خشک 01350
 توت سیاه خشک 01350
 کشمش 01350
 )خشک (ها یوهمانواع برگه  01350



167 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پرتقالبرگه  01350
 برگه خرمالو 01350
 برگه زردآلو 01350
 برگه قیسی 01350
 برگه کیوی 01350
 برگه گرمکی 01350
 برگه گالبی 01350
 برگه لیموترش 01350
 برگه هلو 01350
 برگه هندوانه 01350
 )خشک شده (ها میوهسایر  01350

  شامل بادام، فندق، گـردو، پـسته،       نکنده  پوست یا   کنده  پوستخشک شده، اعم از      ه یا ی آجیلی، تاز  ها  میوه سایر 0136
 بلوط بلوط و شاه

 شامل بادام، فندق، گـردو، پـسته،        نکنده  پوست یا   کنده  پوستخشک شده، اعم از      ی آجیلی، تازه یا   ها  میوه سایر 01360
 بلوط بلوط و شاه

 انواع پسته 01360
 آبادی پسته ابراهیم 01360
 پسته ابراهیمی 01360
 پسته احمد آقایی 01360
 پسته اکبری 01360
 پسته امجدی 01360
 پسته ایتالیایی 01360
 پسته بادامی زرند 01360
 پسته جندقی 01360
 پسته سرخسی 01360
 پسته سنجری دامغان 01360
 پسند پسته شاه 01360
 پسته فندقی 01360
 پسته قزوینی 01360
 بادیآ ه کریمپست 01360
 قوچی پسته کله 01360
 پسته لک سیریزی 01360
 پسته مرآتی 01360
 پسته ممتاز 01360



168 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع بادام 01360
 )ییماما(بادام  01360
 )سفید(بادام  01360
 )ربیع(بادام  01360
 گردو 01360
 فندق 01360
 بلوط 01360
 بلوط شاه 01360
 ی آجیلیها میوه سایر 01360
 ی آجیلی جنگلیها میوه 01360
 بلوط 01360
 پسته کوهی 01360

 ی روغنیها میوه و ها دانه 014
 )لوبیای روغنی(سویا  0141

 )لوبیای روغنی(سویا  01410
 کلزا و ی روغنی شامل سویاها دانه 01410
 کلزا 01410

  زیتون وزمینی بادامی روغنی شامل ها میوه 0142
  زیتون وزمینی بادامامل ی روغنی شها میوه 01420

 زمینی بادام 01420
 زیتون 01420

 منداب و خردل) شلغم روغنی(گل رنگ، کلم روغنی  ، کنجد،آفتابگرداندانه  0143
 منداب و خردل) شلغم روغنی(گل رنگ، کلم روغنی  ، کنجد،آفتابگرداندانه  01430
 خردل 01430
 آفتابگرداندانه  01430
 )شلغم روغنی(کلم روغنی  01430
 کنجد 01430
 گل رنگ 01430
 منداب 01430

 تخم پنبه 0144
 تخم پنبه 01440

 )وش(پنبه  01440



169 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ی روغنی شامل شاهدانهها میوهجای دیگر و   نشده دربندی طبقهی روغنی ها دانه 0149
 ی روغنی شامل شاهدانهها میوهجای دیگر و   نشده دربندی طبقهی روغنی ها دانه 01490

 شاهدانه 01490

 ها سبزی بذر  وها میوهبذر   وها گل غنچه گل، بذر گیاهان زنده، شاخه و 015
 قارچ) بذر(، شاخه و قلمه هاک ها ریشه و ها غدهگیاهان زنده، پیازها،  0151

 قارچ) بذر(، شاخه و قلمه هاک ها ریشه و ها غدهگیاهان زنده، پیازها،  01510
 انواع گل ها 01510
 آلسترومریا 01510
 سنبل 01510
 شیپوری 01510
 آفتابگردان زینتی 01510
 آمارانتوس 01510
 آنتوریوم 01510
 ابری 01510
 ارکیده 01510
 اطلسی 01510
 تاج خروس 01510
 جعفری 01510
 داوودی 01510
 رز 01510
 رعنازیبا 01510
 زنبق 01510
 ژربرا 01510
 سلوزیا 01510
 شب بو 01510
  کوکب 01510
 کوکب کوهی 01510
 گالیول 01510
 الله 01510
 لیسیانتوس 01510
 لیلیوم 01510
 مریم 01510
 میخک 01510
 مینا چمنی 01510



170 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نرگس 01510
 همیشه بهار 01510
 های زینتی سایر گل 01510
 درختچه های زینتی درختان و 01510
 ارغوان 01510
 اقاقیا 01510
  سروانواع  01510
 انواع کاج 01510
 ونبرگ  01510
 ختمی 01510
 ای رز بوته 01510
 زرشک زینتی 01510
 شمشاد 01510
 نارون 01510
 یاس زرد 01510
 ...انواع بیدها، توری، برگ بو، شاه پسندو 01510
  برگ بو 01510
 شاه پسند 01510
 بیدمجنون 01510
 بیدمشک 01510
 توری 01510
 )پیچ های زینتی(ای زینتی باال روندهگونه ه 01510
 الدوله پیچ امین 01510
 پیچ اناری 01510
 پیچ برفی 01510
 پیچ تلگرافی 01510
 پیچ گلیسین 01510
 های زینتی باالرونده سایر انواع گونه 01510
 گل ساعتی 01510
 موچسب 01510
 نسترن 01510
 گیاهان پوششی 01510
 آلیوم 01510
 اع پاپیتالانو 01510
 ...)پوا، فستوکاو(انواع چمن 01510



171 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع سدوم 01510
 بنفشه معطر 01510
 دایکوندرا 01510
 سایر گیاهان پوششی 01510
 نازگوشتی 01510
 هوستا 01510
 برگ زینتی گلدار 01510
 آزالیا 01510
 آکالیف 01510
 آماریلیس 01510
 بگونی 01510
  بنفشه آفریقایی 01510
 خورشیدی 01510
 سایرانواع برگ زینتی گلدار 01510
 گل کاغذی 01510
 مشعلی 01510
  )گلدانی ها(گیاهان آپارتمانی 01510
  آرالیا 01510
  آکمه آ 01510
  اسپات فیلیوم 01510
  اگلونما 01510
  انواع کاکتوس 01510
  انواع نخل زینتی 01510
 پاندانوس 01510
 پتوس 01510
  سریومپالتی 01510
 پیرومیا 01510
 حسنی یوسف 01510
 دراسنا 01510
 دیفن باخیا 01510
 سانسوریا 01510
 سیسوس 01510
 سیکاس 01510
 شلفرا 01510
 عبایی 01510



172 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فیتونیا 01510
 فیکوس 01510
 فیلودندرون 01510
 کاالذیوم 01510
 کردیلین 01510
 گازمانیا 01510
 لیندا 01510
 نتمارا 01510
 )برگ انجیری(مونسترا  01510
  انواع-نخل زینتی 01510
 نخل مرداب 01510
 یوکا  01510
  سایر–گیاهان آپارتمانی 01510
 سایر گیاهان آپارتمانی 01510
 نهال درختان غیر مثمر 01510
 نهال درختان مثمر 01510
 انواع بوته ها 01510
  انواع-بوته ها 01510
 هاانواع پیاز 01510
 انواع غده ها 01510
 ریزوم ها 01510
 شاخه 01510
 قلمه 01510
 )گیاهان زینتی(قارچ 01510
 انواع نهال ها 01510

 شاخه و غنچه گل برای دسته گل، حلقه گل، سبد گل و اقالم مشابه 0152
 شاخه و غنچه گل برای دسته گل، حلقه گل، سبد گل و اقالم مشابه 01520

  شاخه و غنچه گل برای–حلقه گل 01520
  شاخه و غنچه گل برای–دسته گل 01520
 سایر انواع شاخه، غنچه و اقالم مشابه 01520
  شاخه و غنچه گل برای–سبد گل 01520
 ها شاخه بریده 01520
 شاخه و غنچه گل برای حلقه گل 01520

 ها ها و بذر میوه بذرگل 0153



173 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها ها و بذر میوه بذرگل 01530
 فضای باز بذر انواع گل  در 01530
 فضای بسته بذر انواع گل در 01530
 بذرگل محمدی 01530
 ...های دانه دار شامل سیب، گالبی، به و   بذر انواع میو 01530
 بذر انار 01530
 بذر به 01530
 بذر سیب  01530
 بذر گالبی 01530
 دار های هسته بذر انواع میو 01530
 بذر آلبالو 01530
 بذر آلو 01530
 بذر زرد آلو 01530
 بذر شفتالو 01530
 بذر شلیل 01530
 بذر قیسی 01530
 بذر گوجه سبز 01530
 بذر گیالس 01530
 بذر هلو 01530
 دار های هسته بذر سایر میوه 01530
 بذر انواع خرما 01530
 بذر مرکبات 01530
 های تازه بذر میوه 01530
 بذر خربزه 01530
 بذر دستنبو 01530
 بذر طالبی 01530
 بذرگرمک 01530
 بذر هندوانه 01530
 های آجیلی بذر میوه 01530
 بذر بادام 01530
 بذر پسته 01530
 بلوط بذر شاه 01530
 بذر فندق 01530
 بذر بلوط 01530
 بذر گردو 01530



174 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع توتبذر  01530
 توت سفیدبذر  01530
  سیاهبذر توت 01530
 بذر تمشک 01530
 بذر توت فرنگی 01530
 بذر شاتوت 01530
 های روغنی بذر دانه 01530
 بذر آفتابگردان 01530
 سویابذر  01530
 پنبهبذر  01530
 بذرخردل 01530
 بذر زیتون 01530
 بذر کلزا 01530
 بذر کنجد 01530
 رنگ  بذر گل 01530
 های روغنی سایر دانهبذر  01530

 ها به استثنای بذر چغندر زیبذر سب 0154
 ها به استثنای بذر چغندر بذر سبزی 01540
 ها باریک برگ بذر سبزی 01540
 بذر اسفناج 01540
 بذر ترخون 01540
 بذر تره 01540
 بذر جعفری 01540
 بذر ریحان 01540
 بذر شاهی 01540
 بذر شنبلیله 01540
 بذر شوید 01540
 بذر گشنیز 01540
 ذر مرزهب 01540
 بذر نعناع 01540
 ها پهن برگ بذر سبزی 01540
 بذر آندیو 01540
 بذر ریواس 01540
 بذر کاهو 01540



175 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بذر کرفس 01540
 بذر کلم 01540
 بذر کنگر 01540
 ای ها ریشه غده بذر سبزی 01540
 بذر پیاز 01540
 بذر ترب 01540
 بذر چغندر ساالدی 01540
 بذر سیر 01540
 بذر شلغم 01540
 بذر هویج 01540
 جات بذر صیفی 01540
 بذر بادمجان 01540
 بذر خیار 01540
 بذر کدو 01540
 فرنگی بذر گوجه 01540

 ای ای و ادویه محصوالت نوشابه 016
 ای محصوالت نوشابه 0161

 )نشده کافئین گرفته(قهوه بو نداده  01611
 )نشده کافئین گرفته(قهوه بو نداده  01611

  کیلوگرم2بندی اولیه بیش از   و چای نسبتاً تخمیرشده در بسته)تخمیرشده(چای سیاه ) تخمیرنشده(چای سبز  01612

 ماته 01613

 دانه کاکائو، خام یا بو داده 01614

 آوری شده یا نشده ها، اعم از عمل ادویه 0162
 آوری شده یا نشده ها، اعم از عمل ادویه 01620

 دون فرایند صنعتیتوتون، ب 017
 های توتون دارویی که دور بریده یا ساقه بریده باشد برگ 0171

 های توتون دارویی که دور بریده یا ساقه بریده باشد برگ 01710

 سایر انواع توتون، بدون فرایند صنعتی 0179
 سایر انواع توتون، بدون فرایند صنعتی 01790

 انواع تنباکو 01790



176 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تونانواع تو 01790
 تنباکو اصفهانی 01790
 تنباکو برازجانی 01790
 تنباکو خراسانی 01790
 تنباکو شیرازی 01790
 تنباکو گلپایگانی 01790
 توتون بارلی 01790
 توتون باسما 01790
 توتون برازجانی 01790
 توتون ترابوزان 01790
 توتون خراسانی 01790
 توتون شیرازی 01790
 یگانیتوتون گلپا 01790
 توتون ویرجینیا 01790

 گیاهان مورد استفاده برای تولید شکر 018
 چغندر قند 0181

 چغندر قند 01810

 نیشکر 0182
 نیشکر 01820

 بندی نشده در جای دیگر مواد گیاهی خام طبقه 019

0191 

ـ                     ده یـا نـشده و یـا        کاه و پوست غالت آماده نشده اعم از خرد شده یا نشده، آسیاب شده یا نـشده، فـشرده ش
ای، علوفه خشک، یونجه، شبدر، اسـپرس،         های علوفه   شلغم سوئدی، چغندر علوفه یا، ریشه     ) پلت(صورت حبه     به

 ای مشابه ای، باقالی مصرفی، ماشک و محصوالت علوفه کلم علوفه
 یـا نـشده و یـا        کاه و پوست غالت آماده نشده اعم از خرد شده یا نشده، آسیاب شده یا نـشده، فـشرده شـده                     01910

ای، علوفه خشک، یونجه، شبدر، اسـپرس،         های علوفه   شلغم سوئدی، چغندر علوفه یا، ریشه     ) پلت(صورت حبه       به
 ای مشابه ای، باقالی مصرفی، ماشک و محصوالت علوفه کلم علوفه

 اسپرس 01910
 ای باقالی علوفه 01910
 ای چغندر علوفه 01910
 ای ذرت علوفه 01910
 ای یر محصوالت علوفهسا 01910
 ای سورگوم علوفه 01910
 شبدر 01910



177 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ایرانی شبدر  01910
 شبدر برسیم 01910
 شبدر سفید 01910
 شبدر شیرین 01910
 شبدر قرمز 01910
 شبدر الکی 01910
 شبدر مصری 01910
 علوفه مرتعی 01910
 ای کلم علوفه 01910
 یونجه 01910
 یونجه بمی 01910
 ونجه رهنانیی 01910
 یونجه نیک شهری 01910
 یونجه همدانی 01910
 یونجه یزدی 01910
 ساله یونجه یک 01910

 مواد گیاهی خام مورد استفاده در نساجی 0192
 پنبه، اعم از پاک شده یا نشده 01921

 نهکنف و سایر الیاف نسجی از پوسته ساقه گیاهان، خام یا خیسانده شده بجز کتان شاهدا 01922

، خام، الیـاف نارگیـل،      (AGAVE)کتان، شاهدانه خام یا خیسانده شده، سیزال و سایر الیاف نسجی از گونه آگاو                01923
 صورت خام شاهدانه مانیل غذایی و سایر الیاف نسجی گیاهی به

ها یـا مـوارد    کش های گیاهی از نوعی که اساساً در صنعت عطرسازی، داروسازی یا برای تهیه حشره  گیاهان و دانه   0193
 رود مشابه به کار می

ها یـا مـوارد    کش های گیاهی از نوعی که اساساً در صنعت عطرسازی، داروسازی یا برای تهیه حشره   گیاهان و دانه   01930
 رود مشابه به کار می

 ای بذر چغندر و سایر چغندرها و بذر گیاهان علوفه 0194
 ای یاهان علوفهبذر چغندر و سایر چغندرها و بذرگ 01940

 بذر –اسپرس 01940
  بذر–ای باقالی علوفه 01940
 بذر اسپرس 01940
 بذر انواع چغندر 01940
 بذر انواع علوفه 01940



178 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای بذر باقالی علوفه 01940
 بذر چغندر ساالدی 01940
 ای بذر چغندر علوفه 01940
 بذر چغندر قند 01940
 بذر چغندر لبویی 01940
 ای ذرت علوفهبذر  01940
 بذر سایر انواع علوفه 01940
 ای بذر سورگوم علوفه 01940
 بذر شبدر 01940
 بذر شبدر مصری 01940
 ای بذر کلم علوفه 01940
 بذر یونجه 01940
 بذر –چغندر ساالدی 01940
  بذر–ای چغندر علوفه 01940
  بذر–چغندر قند 01940
  بذر–چغندر لبویی 01940
  بذر–ای لوفهذرت ع 01940
  بذر–سایر انواع علوفه 01940
  بذر–ای سورگوم علوفه 01940
 بذر –شبدر 01940
  بذر–شبدر مصری 01940
  بذر–ای کلم علوفه 01940
  بذر–یونجه 01940

 سایر مواد گیاهی خام 0199
 سایر مواد گیاهی خام 01990

 حیوانات زنده و محصوالت حیوانی 02
 حیوانات زنده 021

 انواع نژادهای گاو، گاومیش گوسفند، اسب، االغ، قاطر و قاطر پوزکی زنده 0211
 انواع گاو و گاومیش زنده 02111

  انواع نژادها–گاو و گوساله اصیل 02111
  انواع نژادها–گاو وگوساله بومی 02111
  انواع نژادها–گاو وگوساله دورگ 02111
 ژادها انواع ن–گاومیش و بچه گاومیش 02111
  انواع نژادها–گاو وگوساله اصیل 02111



179 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نژادها –گاو وگوساله دورگ 02111

 انواع نژادهای گوسفند و بز زنده 02112
 انواع نژادهای گوسفند 02112
  انواع نژادها–بز و بزغاله بومی 02112
 بز و بزغاله خارجی 02112
  انواع نژادها–گوسفند و بره بومی 02112
  انواع نژادها–گوسفند و بره خارجی 02112

 انواع نژادهای اسب، االغ، قاطر و قاطر پوزکی زنده 02113
  انواع نژادها–اسب ایران 02113
 اسب ترکمن 02113
 اسب چناران 02113
  انواع نژادها–اسب خارجی 02113
 اسب خزر 02113
 اسب سیستانی 02113
 اسب عرب 02113
 باغ اسب قره 02113
 اسب کردی 02113
 نژاد اسب ترکمن 02113
 نژاد اسب چناران 02113
 نژاد اسب خزر 02113
 نژاد اسب سیستانی 02113
 نژاد اسب عرب 02113
 باغ نژاد اسب قره 02113
 نژاد اسب کردی 02113
 نژادهای اسب 02113
 نژادهای اسب خارجی 02113

 انواع خوک، ماکیان و سایر حیوانات زنده 0212
 انواع قو، زنده 02121

  انواع نژادها–قو 02121

 انواع ماکیان 02122
  انواع نژادها–اردک بومی 02122
  انواع نژادها–اردک خارجی 02122



180 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نژادهای اردک بومی 02122
 انواع نژادهای اردک خارجی 02122
 انواع نژادهای مرغ گوشتی 02122
 انواع نژادهای بلدرچین 02122
 انواع نژادهای مرغابی بومی 02122
 انواع نژادهای بوقلمون بومی 02122
 انواع نژادهای بوقلمون خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه بوقلمون خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه اردک خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه بلدرچین 02122
 جه یک روزه شترمرغانواع نژادهای جو 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه غاز خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ تخمگذار 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ گوشتی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ اجداد تخمگذار 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ مادر گوشتی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ مادر تخمگذار 02122
 انواع نژادهای شترمرغ 02122
 انواع نژادهای غاز بومی 02122
 انواع نژادهای غاز خارجی 02122
 انواع نژادهای مرغ اجداد تخمگذار 02122
  گوشتیانواع نژادهای مرغ اجداد 02122
 )محلی(انواع نژادهای مرغ بومی  02122
 انواع نژادهای مرغ تخمگذار و پولت 02122
 انواع نژادهای مرغ مادر تخمگذار 02122
 انواع نژادهای مرغ مادر گوشتی 02122
  انواع نژادها–بلدرچین 02122
  انواع نژادها–بوقلمون بومی 02122
  انواع نژادها–بوقلمون خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه بوقلمون خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه اردک خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه بلدرچین 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه شترمرغ 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه غاز خارجی 02122



181 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اع نژادها انو–جوجه یک روزه مرغ تخمگذار 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ اجداد تخمگذار 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ گوشتی 02122
 جوجه یک روزه مرغ الین نژاد گوشتی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ مادر گوشتی 02122
  انواع نژادها– یک روزه مرغ مادرتخمگذارجوجه 02122
  انواع نژادها–شترمرغ 02122
  انواع نژادها–غاز بومی 02122
  انواع نژادها–غاز خارجی 02122
  انواع نژادها–مرغ گوشتی 02122
  انواع نژادها–مرغ اجداد تخمگذار 02122
  انواع نژادها–مرغ اجداد گوشتی 02122
  انواع نژادها–)رنگی(مرغ بومی  02122
  انواع نژادها–)محلی(مرغ بومی  02122
  انواع نژادها–مرغ تخمگذار و پولت 02122
  نژاد آرین–مرغ الین گوشتی 02122
  انواع نژادها–)رنگی(مرغ مادر بومی  02122
  انواع نژادها–)محلی(مرغ مادر بومی  02122
  انواع نژادها–مرغ مادر تخمگذار 02122
  انواع نژادها–رغ مادر گوشتیم 02122
  انواع نژادها–)بومی(مرغابی  02122
 )رنگی(نژاد مرغ بومی  02122
 )نژاد آرین(نژاد مرغ الین گوشتی  02122
 )رنگی(نژاد مرغ مادر بومی  02122

 سایر حیوانات زنده 02129
 انواع نژادهای شتر و بچه شتر 02129
 ر بومیانواع نژادهای شتر و بچه شت 02129
 انواع نژادهای شتر و بچه شتر خارجی 02129
 انواع نژادهای خرگوش 02129
  انواع نژادهای–خرگوش 02129
  بر حسب جمعیت نژادها–زنبور عسل 02129
  انواع نژادها–شتر و بچه شتر بومی 02129
  انواع نژادها–شتر و بچه شتر خارجی 02129



182 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 عیتنژادهای زنبور عسل بر حسب جم 02129
 ملکه زنبور عسل 02129

 سایر محصوالت حیوانی 029
 شیر خام 0291

 شیر خام 02910
 شیر گوسفند 02910
 شیر بز 02910
 شیر شتر 02910
 شیر گاو 02910
 شیر خام 02910

 تخم پرندگان و سایر حیوانات تخمگذار، با پوست، تازه، حفاظت شده از فساد یا پخته شده 0292
 رندگان و سایر حیوانات تخمگذار، با پوست، تازه، حفاظت شده از فساد یا پخته شدهتخم پ 02920
 دار مرغ اجداد نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد گوشتی انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 ژاد گوشتیدار مرغ مادر ن انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد گوشتی انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 دار نطفه بوقلمون انواع تخم 02920
 انواع تخم نطفه بلدرچین 02920
 دار اردک انواع تخم نطفه 02920
 دار شترمرغ انواع تخم نطفه 02920
 دار غاز انواع تخم نطفه 02920
 تخم اردک 02920
 تخم بلدرچین 02920
 تخم بوقلمون 02920
 تخم شترمرغ 02920
 تخم غاز 02920
 تخم مرغ 02920
 تخم مرغابی 02920
 دار اردک تخم نطفه 02920
 دار بلدرچین تخم نطفه 02920
 دار بوقلمون تخم نطفه 02920
  انواع–دار شترمرغ تخم نطفه 02920



183 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دار غاز تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد تخمگذار تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد گوشتی تخم نطفه 02920
  نژاد آرین–دار مرغ الین تخم نطفه 02920
 دار مرغ الین نژاد آرین تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد تخمگذار تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد گوشتی تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد تخمگذار طفهتخم ن 02920
 دار مرغ نژاد گوشتی تخم نطفه 02920
 تخم نوغان 02920

 عسل طبیعی 0293
 عسل طبیعی با موم 02930
 )بدون موم(عسل طبیعی  02930
 بچه موم 02930
 ژل رویال 02930
 موم 02930

مک، بجز انواع حلزون دریایی، ران قورباقه       زده یا در آب ن      زده، خشک، نمک    انواع حلزون، زنده تازه سرد شده، یخ       0294
 زده صورت تازه، سرد شده یا یخ به

زده یا در آب نمک، بجز انواع حلزون دریایی، ران قورباقه             زده، خشک، نمک    انواع حلزون، زنده تازه سرد شده، یخ       02940
  صورت تازه، سرد شده یا یخ زده به

 بندی نشده در جای دیگر قهمحصوالت خوراکی دارای منشاء حیوانی طب 0295
 بندی نشده در جای دیگر محصوالت خوراکی دارای منشاء حیوانی طبقه 02950

 مواد خام حیوانی مورد استفاده در نساجی 0296

 شده در پشت حیوان مثل چیدن پشم زدایی نشده، شامل پشم شسته پشم چیده شده، چربی 02961

 شامل پشم شسته شده در پشت حیوان مثل کندن پشم، موی زبرحیوانـات،              زدایی نشده،   پشم کنده شده، چربی    02962
 شامل موی اسب

 موی نرم حیوانات، حالجی نشده یا شانه نزده 02963
 کرک 02963
 موهر 02963

 پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن 02964



184 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت خام انواع پوست حیوانات به 0297
 ا حیوانات از نوع اسب، گوسفند یا بره، بز یا بزغالهپوست خام گاو و گاومیش ی 02971

 پوست نرم خام، بجز پوست بره خزدار 02972

 پوست نرم خام بره خزدار 02973

02974 
سـازی    تازه یا حفاظت شـده از فـساد، بـدون آمـاده           (بندی نشده در جای دیگر        پوست خام سایر حیوانات طبقه    

 )تر بیش

 نهنگ و سایر پستانداران دریایی، اعم از تصفیه شده یا نشده و رنگ شده یا نشدهانواع موم حشرات و موم  0298
 انواع موم حشرات و موم نهنگ و سایر پستانداران دریایی، اعم از تصفیه شده یا نشده و رنگ شده یا نشده 02980

 گاو و گاومیش) اسپرم(نطفه  0299
 گاو و گاومیش) اسپرم(نطفه  02990

 گلداری و قطع اشجارمحصوالت جن 03
 چوب نتراشیده 031

 های درختان سوزنی برگ کنده چوب 0311
 های درختان سوزنی برگ کنده چوب 03110

 های درختان غیر سوزنی برگ کنده چوب 0312
 های درختان غیر سوزنی برگ کنده چوب 03120

 ها چوب سوخت به شکل کنده، گرد بینه، ترکه، پشته یا نظایرآن 0313
 ها چوب سوخت به شکل کنده، گرد بینه، ترکه، پشته یا نظایرآن 03130

 )های چوبی های دونیم شده و میخ شامل تیرک(های نتراشیده  سایر چوب 0319
 )های چوبی های دونیم شده و میخ شامل تیرک(های نتراشیده  سایر چوب 03190

 های طبیعی صمغ 032
 صورت صفحه، ورق یا نوار بهکائوچوی طبیعی به شکل اولیه یا  0321

 صورت صفحه، ورق یا نوار کائوچوی طبیعی به شکل اولیه یا به 03210

 های طبیعی مشابه باالتا، گوتاپرکا، گوایل، شیگل و صمغ 0322
 های طبیعی مشابه باالتا، گوتاپرکا، گوایل، شیگل و صمغ 03220

 ها های طبیعی، رزین الک سایرصمغ 0323



185 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها های طبیعی، رزین یرصمغالک سا 03230

 سایر محصوالت جنگلداری 039
 صورت مقدماتی پنبه طبیعی، خام یا آماده شده به چوب 0391

 صورت مقدماتی پنبه طبیعی، خام یا آماده شده به چوب 03910

 هایی از گیاه، بدون گل و غنچه گل و علف، خزه و گلسنگ، مناسب برای مقاصد تزیینی قسمت 0392
 هایی از گیاه، بدون گل و غنچه گل و علف، خزه و گلسنگ، مناسب برای مقاصد تزیینی قسمت 03920

مواد گیاهی از نوعی که اساساً برای سبدبافی یا حصیربافی و یا برای پر کردن و یا ساختن جارو یا بـرس بـه کـار                           0393
بنـدی    رود، محصوالت گیاهی طبقـه      ار می رود، مواد گیاهی خام از نوعی که اساساً برای رنگرزی یا دباغی به ک               می

 نشده در جای دیگر
مواد گیاهی از نوعی که اساساً برای سبدبافی یاحصیربافی و یا برای پر کردن و یا ساختن جارو یا بـرس بـه کـار                          03930

بنـدی   رود، محصوالت گیاهی طبقـه      رود، مواد گیاهی خام از نوعی که اساساً برای رنگرزی یا دباغی به کار می                می
 نشده در جای دیگر

 ماهی و سایر محصوالت ماهیگیری 04
 صورت زنده، تازه یا سرد شده ماهی زنده انواع ماهی به 041

 ماهی زنده 0411
 ماهی زنده 04110

 های گرم آبی ماهی 04110
 )ایی کپور نقره(آزاد پرورشی  04110
 آمور 04110
 سفید پرورشی 04110
 فیتو فاگ 04110
 کپور سرگنده 04110
 )آمور یا سفید پرورشی(کپور علفخوار  04110
 کپور معمولی 04110
 )آزاد پرورشی(ای  کپور نقره 04110
 های سرد آبی ماهی 04110
 کمان آالی رنگین قزل 04110
 های تزیینی انواع ماهی 04110
 زا های زنده ماهی 04110
 ماهی گوپی 04110
 ماهی پال تی 04110
 اهی دم شمشیریم 04110



186 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماهی مولی 04110
 ماهیان تخمگذار 04110
 دیسکاس 04110
 اسکار 04110
 انجل 04110
 بادبان باله 04110
 بارب دوخال 04110
 بارب طالیی 04110
 )سبز(بارب نیم خط  04110
 تایگر باب 04110
 پاش تترا آب 04110
 تترا امپراتور 04110
 تترا بویین آیرس 04110
 تترا پرچمی 04110
 تترا خونین باله 04110
 خونی تترا قلب 04110
 تترا لیمویی 04110
 تترا نئون 04110
 چشم قرمز 04110
 دانیو خالدار 04110
 دانیو خرگوشی 04110
 زبرا دانیو 04110
 سیچالید پرچمی 04110
 سیچالید جواهری 04110
 سیچالید دهان آتشی 04110
 هسیچالید کوتول 04110
 سیچالید گوره خری 04110
 )دم شمشیری(عالمت تعجب  04110
 فایتر 04110
 کورید وراس برنزی 04110
 کورید وراس خالدار 04110
 )کت فیش(گربه ماهی  04110
 گورامی آبی 04110
 گورامی بوسنده 04110
 گورامی سه خال 04110



187 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گورامی صدا ساز 04110
 گورامی عسلی 04110
 می کوتولهگورا 04110
 گورامی مرواریدی 04110
 گورامی معمولی 04110
 ماهی بهشتی 04110
 ماهی کوی 04110
 ماهی گلدفیش 04110

 ماهی تازه یا سرد شده 0412
 ماهی تازه یا سرد شده 04120

 های شمال های مربوط به آب انواع ماهی 04120
 های استخوانی ماهی 04120
 آزاد 04120
 هیاردک ما 04120
 اسبله 04120
 سس 04120
 سفید 04120
 سوف 04120
 کولی سیاه 04120
 سیم 04120
 کولی شاه 04120
 سگ ماهی 04120
 کپور 04120
 کراس 04120
 کفال 04120
 کلمه 04120
 کیلکا 04120
  ماش 04120
 های خاویاری انواع ماهی 04120
 ازون برون 04120
 تاس ماهی 04120
 اهیمفیل  04120
 های جنوب های مربوط به آب انواع ماهی 04120
 کفزیان 04120



188 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اره ماهی 04120
 پرستو 04120
 چمن 04120
 چیال 04120
 حسون 04120
 حلوا سفید 04120
 حلوا سیاه 04120
 خارو 04120
 راشگو 04120
 کن زمین 04120
 سرخو 04120
 سفره ماهی 04120
 سلطان ابراهیم 04120
 سنگسر 04120
 سوس ماهی 04120
 شانک 04120
 شعری 04120
 عروس 04120
 کفشک 04120
 کوتر 04120
 کوسه 04120
 گربه ماهی 04120
 گیش 04120
 ماهی مرکب 04120
 میش ماهی 04120
 هامور 04120
 هوور مسقطی 04120
  یال اسبی 04120
  سطح زیان درشت 04120
  بیاه 04120
  تون منقوش 04120
  زرده 04120
  سارم  04120
  سکال 04120
  شیر 04120



189 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  صبور  04120
  قباد  04120
  گیدر  04120
  مارلین  04120
  هوور  04120
  هوور مسقطی 04120
  گالیت  04120
  سطح زیان ریز 04120
  ساردین  04120
  طالل  04120
  گواف  04120
  مید 04120
 های داخلی های آب انواع ماهی 04120
 های گرم آبی ماهی 04120
 بنی 04120
 سوف 04120
 سیم 04120
 شیر بوت 04120
 های سرد آبی ماهی 04120
  قزل آالی رنگین کمان 04120

 صورت زنده، تازه یا سرد شده پوستان، منجمد نشده، انواع صدف، سایربی مهرگان آبزی به سخت 042
 پوستان، منجمد نشده سخت 0421

 جمد نشدهپوستان، من سخت 04210
 )میگوی سفید هندی، ببری سیاه، موزی(میگوی آب شور  04210
 انواع آبزیان غیر ماکول 04210
 ها انواع خرچنگ 04210
 سایر انواع آبزیان غیر ماکول 04210
 میگوی آب شیرین شاه 04210
 )البستر(مادر میگو  04210
 )میگوی روزنبرگی(میگوی آب شیرین  04210
 بری سیاهمیگوی ب 04210
 میگوی روزنبرگی 04210
 میگوی سفید هندی 04210
 میگوی موزی 04210



190 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع صدف 0422
 انواع صدف 04220
 انواع صدف خوراکی 04220
 منظور پرورش مروارید انواع صدف به 04220

 صورت زنده، تازه یا سرد شده مهرگان آبزی به سایر بی 0423
 ورت زنده، تازه یا سرد شدهص مهرگان آبزی به سایر بی 04230

 سایر محصوالت آبزیان 049
 )کف دریا(پوستان یا خارپوستان و سپیداج  تنان، سخت مرجان و محصوالت مشابه، صدف نرم 0491

 )کف دریا(پوستان یا خارپوستان و سپیداج  تنان، سخت مرجان و محصوالت مشابه، صدف نرم 04910

 وانیاسفنج طبیعی دارای منشاء حی 0492
 اسفنج طبیعی دارای منشاء حیوانی 04920

 صورت تازه، منجمد شده یا خشک شده، اعم از آسیاب شده و نشده ها به های دریایی و سایر آلکل علف 0493
 صورت تازه، منجمد شده یا خشک شده، اعم از آسیاب شده و نشده ها به های دریایی و سایر آلکل علف 04930

 )ها نهکا(های معدنی  سنگ 1
 )تورب(زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس  11

 )تورب(زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس  110
 زغال سنگ، آگلومره نشده 1101

 زغال سنگ، آگلومره نشده 11010
 زغال سنگ کک شو 11010
 کنسانتره زغال سنگ 11010

  سنگهای جامد مشابه ساخته شده از زغال زغال قالبی و سوخت 1102
 های جامد مشابه ساخته شده از زغال سنگ زغال قالبی و سوخت 11020

 های جامد مشابه ساخته شده از زغال سنگ زغال قالبی و سوخت 11020

 لینیت به هم فشرده شده یا به هم فشرده نشده 1103
 لینیت به هم فشرده شده یا به هم فشرده نشده 11030

 ا به هم فشرده نشدهلینیت به هم فشرده شده ی 11030
 )زغال سنگ حرارتی(استخراج و آگلومراسیون لینیت  11030

 )تورب(زغال سنگ نارس  1104
 )تورب(زغال سنگ نارس  11040



191 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )تورب(زغال سنگ نارس  11040
 زغال سنگ نارس متراکم 11040

 نفت خام و گاز طبیعی 12
 نفت خام و گاز طبیعی 120

 های قیردار خام  حاصل از کانیهای نفت خام و روغن 1201
 های قیردار خام های حاصل از کانی نفت خام و روغن 12010

 نفت خام سبک 12010
 نفت خام سنگین 12010

 صورت مایع یا گاز گاز طبیعی به 1202
 صورت مایع یا گاز گاز طبیعی به 12020

 گاز طبیعی مایع 12020
 )صورت گاز به(گاز طبیعی  12020
 گاز همراه 12020
 گاز محلول 12020
 گاز غیر همراه 12020

 های قیردار پلمبه سنگ قیری یا روغنی و ماسه 1203
 های قیردار پلمبه سنگ قیری یا روغنی و ماسه 12030
 های قیردار پلمه سنگ قیری یا روغنی و ماسه 12030

 های اورانیم و توریم کانه 13
 م و توریمهای اورانی ها و کنسانتره کانه 130

 های اورانیم و توریم ها و کنسانتره کانه 1300
 های اورانیم و توریم ها و کنسانتره کانه 13000

 اورانیم سنگین 13000
 سنگین اورانیم نیمه 13000
 اورانیم سبک 13000
 های توریم ها و کنسانتره کانه 13000
 مونازیت توریم 13000
 توریت توریم 13000

 دارای فلزهای  کانه 14
 های آهن تفته های آهن، بجز پیریت ها و کنسانتره کانه 141

 های آهن تفته های آهن، بجز پیریت ها و کنسانتره کانه 1410
 های آهن تفته های آهن، بجز پیریت ها و کنسانتره کانه 14100



192 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های فلزی آهنی کانه 14100
 سنگ آهن 14100
 آهن منگنزدار 14100
 بندی شده هآهن دان 14100
 منیتیت 14100
 هماتیت 14100
 اولیژست 14100
 کنسانتره آهن 14100

 )های اورانیوم یا توریوم ها و کنسانتره بجز کانه(های دارای فلز غیر آهن  ها و کنسانتره کانه 142
 های مس ها و کنسانتره کانه 1421

 های مس ها و کنسانتره کانه 14210
  آهنی بجز اورانیوم و توریومهای فلز غیر کانه 14210
 های مس ها و کنسانتره کانه 14210
 سنگ مس 14210
 کالکوپیریت 14210
 ماالکیت 14210
 کالکوسیت، کالکوزین 14210
 آزوریت 14210
 مولیبدن، مولیبدنیوم 14210
 کنسانتره مس 14210
 کنسانتره مولیبدن 14210

 های نیکل ها و کنسانتره کانه 1422
 های نیکل ها و کنسانتره کانه 14220
 های نیکل ها و کنسانتره کانه 14220

 های آلومینیوم ها و کنسانتره کانه 1423
 های آلومینیوم ها و کنسانتره کانه 14230
 های آلومینیوم ها و کنسانتره کانه 14230
 بوکسیت 14230
 آلونیت 14230
 نفلین سینیت 14230

 های دارای فلز قیمتی ها و کنسانتره کانه 1424
 های دارای فلز قیمتی ها و کنسانتره کانه 14240



193 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دارای فلز قیمتی ها و کنسانتره کانه 14240
 طالی طبیعی 14240
 سنگ طال 14240
  سولفید طبیعی نقره نقره سولفوره، 14240
 جیوه 14240

 )های اورانیوم و توریوم ها و کنسانتره انهبجز ک(های دارای فلز غیر آهن  ها و کنسانتره سایر کانه 1429
 )های اورانیوم و توریوم ها و کنسانتره بجز کانه(های دارای فلز غیر آهن  ها و کنسانتره سایر کانه 14290
 استیب نیت، آنتیموان، سنگ سرمه 14290
 پسیلومالن 14290
 پیرولوزیت 14290
 تنگستن 14290
 رودوکوروزیت 14290
 کالسینه شدهروی  14290
 زنکیت 14290
 سایر کنسانتره فلزات غیر آهنی 14290
 های دارای فلز غیر آهن ها و کنسانتره سایر کانه 14290
 سنک سرب و روی 14290
 سنگ روی 14290
 سنگ سرب 14290
 سنگ کرومیوم 14290
 )منگانیت(سنگ منگنز  14290
 رویهای سرب، سرب و روی،  ها و کنسانتره سنگ 14290
 )منگنز، مغنسیا(های منگنز  سنگ 14290
 سولفات سرب 14290
 سولفید روی 14290
 )گالن(سولفید سرب  14290
 کبالت، کوبالت 14290
 کرومیت 14290
 کنسانتره روی 14290
 کنسانتره سرب 14290
 کنسانتره کرومیت 14290
 کنسانتره منگنز 14290

 سنگ، ماسه و خاک رس 15
 دبود یا سنگ ساختمانیسنگ یا 151



194 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سنگ لوح 1511
 سنگ لوح 15110

 انواع سنگ تزیینی و نما و سنگ لوح 15110
 سنگ، شن و ماسه و خاک رس 15110

 های یادبود با ساختمانی آهکی سنگ مرمر و سایر سنگ 1512
 های یادبود با ساختمانی آهکی سنگ مرمر و سایر سنگ 15120

 اورتنانواع سنگ تزیینی تر 15120
 انواع سنگ تزیینی چینی 15120
 انواع سنگ تزیینی مرمر 15120
 انواع سنگ تزیینی مرمریت 15120
 تراورتن سفید کوپ 15120
 تراورتن سفید الشه 15120
 تراورتن قرمز کوپ 15120
 تراورتن قرمز الشه 15120
 تراورتن گردویی کوپ 15120
 تراورتن گردویی الشه 15120
 ورتن لیمویی کوپترا 15120
 تراورتن لیمویی الشه 15120
 چینی ساده 15120
 چینی گرانیت 15120
 سایر تراورتن کوپ 15120
 سایر تراورتن الشه 15120
 های تزیینی سایر سنگ 15120
 سایر مرمر فکی 15120
 سایر مرمر کوپ 15120
 سایر مرمر گلدانی 15120
 سایر مرمر الشه 15120
 رمریت فکیسایر م 15120
 سایر مرمریت کوپ 15120
 سایر مرمریت گلدانی 15120
 سایر مرمریت الشه 15120
 مرمر ساده فکی 15120
 مرمر ساده کوپ 15120
 مرمر ساده گلدانی 15120



195 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مرمر ساده الشه 15120
 مرمر سبز فکی 15120
 مرمر سبز کوپ 15120
 مرمر سبز گلدانی 15120
 مرمر سبز الشه 15120
 مرمر سفید فکی 15120
 مرمر سفید کوپ 15120
 مرمر سفید گلدانی 15120
 مرمر سفید الشه 15120
 مرمر گلدار فکی 15120
 مرمر گلدار کوپ 15120
 مرمر گلدار گلدانی 15120
 مرمر گلدار الشه 15120
 مرمریت سفید فکی 15120
 مرمریت سفید کوپ 15120
 مرمریت سفید گلدانی 15120
 مرمریت سفید الشه 15120
 مرمریت سیاه فکی 15120
 مرمریت سیاه کوپ 15120
 مرمریت سیاه گلدانی 15120
 مرمریت سیاه الشه 15120
 مرمریت قرمز فکی 15120
 مرمریت قرمز کوپ 15120
 مرمریت قرمز گلدانی 15120
 مرمریت قرمز الشه 15120
 مرمریت لیمویی فکی 15120
  کوپمرمریت لیمویی 15120
 مرمریت لیمویی گلدانی 15120
 مرمریت لیمویی الشه 15120

 های یادبود یا ساختمانی گرانیت، ماسه سنگ و سایر سنگ 1513
 های یادبود یا ساختمانی گرانیت، ماسه سنگ و سایر سنگ 15130
 انواع سنگ تزیینی گرانیت 15130
 بازالت 15130
 گرانیت شبه 15130



196 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گرانیت 15130
 گنایس 15130

های آهکی از نوع مورد استفاده در سـاخت           سنگ گچ، انیدریت، گدازآور سنگ آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ           152
 آهک یا سیمان

1520 
های آهکی از نوع مورد استفاده در سـاخت           سنگ گچ، انیدریت، گدازآور سنگ آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ          

 آهک یا سیمان

15200 
های آهکی از نوع مورد استفاده در سـاخت           ور سنگ آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ       سنگ گچ، انیدریت، گدازآ   

 آهک یا سیمان
 انواع سنگ آهک بجز الشه آهکی 15200
 انواع سنگ الشه آذرین و دگرگون 15200
 انواع سنگ الشه رسوبی 15200
 انواع گچ ساختمانی 15200
 انواع مارن 15200
 )ز سنگ تزیینی و نمابج(انواع مصالح ساختمانی  15200
 پامیس و پامیسیت 15200
 پرلیت 15200
 پوزوالنا 15200
 توف 15200
 سنگ آهک 15200
 سنگ گچ 15200
 شن و ماسه آهکی 15200
 کلسیت 15200
 گابرو 15200
 گچ خاکی 15200
 الشه آهکی 15200
 الشه ساختمانی 15200
 الشه موزاییکی 15200
 مارن 15200
 وط آهک و مارنمخل 15200

 انواع ماسه؛ ریگ، شن، سنگ شکسته شده یا خرد شده، قیر و آسفالت طبیعی 153
 انواع ماسه طبیعی 1531

 انواع ماسه طبیعی 15310
 شن بادامی 15310
 بندی شده شن درجه 15310



197 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شن نخودی 15310
 ماسه بادی 15310
 ماسه شسته 15310
 ماسه شکسته 15310
  و ماسهمخلوط شن 15310

 انواع ریگ، شن، سنگ شکسته شده یا خرد شده، ماکادام، ماکادام قیردار، انواع دانه، تراشه و پودر سنگ 1532
 انواع ریگ، شن، سنگ شکسته شده یا خرد شده، ماکادام، ماکادام قیردار، انواع دانه، تراشه و پودر سنگ 15320
 باالست 15320
 بندی نشده در جای دیگر سایر مصالح ساختمانی طبقه 15320
 ماکادام 15320
 مالون 15320
 مخلوط کوهی آهکی 15320

 قیر و آسفالت طبیعی، آسفالتیت و صخره آسفالتی 1533
 قیر و آسفالت طبیعی، آسفالتیت و صخره آسفالتی 15330
 آسفالت و آسفالتیت طبیعی 15330
 )قیر طبیعی(بیتومین  15330
 بندی نشده در جای دیگر سایر معادن طبقه 15330
 قیر و آسفالت طبیعی 15330

 انواع خاک رس 154
 انواع خاک رس 1540

 انواع خاک رس 15400
 انواع خاک رس 15400
 انواع خاک رنگبر 15400
 خاک پیت) تورب(خاک باغچه  15400
 خاک رس چسبنده 15400
 خاک رس معمولی 15400
 خاک رس منبسط شونده 15400

 ها  کانیسایر 16
 های شیمیایی و گوگرد کانی 161

 کارنالیـت، سـیلویت و       های آلومینیوم، کلسیم طبیعی و گل سفید فـسفاته،          های کلسیم طبیعی، فسفات     فسفات 1611
 های پتاسیم طبیعی خام سایر نمک

الیـت، سـیلویت و      کارن  های آلومینیوم، کلسیم طبیعی و گل سفید فـسفاته،        های کلسیم طبیعی، فسفات    فسفات 16110



198 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های پتاسیم طبیعی خام سایر نمک
 پتاس 16110
 فسفات 16110
 )شورابه(کارنالیت  16110
 کنسانتره فسفات 16110
 گل سفید 16110

 های آهن تفته نشده بپریت 1612
 های آهن تفته نشده بپریت 16120

 )خاک سرخ(اخرا  16120
 پیریت 16120
 دههای آهن تفته نش پیریت 16120
 های آهن تفته نشده، گوکرد خام یا تصفیه نشده پیریت 16120
 گوکرد خام 16120
 )خاک زرد(لیمونیت طبیعی  16120

 های شیمیایی سایر کانی 1619
 های شیمیایی سایر کانی 16190

 )رالکار(آرسنیک معدنی  16190
 باریت 16190
 بر 16190
 بوراسیت 16190
 بوراکس 16190
 رمیتپاند 16190
 تناردیت 16190
 )اوسیمان(زرنیخ سرخ  16190
 های شیمیایی سایر کانی 16190
 بندی نشده در جای دیگر های شیمیایی طبقه سایر کانی 16190
 سدیم متابورات 16190
 سنگ زاج، طبیعی 16190
 )سلستین(سولفات استرونسیوم  16190
 کربنات باریم 16190
 عیکربنات سدیم، خام طبی 16190
 الکسیت 16190
 کلمانیت 16190
 )فسفات حیوانی(کوانو  16190



199 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 میرابیلیت 16190
 نیترات سدیم، طبیعی 16190

 نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا 162
 نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا 1620

 نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا 16200
 اانواع نمک و کلرور سدیم خالص، آب دری 16200
 انواع نمک خام و تصفیه نشده 16200
 هالیت 16200
 نمک آبی 16200
 )نمک معدنی(نمک سنگی  16200
 نمک سفید 16200
 نمک خاکی 16200
 بندی شده نمک بسته 16200
  )غیرخوراکی(نمک صنعتی  16200
  )تصفیه شده(نمک طعام  16200
  )تصفیه شده(نمک طعام ساده  16200
  )تصفیه شده(ددار نمک طعام ی 16200
  )شستشو شده(نمک طعام یددار  16200
  )تصفیه نشده(نمک طعام  16200
  )تصفیه نشده(نمک طعام یددار  16200
  )با سایر ترکیبات(نمک طعام  16200

 ها های طبیعی و سایر کانی قیمتی، سنگ پا، سنگ سنباده، ساینده های قیمتی و نیمه سنگ 163
صورت کار نـشده و یـا         قیمتی به   های نیمه   و سنگ ) های صنعتی   امل انواع الماس، بجز الماس    ش(های قیمتی     سنگ 1631

 برش ساده خورده یا تا حدودی شکل داده شده
صورت کار نـشده و یـا         قیمتی به   های نیمه   و سنگ ) های صنعتی   شامل انواع الماس، بجز الماس    (های قیمتی     سنگ 16310

 داده شدهبرش ساده خورده یا تا حدودی شکل 
صورت کار نـشده و یـا بـرش سـاده      قیمتی به های نیمه و سنگ ) های صنعتی   شامل انواع الماس، بجز الماس    (های قیمتی     سنگ 16310

 خورده یا تا حدودی شکل داده شده
 آگات 16310
 امیتیت 16310
 اوپال 16310
 توپاز 16310
 تورمالین 16310
 جیولیت 16310



200 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قیمتی و نیمههای قیمتی  سنگ 16310
 عقیق 16310
 فیروزه 16310
 کال سیدوان 16310
 کوارتز شفاف 16310
 کیانیت 16310
 گرونا آوارونیت 16310

صورت کار نشده یا برش ساده خورده شکافته شده یا تراش داده شده، سـنگ پـا و سـنگ                      های صنعتی به      الماس 1632
 های طبیعی سایندهسنباده، گوروندون طبیعی، نارسنگ طبیعی و سایر 

صورت کار نشده یا برش ساده خورده شکافته شده یا تراش داده شده، سـنگ پـا و سـنگ                      های صنعتی به    الماس 16320
 های طبیعی سنباده، گوروندون طبیعی، نارسنگ طبیعی و سایر ساینده

 )طبیعی(سنگ سایا  16320
 های ساینده ها و کانی سنگ 16320
 سیلیس 16320
 وناکر 16320
 کوارتزیت 16320
 گری ماسه ریخته 16320
 بندی نشده در جای دیگر های طبقه سایر ساینده 16320

 گچ و دولومیت 1633
 گچ و دولومیت 16330
 دولومیت 16330

 بندی نشده در جای دیگر های طبقه سایر کانی 1639
 بندی نشده در جای دیگر های طبقه سایر کانی 16390
 بنتونیت 16390
 پگماتیت 16390
 )آزبست(پنبه نسوز  16390
 آرایی شده پنبه نسوز کانه 16390
 تالک 16390
 خاک دیاتومه 16390
 خاک نسوز 16390
 دیاتومیت 16390
 زئولیت 16390
 های صنعتی سایر خاک 16390



201 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی نشده در جای دیگر های صنعتی طبقه سایر کانی 16390
 های نسوز سایر کانی 16390
 سرپانتین) اسپدومن(سنگ صابون  16390
 صدف و گوش ماهی 16390
 فلدسپات 16390
 فلورین 16390
 فلوکوپیت 16390
 کائولن 16390
 کائولینیت 16390
 ها و الیاف نسوز کانی 16390
 منیزیت 16390
 )میکای سفید(موسکویت  16390
 میکا 16390
 میکای سیاه 16390
 ورمیکولیت 16390

 ق، گاز شهری، بخار و آب گرمبر 17
 نیروی برق 171

 نیروی برق 1710
 نیروی برق 17100

 نیروی برق 17100

 های گازدار گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز گاززا و گازهای مشابه بجز گازهای نفت و سایر هیدروکربن 172
 های گازدار  سایر هیدروکربنگاز زغال سنگ، گاز آب، گاز گاززا و گازهای مشابه بجز گازهای نفت و 1720

 های گازدار گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز گاززا و گازهای مشابه بجز گازهای نفت و سایر هیدروکربن 17200
 های گازدار گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز گاززا و گازهای مشابه بجز گازهای نفت و سایر هیدروکربن 17200

 بخار و آب گرم 173
 گرمبخار و آب  1730

 بخار و آب گرم 17300
 بخار و آب گرم 17300

 آب 18
 آب طبیعی 180

 آب طبیعی 1800
 آب طبیعی 18000



202 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های زیرزمینی آب 18000
 آب چاه 18000
 آب چشمه 18000
 آب قنات 18000
 های جوی آب 18000
 آب باران 18000
 آب برف 18000
 های سطحی آب 18000
 آب رودخانه 18000
 آب دریا 18000
 آب دریاچه 18000
 آب اقیانوس 18000

 ها و توتون و تنباکو، منسوجات، پوشاک و محصوالت چرمی محصوالت غذایی، آشامیدنی 2
 ها، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی  گوشت، ماهی، میوه، سبزی 21

 گوشت و محصوالت گوشتی 211

2111 
صورت   ز نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، االغ، قاطر یا قاطر پوزکی به            گوشت و امعاء و احشاء خوراکی حیوانات ا       

 تازه، سرد شده یا منجمد
 گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سرد شده 21111

 بندی شده گوشت قرمز بسته 21111
 بندی شده گوشت گاو بسته 21111
 گوشت گاوی 21111
 بندی شده گوشت و مرغ بسته 21111

 صورت منجمد شت حیوانات از نوع گاو بهگو 21112

 گوشت خوک، تازه یا سرد شده 21113

 صورت منجمد گوشت خوک به 21114

 گوشت گوسفند، تازه یا سرد شده 21115
 بندی شده گوشت گوسفند بسته 21115
 گوشت گوسفندی 21115

 صورت منجمد گوشت گوسفند، به 21116

 ده یا منجمدصورت تازه، سرد ش گوشت بز به 21117



203 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت تازه سرد شده یا منجمد گوشت اسب، االغ، قاطر یا قاطر پوزکی به 21118

صـورت تـازه،      امعاء و احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، االغ، قاطر یا قاطر پوزکی بـه                   21119
 سرد شده یا منجمد

 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گوسفندی 21119
 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاوی 21119
 )تمیز شده(روده طبیعی بز و گوسفند  21119
 روکش طبیعی سوسیس و کالباس 21119
 کله و پاچه پاک شده آماده از نوع گاو یا گوسفند 21119

 بندی نشده در جای دیگر صورت تازه، سرد شده یا منجمد طبقه گوشت و امعاء و احشاء خوراکی به 2112
 صورت تازه یا سرد شده گوشت و امعاء و احشاء خوراکی ماکیان به 21121

 احشاء خوراکی طیور 21121
 بندی شده پای مرغ بسته 21121
 بندی شده گوشت ماکیان بسته 21121
 گوشت مرغ 21121
 خس مرغ بی 21121
 بندی شده مرغ قطعه 21121

 جمد شدهگوشت و امعاء و احشاء خوراکی ماکیان، من 21122
 خمیر مرغ 21122
 بندی شده مرغ انجماد و بسته 21122

بجـز ران   ) شامل گوشت خرگوش  (صورت تازه، سرد شده یا منجمد         سایر انواع گوشت و امعاء و احشاء خوراکی به         21129
 قورباغه

 های گوشت، امعاء و احشاء یا خون انواع کنسرو و فراورده 2113

21131 
 خوراکی، نمک سود شده، نگهداری شده در آب نمک، خشک شده یا دودی شـده، آرد و                  گوشت یا امعاء و احشاء    

 پودر خوراکی از گوشت یا امعاء و احشاء
 )خوراکی(پودر گوشت  21131
 گوشت خشک شده 21131
 گوشت دود داده شده 21131
 گوشت نمک سود شده 21131

پوسـتان،   ء یا خون، انواع عصاره و شیره گوشت، ماهی، سـخت  ها و کنسروهای گوشت، امعاء و احشا        سایر فراورده  21132
 مهرگان دریایی تنان یا سایر بی نرم



204 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 استیک 21132
 بیفتک 21132
 پنیر برگر 21132
 پیتزا 21132
 سمبوسه 21132
 سوسیس 21132
 سوسیس از گوشت گاو 21132
 سوسیس از گوشت مرغ 21132
 گوسالهسوسیس وکالباس از گوشت گاو یا  21132
 سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ 21132
 کالباس 21132
 کالباس از گوشت گاو 21132
 کالباس از گوشت مرغ 21132
 کباب لقمه 21132
 کتلت گوشتی 21132
 کنسرو سوسیس 21132
 کنسرو گوشت قرمز 21132
 کنسرو گوشت مرغ 21132
 مرغ برگر 21132
 همبرگر 21132

هـا و     و پلت غیر خوراکی از گوشت یا آحال گوشت، تفاله چربـی گرفتـه پیـه یـا دنبـه فـراورده                     انواع آرد، پودر     2114
 کنسروهای ماهی

هـا و     انواع آرد، پودر و پلت غیر خوراکی از گوشت یا آحال گوشت، تفاله چربـی گرفتـه پیـه یـا دنبـه فـراورده                         21140
 کنسروهای ماهی

 پودر چربی صنعتی 21140
 پودر خون 21140
 پودر غیر خوراکی از گوشت و ضایعات کشتارگاهی 21140
 )غیر خوراکی برای انسان(پودر گوشت  21140
 پیه حیوانی یا دنبه آب شده 21140
 تفاله چربی گرفته پیه یا دنبه 21140
 )غیر خوراکی(روغن صنعتی  21140

 فراورده و کنسروهای ماهی 212
 اهی، جگر و تخم ماهی، تازه یا سرد شدهم انواع فیله ماهی، سایر انواع گوشت 2121

 انواع فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی، جگر و تخم ماهی، تازه یا سرد شده 21210



205 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماهی، فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی و جگر تخم ماهی، منجمد 2122
 ماهی، فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی و جگر تخم ماهی، منجمد 21220
 خم ماهیت 21220
 جگر ماهی 21220
 فیله ماهی و سایر انواع گوشت ماهی 21220
 بندی شده ماهی در خالء بسته 21220
 بندی شده آوری و بسته ماهی عمل 21220

 ماهی خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک نگهداری شده، ماهی دودی و پودر ماهی خوراکی 2123
 یا در آب نمک نگهداری شده، ماهی دودی و پودر ماهی خوراکیماهی، خشک شده، نمک سود شده  21230
 )خوراکی(پودر ماهی  21230
 ماهی خشک 21230
 ماهی دودی 21230
 ماهی شور 21230

 ها و کنسروهای ماهی، خاویار سایر فراورده 2124
 ها و کنسروهای ماهی، خاویار سایر فراورده 21240
 چیپس میگو 21240
 خاری میگوچیپس و سو 21240
 خمیر ماهی 21240
 سوخاری میگو 21240
 سوسیس از ماهی 21240
 فیش بال 21240
 فیش فینگر 21240
 کنسرو قیله ماهی 21240
 کالباس از ماهی 21240
 کنسرو بدل خاویار 21240
 کنسرو خاویار 21240
 کنسرو ماهی تون 21240
 کنسرو ماهی ساردین 21240
 کاکنسرو ماهی کیل 21240
 ماهی برگر 21240

مهرگان آبزی منجمد، خشک شده، نمک سود شده یـا در آب              تنان و سایر بی     صورت منجمد، نرم    پوستان به   سخت 2125
 نمک نگهداری شده



206 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

مهرگان آبزی منجمد، خشک شده، نمک سود شده یـا در آب              تنان و سایر بی     صورت منجمد، نرم    پوستان به   سخت 21250
 نمک نگهداری شده

 بندی شده آوری و بسته دم شاه میگو عمل 21250
 بندی شده آوری و بسته میگو عمل 21250

 مهرگان آبزی، آماده شده یا کنسرو شده تنان و سایر بی پوستان، نرم سخت 2126
 مهرگان آبزی، آماده شده یا کنسرو شده تنان و سایر بی پوستان، نرم سخت 21260
 دی شدهبن آوری و بسته خرچنگ عمل 21260
 کنسرو خرچنگ 21260
 کنسرو میگو 21260
 بندی شده آوری و بسته گوشت صدف عمل 21260

مهرگـان آبـزی    تنان یـا سـایر بـی    پوستان، نرم آرد، پودر و پلت غیر خوراکی و سایر محصوالت از ماهی یا سخت     2129
گان آبزی مرده نامناسب برای مصرف مهر تنان یا سایر بی پوستان نرم   بندی نشده در جای دیگر، ماهی، سخت        طبقه
 انسان

 مهرگان آبزی تنان یا سایر بی پوستان، نرم آرد، پودر و پلت غیر خوراکی از ماهی، سخت 21291
 پودر صدف 21291
 )باستثنئاء ماهی(پودر آبزیان  21291
 )غیر خوراکی(پودر از آبزیان و ضایعات آبزیان  21291
 پودر از ضایعات ماهی 21291
 )غیر خوراکی(پودر ماهی  21291

مهرگـان آبـزی، مـاهی،     تنان یا سـایر بـی   پوستان، نرم بندی نشده در جای دیگر، از ماهی سخت  محصوالت طبقه  21299
 مهرگان آبزی مرده نامناسب برای مصرف انسان تنان یا سایر بی پوستان، نرم سخت

 بندی شده آوری و بسته ماهیان غیر ماکول عمل 21299

 ها آماده شده و حفاظت شده از فساد سبزی 213
 صورت منجمد به) وسیله بخار یا آب پخته یا نپخته شده به(ها  سبزی 2131

 صورت منجمد به) وسیله بخار یا آب پخته یا نپخته شده به(ها  سبزی 21310
 بندی شده ها منجمد بسته سبزی 21310
 )فرنچ فرایز(زمینی منجمد آماده طبخ  سیب 21310

 طور موقت ها حفاظت شده از فساد به سبزی 2132
 طور موقت ها حفاظت شده از فساد به سبزی 21320

ها حفاظت شده     ها کنسرو شده و سبزی      ها خشک شده، سبزی     شامل سبزی (ها حفاظت شده از فساد        سایر سبزی  2139
 )در سرکه



207 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ها حفاظت شده     ها کنسرو شده و سبزی      ه، سبزی ها خشک شد    شامل سبزی (ها حفاظت شده از فساد        سایر سبزی  21390
 )در سرکه

 اسالیس پیاز 21390
 ها اسالیس سبزی 21390
 زمینی اسالیس سیب 21390
 اسالیس سیر 21390
 اسالیس موسیر 21390
 های غذایی انواع کنسرو سس 21390
 بادمجان سرخ شده 21390
 بندی شور و ترشی بسته 21390
 زمینی پفک سیب 21390
 فرنگی پودر گوجه 21390
 پودر هویج 21390
 پودر پیاز 21390
 پودر سیر 21390
 زمینی پودر سیب 21390
 ها پوره سبزی 21390
 زمینی پوره سیب 21390
 پیاز خشک شده 21390
 پیاز داغ 21390
 ترشی پیاز 21390
 ترشی زرشک 21390
 ترشی سیر 21390
 ها ترشی 21390
 مینیز چیپس سیب 21390
 ها خالل سبزی 21390
 زمینی خالل سیب 21390
 خالل هویج سرخ شده 21390
 ها خمیر سبزی 21390
 زمینی خوراک سیب 21390
 خیار شور 21390
 زرشک خشک شده 21390
 زیتون پرورده 21390
 زیتون دلمه 21390
 زیتون شور 21390



208 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )ها پودر سبزی(سایر انواع پودر گیاهی  21390
 ها خشک سبزی 21390
 ها سرخ کرده در روغن سبزی 21390
 زمینی پرک شده سیب 21390
 زمینی خشک سیب 21390
 سیرداغ 21390
 شورها 21390
 کنسرو ذرت 21390
 کنسرو باقال 21390
 کنسرو بامیه 21390
 کنسرو زیتون 21390
 ها کنسرو سبزی 21390
 کنسرو غیر گوشتی حبوب 21390
 پز شده ر گوشتی نیمکنسرو غی 21390
 کنسرو قارچ 21390
 فرنگی کنسرو گوجه 21390
 کنسرو لوبیاچیتی 21390
 کنسرو لوبیاسبز 21390
 کنسرو نخودسبز 21390
 زمینی گرانول سیب 21390

 ها ها و آب سبزی میوه آب 214
 ها ها و آب سبزی میوه آب 2140

 ها ها و آب سبزی میوه آب 21400
 گازدارمیوه  آب 21400
 آب انار 21400
 آب انگور 21400
 آب پرتقال 21400
 )نباتات(ها  آب سبزی 21400
 آب سیب 21400
 )دارابی(آب گریپ فروت  21400
 فرنگی آب گوجه 21400
 آب لیموترش 21400
 )پایه لبنی(میوه  آب 21400
 )غیر مرکبات(میوه  آب 21400



209 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آب نارنج 21400
 آب هویج 21400
 آبغوره 21400
 میوه ازکنسانتره آب 21400
 ها انواع شیره میوه 21400
 شربت آلبالو 21400
 شربت به لیمو 21400
 شربت سرکه انگجبین 21400
 شربت گیاه سورگم 21400
 شربت میوه به همراه قطعات میوه 21400
 ها شربت میوه 21400
 شیره انگور 21400
 شیره خرما 21400
 شیره سیب 21400
 ها نکتار میوه 21400

 های آجیلی آماده شده و حفاظت شده از فساد میوه و میوه 215
 صورت منجمد وسیله بخار یا آب، به های آجیلی نپخته یا پخته شده به انواع میوه و میوه 2151

 صورت منجمد وسیله بخار یا آب، به های آجیلی نپخته یا پخته شده به انواع میوه و میوه 21510
 پره منجمد مرکبات 21510
 کمپوت زردآلو 21510
 کمپوت سیب 21510
 کمپوت گالبی 21510
 کمپوت هلو 21510
 کنسرو میوه 21510
 بندی شده منجمد بسته –ها میوه 21510

 های آجیلی ها یا میوه انواع مربا، ژله میوه و پوره و خمیر از میوه 2152
 های آجیلی ها یا میوه یر از میوهانواع مربا، ژله میوه و پوره و خم 21520
 پودر خرما 21520
 بندی شده پودر ژالتین و ژله بسته 21520
 پوره میوه 21520
 تمبر هندی و مشابه 21520
 خرمای غنی شده 21520
 خمیر خرما 21520
 زمینی خمیر بادام 21520



210 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خمیر میوه 21520
 ژله میوه 21520
 شکالت خرما 21520
 لواشک 21520
 مارماالد 21520
 مرباجات 21520
 مرباجات میوه 21520
 مربا رژیمی 21520
 مربای آلبالو 21520
 مربای بالنگ 21520
 مربای به 21520
 مربای بهارنارنج 21520
 فرنگی مربای توت 21520
 مربای زرشک 21520
 مربای گیالس 21520
 مربای هویج 21520

صورت دیگر در جای دیگـر        ، برشته شده، نمک سود شده یا آماده شده به         …زمینی و   امهای آجیلی، باد    انواع میوه  2153
 بندی نشده است طبقه

صورت دیگر در جای دیگـر        ، برشته شده، نمک سود شده یا آماده شده به         …زمینی و   های آجیلی، بادام    انواع میوه  21530
 بندی نشده است طبقه

 بندی شده  بسته–آجیل 21530
 )پزی آجیل(ع اجیل انوا 21530
 بندی شده  انواع تخمه آجیل بسته–انواع تخمه آجیل 21530
 انواع خشکبار بو داده شده 21530
 انواع خشکبار روکش شده 21530
 بندی شده  بادام بسته–بادام 21530
 بندی شده بادام بسته 21530
 بندی شده گیری و بسته بادام پوست 21530
 شدهگیری  بادام پوست 21530
 بادام شیرین شده 21530
 بندی شده  پسته بسته–پسته 21530
 پسته برشته شده 21530
 بندی شده پسته بسته 21530
 پسته پاستوریزه شده 21530



211 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پسته پاک کرده 21530
 گیری شده پسته پوست 21530
 پسته خشک شده 21530
 پسته خندان شده 21530
 بندی شده پسته درجه 21530
 ودر پستهپ 21530
 بندی شده تخمه آفتابگردان بسته 21530
 بندی شده خشکبار بسته 21530
 بندی شده خشکبار پاستوریزه و بسته 21530
 خالل انواع خشکبار 21530
 خالل پسته 21530
 بندی شده  فندق بسته–فندق 21530
 بندی شده فندق بسته 21530
 گیری شده فندق پوست 21530
 بندی شده ت بسته قاو–قاوت 21530
 بندی شده کنجد خام شسته شده و پوست گرفته شده و بسته 21530
 بندی شده  گردو بسته–گردو 21530
 گیری شده گردو پوست 21530
 بندی شده های آجیلی پودر شده و بسته میوه 21530

 طور موقت های آجیلی حفاظت شده از فساد به ها و میوه میوه 2154
 طور موقت های آجیلی حفاظت شده از فساد به  میوهها و میوه 21540

 های حفاظت شده از فساد سایر میوه 2155
 های حفاظت شده از فساد سایر میوه 21550
 اسالیس میوه 21550
 ها برگه میوه 21550
 چیپس میوه 21550
 خالل میوه 21550

 هسته و مغز هسته زردآلو، هلو یا آلو 2156
 سته زردآلو، هلو یا آلوهسته و مغز ه 21560

 های نباتی و حیوانی ها و چربی روغن 216
 صورت خام یا آب کرده شده، چربی پشم چربی حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک، ماکیان، به 2161

صورت   شامل چربی خوک و ماکیان، به     (صورت خام یا آب کرده      چربی حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک، ماکیان، به 21611



212 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )جمد شده، نمک سود شده، نگهداری شده در آب نمک، خشک شده یا دودی شده شامل چربی ذوبی خوکمن

 چربی پشم 21612

 صورت خام و تصفیه شده، بجز چربی حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک و ماکیان انواع چربی و روغن حیوانی به 2162
 شده، بجز چربی حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک و ماکیانصورت خام و تصفیه  انواع چربی و روغن حیوانی به 21620

 صورت خام زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم روغنی، منداب و خردل به روغن سویا، بادام 2163
  صورت خام زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم روغنی، منداب و خردل به روغن سویا، بادام 21630
 روغن استخوان 21630
 روغن جگر ماهی 21630
 روغن خام از کلزا 21630
 روغن خام بادام 21630
 )زمینی کره بادام(زمینی  روغن خام بادام 21630
 دانه روغن خام پنبه 21630
 روغن خام تخم آفتابگردان 21630
 روغن خام زیتون 21630
 روغن خام سویا 21630
 سهروغن کو 21630
 روغن ماهی 21630

 صورت خام روغن نخل، نارگیل، هسته خرما، بابا سوو بزرگ به 2164
 صورت خام روغن نخل، نارگیل، هسته خرما، بابا سوو بزرگ به 21640

زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم روغنی، منـداب و خـردل و مـشتقات                   روغن سویا، بادام   2165
هایی که منحصراً از انواع زیتون بـه دسـت            صورت تصفیه شده ولی بدون تغییرات شیمیایی، سایر روغن         ها، به   آن

 ها، اعم از تصفیه شده یا نشده ولی بدون تغییرات شیمیایی آمده است، روغن کنجد و مشتقات آن
 منـداب و خـردل و مـشتقات         زمینی، زیتون، تخم آفتابگردان، گلرنگ، تخم پنبه، کلم روغنی،          روغن سویا، بادام   21650

هایی که منحصراً از انواع زیتون بـه دسـت            صورت تصفیه شده ولی بدون تغییرات شیمیایی، سایر روغن          ها، به   آن
 ها، اعم از تصفیه شده یا نشده ولی بدون تغییرات شیمیایی آمده است، روغن کنجد و مشتقات آن

 روغن آفتابگردان تصفیه شده 21650
 دانه تصفیه شده هروغن پنب 21650
 روغن خام کنجد 21650
 روغن زیتون تصفیه شده 21650
 روغن سویا تصفیه شده 21650
 روغن کلزا تصفیه شده 21650
 روغن کنجد تصفیه شده 21650



213 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 روغن نباتی جامد 21650

 روغن ذرت و مشتقات آن، بدون تغییرات شیمیایی 2166
 یرات شیمیاییروغن ذرت و مشتقات آن، بدون تغی 21660
 روغن ذرت 21660

صورت پـاالیش شـده ولـی بـدون تغییـرات             ها، به   روغن نخل، نارگیل، هسته خرما، باباسوو بزرگ و مشتقات آن          2167
و ) بجـز روغـن ذرت    (های گیاهی تثبیـت شـده         ها و روغن    شیمیایی، روغن کرچک، درخت جال وهوهوبا و چربی       

 یگر اعم از تصفیه شده یا تصفیه نشده ولی بدون تغییرات شیمیاییبندی نشده در جای د ها طبقه مشتقات آن
صورت پـاالیش شـده ولـی بـدون تغییـرات             ها، به   روغن نخل، نارگیل، هسته خرما، باباسوو بزرگ و مشتقات آن          21670

و ) بجـز روغـن ذرت    (های گیاهی تثبیـت شـده         ها و روغن    شیمیایی، روغن کرچک، درخت جال وهوهوبا و چربی       
 بندی نشده در جای دیگر اعم از تصفیه شده یا تصفیه نشده ولی بدون تغییرات شیمیایی ها طبقه ات آنمشتق

 بندی شده روغن بادام بسته 21670
 روغن پسته 21670
 روغن خام ازسبوس 21670
 روغن خام کرچک 21670
 بندی شده بسته) جامد(روغن خوراکی  21670
 بندی شده بسته) مایع(روغن خوراکی  21670
 روغن زیره 21670
 روغن سیر 21670
 روغن کرچک تصفیه شده 21670
 کشی گردو روغن 21670
 بندی شده روغن نارگیل بسته 21670

 های مشابه مارگارین و فراورده 2168
 های مشابه مارگارین و فراورده 21680
 بندی شده روغن مارگارین بسته 21680
 هروغن مارگارین و مشاب 21680

طور کلی هیدروژنـه شـده، اینتراسـتریفیه، ری           طور جزئی یا به     ها که به    های نباتی و مشتقات آن      ها و روغن    چربی 2169
 تر قرار نگرفته باشد سازی بیش که تصفیه شده یا نشده ولی مورد آماده استریفیه یا االئیدینیزه شده، اعم از این

طور کلی هیدروژنـه شـده، اینتراسـتریفیه، ری           طور جزئی یا به     ها که به    نهای نباتی و مشتقات آ      ها و روغن    چربی 21690
 تر قرار نگرفته باشد سازی بیش که تصفیه شده یا نشده ولی مورد آماده استریفیه یا االئیدینیزه شده، اعم از این

 روغن نباتی هیدروژنه شده 21690

 لینتر پنبه 217
 لینتر پنبه 2170



214 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لینتر پنبه 21700

هـای روغنـی یـا     های نبـاتی، آرد و زیـره دانـه    ها یا چربی های جامد از استحصال روغن     مانده  کنجاله و سایر پس    218
های حاصل از     مانده  های نباتی بجز تری کلیسیریدها،چربی پشم، پس        دار، بجز آرد زیره خردل، موم       های روغن   میوه
 های حیوانی یا نباتی دار یا موم آوری مواد چربی عمل

های نباتی اعم از آسیاب شده یا آسیاب نشده یا            ها یا روغن    های جامد از استحصال چربی      مانده  کنجاله و سایر پس    2181
 به شکل پلت

های نباتی اعم از آسیاب شده یا آسیاب نشده یا            ها یا روغن    های جامد از استحصال چربی      مانده  کنجاله و سایر پس    21810
 به شکل پلت

 یاهیپودر چربی گ 21810
 های روغنی پودر کنجاله دانه 21810
 تفاله ذرت 21810
 کنجاله آفتابگردان 21810
 دانه کنجاله پنبه 21810
 کنجاله زیتون 21810
 کنجاله سویا 21810
 کنجاله کلزا 21810

 دار بجز آرد و پودر خردل های روغن های روغنی یا میوه آرد و زیره دانه 2182
 دار بجز آرد و پودر خردل های روغن های روغنی یا میوه نهآرد و زیره دا 21820
 آرد سویا 21820
 ارده 21820
 حلوای کنجدی 21820

هـای    دار یا مـوم     آوری مواد چربی    های حاصل از عمل     مانده  های نباتی، بجز تری کلیسیریدها، چربی پشم، پس         موم 2183
 حیوانی یا نباتی

هـای    دار یا مـوم     آوری مواد چربی    های حاصل از عمل     مانده  سیریدها، چربی پشم، پس   های نباتی، بجز تری کلی      موم 21830
 حیوانی یا نباتی

 موم کندوی زنبور عسل 21830

 محصوالت لبنی 22
 آوری شده و خامه شیر مایع عمل 221

 آوری شده شیر مایع عمل 2211
 آوری شده شیر مایع عمل 22110

 شیر استرلیزه 22110
 پاستوریزهشیر  22110



215 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خامه 2212
 خامه 22120
 خامه استرلیزه 22120
 خامه پاستوریزه 22120
 خامه قنادی 22120
 خامه کاکائویی 22120

 سایر محصوالت لبنی 229
 صورت جامد شیر و خامه به 2291

 صورت جامد شیر و خامه به 22910
 پودر خامه 22910
 شیر خشک 22910
  مختلفهای قرص شیر با طعم 22910

 صورت جامد کننده بجز به شیر و خامه، تغلیظ شده یا دارای شکر یا سایر مواد شیرین 2292
 صورت جامد کننده بجز به شیر و خامه، تغلیظ شده یا دارای شکر یا سایر مواد شیرین 22920
 بندی شده شیر خشک بسته 22920
 شیر غلیظ شده 22920

 ل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامههای حاص ماست و سایر فراورده 2293
 های حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامه ماست و سایر فراورده 22930
 پودر ماست 22930
 دوغ گازدار 22930
 )بدون گاز(دوغ  22930
 های حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامه فراورده 22930
 ماست پاستوریزه 22930
 دار ماست خامه 22930
 ماست میوه 22930

 های مشتق از شیر پنیر و شیر دلمه شده ها و روغن کره و سایر چربی 2294
 های مشتق از شیر پنیر و شیر دلمه شده ها و روغن کره و سایر چربی 22940
 )مشتق از شیر(روغن حیوانی  22940
 کره پاستوریزه 22940
 بندی شده کره پاستوریزه بسته 22940
 های مشتق از شیر ها و روغن ره و سایر چربیک 22940



216 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پنیر و شیر دلمه شده 2295
 پنیر و شیر دلمه شده 22950
 بندی شده پنیر بسته 22950
 پنیر پیتزا 22950
 پنیر هلندی 22950
 پنیر پاستوریزه 22950
 پنیر سفید ایرانی 22950
 دار پنیر طعم 22950
 پودر پنیر 22950
 پودر کشک 22950
 کشک پاستوریزه 22950

 کازئین 2296
 کازئین 22960

 بستی و بستنی یخی 2297
 بستی و بستنی یخی 22970
 )بر پایه شیر(انواع بستنی و بستنی یخی  22970
 ای بستنی خامه 22970
 بستنی زمستانی 22970
 بستنی ساده 22970
 بستنی شکالتی 22970
 ای بستنی میوه 22970
  یخمک–بستنی یخی 22970
 )بر پایه شیر(بستنی یخی  22970
 پودر بستنی 22970

 الکتوز و شربت الکتوز 2298
 الکتوز و شربت الکتوز 22980
 الکتوز 22980

 بندی نشده در جای دیگر محصوالت لبنی طبقه 2299
 بندی نشده در جای دیگر محصوالت لبنی طبقه 22990
 آب پنیر 22990
 )بدون الکتوز(ی ا انواع شیر میوه 22990
 پودر آب پنیر 22990



217 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پودر شیرکاکائو 22990
 شیر شکالت 22990
 )بدون الکتوز(شیر شکالت و کاکائو  22990
 دار شیر طعم 22990
 شیر عسلی 22990
 شیر قهوه 22990
 شیر کاکائو 22990
 شیر وانیلی 22990
 قروت قره 22990

 ای و سایر محصوالت غذایی یاب شده، انواع نشاسته و محصوالت نشاستههای آس محصوالت به دست آمده از دانه 23
 های آسیاب شده محصوالت به دست آمده از دانه 231

 )مخلوط گندم و چاودار(آرد گندم یا آرد متل  2311
 )مخلوط گندم و چاودار(آرد گندم یا آرد متل  23110

 )جوانه گندم(آرد سن  23110
 )گندم(آرد غالت  23110
 )ها و امالح با افزودن ویتامین(آرد غنی شده  23110
 آرد گندم با سبوس 23110
 آرد گندم سبوس گرفته 23110
 آرد گندم سفید 23110
 آرد گندم نوع چکشی 23110
 آرد گندم نوع سمولینا 23110
 آرد گندم نوع والسی 23110

 آرد غالت بجز آدر گندم یا آرد متل 2312
  بجز آدر گندم یا آرد متلآرد غالت 23120
 آرد برنج 23120
 آرد جو 23120
 آرد ذرت خشک 23120

 انواع بلغور، زیره و پلت گندم و سایر غالت 2313
 انواع بلغور، زیره و پلت گندم و سایر غالت 23130
 انواع بلغور و پودر و پلیت غالت 23130
 بلغور ذرت 23130
 بلغور گندم 23130
 وبلغور ج 23130



218 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کوب شده گندم نیم 23130

 )شامل کورن فلکس( دست آمده از دانه غالت  سایر محصوالت به 2315
 )شامل کورن فلکس( دست آمده از دانه غالت  سایر محصوالت به 23150
 )بر پایه آرد گندم(اسنک آردی آماده طبخ  23150
 گیری شده انواع غالت پوست 23150
 برنجک 23150
 پفک ذرت 23150
 کنده جو پوست 23150
 جوانه جو 23150
 جوانه ذرت 23150
 جوانه غالت 23150
 جوانه گندم 23150
 چیپس ذرت 23150
 )بر پایه غالت(های مخصوص صبحانه  خوراکی 23150
 )کورن پاپ(ذرت بو داده  23150
 کنده ذرت پوست 23150
 کورن فلکس 23150
 کنده گندم پوست 23150
 مکهانی اس 23150

 کوب یا کامال آسیاب شده برنج نیم 2316
 کوب یا کامال آسیاب شده برنج نیم 23160
 برنج سفید شده 23160
 کوب شده برنج نیم 23160
 کوبی برنج 23160

 سایر انواع آرد و زیره گیاهی 2317
 سایر انواع آرد و زیره گیاهی 23170
 آرد نخود 23170
 لولزی خرماآرد از تفاله فیبری و س 23170

 انواع ترکیبات و خمیر برای تهیه محصوالت نانوایی 2318
 انواع ترکیبات و خمیر برای تهیه محصوالت نانوایی 23180
 آردهای ترکیبی برای تهیه کیک، بیسکویت وکلوچه 23180
 پودر سوخاری 23180



219 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پزی پودر کیک 23180

 بندی نشده در جای دیگر  و شکر و انواع شربت قند طبقهای، انواع قند انواع نشاسته و محصوالت نشاسته 232
بندی نـشده در جـای        گلوکز و شربت گلوکز، فروکتوز و شربت فروکتوز، قند امورت، انواع قند و شربت قند طبقه                2321

 دیگر، عسل مصنوعی؛ کارامل
بندی نـشده در جـای        بت قند طبقه  گلوکز و شربت گلوکز، فروکتوز و شربت فروکتوز، قند امورت، انواع قند و شر              23210

 دیگر، عسل مصنوعی؛ کارامل
 دکستروز 23210
 )قند انورت(سایر انواع قند و شربت و شکر  23210
 شربت غلیظ نوشابه 23210
 (HFCS)شربت فروکتوز غنی شده  23210
 شکر خرما 23210
 شکر طبی 23210
 شکر کاراملیزه 23210
 )شکر طبی(کالری  کننده کم شیرین 23210
 عسل مصنوعی 23210
 قند انورت 23210
 )شکر خرما(قند خرما  23210
 کارامل 23210
 گلوکز 23210
 مالتوز 23210
 های کاراملیزه مالس 23210

 یافته های تغییر شکل انواع نشاسته؛ ایمولین؛ گلوتن گندم، انواع دکترین و سایر نشاسته 2322
 یافته های تغییر شکل گلوتن گندم، انواع دکترین و سایر نشاستهانواع نشاسته؛ ایمولین؛  23220
 اینولین 23220
 پروتئین ذرت 23220
 گلوتن ازضایعات نان 23220
 )پروتئین ذرت(گلوتن ذرت  23220
 گلوتن گندم 23220
 نشاسته از گندم 23220
 نشاسته از برنج 23220
 ها نشاسته از سایر دانه 23220
 از سایر مواد گیاهینشاسته  23220
 زمینی نشاسته از سیب 23220
 نشاسته از ضایعات نان 23220



220 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نشاسته مدیفاید 23220

 های آن تهیه شده از نشاسته به شکل فلس، دانه، نخاله یا اشکال مشابه و بدل) تاپیوکا(نشاسته کاساوا یا مانیوک  2323
 ی آن تهیه شده از نشاسته به شکل فلس، دانه، نخاله یا اشکال مشابهها و بدل) تاپیوکا(نشاسته کاساوا یا مانیوک  23230
 فالوده 23230

 های مورد استفاده در تغذیه حیوانات فراورده 233
 بندی نشده در جای دیگر های مورد استفاده در تغذیه حیوانات، طبقه فراورده 2331

 ندی نشده در جای دیگرب های مورد استفاده در تغذیه حیوانات، طبقه فراورده 23310
 ارتیما 23310
 انواع تفاله خشک 23310
 انواع کنسانتره 23310
 بانیدرپلیت با پایه پروتئینی 23310
 پروتئین حیوانی 23310
 پروتئین دامی از سویا 23310
 پروتئین دامی از مالس 23310
 پریمکس 23310
 پودر پوست سخت پسته 23310
 مرکباتتفاله خشک انواع  23310
 تفاله خشک چغندر قند 23310
 )باگاس(تفاله خشک نیشکر  23310
 خوراک آماده شترمرغ 23310
 خوراک آماده آبزیان 23310
 خوراک آماده دام 23310
 دان مرغ 23310
 رغن نباتی جهت خوراک و دام 23310
 )…خوراک آماده طیور و(غذاهای آماده برای حیوانات  23310
 ازمالسلیزین  23310
 های غذایی آبزیان مکمل 23310
 های غذایی دام مکمل 23310
 های غذایی طیور مکمل 23310

 صورت زیره و پلت یونجه به 2332
 صورت زیره و پلت یونجه به 23320
 پودر پلیت یونجه 23320
 بندی شده علوفه بسته 23320



221 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 یونجه خشک 23320

 محصوالت نانوایی 234
 ان سوخاری، نان برشته شده و محصوالت نانوایی برشته شده مشابهنان خشک؛ ن 2341

 نان خشک؛ نان سوخاری، نان برشته شده و محصوالت نانوایی برشته شده مشابه 23410
 )نان ماشینی(انواع محصوالت خبازی  23410
 پیراشکی 23410
 سایر انواع نان 23410
 محصوالت ظریف خبازی از انواع شیرینی 23410
 نان بربری ماشینی 23410
 نان بستنی 23410
 بندی شده نان بسته 23410
 نان خشک ماشینی 23410
 نان ساندویچی 23410
 نان سنگک ماشینی 23410
 نان سوخاری 23410
 نان شیرمال 23410
 نان شیرینی 23410
 نان اروپایی –نان صنعتی 23410
 نان فانتزی 23410
 نان قندی 23410
 ن کشمشنا 23410
 نان لواش ماشینی 23410
 نان ماشینی 23410
 نان مغزدار پروتئینی 23410
 نان همبرگر 23410

 نان زنجبیلی و مانند آن؛ بیسکویت شیرین؛ انواع کلوچه و ویفر 2342
 نان زنجبیلی و مانند آن؛ بیسکویت شیرین؛ انواع کلوچه و ویفر 23420
 بندی انواع شیرینی بسته 23420
 کراکر وتوکانواع  23420
 انواع کلوچه 23420
 انواع کیک و بیسکویت و کلوچه 23420
 بیسکویت 23420
 دار بیسکویت سبوس 23420
 بیسکویت شکالتی 23420



222 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بیسکویت کاکائودار 23420
 بیسکویت کرمدار 23420
 ای شیرینی مغزدار ویفر خامه 23420
 کراکر 23420
 ای کلوچه پسته 23420
 کلوچه گردویی 23420
 ای کلوچه میوه 23420
 ای کیک لقمه 23420
 کیک ماشینی 23420
 ویفر 23420
 ویفر ساده 23420
 ویفر شکالتی 23420

 ها و سایر محصوالت نانوایی سایر نان 2343
 ها و سایر محصوالت نانوایی سایر نان 23430

 قند و شکر 235
 ندشکر خام حاصل از نیشکر یا چغندر ق 2351

 شکرخام حاصل از نیشکر یا چغندر قند 23510
 )شکر خام(انواع شکر  23510
 شکر از چغندر قند 23510
 بندی شده شکر بسته 23510
 شکر خام از نیشکر 23510

صورت جامد، فاقد مواد      قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر یا چغندر و ساکاروز خالص از لحاظ شیمیایی، به                 2352
 نده یا خوشبوکنندهده رنگ

صورت جامد، فاقد مواد      قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر یا چغندر و ساکاروز خالص از لحاظ شیمیایی، به                 23520
 دهنده یا خوشبوکننده رنگ

 انواع قند 23520
 پودر شکر قنادی 23520
 شکر تصفیه شده 23520
 بندی شده قند بسته 23520
 دقند از چغندر قن 23520
 قند از شکر 23520
 قند از نیشکر 23520
 قند حبه از شکر 23520



223 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قند کلوخ و کله از نیشکر 23520

دهنده یا خوشـبو کننـده؛        صورت جامد، محتوی مواد رنگ      قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر یا چغندر، به           2353
 قند و شربت درخت افرا

دهنده یا خوشـبو کننـده؛        صورت جامد، محتوی مواد رنگ      ر یا چغندر، به   قند یا شکر تصفیه شده حاصل از نیشک        23530
 قند و شربت درخت افرا

 های خوراکی قند از شکر با انواع اسانس 23530

 انواع مالس 2354
 )…نیشکر و(انواع مالس  23540
 مالس چغندر قند 23540

 نبات کاکائو، شکالت و انواع نقل و آب 236
 چربی گرفته شده یا نشدهخمیر کاکائو،  2361

 خمیر کاکائو، چربی گرفته شده یا نشده 23610
 خمیر کاکائو 23610
 بندی شده کاکائو بسته 23610

 کره، چربی و روغن کاکائو 2362
 کره، چربی و روغن کاکائو 23620
 روغن کاکائو 23620

 پودر کاکائو، شیرین نشده 2363
 پودر کاکائو، شیرین نشده 23630
 پودر کاکائو شیرین نشده 23630

 پودر کاکائو، شیرین شده 2364
 پودر کاکائو شیرین شده 23640
 پودر کاکائو، شیرین شده 23640

 صورت فله ، به)غیر از پودر کاکائوی شیرین شده(های خوراکی محتوی کاکائو  شکالت و سایر فراورده 2365
 صورت فله ، به)غیر از پودر کاکائوی شیرین شده( کاکائو های خوراکی محتوی شکالت و سایر فراورده 23650

 صورت غیر فله به) غیر از پودر کاکائوی شیرین شده(های خوراکی محتوی کاکائو  شکالت و سایر فراورده 2366
 صورت غیر فله به) غیر از پودر کاکائوی شیرین شده(های خوراکی محتوی کاکائو  شکالت و سایر فراورده 23660
 انواع شکالت 23660
 روکش شکالت 23660
 شکالت تیوپی و لیوانی 23660



224 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دار شکالت فندق 23660
 شکالت فیگور 23660
 شکالت کاکائویی 23660
 شکالت مرکب 23660

هـای   فاقد کاکائو، میوه، میوه آجیلی، خالل پوست میوه و سایر قسمت) شامل شکالت سفید(نبات    انواع نقل و آب    2367
 .وسیله شکر از فساد حفظ شده باشد ه بهگیاهان ک

هـای   فاقد کاکائو، میوه، میوه آجیلی، خالل پوست میوه و سایر قسمت) شامل شکالت سفید(نبات    انواع نقل و آب    23670
 .وسیله شکر از فساد حفظ شده باشد گیاهان که به

 نبات آب 23670
 آدامس 23670
 آدامس طبیعی 23670
 دون قندآدامس طبیعی ب 23670
 اریس 23670
 اسمارتیز 23670
 انواع شکالت 23670
 باسلق 23670
 بن بن 23670
 پاستیل 23670
 پاستیل میوه 23670
 الحلقوم پاستیل و راحت 23670
 پشمک 23670
 تافی 23670
 حلواشکری –حلوا ارده 23670
 حلوای سوهانی 23670
 حلواشکری 23670
 الحلقوم راحت 23670
 سوهان 23670
 شکرپنیر 23670
 های غیر آردی شیرینی 23670
 ها همراه با مواد هوادهی شده شیرینی 23670
 های غیر آردی سنتی شیرینی 23670
 قرص خوشبوکننده دهان 23670
 قرص نعناع 23670
 گز 23670



225 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مسقطی 23670
 مواد اولیه آدامس 23670
 میشکا 23670
 نبات 23670
 نقل 23670
 نقل ودراژه 23670
 نوقا 23670

 ماکارونی، رشته فرنگی، کوسکوس و محصوالت مشابه حاصل از آرد 237
 پخته نشده، پر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر) پاستا(خمیرهای غذایی  2371

 پخته نشده، پر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر) پاستا(خمیرهای غذایی  23710
 اسپاگتی 23710
 نواع رشته غذاییا 23710
 )…ماکارونی و(انواع محصوالت آردی  23710
 پاستا 23710
 خمیر پیتزا 23710
 رشته آش 23710
 رشته پلویی 23710
 )ورمیشل(رشته فرنگی  23710
 الزانیا 23710
 ماکارونی 23710
 محصوالت خمیری 23710
 ورمیشل 23710

 ده یا آماده شده به نحوی دیگر؛ کوسکوس، پخته شده، پر ش)پاستا(خمیرهای غذایی  2372
 ، پخته شده، پر شده یا آماده شده به نحوی دیگر؛ کوسکوس)پاستا( خمیرهای غذایی  23720
 )نوعی رشته ماکارونی آماده طبخ(نودل  23720

 بندی نشده در جای دیگر محصوالت غذایی طبقه 239
 قهوه و چای 2391

  بو داده شدهقهوه کافئین گرفته شده یا 23911
 قهوه آسیاب شده 23911
 بندی شده قهوه بسته 23911
 قهوه بو داده 23911
 قهوه سویا 23911
 بندی شده قهوه فوری بسته 23911



226 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کافئین از قهوه 23911
 بندی شده نسکافه بسته 23911

ای بابنیانی از مواد فوق یا بـر اسـاس          ه های قهوه و فراورده     ها، کنستانتره   ها، اسانس  بدل قهوه حاوی قهوه؛ عصاره     23912
ها؛ غـالت و پوسـت        های آن   ها و کنستانتره    ها، اسانس  های قهوه بو داده و عصاره       قهوه؛ کاسنی بو داده و سایر بدل      

 قهوه

هـایی کـه بالفاصـله قابـل      و چای کمی تخمیر شده در بـسته ) تخمیر شده(، چای سیاه )تخمیر نشده(چای سبز    23913
 . کیلوگرم نباشد3ها بیش از  د و محتوای آنباشن مصرف می

 بندی شده بندی و بسته چای درجه 23913
 بندی شده چای خشک بسته 23913
 چای سبز 23913
 )بندی دوگرمی بسته(ای  چای کیسه 23913
 سازی چای 23913

 مواد فوق یا با بنیانی از چای یا ماتههای بابنیانی از  های چای یا ماته و فراورده ها و کنستانتره ها، اسانس عصاره 23914
 اسانس چای 23914
  پودر چای 23914
 کافئین از چای 23914
 گرانول چای 23914

 سایر محصوالت غذایی 2399
های شیر، آرد، پودر، نـشاسته یـا         های آجیلی؛ فراورده   ها یا میوه     ها، میوه   های هموژنیزه از گوشت، سبزی     فراورده 23991

 های غذایی مرکب هموژنیزه بندی نشده در جای دیگر؛ فراورده ، برای استفاده کودکان، طبقهعصاره مالت
 )بجز کنسانتره مرکبات(انواع کنسانتره میوه  23991
 غذای کودک 23991
 ها غذای کودک بر پایه میوه 23991
 کنسانتره انار 23991
 کنسانتره انگور 23991
 کنسانتره پرتقال 23991
 ها نسانتره پوره میوهک 23991
 کنسانتره زرشک 23991
 کنسانتره سنتزی مرکبات 23991
 کنسانتره سیب 23991
 فروت کنسانتره گریپ 23991
 کنسانتره لیموترش 23991



227 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها کنسانتره مخلوط میوه 23991
 کنسانتره مرکبات 23991
 بندی شده کنسانتره میوه بسته 23991
 )ره میوهبجز کنسانت(کنسانتره  23991

 ها های مربوط به آن انواع سوپ و آش و فراورده 23992
 آش آماده 23992
 انواع سوپ و آش آماده 23992
 سوپ آماده 23992

صورت تازه یا حفاظت شده؛ آلبومین        انواع تخم مرغ و تخم سایر حیوانات تخمگذار، بدون پوست و انواع زرده، به              23993
 تخم مرغ

 استوریزه تخم مرغانواع مایع پ 23993
 پودر پوست تخم مرغ 23993
 پودر زرده تخم مرغ 23993
 پودر سفیده تخم مرغ 23993
 پودر کامل تخم مرغ 23993
 )تخم مرغ(تخم طیور و سایر حیوانات  23993
 )داخل پوسته(تخم مرغ پاستوریزه شده  23993
 تخم مرغ پخته رنگ شده 23993
 تخم مرغ مایع 23993

 سرکه و بدل سرکه حاصل از جوهر سرکه 23994
 انواع سرکه 23994
 بندی شده سرکه بسته 23994
 سرکه خرما 23994
 سرکه خوراکی 23994
 سرکه سیب 23994
 سرکه صنعتی 23994

 های مخلوط؛ آرد و پودر خردل؛ خردل آماده انواع سس؛ انواع چاشنی 23995
 )…فرنگی و گوجه(انواع رب  23995
 نواع سس از سویاا 23995
 های غذایی انواع سس 23995
 چاشنی ترشی از مرکبات 23995
 )فرموله شده یا نشده(صورت پودر  های غذایی به چاشنی 23995



228 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خردلسس  23995
 رب انار 23995
 فرنگی رب گوجه 23995
 بندی اسپتیک فرنگی در بسته رب گوجه 23995
 های کوچک فرنگی در بسته رب گوجه 23995
 رب لیمو 23995
 رب نارج 23995
 )فرنگی بجز رب گوجه(رب  23995
 سس خرما 23995
 سس زرشک 23995
 سس ساالد 23995
 سس فلفل 23995
 فرنگی سس گوجه 23995
 سس مایونز 23995

 بینی تک سلولی، مرده؛ بیکینگ پودر آماده مخمرها؛ سایر موجودات ذره 23996
 انیمارول 23996
 بندی شده کینگ پودر بستهبی 23996
 بندی شده خمیر ترش بسته 23996
 مایه پنیر 23996
 بندی شده مایه پنیر بسته 23996
 مایه خمیر 23996
 مایه خمیر و مایه پنیر 23996
 مخمر آبجو 23996

 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت غذایی طبقه 23999
 ارومای پرتقال 23999
 وترشارومای لیم 23999
 بندی اسانس بسته 23999
 اسانس پرتقال 23999
 اسانس زیره 23999
 ها اسانس سبزی 23999
 اسانس گل محمدی 23999
 اسانس لیموترش 23999
 اسانس میوه 23999
 امولسیون خوراکی 23999



229 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع ارومای مرکبات 23999
 )…اهی واسانس گی(های مواد غذایی  انواع اسانس و سایر افزودنی 23999
 انواع پکتین از پوست مرکبات 23999
 انواع دسر 23999
 برگر گیاهی 23999
 بستنی از سویا 23999
 پروتئین از سویا 23999
 پروتئین از شیر 23999
 پروتئین تک سلولی و مکمل غذایی دام 23999
 پکتین از پوست لیمو 23999
 پکتین از تفاله چغندر 23999
 اپنیر از سوی 23999
 پودر بهبوددهنده نان 23999
 پودر دسر 23999
 پودر شیر سویا 23999
 پودر عصاره مالت 23999
 پودر کتلت 23999
 پودینگ 23999
 خوراک آماده سرد 23999
 رنگ خوراکی 23999
 روغن پوست انواع مرکبات 23999
 ها روغن پوست انواع میوه 23999
  صنعت نانروغن جدا کننده مورد مصرف در 23999
 ساالد فصل 23999
 ساالد الویه 23999
 های مواد غذایی سایر افزودنی 23999
 سمنو 23999
 بندی شده سویا بسته 23999
 شیر از سویا 23999
 رنگ عصاره بی 23999
 عصاره پرتقال 23999
 عصاره سیاه کوال 23999
 بیان عصاره شیرین 23999
 عصاره مالت 23999
 میوهعصاره  23999



230 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های غیر الکلی عصاره نوشابه 23999
 های گیاهی عصاره 23999
 ها غذای آماده از غیر سبزی 23999
 غذای آماده غیر گوشتی 23999
 غذای مخصوص بیماران 23999
 کرم کارامل 23999
 لستین 23999
 مکمل غذایی انسان 23999
 یخ 23999
 بندی شده یخ بسته 23999

  انواع نوشابه 24
 دار های الکل الکل اتیلیک؛ انواع مشروبات الکلی، لیکور و سایر نوشابه 241

 تر  درصد الکل یا بیش80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت  2411
 تر  درصد الکل یا بیش80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت  24110

 هانواع الکل اتیلیک از مواد تخمیر شد 24110

 الکل اتیلیک و سایر مشروبات الکلی تغییر ماهیت داده شده به هر غلظت 2412
 الکل اتیلیک و سایر مشروبات الکلی تغییر ماهیت داده شده به هر غلظت 24120

 درصد الکل؛ انواع مـشروبات الکلـی، لیکـور و سـایر             80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت کمتر از          2413
 دار ای الکله نوشابه

 درصد الکل؛ انواع مـشروبات الکلـی، لیکـور و سـایر             80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت کمتر از          24130
 های الکل نوشابه

 انواع شراب 242
 شراب انگور تازه، اعم از خوشبو شده یا نشده، آب انگور تازه 2421

 شراب گازدار از انواع انگور تازه 24211

 شراب از نوع انگور تازه بجز شراب گازدار؛ آب انگور تازه 24212

 ها از انگور تازه، خوشبو شده با گیاهان یا مواد معطر ورموت و سایر شراب 24213

های تخمیر شده، بجز شراب انگور تازه و آبجو ساخته شده            شراب سیب، شراب گالبی، شراب عسل و سایر نوشابه         2422
 از مالت

های تخمیر شده، بجز شراب انگور تازه و آبجو ساخته شده            ب، شراب گالبی، شراب عسل و سایر نوشابه       شراب سی  24220
 از مالت



231 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لیکور مالت و مالت 243
 آبجو ساخته شده از مالت 2431

 آبجو ساخته شده از مالت 24310
 انواع ماءالشعیر 24310
 الشعیر گازدار ماء 24310

 ا بو ندادهمالت، اعم از بو داده ی 2432
 مالت، اعم از بو داده یا بو نداده 24320
 مالتا 24320

 های معدنی در داخل بطری های غیر الکلی و آب نوشابه 244
های طبیعی؛ یخ     ، شیرین نشده و خوشبو نشده، بجز آب       )شامل انواع آب معدنی و انواع آب گازدار شده        (انواع آب    2441

 و برف
های طبیعی؛ یخ     ، شیرین نشده و خوشبو نشده، بجز آب       )ع آب معدنی و انواع آب گازدار شده       شامل انوا (انواع آب    24410

 و برف
 بندی شده آب آشامیدنی شیرین شده، تصفیه و بسته 24410
 آب گازدار 24410
 آب معدنی 24410

 های غیر الکلی سایر نوشابه 2449
 های غیر الکلی سایر نوشابه 24490
  )…اسانس، ویتامین و(با مواد افزودنی آب آشامیدنی  24490
 دار آب معدنی طعم 24490
 پودر نوشابه 24490
 نوشابه از آب پنیر 24490
 )عرقیات(های طبیعی گیاهی  نوشابه بدون گاز بر پایه طعم 24490
 های طبیعی رژیمی نوشابه بر اساس اسانس 24490
 زمینی نوشابه سیب 24490
 نوشابه قارچ 24490
 نوشابه گازدار بر پایه عرقیات گیاهی 24490
 ای نوشابه میوه 24490
 نوشابه ویتامینه 24490

 محصوالت از توتون و تنباکو 25
 محصوالت از توتون و تنباکو 250

 از توتون یا بدل توتون) سیگارت(انواع سیگار برگ، چروت، سیگار برگ کوچک، سیگار  2501



232 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 از توتون یا بدل توتون) سیگارت(یگار برگ کوچک، سیگار انواع سیگار برگ، چروت، س 25010
 )سیگارت(انواع محصوالت از توتون و تنباکو  25010
 سیگارت بدون فیلتر 25010
 سیگارت فیلتردار 25010

ها با فرایند صنعتی؛ توتون و تنباکوی هموژنیزه شده یـا بازسـازی               های آن   سایر محصوالت توتون و تنباکو و بدل       2509
 ده؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکوش

ها با فرایند صنعتی؛ توتون و تنباکوی هموژنیزه شده یـا بازسـازی               های آن   سایر محصوالت توتون و تنباکو و بدل       25090
 شده؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو

 تنباکو 25090
 توتون 25090
 توتون پیپ 25090
 توتون چپق 25090
 توتون سیگار 25090
 معسل تنباکوی معطر 25090

 باف انواع نسج از انواع پارچه تار و پود باف و الیاف انواع پارچه نسجی منگوله 26
 الیاف نساجی طبیعی آماده برای ریسندگی 261

 )نتابیده(ابریشم خام  2611
 )نتابیده(ابریشم خام  26110

 ضایعات ابریشم، حالجی شده یا شانه شده 2612
  ابریشم، حالجی شده یا شانه شدهضایعات 26120

 زدایی شده یا کربونیزه شده ولی حالجی نشده یا شانه نشده پشم، چربی 2613
 زدایی شده یا کربونیزه شده ولی حالجی نشده یا شانه نشده پشم، چربی 26130
 )پشم دامی(الیاف پشم  26130
 شویی پشم 26130
 )النولین(چربی پشم  26130
 یری و جدا کردن ناخالصی از پشمگ  چربی 26130

 خرده پشم یا خرده موی بز، حیوانات 2614
 خرده پشم یا خرده موی بز، حیوانات 26140

 پشم و موی نرم یا زبر حیوانات، حالجی شده یا شانه شده 2615
 پشم و موی نرم یا زبر حیوانات، حالجی شده یا شانه شده 26150
 حالجی پشم 26150



233 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کشی ماشینیکرک مو 26150
 مو و کرک آماده شده 26150

 پنبه، حالجی شده یا شانه شده 2616
 پنبه، حالجی شده یا شانه شده 26160
 الیاف پنبه 26160
 کنی پنبه پاک 26160
 پنبه هیدروفیل 26160
 حالجی پنبه 26160

مانده   ری شده ولی ریسیده نشده؛ پس     آو  بجز الیاف کتان، شاهدانه و رامی، عمل      (کنف و سایر الیاف نسجی گیاهی        2617
 )و ضایعات الیاف مزبور

مانده   آوری شده ولی ریسیده نشده؛ پس       بجز الیاف کتان، شاهدانه و رامی، عمل      (کنف و سایر الیاف نسجی گیاهی        26170
 )و ضایعات الیاف مزبور

 الیاف کنف 26170

 مانده و ضایعات الیاف مربوط ده، پسآوری شده ولی ریسیده نش سایر الیاف نسجی گیاهی، عمل 2619
 مانده و ضایعات الیاف مربوط آوری شده ولی ریسیده نشده؛ پس سایر الیاف نسجی گیاهی، عمل 26190
 الیاف رامی 26190

 آوری شده برای ریسندگی عمل) غیر میالنست(الیاف نسجی سنتیک یا مصنوعی غیر یکسره  262
 آوری شده برای ریسندگی صورت دیگر عمل جی شده، شانه شده، یا بهالیاف غیر یکسره مصنوعی حال 2621

 آوری شده برای ریسندگی صورت دیگر عمل الیاف غیر یکسره مصنوعی حالجی شده، شانه شده، یا به 26210
 سازی الیاف اکریلیک آماده 26210
 سازی الیاف بی سی اف آماده 26210
  استر سازی الیاف پلی آماده 26210
 آمید سازی الیاف پلی  آماده 26210
 پروپیلن سازی الیاف پلی آماده 26210
 سازی الیاف ویسکوز آماده 26210
 تاپس اکریلیک 26210
 تاپس الیاف مصنوعی 26210
 تاپس پلی استر 26210

ـ       صورت دیگر عمل    الیاف غیر یکسره مصنوعی حالجی شده، شانه شده یا به          2622 واع نـخ   آوری شده برای ریسندگی ان
 نساجی از الیاف طبیعی

آوری شده برای ریسندگی انـواع نـخ          صورت دیگر عمل    الیاف غیر یکسره مصنوعی حالجی شده، شانه شده یا به          26220
 نساجی از الیاف طبیعی



234 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نخ نساجی از الیاف طبیعی 263
 نخ ابریشم و نخ ریسیده شده از ضایعات ابریشم؛ نخ جراحی 2631

 ریشم و نخ ریسیده شده از ضایعات ابریشم؛ نخ جراحینخ اب 26310
 تاپس ابریشم 26310
 نخ ابریشم 26310

 .فروشی در نظر گرفته نشده است تر بر حسب وزن پشم، که برای خرده  درصد پشم یا بیش85نخ از پشم، دارای  2632
 .فروشی در نظر گرفته نشده است  خردهتر بر حسب وزن پشم، که برای  درصد پشم یا بیش85نخ از پشم، دارای  26320
 )الیاف بلند(سیستم پشمی  26320
 ریسی کلفت 26320
 نخ پتو 26320
 نخ خامه قالی 26320
 نخ فاستونی 26320
 نخ فرش ماشینی 26320
 نخ کاموا 26320
 نخ کرک 26320
 نخ موکت 26320
 نخ نانبالک 26320
 )سمی و رستد(فاستونی  نخ نیمه 26320
 نخ هایبالک 26320

 .فروشی در نظرگرفته شده است  درصد پشم بر حسب وزن پشم، که برای خرده85نخ از پشم، دارای کمتر از  2633
 .فروشی در نظرگرفته شده است  درصد پشم بر حسب وزن پشم، که برای خرده85نخ از پشم، دارای کمتر از  26330

شامل نخ  (رگرفته نشده است، نخ از موی نرم یا زبر حیوانات یا از یال اسب               فروشی در نظ    نخ از پشم که برای خرده      2634
 )کیپه از یال اسب

شـامل  (فروشی در نظر گرفته نشده است، نخ از موی نرم یا زبر حیوانات یا از یال اسـب                     نخ از پشم که برای خرده      26340
 )نخ کیپه از یال اسب

 ای برای دوزندگی نخ پنبه 2635
 ای برای دوزندگی بهنخ پن 26350
 نخ پلی استر ویسکوز 26350
 نخ پنبه 26350
 نخ ویسکوز 26350

 تر بر حسب وزن پنبه  درصد پنبه یا بیش85دارای ) غیر از نخ دوزندگی(ای  نخ پنبه 2636



235 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تر بر حسب وزن پنبه  درصد پنبه یا بیش85دارای ) غیر از نخ دوزندگی(ای  نخ پنبه 26360
  پلی استرنخ پنبه 26360
 نخ پنبه ویسکوز 26360

  درصد پنبه بر حسب وزن پنبه85دارای کمتر از ) غیر از نخ دوزندگی(ای  نخ پنبه 2637
  درصد پنبه بر حسب وزن پنبه85دارای کمتر از ) غیر از نخ دوزندگی(ای  نخ پنبه 26370

 ؛ نخ کاغذی) نارگیل و شاهدانهشامل الیاف کتان، کنف،(نخ از الیاف نسجی گیاهی غیر از پنبه  2638
 ؛ نخ کاغذی)شامل الیاف کتان، کنف، نارگیل و شاهدانه(نخ از الیاف نسجی گیاهی غیر از پنبه  26380
 نخ کنف 26380

 سنتیک یا مصنوعی) غیر فالمینت(یا الیاف غیر یکسره ) ها فیالمنت(ها  انواع نخ نسجی از رشته 264
 اف غیر یکسره سنتیک یا مصنوعینخ دوزندگی از رشته الی 2641

 نخ دوزندگی از رشته الیاف غیر یکسره سنتیک یا مصنوعی 26410
 نخ فانتزی 26410
 )نخ دوخت(نخ قرقره  26410
 نخ کش 26410

غیر از نخ دوزندگی، نـخ بـسیار مقـاوم از پلـی آمیـدها،               (های سنتیک یا مصنوعی چند الیه یا کابله          نخ از رشته   2642
های سـنتیک یـا      فروشی در نظرگرفته نشده است، نخ از رشته         که برای خرده  ) ر یا نایلون ویسکور، یا نخ     است  پلی

 .فروشی در نظرگرفته شده است که برای خرده) غیر از نخ دوخت(مصنوعی 
یـدها،  غیر از نخ دوزندگی، نـخ بـسیار مقـاوم از پلـی آم             (های سنتیک یا مصنوعی چند الیه یا کابله          نخ از رشته   26420

های سـنتیک یـا      فروشی در نظر گرفته نشده است، نخ از رشته           که برای خرده   )استر یا نایلون ویسکور، یا نخ      پلی
 .فروشی در نظر گرفته شده است که برای خرده) غیر از نخ دوخت(مصنوعی 

 نخ استرچ 26420
 نخ بی سی اف 26420
 نخ پلی استر 26420
 (p.p)پروپیلن  نخ پلی 26420
 نخ تکسچره 26420
 نخ سی اف 26420
 نخ نایلون 26420
 )یکسره(نخ ویسکوز  26420

 تر بر حسب وزن الیاف  درصد الیاف یا بیش85از الیاف سنتیک غیر یکسره دارای ) غیر از نخ دوزندگی(نخ  2643
 ر بر حسب وزن الیافت  درصد الیاف یا بیش85از الیاف سنتیک غیر یکسره دارای ) غیر از نخ دوزندگی(نخ  26430

  درصد الیاف بر حسب وزن الیاف85از الیاف سنتیک غیر یکسره دارای کمتر از ) غیر از نخ دوزندگی(نخ  2644



236 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  درصد الیاف بر حسب وزن الیاف85از الیاف سنتیک غیر یکسره دارای کمتر از ) غیر از نخ دوزندگی(نخ  26440

تر بر حسب وزن الیاف کـه          درصد الیاف یا بیش    85مصنوعی غیر یکسره دارای     از الیاف   ) غیر از نخ دوزندگی   (نخ   2645
 .فروشی در نظر گرفته نشده است برای خرده

تر بر حسب وزن الیاف کـه          درصد الیاف یا بیش    85از الیاف مصنوعی غیر یکسره دارای       ) غیر از نخ دوزندگی   (نخ   26450
 .فروشی در نظر گرفته نشده است برای خرده

فروشـی     درصد الیاف کـه بـرای خـرده        85از الیاف مصنوعی غیر یکسره دارای کمتر از         ) غیر از نخ دوزندگی   (نخ   2646
فروشی در نظر گرفتـه شـده         از الیاف مصنوعی که برای خرده     ) غیر از نخ دوزندگی   (نظر گرفته نشده است، نخ       در

 .است
فروشـی     درصد الیاف کـه بـرای خـرده        85دارای کمتر از    از الیاف مصنوعی غیر یکسره      ) غیر از نخ دوزندگی   (نخ   26460

فروشی در نظـر گرفتـه شـده     از الیاف مصنوعی که برای خرده   ) غیر ازنخ دوزندگی  (نظر گرفته نشده است، نخ       در
 .است

 از الیاف طبیعی غیر از پنبه) های مخصوص بجز پارچه(های تار و پود باف  پارچه 265
  از ابریشم یا ضایعات ابریشمهای تار و پود باف پارچه 2651

 های تار و پود باف از ابریشم یا ضایعات ابریشم پارچه 26510
 پارچه ابریشمی 26510

تر پـشم یـا        درصد یا بیش   85های تار و پود از پشم حالجی شده یا از موی نرم حالجی شده حیوانی دارای                  پارچه 2652
 موی نرم حیوانی بر حسب وزن

تر پـشم یـا        درصد یا بیش   85ار و پود از پشم حالجی شده یا از موی نرم حالجی شده حیوانی دارای                های ت  پارچه 26520
 موی نرم حیوانی بر حسب وزن

تـر پـشم یـا      درصد یا بیش85های تار و پود باف از پشم شانه شده یا از موی نرم حیوانی شانه شده دارای          پارچه 2653
 موی نرم حیوانی بر حسب وزن

تـر پـشم یـا      درصد یا بیش85های تار و پود باف از پشم شانه شده یا از موی نرم حیوانی شانه شده دارای          رچهپا 26530
 موی نرم حیوانی بر حسب وزن

 پارچه فلوک 26530

 درصد پشم یا موی نرم حیوانی بر حسب         85های تار و پود باف از پشم یا از موی نرم حیوانی دارای کمتر از                 پارچه 2654
 وزن

 درصد پشم یا موی نرم حیوانی بر حسب         85های تار و پود باف از پشم یا از موی نرم حیوانی دارای کمتر از                 پارچه 26540
 وزن

 پارچه اکریلیک 26540
 پارچه فاستونی 26540



237 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های تار و پود باف از موی زبر حیوانی یا از یال اسب پارچه 2655
 زبر حیوانی یا از یال اسبهای تار و پود باف از موی  پارچه 26550

 های تار و پود باف از الیاف کتان پارچه 2656
 های تار و پود باف از الیاف کتان پارچه 26560

 )بجز الیاف کتان، شاهدانه و رامی(های تار و پود باف از کنف و سایر الیاف نسجی  پارچه 2657
 )بجز الیاف کتان، شاهدانه و رامی(ی های تار و پود باف از کنف و سایر الیاف نسج پارچه 26570
 چتایی بافی 26570

 های تار و پود باف از نخ کاغذی های تار و پود باف از سایر الیاف نسجی گیاهی؛ پارچه پارچه 2659
 های تار و پود باف از نخ کاغذی های تار و پود باف از سایر الیاف نسجی گیاهی؛ پارچه پارچه 26590

 از پنبه) های مخصوص بجز پارچه( و پود باف های تار پارچه 266
هـایی کـه وزن      تر بر حسب وزن پنبه شامل پارچـه          درصد پنبه یا بیش    85های تار و پود باف از پنبه دارای          پارچه 2661

 . گرم در هر متر مربع نیست200ها بیش از  آن
هـایی کـه وزن       بر حسب وزن پنبه شامل پارچـه       تر   درصد پنبه یا بیش    85های تار و پود باف از پنبه دارای          پارچه 26610

 . گرم در هر متر مربع نیست200ها بیش از  آن
 پارچه ترمه 26610

هـایی کـه وزن      تر بر حسب وزن پنبه شامل پارچـه          درصد پنبه یا بیش    85های تار و پود باف از پنبه دارای          پارچه 2662
 . گرم در هر متر مربع است200ها بیش از  آن

هـایی کـه وزن      تر بر حسب وزن پنبه شامل پارچـه          درصد پنبه یا بیش    85های تار و پود باف از پنبه دارای          رچهپا 26620
 . گرم در هر متر مربع است200ها بیش از  آن

 پارچه جین 26620

مخلـوط بـا     درصد پنبه بر حسب وزن پنبه عمدتاً یا منحـصراً            85های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از            پارچه 2663
 الیاف سنتیک یا مصنوعی

 درصد پنبه بر حسب وزن پنبه عمدتاً یا منحـصراً مخلـوط بـا               85های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از            پارچه 26630
 الیاف سنتیک یا مصنوعی

 پارچه الیاف استات پنبه 26630
 )ای سیستم پنبه(ای  پارچه پرده 26630
 پارچه پلی استر پنبه 26630
 پارچه چادر مشکی 26630
 )ای سیستم پنبه(پارچه رومبلی  26630

 های تار و پود باف از پنبه سایر پارچه 2669



238 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های تار و پود باف از پنبه سایر پارچه 26690
 پارچه متقال 26690

) ها  غیر فیالمنت (ره  و الیاف غیر یکس   ) ها  فیالمنت(ها    از رشته ) های مخصوص  بجز پارچه (های تار و پود باف       پارچه 267
 سنتیک یا مصنوعی

ای سنتیک یا مصنوعی کـه از نـخ بـسیار مقـاوم نـایلونی یـا از نـخ سـایر                        های تار و پود باف از نخ رشته        پارچه 2671
هـایی از   ای متـشکل از الیـه   های تار و پود باف از نـخ رشـته         آمیدها، نخ پلی استرها یا ریون ویسکوز پارچه        پلی
شـامل  (انـد     ها در محل مقاطع به یکـدیگر متـصل شـده            اند و این الیه     ی روی هم قرار گرفته    های نسجی مواز    نخ

 )های آستری بار ساخت پارچه
ای سنتیک یا مصنوعی کـه از نـخ بـسیار مقـاوم نـایلونی یـا از نـخ سـایر                        های تار و پود باف از نخ رشته        پارچه 26710

هـایی از   ای متـشکل از الیـه   های تار و پود باف از نـخ رشـته         آمیدها، نخ پلی استرها یا ریون ویسکوز پارچه        پلی
شـامل  (انـد     ها در محل مقاطع به یکـدیگر متـصل شـده            اند و این الیه     های نسجی موازی روی هم قرار گرفته        نخ

 )های آستری بار ساخت پارچه
 پارچه استری 26710
 پارچه پلی استر ویسکوز 26710
 پارچه ترویرا 26710
 ه ویسکوزپارچ 26710

ای سـنتیک یـا        درصد نـخ رشـته     85ای سنتیک یا مصنوعی دارای        های تار و پود باف از نسج رشته         سایر پارچه  2672
 تر بر حسب وزن همین نوع نخ مصنوعی یا بیش

ای سـنتیک یـا        درصد نـخ رشـته     85ای سنتیک یا مصنوعی دارای        های تار و پود باف از نسج رشته         سایر پارچه  26720
 تر بر حسب وزن همین نوع نخ عی یا بیشمصنو

 ای سنتیک یا مصنوعی های تار و پود باف از نسج رشته  سایر پارچه 2673
 ای سنتیک یا مصنوعی های تار و پود باف از نسج رشته  سایر پارچه 26730

تـر    ز همین الیاف یا بـیش      درصد ا  85سنتیک دارای   ) غیر فیالمنت (های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره             پارچه 2674
 حسب وزن الیاف بر

تـر     درصد از همین الیاف یا بـیش       85سنتیک دارای   ) غیر فیالمنت (های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره             پارچه 26740
 حسب وزن الیاف بر

تـر    ین الیاف یا بیش    درصد از هم   85مصنوعی دارای   ) غیر فیالمنت (های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره            پارچه 2675
 حسب وزن الیاف مصنوعی  بر

تـر     درصد از همین الیاف یا بیش      85مصنوعی دارای   ) غیر فیالمنت (های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره            پارچه 26750
 حسب وزن الیاف مصنوعی بر

 پارچه شمعی 26750



239 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پارچه صنعتی 26750

 درصد از همـین  85سنتیک یا مصنوعی دارای کمتر ) غیر فیالمنت(یر یکسره  های تار و پود باف از الیاف غ          پارچه 2676
 الیاف عمدتاً یا منحصراً مخلوط با پنبه

 درصد از همـین  85سنتیک یا مصنوعی دارای کمتر ) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره            پارچه 26760
 الیاف عمدتاً یا منحصراً مخلوط با پنبه

 درصد از همـین  85سنتیک یا مصنوعی دارای کمتر ) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره            پارچه 2677
 الیاف عمدتاً یا منحصراً مخلوط پشم یا موی نرم حیوانی

همـین   درصد از 85سنتیک یا مصنوعی دارای کمتر ) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره            پارچه 26770
 الیاف عمدتاً یا منحصراً مخلوط پشم یا موی نرم حیوانی

 سنتیک یا مصنوعی) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره   سایر پارچه 2679
 سنتیک یا مصنوعی) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره   سایر پارچه 26790

 های مخصوص  پارچه 268
) عـرض   هـای کـم    ای و پارچـه     های حوله    غیر از پارچه  (های متیل    های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه            پارچه 2681

 شده از پنبه بافته
) عـرض   هـای کـم    ای و پارچـه     های حوله   غیر از پارچه  (های متیل    های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه           پارچه 26810

 شده از پنبه بافته

بافتـه شـده از     ) عرض  ای و کم    های حوله   غیر از پارچه  (های متیل    های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه           پارچه 2682
 الیاف سنتیک یا مصنوعی

بافتـه شـده از     ) عـرض   ای و کم    های حوله    غیر ازپارچه (های متیل    های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه           پارچه 26820
 الیاف سنتیک یا مصنوعی

 )غیر پرده توری(ای  پارچه پرده 26820
 پارچه مخمل 26820
 سایر کاالهای گردبافی 26820

 )عرض های کم  ای و پارچه های حوله  غیر از پارچه(های متیل   های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه  سایر پارچه 2683
 )عرض های کم  ای و پارچه های حوله غیر ازپارچه(تیل های م  های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه  سایر پارچه 26830

 بافته شده از پنبه) عرض های کم  غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله پارچه 2684
 بافته شده از پنبه) عرض های کم  غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله پارچه 26840
 ای پارچه حوله 26840
 ای کشباف ارچه حولهپ 26840

 )عرض های کم  غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله  سایر پارچه 2685



240 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )عرض های کم  غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله  سایر پارچه 26850
 پارچه سیستم مالیمو و مالیمات 26850

 از پنبه) ضعر های کم  غیر از پارچه(های تارباف   پارچه 2686
 از پنبه) عرض های کم  غیر از پارچه(های تارباف   پارچه 26860
 پارچه باند و گاز 26860

 )عرض های کم غیر از پارچه(های تارباف  سایر پارچه 2687
 )عرض های کم غیر از پارچه(های تارباف  سایر پارچه 26870

 های نساجی پرزدار، غیر از انواع فرش پارچه 2688
 های نساجی پرزدار، غیر از انواع فرش پارچه 26880
 پروپیلن چتایی پلی 26880

 )عرض های کم شامل پارچه(های تار و پود باف از الیاف شیشه  پارچه 2689
 )عرض های کم شامل پارچه(های تار و پود باف از الیاف شیشه  پارچه 26890

 منسوجات غیر از پوشاک 27
 دهکاالهای نساجی آماده ش 271

 )بجز پتوی برقی(انواع پتو و زیرانداز نفری  2711
 )بجز پتوی برقی(انواع پتو و زیرانداز نفری  27110

 پتو مینک 27110
 پتو نمدی 27110

 های رختخواب، سر میز، توالت و آشپزخانه شستنی 2712
 های رختخواب، سر میز، توالت و آشپزخانه شستنی 27120
 انواع پرچم 27120
 انواع حوله آماده 27120
 انواع دستمال 27120
 انواع رومیزی 27120
 انواع ملحفه 27120
 ای پوشک بچه پارچه 27120
 جانمازی 27120
 روتختی 27120
 ای آشپزخانه سرویس پارچه 27120
 کاور کامپیوتر 27120



241 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 یا تختخوابای درونی؛ واالن پرده  و پرده کرکره) شامل انواع پشت دری(انواع پرده  2713
 ای درونی؛ واالن پرده یا تختخواب و پرده کرکره) شامل انواع پشت دری(انواع پرده  27130
 پرده دوخته شده 27130
 ای نورگیر پارچه 27130
 واالن 27130

د باف  های تار و پو    های متشکل از پارچه    بندی نشده در جای دیگر؛ مجموعه       سایر انواع کاال برای مبله کردن طبقه       2714
 تهیه انواع قالیچه، دیوارکوب تزیینی، انواع رومیزی و سفره یا دستمال سفره گلدوزی و قالبـدوزی                 منظور  بهو نخ   

 فروشی بندی شده برای خرده شده یا انواع کاالهای نساجی مشابه بسته
های تار و پود باف      ز پارچه های متشکل ا   بندی نشده در جای دیگر؛ مجموعه       سایر انواع کال ابرای مبله کردن طبقه       27140

 تهیه انواع قالیچه، دیوارکوب تزیینی، انواع رومیزی و سفره یا دستمال سفره گلدوزی و قالبـدوزی                 منظور  بهو نخ   
 فروشی بندی شده برای خرده شده یا انواع کاالهای نساجی مشابه بسته

 باف  های رومیزی قالب پارچه 27140
 باف های قالب پارچه 27140
 باف کاالهای قالب 27140

 بندی کاال انواع جوال و کیسه از نوع مورد استفاده در بسته 2715
 بندی کاال انواع جوال و کیسه از نوع مورد استفاده در بسته 27150
 پروپیلن های پلی چاپ و برش و دوخت گونی و کیسه 27150
 پروپیلن گونی پلی 27150
 پروپیلن لمینیت شده گونی پلی 27150
 گونی و چتایی کنفی 27150

، انواع سایبان کرباسی، سـایبان پنجـره، چـادر و کاالهـای مربـوط بـه                 …انواع برزنت، بادبان برای انواع قایق و       2716
 )شامل انواع تشک بادی(کمپینگ 

مربـوط بـه    ، انواع سایبان کرباسی، سـایبان پنجـره، چـادر و کاالهـای              …انواع برزنت، بادبان برای انواع قایق و       27160
 )شامل انواع تشک بادی(کمپینگ 

 )از مواد نساجی(انواع چتر  27160
 پارچه برزنت 27160
 چادر اتومبیل 27160
 چادر اقامت 27160
 چادر برزنتی 27160
 چتر سایبان 27160

 انواع چتر نجات 2717
 انواع چتر نجات 27170



242 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چتر نجات 27170

ر، کوسن، پوف، بالش، کیسه خواب و مشابه آن، فنردار یا پر شده یا هر نوع ماده دیگر                  ای، لحاف پ   انواع لحاف پنبه   2718
 یا از جنس کائوچوی اسفنجی یا مواد پالستیکی

ای، لحاف پر، کوسن، پوف، بالش، کیسه خواب و مشابه آن، فنردار یا پر شده یا هر نوع ماده دیگر                     انواع لحاف پنبه   27180
 ی یا مواد پالستیکییا از جنس کائوچوی اسفنج

 بالش 27180
 پشتی 27180
 گیر صندلی خودرو روکش و عرق 27180
 )تشک برقی(قسمت نساجی پتوی برقی  27180
 کوسن 27180
 کیسه خواب 27180
 لحاف پر 27180
 ای لحاف پنبه 27180
 لحاف ماشینی 27180
  متکا 27180

هـای مـشابه جهـت پـاک         شور، قاب دستمال، گردگیر و پارچه        کف شامل انواع (سایر کاالهای نسجی آماده شده       2719
 )کردن، جلیقه نجات و کمربند نجات

هـای مـشابه جهـت پـاک         شور، قاب دستمال، گردگیر و پارچه       شامل انواع کف  (سایر کاالهای نسجی آماده شده       27190
 )کردن، جلیقه نجات و کمربند نجات

 جلیقه نجات 27190
 اتومبیلکمربند ایمنی  27190
 )از الیاف نساجی(نوار کمربند برق  27190

 انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج 272
 دار انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، گره 2721

 دار انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، گره 27210

 ه یا پرز پاشی نشدهباف نشد انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، بافته شده، منگوله 2722
 باف نشده یا پرز پاشی نشده انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، بافته شده، منگوله 27220
 جاجیم 27220
 روفرشی 27220
 زیلو 27220
 گلیم ماشینی 27220
 محصوالت سوزن دوزی 27220



243 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 باف شده انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، منگوله 2723
 باف شده اع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، منگولهانو 27230
 )بافته شده(پادری  27230
 رویه پشتی ماشینی 27230
 فرش دستباف به روش ماشینی 27230
 فرش ماشینی 27230
 قالیچه ماشینی 27230
 موکت تافتینک 27230

 )شامل کفپوش از جنس نمد(سایر انواع فرش و کفپوش منسوج  2729
 )شامل کفپوش از جنس نمد(یر انواع فرش و کفپوش منسوج سا 27290
 موکت نمدی 27290

 )شامل تور(ها  نخ قند، انواع طناب، ریسمان، کابل و اشیای ساخته شده از آن 273
 نخ قند، انواع طناب، ریسمان و کابل 2731

 نخ قند، انواع طناب، ریسمان و کابل 27310
 انواع ریسمان 27310
 تابیدوال 27310
 ریسمان با غالف الستیک یا پالستیک 27310
 ریسمان پلی استر پنبه 27310
 ریسمان پلی استرویسکوز 27310
 ای ریسمان پنبه 27310
 نخ پیجی دور قرقره 27310
 نخ قند 27310
 نختابی 27310

؛ کاالهای ساخته شده از نخ، نوار، تور بافته شده از نخ قند، طناب یا ریسمان، انواع تور ساخته شده از مواد نسجی        2732
 بندی نشده در جای دیگر نخ قند، طناب، ریسمان یا کابل، طبقه

27320 
تور بافته شده از نخ قند، طناب یا ریسمان، انواع تور ساخته شده از مواد نسجی؛ کاالهای ساخته شده از نخ، نوار،        

 یگربندی نشده در جای د نخ قند، طناب، ریسمان یا کابل، طبقه
 انواع تورهای ورزشی و متعلقات 27320
 تور والیبال 27320
 تور بسکتبال 27320
 تور پینگ پنگ 27320
 تور تنیس 27320



244 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تور دروازه فوتبال 27320
 )از الیاف نساجی(تور ماهیگیری  27320

 بندی نشده در جای دیگر منسوجات طبقه 279
 دوزی بندی و گلدوزی و قالب عرض، مصنوعات عالقه  و پود باف کمهای تار انواع تورباف، دانتل، پارچه 2791

وسیله چسب به هم متصل       عرض متشکل از تار و بدون پود که به          های کم  عرض؛ پارچه   های تار و پود باف کم        پارچه 27911
صورت   یطان به دوزی نشده با ق       ؛ برچسب، نشان و اشیای مشابه از مواد نسجی، گلدوزی و قالب           )بولواکس(اند    ه  شد
دوزی، غیر از کـشباف   صورت توپ، بدون گلدوزی و قالب       بندی و اشیای تزیینی همانند به       ها مصنوعات عالقه    توپ

 باف، انواع شرابه، منگوله و اشیای مشابه یا قالب
 بافی اتیک 27911
 های تزیینی حاشیه 27911
 روبان 27911
 شرابه 27911
 قیطان 27911
 منگوله 27911

صورت تـوپ،     ها به  باف؛ دانتل   های تار و پود باف، کشباف یا قالب         های توری، غیر از پارچه     ها و سایر پارچه    تور باف  27912
 نوار یا فرم مشخص

 های ابریشمی  از توری انواع روسری 27912
 های توری پارچه 27912
 نوار تور بافت 27912

 یا دارای فرم مشخصصورت توپ، نوار  دوزی به گلدوزی و قالب 27913
 دوزی زیگزاگ 27913
 گلدوزی 27913

 ها نمد و انواع نبافته 2792
 نمد 27921
 )بافت بی(انواع نمد  27921

 ها انواع نبافته 27922
 بافت البسه از منسوج بی 27922
 بافت کیسه فیلترهای صنعتی از منسوج بی 27922
 بافت ملحفه از منسوج بی 27922
 )ژئوتکستایل(ای  ات سازهمنسوج 27922

 سایر کاالهای نساجی 2799



245 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

، گـره   )پرز(متر تجاوز نکند       میلی 5الیی از مواد چسبی و کاالهای ساخته شده از آن؛ الیاف نسجی که طول آن از                  27991
 های کوچک نسجی نسجی و گره و گلوله

 بافت انواع الیی بی 27991
 الیی چسب 27991
 الیی سوزنی 27991
 الیی مویی 27991
 بافت منسوجات بی 27991

نخ کائوچویی، پوشانده شده با مواد نسجی، نخ نسجی و نوار، آغشته شده یا پوشانده شده بـا کـائوچو یـا مـاده                         27992
 پالستیکی

 بند کفش 27992
 پرده عمودی 27992
 روکش بافتنی انواع سیم و کش 27992
 نخ پوشش از اسپاندکس 27992
 ریسمان پوشش داده شده با مواد نساجینخ یا  27992
 نوار پرده 27992
 نوار تخم مرغی 27992
 نوار کشدار 27992

 انواع نخ جور شده، فلز 27993
 انواع نخ با روکش مواد نساجی 27993
 نخ با روکش فلزی 27993
 نخ متالیک 27993

 بندی نشده در جای دیگر  یا فلز، طبقههای تار و پود باف از نخ فلزی یا نخ جور شده انواع پارچه 27994

 نخ و نوار گیپور؛ نخ نمیل؛ نخ گرد باف 27995
 نخ گیپور 27995

 نخ الستیک اتومبیل با استحکام زیاد از نایلون یا سایر پلی آمیدها، پلی استرها یا ریون ویسکور 27996

 بندی نشده در جای دیگر های نسجی آغشته شده، اندود شده یا پوشانده شده طبقه پارچه 27997
 پارجه استر شده با پالستیک 27997
 پارچه لمینیت شده 27997
 های حصیری پارچه 27997
 های الیی الستیک اتومبیل پارچه 27997
 های آغشته یا اندود شده پارچه 27997



246 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای های اندود شده یا مواد صمغی یا نشاسته پارچه 27997
 رهای الیی آهاردا پارچه 27997
 کفپوش موکتی خودرو 27997

دهنـده    شامل انواع فتیله، توری چراغ گازی، شیلنگ، تسمه انتقال        (محصوالت و اشیای نسجی برای مصارف فنی         27998
 )برای مواد خشک و پارچه صافی برای مایعات) الک(یا نوار نقاله، پارچه صافی 

 انواع شیلنگ منسوج 27998
  منسوجهای انواع فتیله و لوله 27998
 های مورد مصرف در کاغذسازی پارچه 27998
 های صافی پارچه 27998
 های مخصوص پارچه 27998
 های مورد مصارف فنی پارچه 27998
 تسمه نقاله غیر الستیکی 27998
 توری چراغ 27998
 شیلنگ با حفاظ فلزی 27998
 شیلنگ منسوج با استر 27998
 شیلنگ منسوج بدون استری 27998
 های منسوج فتیله 27998
 نوار نقاله غیر الستیکی 27998

 بندی نشده در جای دیگر صورت توپ، طبقه دوزی شده به محصوالت نسجی الیه 27999

 انواع پارچه کشباف یا قالب؛ پوشاک 28
 باف انواع پارچه کشباف یا قالب 281

 باف  یا قالبانواع پارچه مخمل و بلوش و انواع پارچه پرز حلقوی، کشباف 2811
 باف انواع پارچه مخمل و بلوش و انواع پارچه پرز حلقوی، کشباف یا قالب 28110

 پارجه کتن وراشل 28110
 )تریکوبافی(پارجه کشباف تحت  28110
 پارچه پلوش 28110
 )گرد بافی(پارچه کشباف گرد 28110

 باف سایر انواع پارچه کشباف یا قالب 2819
 باف ارچه کشباف یا قالبسایر انواع پ 28190

 پوشاک بجز پوشاک ساخته شده از پوست نرم 282
 بلند، انواع جـوراب سـاقه کوتـاه و     گانه، انواع جوراب ساقه انواع جوراب شلواری زنانه، انواع جوراب شلواری بچه     2821

 باف سایر انواع جوراب، کشباف یا قالب



247 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

گانه، انواع جوراب ساقه بلند، انواع جـوراب سـاقه کوتـاه و      شلواری بچهانواع جوراب شلواری زنانه، انواع جوراب     28210
 باف سایر انواع جوراب، کشباف یا قالب

 )غیر کشباف(انواع جوراب  28210
 انواع جوراب کشباف 28210
 )غیر کشباف(گانه  جوراب بچه 28210
 )غیر کشباف(جوراب زنانه  28210
 )غیر کشباف(جوراب ساق بلند  28210
 )غیر کشباف(جوراب شلواری  28210
 جوراب شلواری کشباف 28210
 )غیر کشباف(جوراب مردانه  28210

 باف پوشاک یا قالب 2822
 باف، مردانه یا پسرانه ، کشباف یا قالب…کت و شلوار، انواع کت، ژاکت، شلوار، شلوار کوتاه و 28221
  انواع شلوار مردانه  28221
  هانواع کت مردان  28221
 انواع ژاکت مردانه 28221
 )مردانه(کت و شلوار  28221

 باف، مردانه یا پسرانه انواع پیراهن، زیرشلواری، پیژاما، لباس منزل و پوشاک مشابه، کشباف یا قالب 28222
  پیراهن مردانه  28222
  پیژاما  28222
  لباس منزل  28222

 باف، زنانه یا دخترانه ، کشباف یا قالب…ار، شلوار کوتاه وکت و دامن، انواع کت، ژاکت، لباس، دامن، شلو 28223
  دامن زنانه  28223
  کت ودامن زنانه  28223
   شلوار زنانه  28223
  ژاکت زنانه  28223

بـافی، زنانـه یـا     انواع بلوز، پیراهن، زیردامن، شورت، لباس خواب، لباس منزل و پوشاک مشابه، کشباف یا قـالب          28224
 دخترانه

  انواع بلوز کشباف زنانه ودخترانه  28224
  انواع پیراهن کشباف زنانه ودخترانه  28224
  زیردامن کشباف زنانه ودخترانه  28224
  لباس منزل کشباف زنانه ودخترانه  28224
  لباس خواب کشباف زنانه ودخترانه  28224



248 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 باف شرت و زیرپوش رکابی، سایر انواع جلیقه، کشباف یا قالب انواع تی 28225
 انواع زیرپوش کشباف 28225

 باف تنه تریکویی، جلیقه و پوشاک مشابه، کشباف یا قالب انواع پیراهن و بلوز از جنس ژرسه، پلیور، ژاکت یا نیم 28226
 انواع بلوز کشباف 28226
 پوشاک تریکو 28226
 تریکوژاکت  28226

 باف انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن، کشباف یا قالب 28227
  پوشاک بچه کشباف  28227
  لباس بچه کشباف  28227

 بندی نشده در جای دیگر باف طبقه انواع گرمکن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر البسه کشباف یا قالب 28228
  انواع گرمکن کشباف  28228
  لباس اسکی کشباف  28228
  لباس شنا کشباف  28228

ستمال گردن، چادر و روبند، مقنعه، کـراوات و سـایر منـضمات پوشـاک               انواع دستکش، شال گردن، روسری و د       28229
 باف شده لباس یا منضمات پوشاک آماده، کشباف یا قالب

 دستکش کشباف 28229
  شال گردن کشباف 28229
 کاله کشباف 28229

نـد جـوراب و پوشـاک       تنه، انواع کرست، بند شلوار و ب        دوزی؛ انواع نیم    پوشاک از منسوجات بجز کشباف یا قالب       2823
 .باف باشد یا نباشد که کشباف یا قالب مشابه، اعم از این

 باف، مردانه یا پسرانه  از منسوجات غیر کشباف یا قالب…کت و شلوار، انواع کت، ژاکت، شلوار، شلوار کوتاه و 28231
 غیرکشباف-انواع شلوار مردانه 28231
 اورکت 28231
 )زنانه(پالتو  28231
 )مردانه(التو پ 28231
 )زنانه(کاپشن غیر چرمی  28231
 )مردانه(کاپشن غیر چرمی  28231

انواع پیراهن، زیرپوش رکابی، زیرشلواری، پیژاما، لباس منزل و پوشاک مـشابه از منـسوجات غیـر کـشباف یـا                      28232
 باف، مردانه یا پسرانه قالب

  غیرکشباف-پیراهن مردانه 28232



249 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  غیرکشباف-انهزیر پیراهن مرد 28232
  غیرکشباف-لباس راحتی منزل 28232
  غیرکشباف-لباس زیر مردانه 28232

کت و دامن، انواع کت، ژاکت، لباس، دامن، شلوار، شلوار کوتاه و پوشاک مشابه از منـسوجات غیـر کـشباف یـا                        28233
 باف، زنانه یا دخترانه قالب

  غیرکشباف-انواع دامن زنانه 28233
  غیرکشباف- شلوار زنانهانواع 28233
  غیرکشباف-انواع مانتو 28233
  غیرکشباف-انواع مانتو شلوار 28233
 لباس عروس 28233

انواع بلوز، پیراهن، زیرپوش رکابی، زیردامنی، شورت، لباس خواب، لباس منزل و پوشاک مشابه غیر کـشباف یـا                    28234
 باف، زنانه یا دخترانه قالب

  غیرکشباف-انهانواع بلوز زن 28234
  غیرکشباف-انواع پیراهن و بلوز و دامن 28234
  غیرکشباف-انواع شورت 28234
  غیرکشباف-پیراهن زنانه 28234
  غیرکشباف-لباس خواب زنانه 28234
  غیرکشباف-لباس زیر زنانه 28234

 باف انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن از منسوجات غیر کشباف یا قالب 28235
  غیرکشباف-انواع شلوار بچگانه 28235
  غیرکشباف-پیراهن بچگانه 28235
  غیرکشباف-لباس بچه 28235
 - غیرکشباف لباس نوزاد 28235

بندی نـشده در      باف، طبقه   انواع گرمکن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر پوشاک از منسوجات غیر کشباف یا قالب               28236
 جای دیگر

 مصرف بیمارستانیالبسه یک بار  28236
  غیرکشباف-انواع لباس فرم 28236
  غیرکشباف-پیراهن ورزشی 28236
 روپوش آزمایشگاه 28236
 )عبا بافی(عبا  28236
  غیرکشباف-گرمکن ورزشی 28236
 لباس ایمنی 28236



250 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لباس بیمارستانی 28236
 لباس فرم 28236
 لباس کار 28236
 -رکشباف  غی)لباس ضد آب(لباش شنا  28236
  غیرکشباف-مایو شنا 28236

کـه    هـا، اعـم از ایـن        بند، بند شلوار، بند جوراب و کاالهای مشابه و اجـرای آن             بند، گن، کرست، شکم     انواع سینه  28237
 .باف باشد یا نباشد کشباف یا قالب

 کرست 28237
 گن 28237
 بند شکم 28237
 بند شلوار 28237
 بند جوراب 28237

واع دستمال، شال، روسری، دستمال گردن، چادر، روبند، مقنعه، کراوات، دستکش و سایر منضمات آماده شـده                 ان 28238
باف نشده، اجزای لبـاس یـا منـضمات پوشـاک از منـسوجات          پوشاک از جنس منسوجات کشباف نشده یا قالب       

 بندی نشده در جای دیگر باف نشده، طبقه کشباف نشده یا قالب
 اپل لباس 28238
 توری سر 28238
 دستکش صنعتی 28238
 روسری 28238
  غیرکشباف-شال گردن 28238
 هفانسق 28238
 )از مواد نساجی(کمربند  28238
 مقنعه 28238

 پوشاک و منضمات آن از جنس چرم طبیعی، چرم دوباره ساخته شده یا پالستیک 2824
 پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده 28241
 )بجز کاپشن(البسه چرمی  28241
 کاپشن چرمی 28241

 های ورزشی منضمات پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده بجز انواع دستکش 28242
 دستکش چرمی 28242
 کاله چرمی 28242
 نقاب و بندر زیر چانه چرمی برای کاله 28242

 )امل دستکشش(پوشاک و منضمات آن از جنس پالستیک  28243



251 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های منسوج آغـشته یـا انـدود      ها، انواع لباس ساخته شده از پارچه       انواع لباس ساخته شده از نمد یا انواع نبافته         2825
 شده با پالستیک، کائوچو یا سایر مواد

 یـا انـدود   های منسوج آغـشته   ها، انواع لباس ساخته شده از پارچه       انواع لباس ساخته شده از نمد یا انواع نبافته         28250
 شده با پالستیک، کائوچو یا سایر مواد

 انواع کاله و پوشش سر 2826
باف یـا تهیـه شـده از          ساخته، گیس   ساخته، بدنه کاله و باشلق از نمد؛ پالتو و مانشون از نمد؛ کاله نیمه               کاله نیمه  28261

 جفت و جور کردن نوار از هر ماده

باف یا تهیه شده از جفت و جور کردن نوار از هـر مـاده، کـشباف یـا                     یا گیس های سر از نمد،       کاله و سایر پوشش    28262
 صورت توپ؛ انواع توری سر های نسجی به باف یا تهیه شده از دانتل یا سایر پارچه قالب

 )از مواد نساجی(کاله  28262

نـسوز؛   های از جنس پنبه کالههای ایمنی و   های از کائوچو و مواد پالستیکی، کاله        های سر بجز پوشش     سایر پوشش  28269
 نوار دور سر، آستر روپوش، اسکلت کاله، قالب کاله، لبه و بند زیر چانه برای کاله

های   بجز پوشش (های ساخته شده از آن        انواع پوست نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده؛ پوست نرم بدلی و کاال              283
 )سر

 ده شدهانواع پوست نرم طبیعی دباغی شده یا آما 2831
 انواع پوست نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده 28310
 )شرلینگ(پوست دباغی شده خزدار  28310

 )های سر بجز پوشش(پوشاک، منضمات پوشاک و سایر اشیا از پوست نرم طبیعی  2832
 )های سر بجز پوشش(پوشاک، منضمات پوشاک و سایر اشیا از پوست نرم طبیعی  28320
  از پوست خزدارالبسه 28320
 پادری خزی 28320
 زیرانداز از پوست خزدار 28320
 صفحات، قطعات، نوار و غیره از پوست خزدار 28320

 )های سر بجز پوشش(پوست نرم بدلی و کاالهای ساخته شده از آن  2833
 )های سر بجز پوشش(پوست نرم بدلی و کاالهای ساخته شده از آن  28330

 چرمی، پاپوشچرم و محصوالت  29
 چرم دباغی شده یا آماده شده؛ چرم دوباره ساخته شده 291

 جیر؛ چرم ورنی شده و چرم روکش شده ورنی شده؛ چرم فلزنما 2911
 جیر؛ چرم ورنی شده و چرم روکش شده ورنی شده؛ چرم فلزنما 29110

 رمیچاپرون  29110



252 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جیر مصنوعی 29110
 جیر واشبالت 29110
 وعیچرم مصن 29110
 شبرو 29110
 )سبک(ورنی  29110
 )سنگین(ورنی  29110

 سایر انواع چرم بدون مو از پوست انواع حیوانات از تیره گاو یا از تیره اسب 2912
 سایر انواع چرم بدون مو از پوست انواع حیوانات از تیره گاو یا از تیره اسب 29120
 پوست گاوی 29120
 رم کفیچ 29120
 رهچرم زی 29120
 چرم سنگین 29120
 )رویه(چرم سنگین  29120
 )مبلی(چرم سنگین  29120
 چرم گاوی 29120
 ) گاوی و گاومیشی–ای گوساله(وت بلو سنگین  29120

؛ چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم        )شامل چرم از پوست گوسفند، بره، بز یا بزغاله        (سایر انواع چرم بدون مو       2913
 یا الیاف چرم

؛ چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم        )شامل چرم از پوست گوسفند، بره، بز یا بزغاله        (سایر انواع چرم بدون مو       29130
 یا الیاف چرم

 پوست بزی 29130
 پوست گوسفندی 29130
 )ساالمبور(های دباغی شده  پوست 29130
 چرم دوباره بازیابی شده 29130
  شدهآمیزی رنگچرم  29130
 م سبکچر 29130
 )گوسفندی(چرم سبک  29130
 تیماج بزی) بزی(چرم سبک  29130
 )لباس(چرم سبک  29130
 دای کراست 29130
 کالینگور 29130
 کراست سبک و سنگین 29130
 )بزی –گوسفندی(وت بلوسبک  29130



253 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مچمدان، انواع کیف دستی و کاالهای مشابه، زین و یراق، سایر اشیاء ساخته شده از چر 292
 زین و یراق از هر جنس برای هر نوع حیوان 2921

 زین و یراق از هر جنس برای هر نوع حیوان 29210
 افسار چرمی 29210
 افسار غیر چرمی 29210
 سازی برای هر نوع حیوان زین و برگ 29210
 زین و یراق چرمی 29210
 زین و یراق غیر چرمی 29210

های مشابه از چرم، چرم دوباره ساخته شده، ورق پالستیکی، مواد نسجی، فیبـر              چمدان، انواع کیف دستی و کاال      2922
 ولگانیزه یا مقوا، مجموعه سفری برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز کردن کفش و لباس

ـ                   29220 ر چمدان، انواع کیف دستی و کاالهای مشابه از چرم، چرم دوباره ساخته شده، ورق پالستیکی، مواد نسجی، فیب
 ولگانیزه یا مقوا، مجموعه سفری برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز کردن کفش و لباس

 چمدان چرمی 29220
 چمدان غیر چرمی 29220
 ساک دستی چرمی 29220
 ساک دستی غیر چرمی 29220
 سامسونت غیر چرمی 29220
 کمربند جرمی 29220
 کیف پول از چرم 29220
 میکیف پول غیر چر 29220
 کیف جانمازی غیر چرمی 29220
 کیف دستی چرمی 29220
 کیف دستی غیر چرمی 29220
 کیف طرح سامسونت چرمی 29220
 کیف مدرسه چرمی 29220
 ای غیر چرمی کیف مدرسه 29220

 انواع بند ساعت بجز بندهای فلزی 2923
 انواع بند ساعت بجز بندهای فلزی 29230
 بند ساعت چرمی 29230
 بند ساعت غیر چرمی 29230

شـامل اشـیاء از نـوع مـورد اسـتفاده در            (سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا چرم دوباره سـاخته شـده                2929
 بندی نشده در جای دیگر طبقه) آالت یا وسایل مکانیکی یا اشیای مورد استفاده در سیار مصارف فنی ماشین



254 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

شـامل اشـیاء از نـوع مـورد اسـتفاده در            ( یا چرم دوباره سـاخته شـده         سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی       29290
 بندی نشده در جای دیگر طبقه) آالت یا وسایل مکانیکی یا اشیای مورد استفاده در سیار مصارف فنی ماشین

ـ                         293 ی و  کفش با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک، یا با رویه چرمی یا رویه از مواد نسجی، بجـز کفـش ورزش
 های متفرقه برای مصارف ویژه های دارای محافظ فلزی در پنجه و کفش کفش

 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش ضد آب، با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک غیر از کفش 2931
  در پنجههای دارای محافظ فلزی کفش ضد آب، با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک غیر از کفش 29310
 چکمه پالستیکی 29310
 چکمه چرمی 29310

های دارای محـافظ     های ورزشی و کفش     کفش با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک بجز کفش ضد آب، کفش               2932
 فلزی در پنجه

 محـافظ   های دارای  های ورزشی و کفش     کفش با تخت و رویه از کائوچو یا مواد پالستیک بجز کفش ضد آب، کفش               29320
 فلزی در پنجه

 دمپایی پالستیکی 29320
 دمپایی طبی 29320
 دمپایی الستیکی 29320

هـای متفرقـه بـرای       های دارای محافظ فلزی در پنجـه و کفـش          های ورزشی، کفش    کفش با رویه چرم، بجز کفش      2933
 مصارف ویژه

هـای متفرقـه بـرای       زی در پنجـه و کفـش      های دارای محافظ فل    های ورزشی، کفش    کفش با رویه چرم، بجز کفش      29330
 مصارف ویژه

 دوز انواع کفش دست 29330
 پوتین سربازی 29330
 دمپایی چرمی 29330
 کفش پالستیکی 29330
 کفش چرمی 29330
 کفش زنانه 29330
 کفش طبی 29330
 کفش الستیکی 29330
 کفش مردانه 29330

 ورزشیهای  کفش با رویه از مواد نسجی بجز کفش 2934
 های ورزشی کفش با رویه از مواد نسجی بجز کفش 29340

 دار انواع کفش ورزشی بجز انواع پوتین پاتیناژ و اسکیت چرخ 294
 )صحرایی(های اسکی، انواع کفش برای تخته برف سواری و انواع کفش مخصوص اسکی استقامت  کفش 2941



255 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )صحرایی(ی و انواع کفش مخصوص اسکی استقامت های اسکی، انواع کفش برای تخته برف سوار کفش 29410

 های مشابه انواع کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناستیک، انواع کفش تمرین ورزشی و کفش 2942
 های مشابه انواع کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناستیک، انواع کفش تمرین ورزشی و کفش 29420
 زشی با تحت پی وی سیکفش ور 29420
 کفش ورزشی با تخت تر مورابر 29420
 کفش ورزشی با تخت پلی اورتان 29420

 دار های پاتیناژ و اسکیت چرخ های ورزشی بجز پوتین سایر کفش 2949
 دار های پاتیناژ و اسکیت چرخ های ورزشی بجز پوتین سایر کفش 29490

 دار های پاتیناژ و اسکیت چرخ نسوز، کفش طبی و پوتینسایر انواع کفش بجز کفش از جنس پنبه  295
 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش 2951

 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش 29510
 کفش ایمنی 29510

 بندی نشده در جای دیگر های متفرقه برای مصارف ویژه و سایر انواع کفش طبقه کفش چوبی، کفش 2952
 بندی نشده در جای دیگر های متفرقه برای مصارف ویژه و سایر انواع کفش طبقه شکفش چوبی، کف 29520

اجزای کفش؛ کفی داخلی، زیر پاشنه و اشیای مشابه قابل تعویض؛ انواع گتر، انواع ساق پوش و کاالهای مـشابه و                      296
 اجزای مربوط به آن

2960 
ویض؛ انواع گتر، انواع ساق پوش و کاالهای مـشابه و           اجزای کفش؛ کفی داخلی، زیر پاشنه و اشیای مشابه قابل تع          

 اجزای مربوط به آن
اجزای کفش؛ کفی داخلی، زیر پاشنه و اشیای مشابه قابل تعویض؛ انواع گتر، انواع ساق پوش و کاالهای مـشابه و                      29600

 اجزای مربوط به آن
 پاشنه کفش 29600
 تحت کفش از پلی ورتان 29600
  وی سی یتخت کفش از پ 29600
 تخت کفش از مقوا 29600
 تخت کفش چرمی 29600
 تخت کفش چوبی 29600
 تخت کفش طبی 29600
 تخت کفش الستیکی 29600
 رویه کفش 29600
 ساق بند 29600

 آالت و تجهیزات سایر کاالهای قابل حمل بجز محصوالت فلزی، ماشین 3



256 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اد حصیر بافیمحصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی و مو 31
متـر؛     میلی 6کنده شده به ضخامت بیش از         صورت الیه الیه شده یا پوست       چوب، اره شده یا رنده شده از درازا، به         311

 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع نشده برای راه
متـر؛     میلی 6بیش از   کنده شده به ضخامت        الیه شده یا پوست     صورت الیه   چوب، اره شده یا رنده شده از درازا، به         3110

 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع نشده برای راه
متـر؛     میلی 6کنده شده به ضخامت بیش از         صورت الیه الیه شده یا پوست       چوب، اره شده یا رنده شده از درازا، به         31100

 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع نشده برای راه
 الوار 31100
 ده شدهانواع چوب برش دا 31100
 آهن تراورس راه 31100
 چوب اصالح شده به شکل تخته 31100
 چوب اصالح شده به شکل ورق 31100
 چوب چهار تراش 31100
 چوب رنده شده 31100
 چیپس چوب 31100

    
؛ آرد چـوب، چـوب   )پوشـال (طور یکنواخت شکل داده شده باشد؛ پشم چـوب   چوبی که از هر لبه یا سطح آن به  312

 رت خرده یا ریزهصو به
شامل انواع باریکه و کتیبه برای کفپـوش        (طور یکنواخت شکل داده شده باشد         چوبی که از هر لبه یا سطح آن به         3121

 )پارکت، بهم متصل نشده، و انواع رو کوب و قالب چوبی
ه و کتیبه برای کفپـوش      شامل انواع باریک  (طور یکنواخت شکل داده شده باشد         چوبی که از هر لبه یا سطح آن به         31210

 )پارکت، بهم متصل نشده، و انواع رو کوب و قالب چوبی
 های چوبی انواع پارکت 31210
 دار پارکت چوبی پشت چسب 31210
 دار پارکت چوبی فاق و زبانه 31210

 ؛ آرد چوب)پوشال(پشم چوب  3122
 ؛ آرد چوب)پوشال(پشم چوب  31220
 یعات کشاورزیمواد اولیه نئوپان از ضا 31220
 آرد چوب 31220
 پشم چوب 31220
 ها پودر پوست هسته میوه 31220
 داری پوشال جهت مرغ 31220
 پوشال کولر 31220

 صورت خرده یا ریزه چوب به 3123



257 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت خرده یا ریزه چوب به 31230

کننده، تراورس    ر مواد محافظت  یا سای ) کروزوت(چوب نتراشیده، آغشته به رنگ، انواع رنگ گیاهی، روغن قطران            313
 آهن یا تراموا چوبی اشباع شده برای راه

 کننده یا سایر مواد محافظت) کروزوت(چوب نتراشیده، آغشته به رنگ، انواع رنگ گیاهی، روغن قطران  3131
 نندهک یا سایر مواد محافظت) کروزوت(چوب نتراشیده، آغشته به رنگ، انواع رنگ گیاهی، روغن قطران  31310

 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع شده برای راه 3132
 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع شده برای راه 31320
 های چوبی اشباع شده تخته 31320
 )اشباع چوب(چوب اشباع شده  31320

 انواع تخته و پانل 314
 های چوبی تخته چند الیی منحصراً شامل ورق 3141

 های چوبی  الیی منحصراً شامل ورقتخته چند 31410
 انواع تخته چند الیه 31410
 )تخته پلی وود(پلی وود  31410

 سایر انواع تخته چند الیی، انواع پانل روکش شده و انواع چوب متورق مشابه 3142
 سایر انواع تخته چند الیی، انواع پانل روکش شده و انواع چوب متورق مشابه 31420
 د الیی ضد آبتخته چن 31420
 دار تخته چند الیی مغزی 31420
 بندی تخته قالب 31420
 چوب چند الیه فشرده برای عایق بودن 31420
 دار چوب روکش 31420
 های صوتی از جنس چوب عایق 31420

 های مشابه از چوب یا سایر مواد چوبی نئوپان و تخته 3143
 یر مواد چوبیهای مشابه از چوب یا سا نئوپان و تخته 31430
 انواع نئوپان 31430
 پست فرمینگ 31430
 نئوپان از باگاس 31430
 نئوپان از ترکیب سبوس برنج و ترکیبات پلیمری 31430
 نئوپان از چوب باغی 31430
 نئوپان از چوب جنگلی 31430
 نئوپان از ضایعات کشاورزی 31430
 دار نئوپان روکش 31430



258 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نئوپان مالمینه 31430
 ورزالیت 31430

 تخته فیبر از چوب یا از سایر مواد چوبی 3144
 تخته فیبر از چوب یا از سایر مواد چوبی 31440
 ام دی اف 31440
 ام دی اف مالمینه روکش دار 31440
 انواع فیبر 31440
 فرمیکا 31440
 فیبر از چوب 31440
 فیبر از ضایعات کشاورزی 31440
 فیبر استخوانی 31440
 کشی فیبر زه 31440

 انواع ورق روکش؛ انواع ورق برای تولید تخته چندالیی؛ چوب فشرده شده 315
متر و کمتـر کـه از     میلی6انواع ورق روکش و انواع ورق برای تولید تخته چندالیی و سایر انواع چوب به ضخامت               3151

 کنده شده بری شده یا پوست درازا اره شده، الیه
متر و کمتـر کـه از     میلی6وکش و انواع ورق برای تولید تخته چندالیی و سایر انواع چوب به ضخامت            انواع ورق ر   31510

 کنده شده بری شده یا پوست درازا اره شده، الیه
 های روکش انواع ورق 31510
 روکش چوبی 31510
 MDFروکش کردن تخته  31510
 MDFهای  های پروفیل روکش 31510

 چوب فشرده شده 3152
 چوب فشرده شده 31520

های چوبی النه زنبوری، پارکت جفت و         شامل پانل (مصنوعات تجاری و قطعات چوب بست برای ساختمان از چوب            316
 )صورت پانل، توفال و تخته تابه جور شده به

جفت و  های چوبی النه زنبوری، پارکت        شامل پانل (مصنوعات تجاری و قطعات چوب بست برای ساختمان از چوب            3160
 )صورت پانل، توفال و تخته تابه جور شده به

های چوبی النه زنبوری، پارکت جفت و         شامل پانل (مصنوعات تجاری و قطعات چوب بست برای ساختمان از چوب            31600
 )صورت پانل، توفال و تخته تابه جور شده به

 ساخته چوبی انواع درب پیش 31600
 پارتیشن چوبی 31600
 بی از ضایعات کشاورزیپانل چو 31600



259 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پانل چوبی از ضایعات نساجی 31600

 پانل چوبی از نی و سیمان 31600
 پانل چوبی با روکش طبیعی 31600
 پانل چوبی با روکش مصنوعی 31600
 پنجره چوبی 31600
 P.V.Cپنجره چوبی با روکش  31600
 تخته لمبه 31600
  و پلیمرچوب و پالستیک از ترکیب الیاف گیاهی 31600
 چارچوب درب و پنجره چوبی 31600
 درب تمام چوب 31600
 P.V.Cدرب چوبی با روکش  31600
 درب چوبی پرسی 31600
 درب چوبی شبکه گلدار 31600
 درب چوبی کابینت 31600
 درب چوبی کشویی 31600
 های ضد صوت درب 31600
 های نسوز درب 31600
 زهوار چوبی 31600
 صنوعات چوبی ساختمانیسایر م 31600
 قرنیز چوبی 31600
 )نوعی ساندویچ پانل(دار  قطعات چوبی فوم 31600
 قطعات داربست ساختمانی 31600
 مصنوعات اوروسی 31600
 نرده چوبی 31600

 بندی، ساخته شده از چوب؛ انواع       بندی، جعبه، صندوقچه، چلیک و کاالهای مشابه برای بسته          انواع صندوق بسته   317
ای و سایر انواع تخته بارگیری، از چوب؛ بشکه روسـی،             های جعبه  قرقره چوبی برای کابل؛ انواع پالت ساده و پالت        

شـامل تختـه    (سازی و قطعات مربوط به آن، ساخته شده از چـوب              بشکه، خمره، طشت و سایر محصوالت بشکه      
 )خمیده برای ساختن بشکه

بندی، ساخته شده از چوب؛ انواع        قچه، چلیک و کاالهای مشابه برای بسته      بندی، جعبه، صندو    انواع صندوق بسته   3170
ای و سایر انواع تخته بارگیری، از چوب؛ بشکه روسـی،             های جعبه  قرقره چوبی برای کابل؛ انواع پالت ساده و پالت        

تـه  شـامل تخ  (سازی و قطعات مربوط به آن، ساخته شده از چـوب              بشکه، خمره، طشت و سایر محصوالت بشکه      
 )خمیده برای ساختن بشکه

بندی، ساخته شده از چوب؛ انواع        بندی، جعبه، صندوقچه، چلیک و کاالهای مشابه برای بسته          انواع صندوق بسته   31700
ای و سایر انواع تخته بارگیری، از چوب؛ بشکه روسـی،             های جعبه  قرقره چوبی برای کابل؛ انواع پالت ساده و پالت        

شـامل تختـه    (سازی و قطعات مربوط به آن، ساخته شده از چـوب            ر محصوالت بشکهبشکه، خمره، طشت و سای    



260 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )خمیده برای ساختن بشکه
 انواع پالت چوبی 31700
 سازی بارابان چوبی چرم 31700
 بندی جعبه چوبی جهت بسته 31700
 جعبه کنتور چوبی 31700
 جعبه و رهل قرآن 31700
 صندوق میوه تاشو 31700
  میوه سنتیصندوق 31700
 قرقره چوبی کابل 31700
 قوطی چوبی 31700
 کندوی عسل 31700

 سایر محصوالت چوبی، کاالهای ساخته شده از چوب پنبه، مواد حصیر بافی و حصیر 319
 سایر محصوالت چوبی 3191

 انواع قالب کفش یا پوتین از چوبانواع ابزار، انواع بدنه ابزار، انواع دسته ابزار، انواع بدنه و دسته جارو یا برس،  31911
 ابزار چوبی 31911
 )چوبی(پارو  31911
 پیچ چوبی 31911
 چوب معاینه 31911
 دسته برس لباس و کفش 31911
 دسته بیل و کلنگ 31911
 )کفش(قالب چوبی  31911
 قنداق چوبی تفنگ 31911
 میخ چوبی 31911

 چوب ظروف غذا خوری و لوازم آشپزخانه از  31912
 ظروف از نی و چوب 31912
 قاشق چوبی 31912
 لوازم خانگی و آشپزخانه چوبی 31912
 مصنوعات قالبی از خرده چوب 31912

کاری، جعبه برای جواهرات، کارد و چنگال و مشابه، از چوب؛ انواع مجسمه کاالهای کوچـک و                   کاری و منبت    خاتم 31913
 سایر وسایل تزیینی، از چوب

 ت چوبی خراطی شدهقطعا 31913
 جعبه جواهر چوبی 31913
 کاری شده قطعات منبت 31913



261 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع قاب چوبی برای تابلوهای نقاشی، عکس، آئینه یا اشیاء مشابه و سایر کاالهای چوبی 31914
 تخته تحریر 31914
 تخته سیاه 31914
 )دکوراسیون(تزیینات چوبی  31914
 چوب بستنی 31914
 چوب ضربه 31914
 کش چوبی خط 31914
 خالل دندان چوبی 31914
 دوک چوبی 31914
 قاب عکس چوبی 31914
 )غیر کفش(قالب چوبی  31914
 قرقره چوبی نخ خیاطی 31914
 کارگیر خیاطی 31914
 کبریت 31914
 کالف چوبی 31914
 ماسوره چوبی 31914
 ماکت چوبی 31914
 ماکو چوبی 31914
 ابنوار چوبی دور ق 31914
 واشر چوبی 31914

 کاالهای ساخته شده از چوب پنبه و حصیر یا سایر مواد حصیر بافی؛ انواع زنبیل و سبد 3192
صـورت بلـوک،      صورت چهار گوش در آمده، یـا بـه          چوب پنبه طبیعی، قشر خارجی گرفته نشده یا تا حدودی به           31921

 نه شده یا ساییده شده؛ آخال چوب پنبهصورت خرد شده، دانه دا صفحه، ورق یا نوار؛ چوب پنبه به
 چوب پنبه 31921

 و کاالهای ساخته شده از آن) آگلومره شده(کاالهای ساخته شده از چوب پنبه طبیعی؛ چوب پنبه فشرده  31922
 ای واشر چوب پنبه 31922
 ورق چوب پنبه خشک 31922
 ورق چوب پنبه الستیکی 31922

 صیر، جگن، یا سایر مواد حصیر بافی؛ انواع زنبیل و سبدمصنوعات ساخته شده از ح 31923
 حصیر فشرده صنعتی 31923
 زنبیل و سبد سنتی 31923
 های حصیری سایبان 31923



262 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نوار حصیر بافی 31923

 خمیر کاغذ، کاغذ و محصوالت کاغذی، اوراق چاپی و کاالهای مربوط 32
 خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا 321

 اغذ از چوب یا سایر مواد به شکل الیاف سلولزیانواع خمیر ک 3211
 صورت شیمیایی با درجات مختلف حل شدن خمیر کاغذ از چوب به 32111

 صورت شیمیایی غیر از انواع دارای درجات مختلف حل شدن خمیر کاغذ از چوب به 32112

یمیایی، انواع خمیـر کاغـذ از مـواد         ش  صورت نیمه   صورت مکانیکی؛ خمیر کاغذ از چوب به        خمیر کاغذ از چوب به     32113
 لیفی سلولزی غیر از چوب

 الفا سلولز 32113
 خمیر کاغذ از باگاس 32113
 خمیر کاغذ از چوب 32113
 خمیر کاغذ از ساقه غالت 32113
 خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی 32113
 خمیر کاغذ از ضایعات نخل 32113
 خمیر کاغذ از کاغذ باطله و مقوا 32113
 خمیر کاغذ از لینتر پنبه 32113
 خمیر کاغذ جهت پوشک و نوار بهداشتی از لینتر پنبه 32113

کاغذ روزنامه، کاغذ دست ساخت و سایر انواع کاغذ و مقوای روکش نشده از نوع مـورد اسـتفاده در گرافیـک و                        3212
 کارت پانچ و کاغذ مخصوص نوار پانچ

 کاغذ روزنامه 32121
 زنامهکاغذ رو 32121
 کاغذ روزنامه از باگاس 32121
 کاغذ روزنامه از چوب 32121
 کاغذ روزنامه از ضایعات کاغذ و مقوا 32121
 کاغذ روزنامه از ضایعات کشاورزی 32121

 کاغذ و مقوای دست ساخت 32122
 ساز کاغذ دست 32122

 نوشتن، چاپ یا سایر امور گرافیکی، و کاغذ برای سایر انواع کاغذ و مقوای روکش نشده از نوع مورد استفاده برای 32129
 تهیه کارت پانچ یا نوار پانچ

 های ثبت اطالعات صنعتی فرم 32129
 صورت ورقه های کامپیوتری به فرم 32129



263 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های کامپیوتری پیوسته فرم 32129
 کارت پانچ 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از باگاس 32129
 بکاغذ چاپ و تحریر از چو 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کاغذ و مقوا 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کشاورزی 32129
 مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 32129
 مقوا از ضایعات کشاورزی 32129
 مقوا از چوب 32129
 نقشه قالی 32129
 نوار تلکس 32129
 حساب نوار کاغذی ماشین 32129
 نوارهای پزشکی 32129

ماده اولیه کاغذ توالت، کاغذ کرافت لیز روکش نشده و سایر انواع کاغذ و مقوای روکش نشده؛ سایر انـواع کاغـذ          3213
 متفرقه

ماده اولیه کاغذ توالت، دستمال کاغذی مخصوص صورت، ماده اولیـه بـرای حولـه کاغـذی و دسـتمال سـفره و                        32131
 لیاف سلولزیکاغذهای مشابه، الیی سلولزی و انواع ورق از ا

 کاغذ کرافت الیز، روکش نشده 32132
 کاغذ کرافت 32132
 کاغذ کرافت از باگاس 32132
 کاغذ کرافت از چوب 32132
 کاغذ کرافت از ضایعات کشاورزی 32132

 دار شده سایر انواع کاغذ و مقوای کرافت، روکش نشده؛ کاغذ کرافت برای ساک، کرپ شده یا چین 32133
  شبه کرافتکاغذ 32133
 کاغذ شبه کرافت از باگاس 32133
 کاغذ شبه کرافت از چوب 32133
 کاغذ شبه کرافت از ضایعات کشاورزی 32133
 کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 32133

 شیمیایی کاغذ فلوتینگ، شامل کاغذ کاهی و نیمه 32134
 کاغذ فلوتینگ از باگاس 32134
 بکاغذ فلوتینگ از چو 32134
 کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 32134



264 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزی 32134
 کاغذ فلوتینگ از ضایعات نخل 32134

 )بازیافت از لیز چوب(کاغذ تست لیز  32135

 سایزبندی  بندی سولفید، کاغذ و مقوای صافی، کاغذ نمدی و سایر انواع کاغذ و مقوا، کاغذ سیگار غیر                  کاغذ بسته  32136
 ای و دفترچه

کاغذ پارشمینه گیاهی، کاغذ غیر قابل نفوذ در مقابل چربی، کاغذ کالک و کاغذ موسوم به شیشه نما و سایر انواع                      32137
 شفاف کاغذ براق شده شفاف یا نیمه

 کاغذ پارشمینه نباتی 32137
 کاغذ سلوفان 32137
 کاغذ شفاف 32137
 مقابل چربیکاغذ غیر قابل نفوذ در  32137
 کاغذ کالک 32137

 آوری شده کاغذ و مقوای عمل 3214
 های مختلف، روکش نشده در سطح یا آغشته نشده کاغذ و مقوای مرکب از الیه 32141
 مقوا از چسباندن چند الیه کاغذ 32141
 مقوا از ضایعات چرم 32141
 مقوای دوبلکس 32141
 مقوای مخصوص واشر 32141
 خصوص هسته ترانسمقوای م 32141
 )شمیز(مقوای نازک  32141
 ورق تکسون 32141
 ورق کارتن چند ال 32141
 ورق کارتن دو ال 32141
 ورق کارتن سه ال 32141

 بندی نشده در جای دیگر دار شده، نقش برجسته شده یا سوراخ شده، طبقه کافذ و مقوا، کرپ شده، چین 32142

 ا کائولن یا سایر انواع مواد غیر آلیکاغذ و مقوای روکش شده ب 32143
 کاغذ گالسه کائولن 32143

سایر انواع کاغذ و مقوا، الیی سلولزی و انواع نوار از الیاف سلولزی، روکش شده، آغشته شـده، پوشـانده شـده،                       32149
 رنگ شده در سطح، تزیین شده در سطح یا چاپ شده، به شکل رول یا ورق

 انواع گل مالمین 32149
 ها سایر کاغذ گالسه 32149



265 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کاغذ با روکش پالستیکی 32149
 کاغذ کادویی 32149
 (waxed paper)کاغذ مومی  32149
 کاغذ و مقوای اندود شده 32149
 های تزیینی کاغذ 32149
 مقوای چند الیه روکشدار 32149
 مقوای دوبلکس یک رو گالسه از ضایعات سلولزی 32149

 دار و انواع ظروف کاغذی و مقوایی جکاغذ و مقوای مو 3215
 دار کاغذ و مقوای موج 32151

 انواع ساک و کیسه کاغذی 32152
 میوه پاکت آب 32152
 پاکت جاروبرقی 32152
 پاکت خار و بار و میوه 32152
 پاکت دارویی 32152
 پاکت دوالیه مومی 32152
 پاکت رادیولوژی 32152
 پاکت گچ و سیمان 32152
 بندی مواد غذایی هواپیما پاکت مخصوص بسته 32152
 های زباله هواپیما پاکت 32152
 های کاغذی نایلونی پاکت 32152
 ساک کاغذی 32152
 ساک مقوایی 32152
 ساک و کیسه کاغذی یا مقوایی 32152
 های غذایی و دارویی لفاف 32152

از کاغذ، مقوا، الیـی     ) بجز انواع کیسه  (بندی    ر ظروف بسته  انواع کارتن، جعبه، قوطی، جلد صفحه گرامافون و سای         32153
سلولزی یا انواع ورق از الیاف سلولزی؛ کالسور، انواع کازیه و کاالهای مشابه ساخته شده از کاغذ یا مقـوا از نـوع        

 …مورد استفاده در دفتر کار، مغازه و
 انواع جعبه مقوایی 32153
 انواع کارتن تبدیلی 32153
 ه مقواییبشک 32153
 پوشه مقوایی 32153
 جعبه مقوایی از مقوای دوبلکس 32153
 جعبه مقوایی از مقوای معمولی 32153



266 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )تتراپک(بندی مواد غذایی  جعبه مقوایی بسته 32153
 زونکن مقوایی 32153
 ظروف از کاغذ و مقوای کروگیت نشده 32153
 ظروف مقوایی 32153
 ی گیاهیظروف یک بار مصرف پوسیدن 32153
 ظروف یک بار مصرف کاغذی 32153
 )واحدهای تبدیل ورق به کاغذ(بندی  کارتن بسته 32153
 بندی میوه کاغذ برای بسته 32153
 کاغذ کیک 32153
 کالسور مقوایی 32153
 گلدان مقوایی 32153
 لیوان مقوایی 32153

 سایر محصوالت کاغذی و مقوایی 3219
های کوچک؛ انواع استنـسیل      خود کپی و سایر انواع کاغذ برای کپی یا انتقال نوشته، در اندازه            کاغذ کاربن، کاغذ     32191

 دار نسخه بردار و صفحات افست از کاغذ؛ کاغذ چسب
 دهنده های کپیه و انتقال انواع کاغذ 32191
 کاغذ استنسیل 32191
 )اوزالید(کاغذ حساس  32191
 کاغذ فاکس 32191
 کاغذ کاربن 32191
 کاغذ کاربن لس 32191
 کاغذ لیتوگرافی 32191

نگاری از کاغذ یا مقوا؛ انواع جعبه، کیسه کوچک،           های نامه   های ساده و کارت     انواع پاکت، نامه پاکتی، کارت پستال      32192
 افزارهای کاغذی های نگارشی، از کاغذ یا مقوا، حاوی نوشت کیف و مجموعه

 انواع پاکت 32192
 یپاکت پست 32192
 پاکت مراسالتی 32192
 کارت پستال بدون تصویر 32192

کاغذ توالت انواع دستمال، حوله، دستمال سفره، پوشک بچه، تامپون و کاالهای مـشابه خـانگی، بهداشـتی یـا                     32193
 های الیاف سلولزی بیمارستانی و کاالهای پوشاکی از خمیر کاغذ، کاغذ الیی از مواد سلولزی یا ورق

 )پمپرز( کامل بچه پوشک 32193
 پوشک کامل بزرگسال 32193
 پوشک معمولی بچه 32193



267 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بند کاغذی پیش 32193
 تامپون 32193
 حوله کاغذی 32193
 دستمال سفره 32193
 ای دستمال کاغذی جعبه 32193
 دستمال کاغذی جیبی 32193
 سفره کاغذی 32193
 کاغذ توالت 32193
 کاغذ تیشو از باگاس 32193
 کاغذ تیشو از چوب 32193
 کاغذ تیشو از ضایعات کاغذ و مقوا 32193
 کاغذ تیشو از ضایعات کشاورزی 32193
 لباس زیر کاغذی 32193
 محصوالت بهداشتی کاغذی 32193
 ملحفه کاغذی 32193
 نوار بهداشتی 32193

 شه پنجرههای مشابه برای دیوار، انواع کاغذ شفاف برای شی کاغذ دیواری و پوشش 32194
 کاغذ دیواری 32194

 های دیواری از مواد نسجی پوشش 32195

 انواع کفپوش با بنیان کاغذ یا مقوا 32196

 انواع بر چسب کاغذی یا مقوایی 32197
 انواع برچسب 32197
 دار انواع کاغذهای چسب 32197
 دار و اتیکت کاغذ پشت چسب 32197
 نوار چسب کاغذی 32197

 صورت قطعه، لوحه و صفحه صافی از خمیر کاغذ بهانواع  32198
 انواع صافی از خمیر کاغذ 32198
 انواع فیلتر کاغذی 32198
 کاغذ فیلتر 32198

سایر انواع کاغذ، مقوا، الیی سلولزی و نوار از الیاف سلولزی، بریده شده به شکل و اندازه مشخص؛ کاغذ سـیگار                      32199
متر، سایر کاالهای ساخته شده از خمیر          سانتی 5صورت رول به عرض حد اکثر          به صورت دفترچه یا لوله شده یا       به

 های الیاف سلولزی کاغذ، کاغذ، مقوا، الیی سلولزی یا ورقه



268 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دوک مقوایی 32199
 شانه تخم مرغ 32199
 ها مقوایی  شانه میوه 32199
 زنبوری شبکه النه 32199
 قرقره مقوایی 32199
 کالهک مقوایی 32199
 )کور(لوله مقوایی  32199
 ماسوره مقوایی 32199
 واشر کاغذی و مقوایی 32199

های چاپ شده؛ نت موسیقی، چاپ شـده یـا           ، نقشه )بجز آگهی تبلیغاتی  (انواع کتاب، بروشور و جزوه چاپ شده         3221
 نویس دست

 راق مجزا، بجز آگهی تبلیغاتیصورت او های چاپ شده، بروشور، جزوه و مطبوعات همانند، به انواع کتاب 32210

 المعارف و سری جزوات مربوط فرهنگ لغت و دائره 3222
 المعارف و سری جزوات مربوط فرهنگ لغت و دائره 32220
  فرهنگ لغت  32220
  دائره المعارف  32220

شـور، جـزوه و     ، انـواع برو   )المعارف و سری جـزوات مربـوط        بجز فرهنگ لغت و دائره    (های چاپ شده      انواع کتاب  3223
 آمیزی برای کودکان های تصویر، نقاشی یا رنگ مطبوعات همانند، بجز آگهی تبلیغاتی، در بیش از یک برگ؛ کتاب

، انـواع بروشـور، جـزوه و        )المعارف و سری جـزوات مربـوط        بجز فرهنگ لغت و دائره    (های چاپ شده      انواع کتاب  32230
 آمیزی برای کودکان های تصویر، نقاشی یا رنگ از یک برگ؛ کتابمطبوعات همانند، بجز آگهی تبلیغاتی، در بیش 

 چاپ آلبوم تمبر 32230
 دار چاپ آلبوم عکس 32230
 چاپ انواع آلبوم 32230
 چاپ شدهکتاب  32230
 کتاب درسی 32230
 رنگ آمیزی کودکانکتاب  32230

 های دارای نقشه یا نمودار انواع اطلس و سایر کتاب 3224
 های دارای نقشه یا نمودار نواع اطلس و سایر کتابا 32240

هـای دیـواری،     شامل انواع نقشه  (های روی زمین یا نمودارهای مشابه         برداری از آب    انواع نقشه و نمودارهای نقشه     3225
 صورت کتاب ، چاپ شده بجز به)های جغرافیایی های توپوگرافی و کره نقشه

هـای دیـواری،     شامل انواع نقشه  (های روی زمین یا نمودارهای مشابه         برداری از آب   انواع نقشه و نمودارهای نقشه     32250
 صورت کتاب ، چاپ شده بجز به)های جغرافیایی های توپوگرافی و کره نقشه



269 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نویس نت موسیقی، چاپ شده یا دست 3226
 نویس نت موسیقی، چاپ شده یا دست 32260

 .اقل چهار بار در هفته منتشر شود که حدانواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری  323
 .انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که حداقل چهار بار در هفته منتشر شود 3230

 .انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که حداقل چهار بار در هفته منتشر شود 32300

 . بار در هفته منتشر شودانواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که کمتر از چهار 324
 .انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شود 3240

 .انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شود 32400

کارت تبریک، آگهی تبلیغاتی، انواع عکس و     انواع تمبر، چک، حواله و برات، اسکناس، اوراق سهام، کارت پستال،             325
 سایر اوراق چاپی

انواع تمبرهای باطل نشده پستی، مالیاتی و مشابه آن؛ اوراق دارای نقش تمبر؛ چک، حوالـه و بـرات، اسـکناس،                      3251
 اوراق سهام یا اوراق قرضه و اسناد همانند

اوراق دارای نقش تمبر؛ چک، حوالـه و بـرات، اسـکناس،            انواع تمبرهای باطل نشده پستی، مالیاتی و مشابه آن؛           32510
 اوراق سهام یا اوراق قرضه و اسناد همانند

 کاغذ اسکناس و اوراق بهادار 32510

های شخصی، بـا یـا بـدون     انواع کارت پستال چاپ شده یا مصور؛ انواع کارت چاپ شده با مضمون تهنیت یا پیام  3252
 پاکت یا تزیینات

های شخصی، بـا یـا بـدون     رت پستال چاپ شده یا مصور؛ انواع کارت چاپ شده با مضمون تهنیت یا پیامانواع کا  32520
 پاکت یا تزیینات

 کارت تبریک 32520
 کارت دعوت 32520

 های بازرگانی و مشابه آن های تجاری، کاتالوگ آگهی 3253
 های بازرگانی و مشابه آن های تجاری، کاتالوگ آگهی 32530
 های تبلیغاتی برگ 32530
 پوستر 32530

 انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده 3254
 انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده 32540

انواع نقشه و طرح برای مقاصد معماری، مهندسی، صنعتی، بازرگانی، توپوگرافی یا موارد مشابه، که نسخه اصـلی                   3255
برداری با کاربن از      های تکثیر شده از طریق عکاسی و نسخه        نویس؛ نسخه   بوده و با دست ترسیم شده؛ متون دست       

 الذکر  موارد فوق
انواع نقشه و طرح برای مقاصد معماری، مهندسی، صنعتی، بازرگانی، توپوگرافی یا موارد مشابه، که نسخه اصـلی                   32550

برداری با کاربن از      ههای تکثیر شده از طریق عکاسی و نسخ       نویس؛ نسخهبوده و با دست ترسیم شده؛ متون دست
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 الذکر موارد فوق

 و انواع تقویم چاپی) انواع عکس بر گردان(انواع کاغذ انتقال نوشته  3256
 و انواع تقویم چاپی) انواع عکس برگردان(انواع کاغذ انتقال نوشته  32560
 تقویم 32560
 عکس برگردان 32560

 سایر اوراق چاپی 3259
 سایر اوراق چاپی 32590

انواع دفتر ثبت، دفتر حسابداری، دفتر یادداشت، دسته یادداشـت، دفتـر خـاطرات روزانـه و کاالهـای مـشابه،                   326
 افزار، از کاغذ یا مقوا ها و سایر انواع نوشت کن، جلد، جلد پرونده، فرم های کاغذ خشک دسته

ـ              3260 اطرات روزانـه و کاالهـای مـشابه،     انواع دفتر ثبت، دفتر حسابداری، دفتر یادداشت، دسته یادداشـت، دفتـر خ
 افزار، از کاغذ یا مقوا ها و سایر انواع نوشت کن، جلد، جلد پرونده، فرم های کاغذ خشک دسته

انواع دفتر ثبت، دفتر حسابداری، دفتر یادداشت، دسته یادداشـت، دفتـر خـاطرات روزانـه و کاالهـای مـشابه،                   32600
 افزار، از کاغذ یا مقوا ها و سایر انواع نوشت ، فرمکن، جلد، جلد پرونده های کاغذ خشک دسته

 جلد دفتر مقوایی 32600
 دفترچه تحریر 32600
 افزارهای کاغذی نوشت 32600

یـا سـایر وسـایل      ) لیتـوگرافی (حروف چاپ، کلیشه، لوحه و استوانه آماده شده جهت چاپ، سنگ چاپ سنگی               327
 مشابه جهت استفاده در صنعت چاپ

 یـا سـایر وسـایل    )لیتـوگرافی (چاپ، کلیشه، لوجه و استوانه آماده شده جهت چاپ، سنگ چاپ سنگی،       حروف   3270
 مشابه جهت استفاده در صنعت چاپ

یـا سـایر وسـایل      ) لیتـوگرافی (حروف چاپ، کلیشه، لوحه و استوانه آماده شده جهت چاپ، سنگ چاپ سنگی               32700
 مشابه جهت استفاده در صنعت چاپ

 ای های کک سازی، محصوالت نفت تصفیه شده، سوخت هسته ورهمحصوالت ک 33
کـربن حاصـل از دیـگ       (؛ زغال قـرع     )زغال سنگ نارس  (کک، حاصل از زغال سنگ، لینیت یا تورب           کک و نیمه   331

 )تقطیر
کـربن حاصـل از دیـگ       (؛ زغال قـرع     )زغال سنگ نارس  (کک، حاصل از زغال سنگ، لینیت یا تورب           کک و نیمه   3310

 )تقطیر
کـربن حاصـل از دیـگ       (؛ زغال قـرع     )زغال سنگ نارس  (کک، حاصل از زغال سنگ، لینیت یا تورب           کک و نیمه   33100

 )تقطیر
 بریکت از زغال سنگ 33100
 تولید کک 33100
 های کوره کک فراورده 33100
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 کک از زغال سنگ 33100

 های معدنی و سایر قطران) رسزغال نا(قطران حاصل از تقطیر زغال سنگ، از لینیت یا تورب  332
 های معدنی و سایر قطران) زغال نارس(قطران حاصل از تقطیر زغال سنگ، از لینیت یا تورب  3320

 های معدنی و سایر قطران) زغال نارس(قطران حاصل از تقطیر زغال سنگ، از لینیت یا تورب  33200
 قطران 33200

بندی نشده در جای دیگـر   های طبقه ز مواد قیری، بجز روغن خام؛ فراورده دست آمده ا روغن نفت خام و روغن به     333
 .ها هستند دهند که اجزاء اصلی این فراورده ها تشکیل می گونه روغن ها را این تر وزن آن  درصد یا بیش70که 

 بنزین موتور شامل بنزین هواپیما 3331
 بنزین موتور شامل بنزین هواپیما 33310
 )بنزین پیرولیز(نزین انواع ب 33310

 سوخت جت از نوع بنزین 3332
 سوخت جت از نوع بنزین 33320

های سبک   ، فراورده )بجز روغن خام  (های قیردار    های سبک حاصل از کانه      های نفت خام سبک و روغن       سایر روغن  3333
هـای حاصـل از        روغـن  های نفت خام یـا      ها را روغن     درصد وزن آن   70بندی نشده در جای دیگر که بیش از           طبقه
 .دهند ها هستند، تشکیل می که اجزاء اصلی این فراورده) بجز روغن خام(های قیردار  کانه

های سبک   ، فراورده )بجز روغن خام  (های قیردار    های سبک حاصل از کانه      های نفت خام سبک و روغن       سایر روغن  33330
هـای حاصـل از       های نفت خام یـا روغـن        ها را روغن    درصد وزن آن   70بندی نشده در جای دیگر که بیش از           طبقه
 .دهند ها هستند، تشکیل می که اجزاء اصلی این فراورده) بجز روغن خام(های قیردار  کانه

 های حاصل از تصفیه نفت انواع روغن 33330
 روغن انتقال حرارت 33330
 کننده روغن خنک 33330
 روغن کشتی 33330

 )ت از نوع نفت سفیدشامل سوخت ج(نفت سفید  3334
 )شامل سوخت جت از نوع نفت سفید(نفت سفید  33340
 بو نفت بی 33340

، بجز )غیر از نفت سفید(های   دست آمده از کانه سنگین به های نیمه سنگین و روغن های نفت خام نیمه سایر روغن 3335
هـای    های نفت خام یـا روغـن        زن روغن بندی نشده در جای دیگر که و        سنگین طبقه   های نیمه  روغن خام؛ فراورده  

ها اجزا اصلی فراوردهـا        درصد کمتر نباشد و این روغن      70از) بجز مواد قیری خام   (ها    های قیردار آن   حاصل از کانه  
 .دهند را تشکیل می

، بجز )دغیر از نفت سفی(های   دست آمده از کانه سنگین به های نیمه سنگین و روغن های نفت خام نیمه سایر روغن 33350
هـای    های نفت خام یـا روغـن        بندی نشده در جای دیگر که وزن روغن         سنگین طبقه   های نیمه  روغن خام؛ فراورده  
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ها اجزا اصلی فراوردهـا        درصد کمتر نباشد و این روغن      70از) بجز مواد قیری خام   (ها    های قیردار آن   حاصل از کانه  
 .دهند را تشکیل می

 نفت گاز 3336
 نفت گاز 33360
 بو گازوئیل بی 33360

 بندی نشده در جای دیگر های نفتی طبقه سوخت 3337
 بندی نشده در جای دیگر های نفتی طبقه سوخت 33370
 بندی و اسکازین بلدینگ و بسته 33370
 روغن سوخت تقطیری 33370

سـایر انـواع روغـن نفـت خـام          های قیردار،      دست آمده از کانی     های به   ساز از نفت خام و روغن       انواع روغن روان   3338
بندی نـشده     های سنگین طبقه   و فراورده ) بجز روغن خام  (های قیردار     های سنگین حاصل از کانی      سنگین و روغن  

ها کمتر  آن) های خام بجز روغن(های قیردار  های حاصل از کانی  های نفت خام یا روغن      در جای دیگر که وزن روغن     
 .ها را تشکیل دهند زا اصلی فراوردهها اج درصد نباشد و این روغن 70از 

های قیردار، سـایر انـواع روغـن نفـت خـام               دست آمده از کانی     های به   ساز از نفت خام و روغن       انواع روغن روان   33380
بندی نـشده     های سنگین طبقه   و فراورده ) بجز روغن خام  (های قیردار     های سنگین حاصل از کانی      سنگین و روغن  

ها کمتر  آن) های خام بجز روغن(های قیردار  های حاصل از کانی  های نفت خام یا روغن      روغندر جای دیگر که وزن      
 .ها را تشکیل دهند ها اجزا اصلی فراورده درصد نباشد و این روغن 70از 

 بندی روغن دنده بسته 33380
 بندی روغن موتور بسته 33380
 بندی گریس بسته 33380
 ن موتوربندی روغ بلدینگ و بسته 33380
 بندی روغن هیدرولیک بلدینگ و بسته 33380
 روغن پایه 33380
 روغن دنده 33380
 روغن ریسندگی 33380
 روغن سنگین 33380
 روغن قالب 33380
 فنر روغن کمک 33380
 روغن موتور 33380
 روغن هیدرولیک 33380
 های اروماتیک روغن 33380
 گریس آلومینیوم 33380
 دیمگریس س 33380
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 گریس کلسیم 33380
 گریس لینیوم 33380
 گریس نسوز 33380
 واسکازین 33380

 گازهای نفت خام و سایر هیدروکربورهای گازی، بجز گاز طبیعی 334
 پروپان و انواع گاز بوتان مایع 3341

 پروپان و انواع گاز بوتان مایع 33410
 گاز بوتان 33410
 گاز پروپان 33410

 پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و سایر گازهای نفت یا هیدروکربورهای گازی، بجز گاز طبیعیاتیلن،  3342
 اتیلن، پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و سایر گازهای نفت یا هیدروکربورهای گازی، بجز گاز طبیعی 33420
 پنتان نرمال 33420
 گاز اتان 33420
 گاز اتیلن 33420
 گاز اتیلن اکساید 33420
 گاز بوتادین 33420
 گاز پوپیلن 33420

های   وازلین، موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریز متبلور، موم اسالک، اوزوگریت، موم لینیت، موم تورب، سایر موم                  335
های نفـت     های حاصل از روغن    مانده  معدنی و محصوالت مشابه، کک حاصل از نفت، قیر حاصل از نفت و سایر پس              

  دست آمده از مواد قیردار های به خام یا روغن
های   وازلین، موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریز متبلور، موم اسالک، اوزوگریت، موم لینیت، موم تورب، سایر موم                  33500

های نفـت     های حاصل از روغن    مانده  معدنی و محصوالت مشابه، کک حاصل از نفت، قیر حاصل از نفت و سایر پس              
  آمده از مواد قیردار دست های به خام یا روغن

 )ترکیب آب و قیر(امولسیون قیر  33500
 بندی پارافین بسته 33500
 بندی قیر بسته 33500
 بندی وازلین بسته 33500
 توسیل بی 33500
 )اسالک واکس(پارافین جامد  33500
 پارافین کلره 33500
 پارافین مایع 33500
 ژله کابل 33500
 لفوناتسدیم پترولیوم سو 33500
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 قیر اتومبیل 33500
 )دمیده(قیر سفت  33500
 قیر صنعتی 33500
 قیر ضد اسید 33500
 قیر غلیط شده 33500
 قیر نرم 33500
 قیرمان 33500
 کک نفتی 33500
 سازی از موم مدل 33500
 نوار ایزوالسیون 33500
 وازلین 33500

هـای    هـا، محـصوالت سـرامیکی و مخلـوط         ن؛ آلیاژها، دیسپرسیون  ها و ترکیبات آ     عناصر رادیو اکتیو و ایزوتوپ     336
 های رادیواکتیو مانده ها یا ترکیبات؛ پس متشکل از این عناصر، ایزوتوپ

های متـشکل از اورانیـوم        ها، محصوالت سرامیکی و مخلوط      اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن، آلیاژها، دیسپرسیون       3361
 طبیعی و ترکیبات آن

های متـشکل از اورانیـوم        ها، محصوالت سرامیکی و مخلوط     یوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون      اوران 33610
 طبیعی و ترکیبات آن

هـا،    و ترکیبات آن، پلوتونیوم و ترکیبـات آن؛ آلیاژهـا، دیـسپرسیون            235Uاورانیوم غنی شده ازلحاظ ایزوتوپ     3362
، پلوتونیوم یا ترکیباتی    235Uنیوم غنی شده از لحاظ ایزوتوپ       های متشکل از اورا     محصوالت سرامیکی و مخلوط   

 از این محصوالت
هـا،    و ترکیبات آن، پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژهـا، دیـسپرسیون           235Uاورانیوم غنی شده از لحاظ ایزوتوپ        33620

وتونیوم یا ترکیباتی   ، پل 235Uهای متشکل از اورانیوم غنی شده از لحاظ ایزوتوپ           محصوالت سرامیکی و مخلوط   
 از این محصوالت

هـا،    و ترکیبات آن، پلوتورم و ترکیبات آن؛ آلیاژهـا، دیـسپرسیون           235Uاورانیوم ضعیف شده از لحاظ ایزوتوپ        3363
 توریوم یا ترکیباتی از   235Uهای متشکل از اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ایزوتوپ           محصوالت سرامیکی و مخلوط   

 این محصوالت
هـا،    و ترکیبات آن، پلوتورم و ترکیبات آن؛ آلیاژهـا، دیـسپرسیون           235Uاورانیوم ضعیف شده از لحاظ ایزوتوپ        33630

 توریوم یا ترکیباتی از   235Uهای متشکل از اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ایزوتوپ           محصوالت سرامیکی و مخلوط   
 این محصوالت

هـای    ها، محصوالت سرامیکی و مخلوط      بات آن، آلیاژها، دیسپرسیون   ها و ترکی    سایر عناصر رادیو اکتیو و ایزوتوپ      3369
 های رادیو اکتیو مانده ها، ترکیبات پس متشکل از این عناصر، ایزوتوپ

هـای    ها، محصوالت سرامیکی و مخلوط     ها و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون     سایر عناصر رادیو اکتیو و ایزوتوپ 33690



275 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های رادیو اکتیو مانده ها؛ ترکیبات پس توپمتشکل از این عناصر، ایزو

 ای برای یا حاصل از راکتورهای هسته) کارتریچ(عناصر سوخت  337
 ای ، متشعشع نشده، برای راکتورهای هسته)کارتریچ(عناصر سوخت  3371

 ای ، متشعشع نشده، برای راکتورهای هسته)کارتریچ(عناصر سوخت  33710

 )متشعشع شده( مصرف شده )کارتریچ(عناصر سوخت  3372
 )متشعشع شده(مصرف شده ) کارتریچ(عناصر سوخت  33720

 مواد شیمیایی اساسی 34
 مواد شیمیایی آلی اساسی 341

 ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن هیدروکربن 3411
 ها روژه آنها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیت هیدروکربن 34110
 آلفا ولفین سولفونه 34110
 ارتوزایلین 34110
 بنزن 34110
 پارازایلین 34110
 تترا کلرید کربن 34110
 )متیل بنزین(تولوئن  34110
 دودسیل بنزن سولفونات 34110
 دی کلرو اتیلن 34110
  کلرو متان دی 34110
 زایلن 34110
 کلروروینیل 34110
 کلروفرم 34110
 گاز فریون 34110
 )کلرورمتان(متیل کلریاد  34110
 مخلوط زایلین 34110

 های اسیدی حاصل از تصفیه اسیدهای منو کربوکسیلیک چرب صنعتی؛ روغن 3412
 های اسیدی حاصل از تصفیه اسیدهای منو کربوکسیلیک چرب صنعتی؛ روغن 34120
 استات کلسیم 34120
 استات منگنز 34120
 یریداستر گلیس 34120
 اسید استاریک 34120
 اسید استیک 34120



276 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اسید اولئیک 34120
 اسید فرمیک 34120
 بنزیل استات 34120
 تری اتیلن کلیکول فرمیات 34120
 تری اتیلن گلوکل منواستات 34120
 دی استات سدیم 34120
 سوربیتول منو استارات 34120
 سوربینل دی استارات 34120
 ها فرمیات 34120
 فنیل استیک 34120
 کلیسرین دی استارات 34120
 گلیسرین دی اوالت 34120
 گلیسرین دی لورات 34120
 گلیسرین منو استارات 34120
 گلیسرین منو اوالت 34120
 گلیسیرین منو لورات 34120
 متیل متاکریالت 34120
 منوکلرو استیک اسید 34120

 های چرب صنعتی ها؛ الکل قات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آنها و مشت ها، فنل الکل ها، فنل الکل 3413
 های چرب صنعتی ها؛ الکل ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن ها، فنل الکل ها، فنل الکل 34130
 )بوتانل(الکل بوتیلیک  34130
 الکل صنعتی 34130
 )متانول(الکل متیلیک  34130
 ایزو پروپانول 34130
 بنزیل الکل 34130
 پارا امینوفنل 34130
 پارا کرزول 34130
 پرو پانول 34130
 دوو چهاردی کلروفنل 34130
  فنیل دی 34130
 فنل 34130
 ها و مشتقات فنل 34130
 )لوریک زو پروپانل آمید(لورآمیدمی  34130
 ها منو الکل 34130



277 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 میتل نفتالین 34130
 ها نفتل 34130
 نیتروفنل 34130

هـا و مـشتقات هالوژنـه،         اسیدهای کربوکسیلیک و انیدریدها، هالیدها، پراکـسیدها و پروکـسی اسـیدهای آن             3414
 ها های آن های آن و استرها و نمک ها بجز اسید سالیسیلیک و نمک سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن

هـا و مـشتقات هالوژنـه،          پراکـسیدها و پروکـسی اسـیدهای آن        اسیدهای کربوکسیلیک و انیدریدها، هالیدها،     34140
 ها های آن های آن و استرها و نمک ها بجز اسید سالیسیلیک و نمک سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن

 اتیل استات 34140
 اتیل پارابن 34140
 استان آمونیوم 34140
 اسید اگزالیک 34140
 اسید بنزوئیک 34140
 تالیکاسید ترف 34140
 اسید سیتریک 34140
 اسید فوماریک 34140
 اسید گالیک 34140
 اسید الکتیک 34140
 انیدرید استیک 34140
 انیدرید فتالیک 34140
 بنزوات پتاسیم 34140
 بوتیل استات 34140
 بوتیل استارات 34140
 بوتیل بنزیل فتاالک 34140
 بوتیل پارابن 34140
 ک اسیدپارا آمنیو بنزوئی 34140
 پروپیل استات 34140
 پروپیل بارابن 34140
 پروپیل بوتیل فنالیک اسید 34140
 پروپیل کاالت 34140
 دی اتیل فتاالت 34140
 )کننده فسفر از آپاتیت ماده جمع(دی الکیل سوکسینات  34140
 دی بوتیل فتاالت 34140
 دی متیل ترفتاالت 34140
 دی متیل فتاالت 34140



278 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وغن دی اکتیل ادیپاتر 34140
 روغن دی ایزوبوتیل فتاالت 34140
 روغن دی بوتیل فتاالت 34140
 سدیم استات 34140
 سدیم بنزوات 34140
 سولفو سوکسینات 34140
 سیترات پتاسیم 34140
 سیدم سیترات 34140
 فرمیات سدیم 34140
 ها گاالت 34140
 متیل استات 34140
 متیل پارابن 34140
 منو استر سولفو سوکسینیک اسید 34140

های متعلق بـه آن و        ترکیبات دارای عامل آمین؛ ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژن؛ بجز لیزین و استرها و نمک               3415
ها؛ ترکیبات دارای عامـل کربوسـی ایمیـد و            های آن   ها و مشتقات و نمک      های آن؛ اورئین    اسید گلوتامیک و نمک   

هیـدرازین  ات دارای عامل نیتریـل؛ ترکیبـات دی آوز، آزویـا آزوکـسی؛ مـشتقات آلـی                  ترکیبات ایمین؛ ترکیب  
 های نیتروژن یاهیدروکسیل آمین؛ ترکیبات دارای سایر عامل

های متعلق بـه آن و        ترکیبات دارای عامل آمین؛ ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژن؛ بجز لیزین و استرها و نمک               34150
ها؛ ترکیبات دارای عامـل کربوسـی ایمیـد و            های آن   ها و مشتقات و نمک      ی آن؛ اورئین  ها  اسید گلوتامیک و نمک   

آلـی هیـدرازین    ترکیبات ایمین؛ ترکیبات دارای عامل نیتریـل؛ ترکیبـات دی آوز، آزویـا آزوکـسی؛ مـشتقات                  
 های نیتروژن یاهیدروکسیل آمین؛ ترکیبات دارای سایر عامل

 آمین تتراستیک اسیداتیل دی  34150
  دی متیل استوبتائین استیل آمیدو پروپیل 34150
 اکریلونیتریل 34150
 ایزو پروپیل امین 34150
 پودر کاپروالکتام 34150
 ترکیبات آلی دارای نیتروژن 34150
 کوکونات اتانول امید 34150
 کوکونات فنی اسید دی اتانل امید 34150

بندی نشده در جـای دیگـر؛         معدنی، ترکیبات هتروسیلسیلیک طبقه   ترکیبات آلی گوگردی و سایر ترکیبات آلی         3416
 ها های آن اسیدهای نوکلئیک و نمک

بندی نشده در جـای دیگـر؛         ترکیبات آلی گوگردی و سایر ترکیبات آلی معدنی، ترکیبات هتروسیلسیلیک طبقه           34160
 ها های آن اسیدهای نوکلئیک و نمک



279 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ها و مشتقات هالوژنـه، سـولفونه،         ها و همی استال    یدهای اتر، اپوکسیدها، استال   اترها، پراکسیدهای الکل، پراکس    3417
ها؛ ترکیبات دارای عامل آلدئید، ترکیبات دارای عامل ستون و ترکیبات دارای عامل کینون؛                نیتراته یا نیتروژه آن   

 ده در جای دیگربندی نش بندی نشده در جای دیگر؛ ترکیبات آلی طبقه های آماده طبقه ها؛ آنزیم آنزیم
ها و مشتقات هالوژنـه، سـولفونه،         ها و همی استال    اترها، پراکسیدهای الکل، پراکسیدهای اتر، اپوکسیدها، استال       34170

ها؛ ترکیبات دارای عامل آلدئید، ترکیبات دارای عامل ستون و ترکیبات دارای عامل کینون؛                نیتراته یا نیتروژه آن   
 بندی نشده در جای دیگر بندی نشده در جای دیگر؛ترکیبات آلی طبقه بقههای آماده ط ها؛ آنزیم آنزیم

 آلکیل بنزن 34170
 ها اتواکسیالت 34170
 اتی ژن 34170
 ارتونیترو کلروبنزن 34170
 استالدئید 34170
 استن 34170
 آلدئیدها و مشتقات 34170
 بنزالدئید 34170
 بنزالکوئیم کلراید 34170
 بنزول 34170
 بنزیل سیانید 34170
 پارافرمالدئید 34170
 پارانیترو کلروبنزن 34170
 دی الکیل، اتر سولفوکسینات 34170
 دی کلرو بنزن 34170
 اتیل اتر دی  34170
 های کاتیونی سورفاکتنات 34170
 فرمالین 34170
 فورفورال 34170
  کلرید بنزیل–کلرو بنزن 34170
 )ستن(متیل اتیل کتون  34170
 منو کلروبنزن 34170

و ) بجز استرهای هالیـدهای هیـدروژن     (ها یا استرهای سایر اسیدهای معدنی         های آن   استرهای فسفریک و نمک    3418
 ها ها؛ و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن های آن نمک

و ) بجز استرهای هالیـدهای هیـدروژن     (ها یا استرهای سایر اسیدهای معدنی         های آن   استرهای فسفریک و نمک    34180
 ها ها؛ و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن های آن نمک

 استرها و مشتقات 34180
 استرهای پنتااریتریتول 34180



280 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تفتنات سرب 34180
 نفتنات کبالت 34180
 نفنات کلسیم 34180

 جای دیگربندی نشده در  مواد شیمیایی اساسی معدنی طبقه 342
بنـدی   هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن و گازهای کمیاب؛ ترکیبات اکسیژنه معدنی غیر فلـز طبقـه         3421

 نشده در جای دیگر
بنـدی   هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن و گازهای کمیاب؛ ترکیبات اکسیژنه معدنی غیر فلـز طبقـه         34210

 نشده در جای دیگر
 از ارگنگ 34210
 گاز استیلن 34210
 )گاز بیهوشی(گاز اکسید نیتروژن  34210
 گاز اکسیژن 34210
 )کننده درد خنثی(گاز انتونوکس  34210
 ) دی اکسید کربن–انیدرید کربنیک(گاز کربنیک  34210
 )ازت(گاز نیتروژن  34210
 گاز هلیوم 34210
 گاز هیدروژن 34210
 گازهای سردکننده 34210
 گازهای مخلوط صنعتی 34210

 هیدروکـسیدهای ؛ اکسیدهای منگنز؛ اکـسیدها و       هیدروکسیدهای کروم اکسید روی؛ پراکسید روی؛ اکسیدها و        3422
ها؛ اکسیدها و هیدروکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای تیتانیم؛ اکـسیدهای سـرب؛ سـرنج قرمـز و                  آهن؛ خاک رنگ  

بنـدی    ی دیگر؛ اکسیدها، هیدورکسیدها و پراکسیدهای طبقـه       بندی نشده در جا     های معدنی طبقه   نارنجی؛ بنیان 
 نشده در جای دیگر

 کروم؛ اکسیدهای منگنز؛ اکـسیدها و هیدروکـسیدهای         هیدروکسیدهایاکسید روی؛ پراکسید روی؛ اکسیدها و        34220
 و  ها؛ اکسیدها و هیدروکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای تیتانیم؛ اکـسیدهای سـرب؛ سـرنج قرمـز                آهن؛ خاک رنگ  

بنـدی    بندی نشده در جای دیگر؛ اکسیدها، هیدورکسیدها و پراکسیدهای طبقـه            های معدنی طبقه   نارنجی؛ بنیان 
 نشده در جای دیگر

 اکسید آلومینیوم 34220
 اکسید آنتیموان 34220
 اکسید آهن 34220
 اکسید ارسنیک 34220
 اکسید روی 34220
 اکسید سرب 34220
 اکسید کبالت 34220



281 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اکسید کرم 34220
 اکسید کلسیم 34220
 اکسید مس سیاه 34220
 اکسید مس قرمز 34220
 اکسید منیزیم 34220
 اکسید مولیبدن 34220
 اکسید نیکل 34220
 بی اکسید منگنز 34220
 تری اکسید آنتمیوان 34220
 تری اکسید مولیبدن 34220
 سرنج 34220

ای دیگر؛ اسیدهای معدنی بجز اسـید نیتریـک و اسـید سـولفونیتریک؛              بندی نشده در ج     عناصر شیمیایی طبقه   3423
ترکیبات اکسیژنه معدنی بر؛ سیلیسیم و گوگرد؛ ترکیبات غیر فلزی از هالوژن؛ هیدروکسید سدیم؛ هیدروکسید               
و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدروکسیدها و پراکسیدهای استرونـسیوم یـا بـاریم؛ هیدروکـسید آلومینیـوم؛             

 ها های معدنی آن  و نمکهیدروکسیل آمینین و هیدراز
بندی نشده در جای دیگر؛ اسیدهای معدنی بجز اسـید نیتریـک و اسـید سـولفونیتریک؛                   عناصر شیمیایی طبقه   34230

ترکیبات اکسیژنه معدنی بر؛ سیلیسیم و گوگرد؛ ترکیبات غیر فلزی از هالوژن؛ هیدروکسید سدیم؛ هیدروکسید               
اکسیدها، هیدروکسیدها و پراکسیدهای استرونـسیوم یـا بـاریم؛ هیدروکـسید آلومینیـوم؛          و پراکسید منیزیم؛    

 ها های معدنی آن هیدرازین و هیدروکسیل آمین و نمک
 اسید بوریک 34230
 اسید پیرو فسفات دی سدیک 34230
 اسید پیرو فسفات سدیم 34230
 اسید سولفامیک 34230
 اسید سولفونیک 34230
 سفریکاسید ف 34230
 اسید فلوریدریک 34230
 اسید کربنیک 34230
 اسید کرومیک 34230
 اسید کلرو سولفوریک 34230
 )جوهر نمک(اسید کلریدریک  34230
 پودر گوگرد 34230
 دوده صنعتی 34230
 سود سوزآور مایع 34230
 سود االیم 34230



282 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  هیدروکسید سدیم–سود سوزآور جامد 34230
  شیشه و آئینهضد بخار آب 34230
 کلر مایع 34230
 گاز دی اکسید گوگرد 34230
 )یخ خشک(گاز کربنیک جامد  34230
 گل گوگرد 34230
 گوگرد گرانوله 34230
 )در صنعت قند و شیمیایی(مواد ضد کف  34230
 هیدرو کسید پتانسیم 34230
 هیدرو کسید منیزیم 34230
 هیدرو کسید مس 34230
 آلومینیومهیدروکسید  34230
 هیدروکسید باریم 34230
 هیدروکسید کلسیم 34230

بنـدی نـشده در       های بروکسی متعلق به اسیدهای معدنی و فلزات طبقه          ها و نمک    های تری آمونیوم، نمک     فسفات 3424
 جای دیگر

بنـدی نـشده در       های بروکسی متعلق به اسیدهای معدنی و فلزات طبقه          ها و نمک    های تری آمونیوم، نمک     فسفات 34240
 جای دیگر

 )زاج سفید(آلن دوپتاس  34240
 آلومینیوم کلراید 34240
 انواع هیپوکلریت معدنی 34240
 بی سولفیت آمونیوم 34240
 بی سولفیت سدیم 34240
 بی فسفات کلسیم 34240
 پتاسیم کلراید 34240
  هیپو کلریت کلسیم–پر کلرین 34240
 پرسولفیت سدیم 34240
 های معدنی پرسولفیت و بی سولفیت 34240
 پلی آلومینیوم کلراید 34240
 تری سدیم فسفات 34240
 تیو سولفات سدیم 34240
 سدیم هیدرو سولفیت 34240
 سولفات آلومینیوم 34240
 سولفات آهن 34240



283 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سولفات باریم 34240
 سولفات بازیک کرم 34240
 سولفات جیوه 34240
 سولفات روی 34240
 سولفات سدیم 34240
 )زاج سبز(سولفات فرو  34240
 سولفات قلع 34240
 سولفات کرم 34240
 سولفات کلسیم 34240
 سولفات مس 34240
 سولفات منگنز 34240
 سولفات منیزیم 34240
 سولفات نیکل 34240
 )سولفات سدیم بی(سولفات هیدروژن سدیم  34240
 سولفور باریم 34240
 دیمسولفور س 34240
 سولفور کربن 34240
 سولفور کلسیم 34240
 سولفور مس 34240
 سولفیت پتاسیم 34240
 سولفیت سدیم 34240
 ها های و هیپو سولفیت ها و پرسولفیت سولفیت 34240
 فسفات آهن 34240
 فسفات روی 34240
 فسفر پنتا سولفاید 34240
 کلرات آهن 34240
 کلرات پتاسیم 34240
 ید آهنکلرا 34240
 کلرور باریم 34240
 کلرور روی 34240
 کلرور سدیم 34240
 کلرور فریک 34240
 کلرور قلع 34240
 کلرور کلسیم 34240
 کلرور مس 34240
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 کلرور منگنز 34240
 کلرور منیزیم 34240
 کلرور نیکل 34240
 متا بی سولفیت سدیم 34240
 هیپو سولفیت سدیم 34240
 های معدنی هیپو سولفیت 34240
 هیپو کلریت سدیم 34240
 هیدروپلی سولفات 34240

هـای    ؛ فلزات گرانـب   )پراکسیدهای فلزی (یا پراکسومتالیک   ) اکسیدهای فلزی (های اسیدهای اکسومتالیک      نمک 3425
 ها بندی نشده در جای دیگر، هوای فشرده، ملغمه کلوئیدی و ترکیبات مربوط؛ سایر مواد شیمایی معدنی طبقه

هـای    ؛ فلزات گرانـب   )پراکسیدهای فلزی (یا پراکسومتالیک   ) اکسیدهای فلزی (های اسیدهای اکسومتالیک      نمک 34250
 ها بندی نشده در جای دیگر، هوای فشرده، ملغمه کلوئیدی و ترکیبات مربوط؛ سایر مواد شیمایی معدنی طبقه

 )شامل آب سنگین( به آن بندی نشده در جای دیگر و ترکیبات مربوط های طبقه ایزوتوپ 3426
 )شامل آب سنگین(بندی نشده در جای دیگر و ترکیبات مربوط به آن  های طبقه ایزوتوپ 34260

هـا؛    هـا؛ سـیلیکات    ها و تیـو سـیانات      ها، سیانات   سیانورها، اکسیدهای سیانور و سیانورهای کمپلکس؛ فولمینات       3427
پراکـسیدهای  (یـا پـرو کـسومتالیک       ) اکسیدهای فلزی (الیک  های اسیدهای اکسو مت     ها؛ نمک   ها؛ پربورات   بورات
 )فلزی

هـا؛    هـا؛ سـیلیکات    ها و تیـو سـیانات      ها، سیانات   سیانورها، اکسیدهای سیانور و سیانورهای کمپلکس؛ فولمینات       34270
پراکـسیدهای  (یـا پـرو کـسومتالیک       ) اکسیدهای فلزی (های اسیدهای اکسو متالیک       ها؛ نمک   ها؛ پربورات   بورات
 )فلزی

 انواع سیانور معدنی 34270
 )معدنی(انواع سیلیکات  34270
 سیانور پتاسیم 34270
 سیانور سدیم 34270
 سیلیکات آلومینیوم 34270
 سیلیکات پتاسیم 34270
 سیلیکات زیرکونیوم 34270
 سیلیکات سدیم 34270
 سیلیکات کلسیم 34270
 سیلیکات منیزیم 34270

 ، آزیدها، سیلیسیدها و بریدهانیتریذهان؛ فسفیدها؛ کاربیدها؛ هیدرویدها، پراکسید هیدروژ 3428
 پراکسید هیدروژن؛ فسفیدها؛ کاربیدها؛ هیدرویدها، نیتریذها، آزیدها، سیلیسیدها و بریدها 34280
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 )معدنی(انواع کاربید  34280
 کاربید سیلیسیم 34280
 کاربید کلسیم 34280
 یدات پتاسیم 34280
 یدات کلسیم 34280
 ها ها و پریدات یدات 34280

 ترکیبات فلزات خاکی کمیاب از ایتریوم یا اسکاندیوم 3429
 ترکیبات فلزات خاکی کمیاب از ایتریوم یا اسکاندیوم 34290

 بندی نشده در جای دیگر کننده طبقه  ها؛ مواد رنگ ها و مشتقات آن های دباغی یا رنگرزی؛ تانن عصاره 343
های مبتنی بر آن؛ محصوالت سنتتیک آلی از نوع مورد استفاده به عنوان      کننده سنتتیک آلی و فراورده      واد رنگ م 3431

 های مبتنی بر آن های رنگ و فراورده کننده فلورسنت یا به عنوان نورتاب؛ حوضچه وسایل درخشان
نتتیک آلی از نوع مورد استفاده به عنوان های مبتنی بر آن؛ محصوالت س     کننده سنتتیک آلی و فراورده      مواد رنگ  34310

 های مبتنی بر آن های رنگ و فراورده کننده فلورسنت یا به عنوان نورتاب؛ حوضچه وسایل درخشان
 سازی های چرم روغن 34310
 )پرکننده چرم(سینتان  34310

هـا، مـواد      ها و سـایر مـشتقات آن      ها، اترها، اسـتر     های آن   ها و نمک   های دباغی دارای منشاء گیاهی؛ تانن      عصاره 3432
کننـده   های مبتنی بـر مـواد رنـگ    کننده دارای منشاء گیاهی یا حیوانی بجز زغال استخوان حیوان؛ فراورده     رنگ

 دارای منشاء گیاهی یا حیوانی
 مـواد   هـا،   ها، اترها، اسـترها و سـایر مـشتقات آن           های آن   ها و نمک   های دباغی دارای منشاء گیاهی؛ تانن      عصاره 34320

کننـده   های مبتنی بـر مـواد رنـگ    کننده دارای منشاء گیاهی یا حیوانی بجز زغال استخوان حیوان؛ فراورده     رنگ
 دارای منشاء گیاهی یا حیوانی

 اسید تانن 34320
 اسید تانیک 34320
 کننده دارای منشاء حیوانی مواد رنگ 34320
 کننده دارای منشاء گیاهی مواد رنگ 34320

آوری پوسـت   دار برای عمـل  های آنزیم های دباغی؛ فراورده  اد دباغی سنتتیک آلی؛ مواد دباغی معدنی؛ فراورده       مو 3433
 قبل از دباغی

34330 
آوری پوسـت   دار برای عمـل  های آنزیم های دباغی؛ فراورده  مواد دباغی سنتتیک آلی؛ مواد دباغی معدنی؛ فراورده       

 قبل از دباغی
 اکسید تیتانیوم 34330
 ترکیبات کادیوم 34330
 ترکیبات کرم 34330
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 سایر ترکیبات شیمیایی رنگدار 34330
 فتالوسیانین 34330
 کننده مصنوعی آلی معدنی مواد رنگ 34330
 بندی نشده در جای دیگر، محصوالت معدنی از نوع مورد استفاده به عنوان نورتاب کننده طبقه مواد رنگ 3434

 بندی نشده در جای دیگر؛ محصوالت معدنی از نوع مورد استفاده به عنوان نورتاب قهکننده طب مواد رنگ 34340

دار حاصـل از      هـای تـروپن     روغـن  –محصوالت معدنی طبیعی فعال شده؛ زغال و دوده حیوانی؛ روغن تفاله چوب            344
ای رزینی و مشتقات    های از نوع کاج؛ دیپانتین خام، پاراسمین خام؛ روغن کاج؛ کولوفان و اسیده              آوری چوب   عمل
هـای قطـران      های حاصل از عرق نیشکر، قطران چوب، روغـن         های کولوفان، صمغ   ها، اسانس کولوفان و روغن      آن

 های حاصل از چوب، قیرهای گیاهی، قیر حاصل از آبجوسازی چوب، کرئوزوت چوب، نفت
دار حاصـل از      هـای تـروپن     روغـن  –محصوالت معدنی طبیعی فعال شده؛ زغال و دوده حیوانی؛ روغن تفاله چوب            3440

های از نوع کاج؛ دیپانتین خام، پاراسمین خام؛ روغن کاج؛ کولوفان و اسیدهای رزینی و مشتقات                  آوری چوب   عمل
هـای قطـران      های حاصل از عرق نیشکر، قطران چوب، روغـن         های کولوفان، صمغ   ها، اسانس کولوفان و روغن      آن

  چوب، قیرهای گیاهی، قیر حاصل از آبجوسازیهای حاصل از چوب، کرئوزوت چوب، نفت
دار حاصـل از      هـای تـروپن     روغـن  –محصوالت معدنی طبیعی فعال شده؛ زغال و دوده حیوانی؛ روغن تفاله چوب            34400

های از نوع کاج؛ دیپانتین خام، پاراسمین خام؛ روغن کاج؛ کولوفان و اسیدهای رزینی و مشتقات                  آوری چوب   عمل
هـای قطـران      های حاصل از عرق نیشکر، قطران چوب، روغـن         های کولوفان، صمغ   لوفان و روغن  ها، اسانس کو    آن

 های حاصل ازچوب، قیرهای گیاهی، قیر حاصل از آبجوسازی چوب، کرئوزوت چوب، نفت

 محصوالت شیمیایی اساسی گوناگون 345
 زغال چوب 3451

 زغال چوب 34510

 )کولوئیدال(د رسوب کرده و گوگرد معلق گوگرد، بجز گوگرد تصعید شده، گوگر 3452
 )کولوئیدال(گوگرد، بجز گوگرد تصعید شده، گوگرد رسوب کرده و گوگرد معلق  34520

 های آهن تفته شده پیریت 3453
 های آهن تفته شده پیریت 34530

ت مشابه؛ قیر و کـک      های زغال سنگ با حرارت زیاد و محصوال         ها و سایر محصوالت حاصل از تقطیر قطران        روغن 3454
 های معدنی قیر حاصل از قطران

های زغال سنگ با حرارت زیاد و محصوالت مشابه؛ قیر و کـک               ها و سایر محصوالت حاصل از تقطیر قطران        روغن 34540
 های معدنی قیر حاصل از قطران

هـای    انـد بجـز روغـن       شـده ها که تغییرات شـیمیایی داده         های حیوانی و گیاهی و مشتقات آن        ها و چربی   روغن 3455
هـای غیـر خـوراکی       ها و فـراورده     هیدروژنه و استری شده درونی و استری شده مجدد یا آالئیدی شده؛ مخلوط            

 های حیوانی یا گیاهی ها یا چربی حاصل از روغن
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هـای   انـد بجـز روغـن       ها که تغییرات شـیمیایی داده شـده         های حیوانی و گیاهی و مشتقات آن        ها و چربی   روغن 34550
هـای غیـر خـوراکی       ها و فـراورده     هیدروژنه و استری شده درونی و استری شده مجدد یا آالئیدی شده؛ مخلوط            

 های حیوانی یا گیاهی ها یا چربی حاصل از روغن

 گرانبهای سنتتیک یا دوباره ساخته شده، کار نشده های گرانبها یا نیمه سنگ 3456
 ی سنتتیک یا دوباره ساخته شده، کار نشدههای گرانبها یا نیمه گرانبها سنگ 34560

 کلیسرول 3457
 کلیسرول 34570

 ها کش کودها و آفت 346
هـای   هـای پتاسـیم؛ کربنـات    ها؛ نیترات اسید نیتریک، اسیدهای سولفونیتریک؛ آمونیاک، کلرور آمونیم؛ نیتریت  3461

 آمونیم، کودهای شیمیایی یا معدنی
 ولفونیتریک، آمونیاکاسید نیتریک، اسیدهای س 34611
 اسید سولفوریک 34611
 اسید سولفونیتریک 34611
 ) جوهر شور–اسید ازتیک(اسید نیتریک  34611
 آمونیاک خالص 34611
 سولفور آمونیم 34611

 های آمونیم های پتاسیم؛ کربنات ها؛ نیترات کلرور آمونیم؛ نیتریت 34612
 دی کرومات آمونیوم 34612
 آمونیمکربنات  34612
 )نشاسته(کلرور آمونیم  34612
 کلرید آمونیوم 34612
 های آمونیم نمک 34612

 کودهای ازته شیمیایی یا معدنی 34613
 اوره 34613
 سولفات آمونیوم 34613
 )از نوع معدنی(کود آهن  34613
 کود اوره با پوشش گوگردی 34613
 کود روی 34613
 )از نوع معدنی(کود روی  34613
 )مورد نیاز گیاه(کود سایر فلزات  34613
 )مورد نیاز گیاه(کود سایر فلزات  34613
 کود منگنز 34613
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 )از نوع معدنی(کود منگنز  34613
 کودهای میکروالمنت 34613

 کودهای فسفاته شیمیایی یا معدنی 34614
 سوپر فسفات تریپل 34614
 سوپر فسفات ساده 34614
 وزولکود مرکب میکر 34614

 )های پتاسیم خام طبیعی بجز کارنالیت، سیلویت و سایر نمک(کودهای پتاس شیمیایی یا معدنی  34615
 سولفات پتاسیم 34615
 کودهای ماکروالمنت 34615

 کودهای گیاهی یا حیوانی 34616
 استرلیزاسیون کود حیوانی 34616
 کمپوست قارچ 34616
 )از نوع الی(کود آهن  34616
 کود آلی از فضوالت دامی 34616
 ها کود آلی از فضوالت مرغداری 34616
 خانه فاضالب کود آلی از لجن فعال تصفیه 34616
 کود برگ 34616
 کود بیولوژیک 34616
 )از نوع آلی(کود روی  34616
 )از نوع آلی(کود منگنز  34616

 نیترات سدیم 34617
 نیترات سدیم 34617

 ندی نشده در جای دیگرب کودهای طبقه 34619
 کربنات آمونیوم بی 34619
 پررنات پتاسیم 34619
 دی آمونیوم فسفات 34619
 رنیوم 34619
 صورت جامد کود کامل به 34619
 )مایع(صورت محلول  کود کامل به 34619
 کود میکروبیولوژیک جامد 34619
 کود میکروبیولوژیک مایع 34619
 )صورت پود به(غندر قند کودهای میکروالمنت چ 34619
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 )صورت پودر به(کودهای میکروالمنت مخصوص پنبه  34619
 منو آمونیوم فسفات 34619
 نیترات آمونیوم 34619
 نیترات باریم 34619
 نیترات بیسموت 34619
 نیترات پتاسیم 34619
 نیترات روی 34619
 نیترات کلسیم 34619
 نیترات مس 34619
 یمنیترات منیز 34619
 نیترات نقره 34619
 نیترات نیکل 34619

 ها کش آفت 3462
 ها کش آفت 34620
 کش میکروبیولوژیک آفت 34620
 کننده دهان اسپری ضد عفونی 34620
 آنتی فرمین 34620
 )صورت اسپری به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت پودر به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت طعمه به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت گچ به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت ماژیک به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت مایع به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت قرص به(کش خانگی  انواع قرص حشره 34620
 )مصارف مختلف(کننده  انواع مواد ضد عفونی 34620
 تیلن بنزنپارادی ا 34620
 پارادی کلرید بنزن 34620
 پرزرواتیوهای آرایشی و بهداشتی 34620
 )خمیری(ای  کش محفظه حشره 34620
 دای تراپکس 34620
 روغن امولسیون شونده 34620
 روغن ولک 34620
 زینگ فسفاید 34620
 سم ازینفوس متیل 34620
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 سم امیتراز 34620
 سم اندوسولفان 34620
 بوتاکلرسم  34620
 سم پارکوات 34620
 سم پیرترین 34620
 سم تترادینون 34620
 )متالدئید(کش  سم حلزون 34620
 )متیوکارب(کش  سم حلزون 34620
 سم دیازینون 34620
 سم رونستار 34620
 سم زنیب 34620
 سم ساترن 34620
 سم سایپرمترین 34620
 سم فن والریت 34620
 سم فنیتراتیون 34620
 سم فوزالن 34620
 سم کاپتان 34620
 سم کاپراکسی کلراید 34620
 سم لنیدین 34620
 سم ماالتیون 34620
 سم مانب 34620
 سم متالدهاید 34620
 سم نیکوتین سولفات 34620
 کش سموم حلزون 34620
 )ها کش کنه(سموم دامی  34620
 )ها کش حشره(سموم دفع آفات نباتی  34620
 فسفرهسموم  34620
 )صورت گچ به(کش  سوسک 34620
  فسفات دو زنگ–ضد آفت برنج 34620
 کننده ائرسول ضد عفونی 34620
 کننده برای آب ضد عفونی 34620
 کننده برای بیمارستان ضد عفونی 34620
 کننده برای چرم ضد عفونی 34620
 کننده برای ظروف ضد عفونی 34620
 های مواد غذایی شگاهکننده برای فرو ضد عفونی 34620
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 کننده پودری ضد عفونی 34620
 کننده توالت ضد عفونی 34620
 کننده جامد ضد عفونی 34620
 کننده سطحی ضد عفونی 34620
 کننده گازی ضد عفونی 34620
 کننده مایع ضد عفونی 34620
 ها کننده میوه، مرکبات، سبزی ضد عفونی 34620
 وکنندهکننده و خوشب ضد عفونی 34620
 ها فرامیگانت 34620
 VAPE –کش برقی قرص حشره 34620
  کلرامین 34620
 متام سدیم 34620
 پشه انوفلمحلول تریتول جهت مبارزه با  34620
 محلولهای صابونی کروزول 34620
 کش مواد باکتری 34620
 مواد ضد بید 34620
 نفتالین 34620
 ها کش نماته 34620

  به اشکال ابتداییمواد پالستیکی 347
 پلیمرهای اتیلن به اشکال ابتدایی 3471

 پلیمرهای اتیلن به اشکال ابتدایی 34710
 آلیاژهای پلیمری 34710
 اتیلن با وزن مخصوص باال پلی 34710
 اتیلن با وزن مخصوص کم پلی 34710
 اتیلن با وزن مخصوص متوسط پلی 34710
 یاستایرن برای مصارف عموم پلی 34710
 استایرن مقاوم در مقابل ضربه پلی 34710
 استایرن مقاوم قابل انبساط پلی 34710
 پروپیلن به اشکال ابتدایی و کوپلیمرهای آن پلی 34710
 پروپیلن هموپلیمر پلی 34710
 وینیل کلراید امولسیون پلی 34710
 وینیل کلراید سوسپانسیون پلی 34710
 و سبک خطی تقویت شدهاتیلن سبک  کامپاوند پلی 34710
 اتیلن سنگین تقویت شده کامپاوند پلی 34710
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  نام محصول  کد

 کامپاوند پی وی سی 34710
 کوپلیمرهای انوینیل به اشکال اولیه و  کلرور پلی 34710
 SAN اکریلونیتریل –استایرن کوپلیمر پلی 34710
 ABSتایرن  اس– بوتادی ان–کوپلیمراکریلونیتریل 34710
 پروپیلن لیکوپلیمرهای پ 34710
 کوپلیمرهای اتیلن 34710
 کوپلیمرهای کلرور وینیل 34710

 پلیمرهای استیرن به اشکال ابتدایی 3472
 پلیمرهای استیرن به اشکال ابتدایی 34720

 های هالوژنه به اشکال ابتدایی پلیمرهای کلرور وینیل یا سایر الفین 3473
 های هالوژنه به اشکال ابتدایی پلیمرهای کلرور وینیل یا سایر الفین 34730
  تترا فلوئورو اتیلن پلی 34730
 وینیل استات  رزین پلی–پلیمرهای استات وینیل 34730
 پلیمرهای کلرور وینیلیدین 34730
 کوپلیمرهای استات وینیل 34730
 مونومروئیل استات 34730

هـای الکیـد، اسـترهای     ها، رزین کربنات ال ابتدایی، پلی به اشک  های اپوکسید   رزیناترها و     ها، سایر پلی    استال  پلی 3474
 استرها به اشکال ابتدایی الیل و سایر پلی پلی

هـای الکیـد، اسـترهای     ها، رزین کربنات های اپوکسید به اشکال ابتدایی، پلی     اترها و رزین    ها، سایر پلی    استال  پلی 34740
 استرها به اشکال ابتدایی الیل و سایر پلی پلی

 کننده قیر جهت تولید عایق رطوبتی اصالح 34740
 گیری انواع پودر قالب 34740
 متیل متاکریالت پلی 34740
 رزین پلیمری برای پرایمرهای قیری محلول در حالل 34740
 رزین پلیمری بهبود دهنده قیر 34740
 رزین طبیعی اصالح شده 34740
 رزین هموپلیمر اکریلیک 34740
 )یاسپر(عایق  34740

 بتادلگرهای یونیسایر مواد پالستیکی به اشکال ابتدایی،  3479
 سایر مواد پالستیکی به اشکال ابتدایی؛ بتادلگرهای یونی 34790

 )سایر(انواع گرانول و کامپاوند پالستیکی  34790
 وینیل الکل پلی 34790
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  نام محصول  کد

 پودر اوره فرمالدئید 34790
 پودر فنل فرمالدئید 34790
 مالمین فرمالدئیدپودر  34790
 کامپاوند پروپیلن تقویت شده با الیاف 34790
 کامپاوند پالستیکی مغناطیسی 34790
 پلی امیدکامپاوند  34790
 کامپاوند پلی امید تقویت شده 34790
 )سی ام سی(کربوکسی متیل سلولز  34790
 اتیلن گرانول پلی 34790
 استر گرانول پلی 34790
 پروپیلن گرانول پلی 34790
 گرانول کابلی 34790
 گرانول کفشی 34790

ها همـراه بـا کـائوچوی طبیعـی و            ها، و ترکیبات مربوط به آن       کائوچوی مشتق از روغن     کائوچوی سنتتیک و شبه    348
 صورت صفحه، ورق یا نوار های طبیعی مشابه به اشکال ابتدایی یا به صمغ

ها همـراه بـا کـائوچوی طبیعـی و            ها، و ترکیبات مربوط به آن        روغن کائوچوی مشتق از    کائوچوی سنتتیک و شبه    3480
 صورت صفحه، ورق یا نوار های طبیعی مشابه به اشکال ابتدایی یا به صمغ

ها همـراه بـا کـائوچوی طبیعـی و            ها، و ترکیبات مربوط به آن       کائوچوی مشتق از روغن     کائوچوی سنتتیک و شبه    34800
 صورت صفحه، ورق یا نوار ل ابتدایی یا بههای طبیعی مشابه به اشکا صمغ

 IIR کائوچوی بیوتیل –ایزوبوتیلن پلی 34800
 PBRپلی بوتادی ان  34800
 کلروبوتادی ان پلی 34800
 ها کائوچوی مشتق از روغن شبه 34800
 SBR استایرن –التکس پلی بوتادی ان 34800

 سایر محصوالت شیمیایی، الیاف سنتتیک و مصنوعی 35
 های مورد استفاده هنرمندان نقاش، مرکب چاپ ها و محصوالت وابسته؛ انواع رنگ ها و جال دهنده انواع رنگ 351

هـای آمـاده،      های آماده و رنـگ     کننده  های آماده، مات   ؛ رنگ دانه  )شامل مینا و الک الکل    (ها   ها و جال دهنده     رنگ 3511
سازی، میناکاری یا     ای مشابه از نوع مورد استفاده در سرامیک       ه ها، جالهای مایع و فراورده     ترکیبات زجاجی، لعاب  

های آماده محلـول در آب از نـوع مـورد             دانه  صورت پودر، دانه یا فلس؛ رنگ       ای به  های شیشه  سازی؛ مزیت  شیشه
هـای غیـر آلـی از نـوع مـورد            های معلق در محـیط      دانه  های آماده؛ رنگ    کننده  استفاده در پرداخت چرم؛ خشک    

 منظـور   بـه کننـده عرضـه شـده         زنی؛ مواد رنگی و سایر مواد رنـگ         های داغ    در ساخت انواع رنگ؛ ورقه     استفاده
هـا،    هـای رزینـی، ترکیبـات درزگیـری و سـایر بتونـه              بری؛ بتونه پیوندزنی، سیمان     فروشی؛ بتونیر شیشه    خرده

های مرکب آلـی و تینرهـای         لکاری؛ اندودهای غیر نسوز بنایی برای کف، سقف و دیوارها؛ حال            های رنگ   پرکننده
 ها ها و جال دهنده های مربوط به زدودن رنگ بندی نشده در جای دیگر؛ فراورده طبقه

هـای آمـاده،      های آمـاده و رنـگ      کننده  های آماده، مات   دانه  ؛ رنگ )شامل مینا و الک الکل    (ها   ها و جال دهنده     رنگ 35110
سازی، میناکاری یا     های مشابه از نوع مورد استفاده در سرامیک        هها، جالهای مایع و فراورد     ترکیبات زجاجی، لعاب  



294 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

هـای آمـاده محلـول در آب از نـوع             دانـه   صورت پودر، دانه یا فلـس؛ رنـگ         ای به  های شیشه  سازی؛ مزیت  شیشه
هـای غیـر آلـی از نـوع           های معلـق در محـیط       دانه  های آماده؛ رنگ    کننده  استفاده در پرداخت چرم؛ خشک     مورد
 منظـور   بـه کننده عرضه شده      زنی؛ مواد رنگی و سایر مواد رنگ        های داغ   اده در ساخت انواع رنگ؛ ورقه     استف مورد
هـا،    هـای رزینـی، ترکیبـات درزگیـری و سـایر بتونـه              بری؛ بتونه پیوندزنی، سیمان     فروشی؛ بتونیر شیشه    خرده

های مرکب آلـی و تینرهـای         حاللکاری؛ اندودهای غیر نسوز بنایی برای کف، سقف و دیوارها؛             های رنگ   پرکننده
 ها ها و جال دهنده های مربوط به زدودن رنگ بندی نشده در جای دیگر؛ فراورده طبقه

 استری فوری خودرو 35110
 ای استری کوره 35110
 های رنگ استری 35110
 انواع تینر 35110
 انواع رنگ خودرو 35110
 انواع رنگ صنعتی 35110
 نساجیهای  انواع رنگ 35110
 سازی های مورد استفاده در صنایع رنگ انواع روغن 35110
 انواع لعاب 35110
 انواع لعاب و مواد مصرفی در رنگ 35110
 دهنده انواع مواد پوشش 35110
 انواع وارنیش 35110
 پوشش چوب 35110
 پوشش سطوح بتنی 35110
 پوشش عایق بردهای الکترونیکی 35110
 پوشش فلزات 35110
 پولیش فوری خودرو 35110
 تینر روغنی 35110
 تینر فوری 35110
 رنگ اپوکسی 35110
 رنگ استخری 35110
 رنگ پالستیکی 35110
 رنگ ترافیک 35110
 رنگ تفلون 35110
 رنگ چکشی 35110
 رنگ دریایی 35110
 رنگ روغنی 35110
 ای رنگ کوره 35110
 رنگ نساجی اسیدی 35110



295 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جی خمیرنگ نسا 35110
 رنگ نساجی دیسپرس 35110
 رنگ نساجی راکتیو 35110
 رنگ نساجی قلیایی 35110
 رنگ نساجی گوگردی 35110
 رنگ نساجی مستقیم 35110
 رنگ نسوز سیلیکونی 35110
 )کنیتکس و رولکس(رنگ نما  35110
 پالستیکی رنگ نیمه 35110
 رنگ هوا خشک 35110
 رنگبر 35110
 های آلی دانه رنگ 35110
 سازی های صنعت سرامیک دانه رنگ 35110
 های نساجی دانه رنگ 35110
 های پودری رنگ 35110
 های نساجی پیگمانه رنگ 35110
 روغن الیف 35110
 روغن برزک 35110
 روغن جالء 35110
 زنگبر 35110
 عایق زیرین اتومبیل 35110
 فریت لعاب کاشی و چینی 35110
 رکیلروسیل 35110
 الک الکل 35110
 الک پلی استری 35110
 الک چاپ و مرکب 35110
 الک داخل قوطی کنسرو 35110
 الک سلولزی الکیلی 35110
 گیری الک غلط 35110
 لعاب الوان 35110
 لعاب بیرنگ 35110
 لعاب چینی 35110
 سردروی چوبلعاب  35110
 لعاب ظروف خانگی 35110
 لعاب فلزات 35110
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  نام محصول  کد

 لعاب کاشی و سرامیک 35110
 لیپتون 35110
 های صنعتی ماستیک 35110
 وارنیش اشعه ماوراء بنفش 35110
 وارنیش هواخشک 35110

هـا،   جویان یا نقاشان تابلو، انواع سایه رنگ برای مالیم کـردن رنـگ       های مورد استفاده هنرمندان، هنر      انواع رنگ  3512
 …انواع رنگ برای سر گرمی و

هـا،   جویان یا نقاشان تابلو، انواع سایه رنگ برای مالیم کـردن رنـگ       های مورد استفاده هنرمندان، هنر      ع رنگ انوا 35120
 …انواع رنگ برای سر گرمی و

 آبرنگ 35120
 خمیر رنگ 35120
 رنگ برای تابلو سازی 35120
 های هنری رنگ برای نقاشی 35120
 رنگ گواش 35120
 رنگ ویترای 35120

  چاپمرکب 3513
 مرکب چاپ 35130
 انواع مرکب چاپ 35130
 حالل مرکب چاپ 35130
 مرکب استنسیل 35130
 مرکب افست 35130
 مرکب چاپ رنگی 35130
 مرکب چاپ سیلک 35130
 مرکب چاپ ماوراء بنفش 35130

 مرکب برای رسامی یا تحریر و سایر انواع مرکب 3514
 یر انواع مرکبمرکب برای رسامی یا تحریر و سا 35140

 محصوالت دارویی 352
 ها و استرهای آن اسید سالیسیلیک و نمک 3521

 ها و استرهای آن اسید سالیسیلیک و نمک 35210

هـای چهـار تـایی آمونیـاک و      هـای آن؛ نمـک     های مربوط به آن؛ اسید گلوتامیک و نمک        لیزین و استرها و نمک     3522
هـای مربـوط،     مینو لیپیوها، آمیدهای غیر حلقـوی و مـشتقات و نمـک           ها و سایر فسفو آ     هیدروکسیدها؛ لسیتن 

 ها های آن و مشتقات و نمک) ها بجز اورئین(آمیدهای حلقوی 
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هـای چهـار تـایی آمونیـاک و      هـای آن؛ نمـک     های مربوط به آن؛ اسید گلوتامیک و نمک        لیزین و استرها و نمک     35220
هـای مربـوط،     پیوها، آمیدهای غیر حلقـوی و مـشتقات و نمـک          ها و سایر فسفو آمینو لی      هیدروکسیدها؛ لسیتن 

 ها های آن و مشتقات و نمک) ها بجز اورئین(آمیدهای حلقوی 

هـای    بندی نشده در جای دیگر؛ یا ترکیبات هتروسیکلیکی که فقط دارای هترواتم یـا هتـرواتم                 الکتوزهای طبقه  3523
، یک حلقه پریمیدین، یک حلقـه پیپـرازین، یـک حلقـه             نیتروژه باشند، شامل یک حلقه پیرازول گداخته نشده       

تریازین گداخته نشده یا یک سیستم حلقوی فنوتپازین که بیش از حد معینی گداخته نشده است؛ هیدانتوئین و                  
 مشتقات آن؛ سولفونامیدها

هـای    یـا هتـرواتم   بندی نشده در جای دیگر؛ یا ترکیبات هتروسیکلیکی که فقط دارای هترواتم               الکتوزهای طبقه  35230
نیتروژه باشند، شامل یک حلقه پیرازول گداخته نشده، یک حلقه پریمیدین، یک حلقـه پیپـرازین، یـک حلقـه                    
تریازین گداخته نشده یا یک سیستم حلقوی فنوتپازین که بیش از حد معینی گداخته نشده است؛ هیدانتوئین و                  

 مشتقات آن؛ سولفونامیدها

ها کـه در      های آن   بندی نشده در جای دیگر؛ اترها و استرهای قند و نمک            ایی خالص طبقه  مواد قندی از نظر شیمی     3524
 .بندی نشده است جای دیگر طبقه

ها کـه در      های آن   بندی نشده در جای دیگر؛ اترها و استرهای قند و نمک            مواد قندی از نظر شیمیایی خالص طبقه       35240
 .بندی نشده است جای دیگر طبقه

ها، اترها، استرها و سایر       ها؛ کلیکوزیدها و آلکالوییدهای گیاهی و نمک        ها و هورمون   ها، ویتامین  پرو ویتامین انواع   3525
 ها بیوتیک ها؛ آنتی مشتقات آن

ها، اترها، استرها و سایر       ها؛ کلیکوزیدها و آلکالوییدهای گیاهی و نمک        ها و هورمون   ها، ویتامین  انواع پرو ویتامین   35250
 ها بیوتیک ها؛ آنتی نمشتقات آ

 انواع داروها برای مصارف پیشگیری و درمانی 3526
 انواع داروها برای مصارف پیشگیری و درمانی 35260
 آب سیر 35260
 )شربت(سیلین  آمپی 35260
 )شربت(آموکسی سیلین  35260
 اتروپن 35260
 اجر لیسیدنی دام 35260
 )قرص(اریترومایسین  35260
 بیوتیک ی آنتیاسپر 35260
 کننده موضعی حس اسپری بی 35260
 اسپری جلدی زخم 35260
 اسپری جلدی قارچ 35260
 اسپری ضد سرماخوردگی 35260
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 اسپری ضد التهاب موضعی 35260
 )قرص(سیلین  آمپی 35260
 انواع اسپری 35260
 های دارویی انواع اسپری 35260
 انواع بلوس 35260
 انواع پادزهر 35260
 انواع پماد 35260
 های دارویی انواع پماد و کرم و ژل و اسپری 35260
 انواع پودرهای دارویی خوراکی 35260
 انواع داروهای تزریقی 35260
 انواع داروهای گیاهی 35260
 انواع داروهای مایع 35260
 انواع ساشه 35260
 ها انواع سوسپانسیون 35260
 انواع شربت دارویی 35260
 بیوتیک های آنتی انواع شربت 35260
 های گیاهی انواع شربت 35260
 های ویتامینه انواع شربت 35260
 انواع صابون و گلیسرین 35260
 انواع ضد انگل 35260
 انواع قرص 35260
 بیوتیک های آنتی انواع قرص 35260
 انواع قطره و شیاف واوول و کاتریج و قلم دارویی 35260
 های دارویی قطرهانواع  35260
 های گیاهی انواع کپسول 35260
 انواع کرم 35260
 انواع کرم گیاهی 35260
 ها و پمادها انواع کرم 35260
 های دارویی و انواع پادزهر انواع محلول 35260
 های دارویی انواع محلول 35260
 ها انواع ویتامین 35260
 ها انواع هورمون 35260
 اوروتروپین 35260
 اوسرین 35260
 اویسل 35260



299 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ایبوپروفن 35260
 ایزوتون 35260
 ایندومتاسین 35260
 پئوسیلین 35260
 پپسین 35260
 پماد چشمی 35260
 پماد رزماری 35260
 )گیاهی(پماد ضد قارچ  35260
 پماد ملیسان 35260
 پودر استامینون 35260
 پودر اشتها آور اورژینال 35260
 استامپودر پیر 35260
 پودرهای خشک گیاهان دارویی 35260
 پیرامین 35260
 تترا سایکلین هیدروکلراید 35260
 تری متوپریم 35260
 چهار گل 35260
 حنا 35260
 )پماد(داروهای پوستی  35260
 )کرم(داروهای پوستی  35260
 داروهای ضد سرطان 35260
 داروهای مشتق از پالسمای خون 35260
 های مورد مصرف دامدارو 35260
 روغن گیاهی دارویی 35260
 ژل دارویی 35260
 سایر انواع داروهای مورد مصرف دام 35260
 ستیل پروپانورامین 35260
 )شربت(سفالکسیلین  35260
 سوربات پتاسیم 35260
 سوربیتول 35260
 های خشک سوسپانسیون 35260
 شربت آهن 35260
 شربت توسیان 35260
 ربت سناکلش 35260
 )گیاهی(یاخته  شربت ضد تک 35260



300 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )گیاهی(شربت ضد انگل  35260
 )گیاهی(شربت ضد ویروس سرماخوردگی  35260
 شربت کلسیم 35260
 ویتامین شربت مولتی 35260
  کمپلکس–شربت ویتامین ب 35260
  اوول–شیاف 35260
 یزکننده و پرداختهای تم فراورده) ها دترژان(ها  کننده صابون و پاک 35260
 عرقیات گیاهی 35260
 های دارویی گیاهی و گیاهان دارویی فراورده 35260
 قرص آفرودیت 35260
 قرص پرفوران 35260
 )گیاهی(قرص دافع سنگ کلیه  35260
 قرص سنالین 35260
 قرص فیتوکلد 35260
 قرص کارسین 35260
 قرص لیکوفار 35260
 های گیاهی قرص 35260
 قطره آفرودیت 35260
 میگرن قطره آنتی 35260
 قطره بینی 35260
 قطره پروستاتان 35260
 قطره توسیکل 35260
 قطره چشمی 35260
 قطره خوراکی 35260
 قطره شیرافزا 35260
 قطره سنکل 35260
 قلم بینی 35260
 قلم بینی کاتریج 35260
 کاتریج 35260
 کپسول پودر سیر 35260
  زینتوماکپسول 35260
 کپسول سدامین 35260
 )هپتیان(سپتیک  کرم آنتی 35260
 کرم سوختگی 35260
 کرم سوختگی پای بچه 35260



301 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلین کاراید 35260
 کنسانتره گیاهی 35260
 )شربت(گایافترین  35260
 گالب 35260
 گلوکانات کلسیم 35260
 لیزنین 35260
 )امینو اسید(متاینین  35260
 )پادزهر(لوفال آنتی بادی متوک 35260
 متیونین 35260
 محلول بخور الکالپیتوس 35260
 محلول دهان شویه 35260
 نز چشملمحلول شستشوی  35260
 محلول موضعی 35260
 محلول همودیالیزم 35260
 محول بخور 35260
 بیوتیک مواد اولیه داروهای آنتی 35260
 مواد اولیه داروهای شیمیایی 35260
 مواد اولیه دارویی با منشاء گیاهی 35260
 ها دهنده قرص مواد پوشش 35260
 میکروکریستال سلولز 35260
 نیوسیالید 35260
 هفت گیاه 35260
 هیوسین 35260

 سایر محصوالت یا اقالم دارویی مورد استفاده در پزشکی یا جراحی 3529
  پزشکی یا جراحیسایر محصوالت یا اقالم دارویی مورد استفاده در 35290
 )گیری دندان ماده قالب(الزینات  35290
 )برای پر کردن دندان(امالکام  35290
 انواع باند 35290
 انواع سرم 35290
 های ویتامینه انواع قرص 35290
 انواع گاز 35290
 های طبی انواع نخ جراحی و نخ 35290
 انواع ویال 35290
 پروپیلن باند ارتوپدی از جنس پلی 35290



302 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 باند از جنس الستیک 35290
 باند روغنی 35290
 باند زیرگچ 35290
 باند کشدار 35290
 باند گچ 35290
 بانداژ منسوج نبافته 35290
 پد چشم استریل 35290
 کننده پدهای مرطوب استریل آغشته به مواد ضد عفونی 35290
 )برای لثه مصنوعی(پودر اکریلیک  35290
  طبیجوراب 35290
 گیری خمیر قالب 35290
 داروهای چسبی ترانسر در مال 35290
 زانو بند 35290
  طبیشکم بند 35290
 قرص آسپرین 35290
 قرص استامینوفن 35290
 کارپول دندان 35290
 )برای پر کردن داندان(کامپوزیت  35290
 گاز از منسوج نیافته 35290
 گاز استریل 35290
 نهگاز پارافی 35290
 گاز غیر استریل 35290
 گازکشی 35290
 )انواع(گچ دندانپزشکی  35290
 الکتوسرم 35290
 لوازم طبی 35290
 )برای لثه مصنوعی(مایع اکریلیک  35290
 )قرص(متوکاربامول  35290
 مشمع طبی 35290
 مواد مورد مصرف در دندانپزشکی 35290
 سازی دانمواد مورد مصرف در دندانپزشکی و دن 35290
 سازی مواد مورد مصرف در دندان 35290
 سازی موم دندان 35290
 نخ بخیه سیلک 35290
 )روده(نخ بخیه قابل جذب  35290



303 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نخ بخیه کات کوت 35290
 نخ بخیه کرومیک 35290
 نخ بخیه نایلون 35290
 نوار چسب بیمارستانی 35290
 بندی نوار چسب زخم 35290
 حساسیتنوار چسب ضد  35290
 های طبی نوار چسب 35290
 واکسن میکروبی 35290

 های آرایشی صابون، فراوردهای تمیز کننده، انواع عطرها و فراورده 353
 ، بجز صابون)سور فکتانت(مواد آلی تانسیواکتیو  3531

 ، بجز صابون)سور فکتانت(مواد آلی تانسیواکتیو  35310

 های آرایشی فراوردهها، عطر و  کننده صابون و پاک 3532
هایی که بـه عنـوان صـابون مـورد اسـتفاده قـرار               و فراورده ) سور فکتانت (صابون؛ محصوالت آلی تانسیواکتیو      35321

 کننده های آغشته، روکش شده یا پوشیده از صابون یا مواد پاک گیرند؛ کاغذ، الیی، نمد و نیافته می
 )دتر جنتها(ها  کننده انواع پاک 35321
 انواع صابون 35321
 انواع گلسیرین 35321
 بندی گلسیرین بسته 35321
 چیپس صابون 35321
 )صابون خنثی(صابون آمفوتر  35321
 صابون بچه 35321
 )نوع مرغوب(صابون پر چرب  35321
 )طبی(صابون تری کلروکربان  35321
 )نوع مرغوب(صابون حمام  35321
 )نوع معمولی(صابون حمام  35321
 صابون خمیری 35321
 )نوع مرغوب(صابون دستشویی  35321
 )نوع معمولی(صابون دستشویی  35321
 صابون رختشویی 35321
 صابون گلیسیرینه 35321
 )طبی(صابون گوگردی  35321
 صابون مایع 35321
 های صنعتی صابون 35321
 گلسیرین غیر ویتامینه 35321



304 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گلسیرین ویتامینه 35321
 اد اولیه صابونمو 35321

 کننده و شوینده های پاک فراورده 35322

 های آرایشی عطرها و فراورده 35323
 آب اکسیژنه 35323
 ادو توالت زنانه 35323
 ادو توالت مردانه 35323
 ادوکلن 35323
 اسپری موبر 35323
 های خوشبوکننده بدن اسپری 35323
 ) از گازاتیلن اکسایدبا استفاده(استرلیزاسیون پودر بچه  35323
 اکسیدان 35323
 انواع شامپو 35323
 کننده مو کننده و فر دهنده و زایل انواع شامپو و مواد براق 35323
 های آرایشی و بهداشتی انواع کرم 35323
 انواع لوسیون آرایشی و بهداشتی 35323
 بندی داروی نظافت بسته 35323
 دی شدهبن پنبه آغشته به الکل بسته 35323
 پنکیک 35323
 کننده مو رنگ پودر بی 35323
 کننده الک ناخن پودر پاک 35323
 پودر شامپو 35323
 کننده مو تثبیت 35323
 )ژل مو(دهنده  حالت 35323
 خط چشم 35323
 خمیر دندان 35323
 خمیر ریش 35323
 کننده فر خنثی 35323
 داروی فر 35323
 )وبرپودر م(داروی نظافت  35323
 کننده الک ناخن دستمال پاک 35323
 دستمال عطری 35323
 دستمال نمدار 35323
 )شیمیایی(رنگ مو  35323



305 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )گیاهی(رنگ مو  35323
 روژگونه 35323
 روژلب 35323
 کننده ریمل روغن پاک 35323
 روغن تقویتی مو 35323
 ریمل 35323
 سایر انواع لوازم آرایشی 35323
 شمسایه چ 35323
 برداری سرپنبه نمونه 35323
 سرخاب 35323
 سرمه 35323
 سفید آب 35323
 شامپو بچه 35323
 شامپو بدن 35323
 کننده مو رنگ شامپو بی 35323
  مایع دستشویی–شامپو دست و صورت 35323
 شامپو طبی 35323
 شامپو مخصوص موهای چرب 35323
 شامپو مخصوص موهای خشک 35323
 پو مخصوص موهای معمولیشام 35323
 شامپو ویتامینه 35323
 شامپو همراه با عصاره گیاهی 35323
 کن شیر پاک 35323
 )اسپری(ضد عرق  35323
 )غیر اسپری(ضد عرق  35323
 عصاره جلبک 35323
 عطر 35323
 های بهداشتی رای اصالح صورت و نظافت بدن فراورده 35323
  بدنهای خوشبوکننده فراورده 35323
 قرص اکسیژنه 35323
 کننده دندان مصنوعی بر و ضد عفونی قرص لکه 35323
 کرم اسیدی 35323
 کرم بچه 35323
 کرم برنزه 35323
 کننده پوست کرم پاک 35323



306 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده ریمل کرم پاک 35323
 کرم پودر جامد 35323
 کرم ترک پا 35323
 کننده موی سر کرم تقویت 35323
 لت بدون چربیکرم توا 35323
 کرم دور چشم 35323
 کرم شامپو 35323
 کرم شب و روز 35323
 )سفیدکننده(کننده  کرم شفاف 35323
 کرم شیری فرمو 35323
 کرم ضد آفتاب 35323
 کرم ضد آفتاب سوختگی 35323
 کرم ضد جوش 35323
 کرم ضد لک 35323
 کننده پوست کرم قابض 35323
 کرم ماساژ 35323
 کننده کرم مرطوب 35323
 کرم موبر 35323
 کننده دست و صورت کرم نرم 35323
 کرم ویتامینه 35323
 کرم هورمونه 35323
 های آرایشی و بهداشتی گیاهی کرم 35323
 کف موبر 35323
 کلدکرم فرمو 35323
 کن گوش پاک 35323
 الک ناخن 35323
 لوازم آرایشی و بهداشتی 35323
 ایشی و بهداشتیلوسیون آر 35323
 لوسیون اسیدی پوست 35323
 سپتیک دست لوسیون آنتی 35323
 لوسیون با پایه گیاهی 35323
 کننده لوسیون برنزه 35323
 لوسیون بعد از اصالح 35323
 سوختگی لوسیون بعد از آفتاب 35323
 لوسیون خوشبوکننده بدن 35323



307 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لوسیون دافع بوی بد بدن 35323
 کننده موی سر  درخشانلوسیون 35323
 لوسیون سولفور 35323
 لوسیون ضد آفتاب سوختگی 35323
 لوسیون ضد درد 35323
 لوسیون ضد نیش حشرات 35323
 لوسیون مقاوم النولین 35323
 کننده پوست لوسیون نرم 35323
 کننده پوست بچه لوسیون نرم 35323
 ماسک گیاهی 35323
  شدهمحصوالت بهداشتی آغشته 35323
 کننده الک ناخن محلول پاک 35323
 محلول پیچیدن مو 35323
 محلول فر 35323
 مداد آرایشی 35323
 مواد مورد مصرف برای موی سر 35323
 موم سفید 35323
 موم موبر 35323
 نخ دندان 35323
 کننده مو نرم 35323

 های تمیزکننده و جال دهنده فراورده 3533
 ها خوشبوکننده یا بو زدایی اتاقهای  فراورده 35331
 های خوشبوکننده محیط اسپری 35331
 انواع بوگیر و معطرکننده هوا 35331
 بوگیر کفش 35331
 بوگیر محیط 35331
 بوگیر یخچال 35331
 پودر بچه 35331
 روغن بچه 35331
 سایر محصوالت آرایشی و بهداشتی 35331
 کاغذ یا نوار معطر 35331
 های بهداشتی بو کننده فاضالب و سرویس ده بیما 35331

 های آماده شده های مصنوعی و موم موم 35332



308 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها، بدنه اتومبیل، شیشه یا فلز انواع واکس و انواع کرم برای کفش، اثاثه منزل، کف ساختمان 35333
 )مایع سفیدکننده(آب ژاول  35333
 انواع واکس 35333
 بندی آب ژاول بسته 35333
 بندی الکل صنعتی بسته 35333
 دهنده فلزات پودر صیقل 35333
 جال دهنده فلزات 35333
  بر البسه رنگی هلک 35333
 مایع جال 35333
 کننده مواد براق 35333
 واکس پولیش مبل 35333
 )کننده چرم نرم(واکس چرم  35333
 واکس سنگ مرمر مصنوعی 35333
 واکس کفپوش 35333
 واکس کفش 35333
 واکس موزاییک 35333

 کننده های پاک کننده و سایر فراورده انواع پودر و خمیر پاک 35334
 کن اسپری شیشه مات 35334
 کننده های پاک اسپری 35334
 کننده انواع پودرهای پاک 35334
 کننده کننده و ضد عفونی های پاک انواع ژل 35334
 کننده های پاک انواع قرص 35334
 کننده های پاک اع کرمانو 35334
 کننده انواع مایعات پاک 35334
 صورت ژل کننده به بندی مواد پاک بسته 35334
 کننده چربی دست پودر پاک 35334
 پودر شستشوی فرش و موکت 35334
 شوی پودر شیشه 35334
 شویی دستی پودر ظرف 35334
 )قالب دتر جنت(پودر فشرده  35334
 پودر کفشوی 35334
 )دستی(شویی  پودر لباس 35334
 )ماشینی(شویی  پودر لباس 35334
 شویی پودر ماشین ظرف 35334



309 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دار پودر مخصوص سطوح لعاب 35334
 ژل دست 35334
 شویی ژل ظرف 35334
 کننده البسه قرص پاک 35334
 کننده ظروف قرص پاک 35334
 کننده چربی دست کرم پاک 35334
 موکتکرم شستشوی فرش و  35334
 شوی کرم شیشه 35334
 شویی کرم ظرف 35334
 شویی کنسانتره مایع ظرف 35334
 کوگرانول 35334
 کننده چربی دست  مایع پاک 35334
 شویی مایع توالت 35334
 مایع شستشو دهنده شابلون قبل از چاپ 35334
 مایع شستشوی لوستر 35334
 مایع شستشویی فرش و موکت 35334
 کن شیشه پاکمایع  35334
 شویی مایع ظرف 35334
 مایع کفشوی 35334
 کن مایع گاز پاک 35334
 )دستی(مایع لباسشویی  35334
 )ماشینی(مایع لباسشویی  35334
 مایع لغزنده 35334
 دار مایع مخصوص سطوح لعاب 35334
 کننده البسه و الیاف مایع نرم 35334
 محلول لوله بازکن 35334

 بندی نشده در جای دیگر شیمیایی طبقهمحصوالت  354
هـا    رزیـن   هـا؛ شـبه     های آبگونه مربوط به آن      های آبگونه و محلول    ها، تقطیر شده   های روغنی و کنستانتره     اسانس 3541

های روغنی، مخلوط مواد دارای بو از نـوع   ، محصوالت جنبی ترپنیک حاصل از دیترپن کردن اسانس    )رزینوئیدها(
 نوان مواد خام در صنایعمورد استفاده به ع

هـا    رزیـن   هـا؛ شـبه     های آبگونه مربوط به آن      های آبگونه و محلول    ها، تقطیر شده   های روغنی و کنستانتره     اسانس 35410
های روغنی، مخلوط مواد دارای بو از نـوع   ، محصوالت جنبی ترپنیک حاصل از دیترپن کردن اسانس    )رزینوئیدها(

 ام در صنایعمورد استفاده به عنوان مواد خ
 اسانس روغنی غلیظ و رقیق 35410



310 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اسانس مصنوعی 35410
 های شیمیایی انواع اسانس 35410
 )نوعی اسانس نعنا(مانتول  35410
 )مواد تعاونی نساجی(مواد به کار رفته در تکمیل منسوجات  35410

ها و سایر مـشتقات کـازئین،         ته؛ کازئینات ها و محصوالت وابس     ها و مشتقات آن     انواع چسب مایع و ژالتین، پیتون      3542
 ها و سایر مشتقات آلبومین آلبومینات

ها و سایر مـشتقات کـازئین،         ها و محصوالت وابسته؛ کازئینات      ها و مشتقات آن     انواع چسب مایع و ژالتین، پیتون      35420
 ها و سایر مشتقات آلبومین آلبومینات

 فته در نساجی و جوشکاری و آبکاریهای شیمیایی و مواد به کار ر اسانس 35420
 انواع چسب 35420
 انواع چسب از مواد شیمیایی 35420
 های حیوانی و گیاهی انواع چسب 35420
 انواع نوار چسب 35420
 پرایمر 35420
  چسب اوره فرمالدئیدپودر 35420
 پوکه ژالتین کپسول دارویی 35420
 )دوقلو(چسب اپوکسی  35420
 رزین پلی استرچسب از 35420
 )چسب نئوپان(چسب اوره فرمالدئید مایع  35420
 چسب آهن 35420
 چسب بتون 35420
 )جهت چسباندن الستیک به فلز(چسب پایه کائوچو  35420
 چسب پلی آمید 35420
 چسب پلی اورتان 35420
 چسب پنچرگیری 35420
 چسب پی وی سی 35420
 چسب چوب 35420
 ستخوانیچسب حیوانی ا 35420
 چسب سرامیک 35420
 چسب سنگ 35420
 چسب صحافی 35420
 چسب فنل فرمالدئید 35420
 )اکریلیک(ای  چسب قطره 35420
 چسب کارتن 35420



311 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چسب کاشی پودری 35420
 چسب کاشی خمیری 35420
 )هات ملت(چسب گرما ذوب  35420
 چسب المینت 35420
 چسب ماوراء بنفش 35420
 گیری اهیچه ریختهچسب م 35420
 چسب موکت 35420
 )سراجی و کفاشی(چسب نئوپرنی  35420
 )دکسترین(چسب نشاسته  35420
 ژالتین 35420
 سریش 35420
 سمنت المپ 35420
 )تحریر(نوار چسب اسکاچ  35420
 نوار چسب برق 35420
 نوار چسب پالستیکی آب و گاز 35420
 نوار چسب کارتن 35420
  )آب چسب( چسب کاغذی نوار 35420

سازهای   کاری یا چرب کردن اشیاء، بجز روان        های از نوع مورد استفاده برای گریس       ساز و فراورده    های روان  فراورده 3543
های مایع برای ادوات هیـدرولیکی انتقـال          های معدنی؛ روغن    های آماده برای روغن     حاصل از مواد نفتی؛ افزودنی    

 های ضد یخ و مایعات آماده برای ذوب یخ ز مواد نفتی؛ فراوردههای حاصل ا ، بجز روغننیرو
سـازهای   کاری یا چرب کردن اشیا، بجز روان های از نوع مورد استفاده برای گریس ساز و فراورده   های روان  فراورده 35430

ولیکی انتقـال   های مایع برای ادوات هیـدر       های معدنی؛ روغن    های آماده برای روغن     حاصل از مواد نفتی؛ افزودنی    
 های ضد یخ و مایعات آماده برای ذوب یخ های حاصل از مواد نفتی؛ فراورده و، بجز روغنرنی

 گیر انواع رسوب 35430
 گیر امالح آب رسوب 35430
 گیر رادیاتور رسوب 35430
 ژلگوت 35430
 مکمل روغن 35430
 مکمل سوخت 35430

های مورد استفاده در  سازی، یا سایر فراورده گیری دندان  یا ترکیبات قالب  سازی  سازی؛ موم دندان    انواع خمیر مدل   3544
نـشانی؛    های آتش   ها و بمب    نشانی؛ نارنجک   های آتش   ها و خرج برای دستگاه     سازی دارای بنیان گچ؛ فراورده      دندان
ی هـای مرکـب تـشخیص طبـی یـا آزمایـشگاه             بینی؛ معـرف    های کشت آماده برای تکثیر موجودات ذره        محیط
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

های مورد استفاده در  سازی، یا سایر فراورده گیری دندان سازی یا ترکیبات قالب    سازی؛ موم دندان    انواع خمیر مدل   35440



312 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

نـشانی؛    های آتش   ها و بمب    نشانی؛ نارنجک   های آتش   ها و خرج برای دستگاه     سازی دارای بنیان گچ؛ فراورده      دندان
هـای مرکـب تـشخیص طبـی یـا آزمایـشگاهی              بینی؛ معـرف    آماده برای تکثیر موجودات ذره    های کشت     محیط
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

 )استابلیزر(های مختلف  پایدارکننده پی وی سی بر پایه 35440
 دوزیمترهای تومولومینسانس 35440
 فوم حفاری 35440
 کاغذ معرف 35440
 محیط کشت خون 35440
 کشت میکروبیمحیط  35440
 های کشت آزمایشگاهی محیط 35440
 معرف آزمایشگاهی شامل آنزیم 35440
 های شیمیایی معرف 35440
 های شیمیایی و آزمایشگاهی معرف 35440
 نشاسته حفاری 35440
 های اصالح شده نشاسته 35440

هـا،   زنـه   تی یـا انفجـاری؛ آتـش      هـای ضـرب     مواد منفجره آماده؛ فیوزهای ایمنی؛ فیوزهـای انفجـاری؛ کالهـک           3545
 های برقی منفجرکننده

هـا،   زنـه   هـای ضـربتی یـا انفجـاری؛ آتـش           مواد منفجره آماده؛ فیوزهای ایمنی؛ فیوزهـای انفجـاری؛ کالهـک           35450
 های برقی منفجرکننده

 انواع چاشنی 35450
 زا فیوز آتش 35450
 بازی محصوالت مخصوص آتش 35450
 مواد منفجره 35450
 بازی وسایل آتش 35450

 بازی ادوات آتش 3546
 بازی ادوات آتش 35460
 ژالتین و مشتقات آن 35460
 های حیوانی و گیاهی ژالتین و مشتقات آن و چسب 35460
 )دهنده وسایل ایجاد روشنایی عالمت(منور  35460

 بینی شده برای مصارف الکترونیک عناصر و ترکیبات شیمیایی پیش 3547
 بینی شده برای مصارف الکترونیک ناصر و ترکیبات شیمیایی پیشع 35470

 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت شیمیایی طبقه 3549



313 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت شیمیایی طبقه 35490
 )سینتاتیک(آب صابون صنعتی غیر روغنی  35490
 آب اسید 35490
 آب اسید و آب مقطر 35490
 آب رادیاتور 35490
 آب مقطر 35490
 آب مقطر باطری 35490
 یاب اسپری ترک 35490
 اسپری قالب 35490
 افزودنی روغن موتور 35490
 آلفاپاینن 35490
 امالح نیکل آبکاری 35490
 امالح سرب آبکاری 35490
 امالح مس آبکاری 35490
 امولسیفایرهای 35490
 انواع خمیرهای شیمیایی 35490
 )روغن حل شونده(های روانکار  انواع روغن 35490
 انواع فیلم عکسبرداری و فیلمبرداری 35490
 آهار 35490
 براقی گالوانیزه معمولی 35490
 بندی آب مقطر بسته 35490
 بندی ضد یخ بسته 35490
 بندی روغن ترمز بسته 35490
 های نساجی کننده رنگ بی 35490
 بیندر نساجی 35490
 های نساجی کننده پاک 35490
 نشانی پرتابل پر کردن کپسول آتش 35490
 نشانی پودر خشک آتش 35490
 پودر فتوکپی 35490
 تانن گیاهی 35490
 تربانتین 35490
 ترپینولین 35490
 کننده بتون ترمیم 35490
 چسب پشت موکت 35490
 حالل فتوکپی 35490



314 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 BMCخمیر  35490
 خمیر آلومینوم 35490
 خمیر بتون 35490
 خمیر برنز 35490
 خمیر و گرد جوشکاری 35490
 کننده زینگ داروی پاک 35490
  ماشین افستPHداروی تنظیم،  35490
 های رادیولوژی داروی ظهور فیلم 35490
 های لیتوگرافی داروی ظهور فیلم 35490
 داروی ظهور ماسترالکترواستاتیک 35490
 فیلم عکاسیداروی ظهور و ثبوت  35490
 داروی ظهور و ثبوت کاغذ حساس 35490
 دیر گیر بتون 35490
 رنگ قالب بتون 35490
 کننده بتون روان 35490
 کننده گل حفاری روان 35490
 کننده مالت روان 35490
 روزین 35490
 روغن تراشکاری 35490
 روغن ترانس 35490
 روغن ترمز 35490
 روغن سبزه 35490
 ن قالب بتونروغ 35490
 روغن کاج 35490
 کاری روغن لحیم 35490
 زودگیر بتون 35490
 کننده کف سخت 35490
  سرباره گیر آلومینیوم  35490
 )گیر کاتالیست و رطوبت(سیلیکاژل  35490
 سیمان انبساطی 35490
 )بر پایه شکر قرمز(ضد سولفاته شدن باتری  35490
 ضد کف نساجی 35490
 ضد یخ 35490
 ضد یخ بتون 35490
 های مورد مصرف در عکسبرداری و عکاسی فراورده 35490



315 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سازی فلوتر مخصوص صنایع صابون 35490
 فلوتر مخصوص سرب و روی 35490
 شویی فلوتر مخصوص صنایع زغال 35490
 فلوتر مخصوص مس 35490
 فوم کانکریت 35490
 MRIفیلم  35490
 فیلم خام عکاسی 35490
 لم رادیولوژیفی 35490
 فیلم لیتوگرافی 35490
 کاتالیزور متالوسین 35490
 کاتالیزور زیگلرناتا 35490
 کاتالیزورها 35490
 کربن فعال 35490
 نشانی کف سبک آتش 35490
 نشانی  کف سنگین آتش 35490
 کلوفان 35490
 گاز زداها 35490
 )نوعی مالت منبسط شونده(گروت  35490
 مزمایع تر 35490
 مرکب نوشتن و ترسیم 35490
 مالت ضد اسید 35490
 مواد اشباع و حفاظت چوب 35490
 مواد افزودنی بتون 35490
 مواد پاالیش شده از صمغ گیاهان 35490
 های صنعتی کننده آب مواد تصفیه 35490
 کننده شابلون مواد حساس 35490
 مواد شیمایی مورد مصرف در عکسبرداری 35490
 گری مواد شیمیایی در صنایع ریخته 35490
 نشانی مواد شیمیایی مورد مصرف در آتش 35490
 مواد شیمیایی از صمغ گیاهان 35490
 کاری و آبکاری مواد شیمیایی به کار رفته در جوشکاری، لحیم 35490
 مواد شیمیایی مورد مصرف در عکسبرداری 35490
 مواد فعال سطحی 35490
 بمواد کمک ذو 35490
 های نساجی کننده نرم 35490



316 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  تصفیه نیکل– کفی نیکل–نرمکن نیکل 35490
 نمک آماده آبکاری 35490
 )ویدئو(نوار خام ضبط تصویر  35490
 نوار خام ضبط صوت 35490
 نوار ضبط صوت و تصویر 35490
 واتر پروف بتون 35490
 واتراستاپ بتون 35490
 ها ا و سبزیه واکس محافظ گیاهان و میوه 35490
 هوازای بتون 35490
 های نساجی کننده یکنواخت 35490

 الیاف سنتتیک یا مصنوعی 355
 های سنتتیک و الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده یا شانه نشده دسته الیاف از رشته 3551

 ه نشدههای سنتتیک و الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده یا شان دسته الیاف از رشته 35510
 بندی تایر  سازی منسوج استخوان آغشته 35510
 الیاف اکریلیک 35510
 الیاف پلی استر 35510
 )ها نایلون(الیاف پلی آمید  35510
 الیاف پلی اورتان 35510
 )P.Pالیاف (پروپیلن  الیاف پلی 35510
 الیاف ویسکوز 35510
 )تایر کورد(نخ الستیک  35510

 .فروشی تهیه نشده باشد که برای خرده) بجز نخ دوخت و نخ چندال یا کابلی(های سنتتیک   رشتهنخ بافندگی از 3552
 .فروشی تهیه نشده باشد که برای خرده) بجز نخ دوخت و نخ چندال یا کابلی(های سنتتیک  نخ بافندگی از رشته 35520

 رشته سنتتیک نوار و تک 3553
 رشته سنتتیک نوار و تک 35530

 های مصنوعی و الیاف مصنوعی غیر یکسره، حالجی نشده یا شانه نشده سته الیاف از رشتهد 3554
 های مصنوعی و الیاف مصنوعی غیر یکسره، حالجی نشده یا شانه نشده دسته الیاف از رشته 35540

 .دفروشی تهیه نشده باش که برای خرده) بجز نخ دوخت، چندال یا کابلی(های مصنوعی  نخ از رشته 3555
 .فروشی تهیه نشده باشد که برای خرده) بجز نخ دوخت، چندال یا کابلی(های مصنوعی  نخ از رشته 35550

 رشته مصنوعی نوار و تک 3556
 رشته مصنوعی نوار و تک 35560



317 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 محصوالت الستیکی و پالستیکی 36
 از کائوچو) ها تایرها و تیوپ(های تویی  های رویی و الستیک الستیک 361

هـای قابـل       تو پر، روکش    های رویی تو پر یا نیمه      های تویی داخلی، الستیک    های رویی بادی نو، الستیک     الستیک 3611
 تعویض، نوارهای دور الستیک و پروفیله، از کائوچو

 های رویی بادی نو، از کائوچو، از نوع مورد استفاده در اتومبیل سواری الستیک 36111
 شکن انواع الستیک یخ 36111
 )تیوپ لس(الستیک بدون تیوپ سواری  36111
 سیمی سواری الستیک رادیال تمام 36111

 های رویی بادی نو، از کائوچو، از نوع مورد استفاده در موتورسیکلت یا دوچرخه الستیک 36112
 دوچرخه) تایر(انواع الستیک  36112
 موتورسیکلت) تایر(انواع الستیک  36112
 موتورسیکلت و دوچرخه) تایر (انواع الستیک 36112
 دوچرخه) تیوپ لس(بدون تیوپ ) تایر(الستیک  36112
 موتورسیکلت) تیوپ لس(بدون تیوپ ) تایر(الستیک  36112

 های رویی بادی نو، از کائوچو سایر الستیک 36113
 اتوبوس) تایر(انواع الستیک  36113
 )تیوبلس(بدون تیوپ ) تایر(انواع الستیک  36113
 کامیون) تایر(انواع الستیک  36113
 بوس مینی) تایر(انواع الستیک  36113
 )تایر(سایر انواع الستیک  36113
 تراکتور) تایر(الستیک  36113
 سایر وسایل متحرک) تایر(الستیک  36113
 فرغون) تایر(الستیک  36113
 کالسکه) تایر(الستیک  36113
 وسایل بازی) تایر(الستیک  36113
 سیمی کامیون الستیک رادیال تمام 36113

36114 
هـای قابـل تعـویض و نوارهـای دور السـتیک، از             های رویی تو پر یا نیمه پر، روکش        های تویی، الستیک   الستیک
 کائوچو

 انواع الستیک توپر 36114
 دوچرخه) تیوپ(انواع الستیک تویی  36114
 حرکسایر وسایل مت) تیوپ(انواع الستیک تویی  36114
 موتورسیلکت) تیوپ(انواع الستیک تویی  36114



318 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )تیوپ(های تویی  انواع الستیک 36114
 )تایر(های دور الستیک  حلقه 36114
 )تایر(های قابل تعویض الستیک  عاج 36114
 های تویی  الستیک قطعات و اجزاء 36114
 فرغون) تیوپ(الستیک تویی  36114
 یل نقلیه سبکوسا) تیوپ(الستیک تویی  36114
 وسایل نقلیه سنگین) تیوپ(الستیک تویی  36114

 پروفیله برای روکش کردن الستیک 36115

 های رویی بادی روکش شده از کائوچو الستیک 3612
 های رویی بادی روکش شده از کائوچو الستیک 36120

 سایر محصوالت از کائوچو 362
 کائوچوی احیا شده 3621

 ا شدهکائوچوی احی 36210

صورت صفحه ورق یا نوار؛ کائوچوی غیر ولکانیزه در اشکال            کائوچوی ترکیبی غیر ولکانیزه به اشکال ابتدایی یا به         3622
؛ سایر اشـیای کـائوچویی      )بجز پروفیله برای روکش کردن الستیک     (غیر از اشکال ابتدایی یا صفحه، ورق یا نوار          

 میله و اشکال پروفیلی از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سختولکانیزه؛ نخ، طناب، صفحه، ورق، نوار،  غیر
صورت صفحه ورق یا نوار؛ کائوچوی غیر ولکانیزه در اشکال            کائوچوی ترکیبی غیر ولکانیزه به اشکال ابتدایی یا به         36220

شـیای کـائوچویی    ؛ سایر ا  )بجز پروفیله برای روکش کردن الستیک     (غیر از اشکال ابتدایی یا صفحه، ورق یا نوار          
 ولکانیزه؛ نخ، طناب، صفحه، ورق، نوار، میله و اشکال پروفیلی از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت  غیر

 انواع صفحه و ورق الستیکی 36220
 های الستیکی انواع کش 36220
 )مقاطع الستیکی(محصوالت الستیکی به شکل میله پروفیل  36220
  به شکل میلهمحصوالت الستیکی 36220
 محصوالت الستیکی به شکل میله باریکه 36220
 صورت نوار محصوالت الستیکی به 36220
 محصوالت الستیکی غیر ولکانیزه 36220
 )الستیک سخت(محصوالت الستیکی ولکانیزه  36220
 های الستیکی ورق 36220

 لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت 3623
 لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت 36230
 انواع شیلنگ الستیکی 36230
 های الستیکی انواع لوله 36230



319 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شیلنگ آب الستیکی 36230
 )تقویت شده(شیلنگ آب الستیکی  36230
 شیلنگ گاز 36230
 لوله پلی بوتیلن 36230

 ئوچوی ولکانیزهتسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از کا 3624
 تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه 36240
 انواع تسمه انتقال نیرو 36240
 انواع تسمه نقاله 36240
 های الستیکی ساخت انواع تسمه 36240
 نوار نقاله اپرونی 36240

 خبندی الستیک چر های نسجی کائوچو زده، غیر از پارچه استخوان پارچه 3625
 بندی الستیک چرخ های نسجی کائوچو زده، غیر از پارچه استخوان پارچه 36250

 از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت) شامل دستکش(کالهای پوشاک و ملحقات آن  3626
 از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت) شامل دستکش(کالهای پوشاک و ملحقات آن  36260
 های الستیکی کشانواع دست 36260
 انواع محصوالت الستیکی مربوط به البسه 36260
 های الستیکی خانگی دستکش 36260
 های الستیکی صنعتی دستکش 36260
 های الستیکی طبی دستکش 36260

بندی نشده در جای دیگـر، کـائوچوی سـخت، کاالهـای سـاخته شـده از                   سایر اشیای کائوچویی ولکانیزه طبقه     3627
 ختکائوچوی س

بندی نشده در جای دیگـر، کـائوچوی سـخت، کاالهـای سـاخته شـده از                   سایر اشیای کائوچویی ولکانیزه طبقه     36270
 کائوچوی سخت

 های الستیکی انواع حلقه 36270
 های دیواری از مواد الستیکی انواع روکش 36270
 )الستیک سخت(انواع ظروف صابون  36270
 )از الستیک سخت(انواع قیف  36270
 انواع کاشی از مواد الستیکی 36270
 های الستیکی انواع کفپوش 36270
 انواع الستیک درب و دور شیشه و پنجره 36270
 )از الستیک سخت(انواع لوازم بهداشتی  36270
 )الستیکی(انواع ماسک محافظ  36270



320 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع محصوالت الستیکی صنعتی 36270
 کیانواع موزاییک از مواد الستی 36270
 انواع واشر و حلقه الستیکی 36270
 انواع واشر الستیکی 36270
 پستانک بچه 36270
 پستانک دستگاه شیردوش 36270
 های دو میدانی پوشش پیست 36270
 های الستیکی تیوپ 36270
 گیر بچه دندان 36270
 روکش الستیکی حفاظت مخازن 36270
 های صنعتی روکش الستیکی غلطک 36270
 زانو بند الستیکی 36270
 زیرانداز بچه 36270
 زیرپایی الستیکی 36270
 سرشیشه شیر بچه 36270
 )الستیک سخت(سیفون  36270
 ای بچه شورت دکمه 36270
 ای بچه شورت گره 36270
 گیر الستیکی درب ضربه 36270
 گیر الستیکی صنعتی ضربه 36270
 های الستیکی غلطک 36270
 یکیقرقره الست 36270
 قطعات الستیکی خودرو 36270
 کامپاوند الستیک 36270
 کفپوش داخل خودرو 36270
 های پلی پورتان یکپارچه ورزشی کفپوش 36270
 کیسه آب گرم الستیکی 36270
 الستیک جاروبرقی 36270
 الستیک دور درب 36270
 الستیک دور درب یخچال 36270
 الستیک دور شیشه اتومبیل 36270
 الستیک دور شیشه پنجره 36270
 الستیک کوپلینگ 36270
 الستیک ماشین لباسشویی 36270
 الستیک هواکش 36270



321 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گیر الستیکی صنعتی لرزه 36270
 ماسک صنعتی 36270
 مجموعه ماسک تنفسی 36270
 محصوالت الستیکی برای پوشش کف 36270
 کن مدادپاک 36270
 واشرهای الستیکی شیرآالت 36270
 واشرهای الستیکی صنعتی 36270
 )زنانه(وسیله جلوگیری از بارداری  36270
 )کاندم(وسیله جلوگیری از بارداری  36270

 ساخته از پالستیک کاالهای نیمه 363
متر است، میله، قلم و اشکال پروفیلـی   ترین مقطع عرضی آن متجاوز از یک میلی رشته پالستیکی که کوچک  تک 3631

 از پالستیک
متر است، میله، قلم و اشکال پروفیلـی   ترین مقطع عرضی آن متجاوز از یک میلی رشته پالستیکی که کوچک  تک 36310

 از پالستیک
 انواع پروفیل پالستیکی 36310
 )انواع میله پالستیکی(انواع میلگرد پالستیکی  36310
 upvcپروفیل از  36310
 (pvc)پروفیل پالستیکی  36310
 یلن به شکل تک نخات پلی 36310
 پروپیلن به شکل تک نخ پلی 36310

 ها، از پالستیک لوله و شیلنگ و اتصاالت آن 3632
 ها، از پالستیک لوله و شیلنگ و اتصاالت آن 36320
 انواع شیلنگ پالستیکی 36320
 انواع لوله پالستیکی 36320
 انواع لوله و اتصاالت پالستیکی 36320
 کالباسروکش سوسیس و  36320
 )پالستیک دو جداره(شیلنگ آب  36320
 )دار پالستیکی نخ(شیلنگ آب  36320
 )فشار قوی(شیلنگ آب  36320
 های صنعتی شیلنگ 36320
 )فایبرگالس(قطعات  36320
 )فایبرگالس(لوله  36320
  الیه5لوله  36320
 اتیلن دو جداره لوله پلی 36320



322 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )میلوله خرطو(لوله پی وی سی  36320
 لوله پی وی سی دو جداره 36320
 اتیلن لوله و اتصاالت پلی 36320
 پروپیلن لوله و اتصاالت پلی 36320
 )پلیکا(لوله و اتصاالت پی وی سی  36320
 های عمیق  مخصوص جدار چاهupvcهای  لوله 36320
 های کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه لوله 36320

لم، فویل و نوار از پالستیک غیر خود چسب، غیر اسفنجی و غیر مقاوم و غیـر معلـق کـه دارای                      صفحه، ورق، فی   3633
 .های مشابه با سایر مواد ترکیب نشده باشد صورت گاه نبوده یا به تکیه

صفحه، ورق، فیلم، فویل و نوار از پالستیک غیر خود چسب، غیر اسفنجی و غیر مقاوم و غیـر معلـق کـه دارای                         36330
 .های مشابه با سایر مواد ترکیب نشده باشد صورت گاه نبوده یا به تکیه

 انواع فیلم پالستیکی چند الیه 36330
 تسمه پالستیکی 36330
 های بهداشتی یک بار مصرف پالستیکی روکش 36330
 صفحات پالستیکی 36330
 صفحات عایق پالستیکی 36330
 فیلم پالستیکی 36330
 مشبکاتیلن  فیلم پلی 36330
 صورت نوار محصوالت پالستیکی به 36330
 )بندی اتصاالت نوار مخصوص آب(نوار تفلون  36330
 ورق پالستیکی 36330
 اتیلن مشبک ورق پلی 36330
 ورق تخت اکریلیک 36330
 کربنات ورق تخت پلی 36330
 کربنات ورق چند جداره پلی 36330

  نوار از پالستیکسایر انواع صفحه، ورق، فیلم، فویل و 3639
 سایر انواع صفحه، ورق، فیلم، فویل و نوار از پالستیک 36390
 )متصل به ابر(اسکاچ  36390
 انواع ابر 36390
 انواع فوم 36390
 انواع محصوالت اسفنجی 36390
 روکش مالمینه 36390
 شمش پالستیکی 36390
 PVCفوم  36390



323 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اتیلن فوم پلی 36390
 )یونولیت(ستایرن ا فوم پلی 36390
 ) اورتان پلی(فوم سخت  36390
 گیر سپر خودرو فوم ضربه 36390
 )پلی اورتان(فوم نرم  36390
 فیلتر سیگار 36390
 )روکش پالستیک(لمینت  36390
 )فایبرگالس(ورق  36390
 ورق مقاوم حرارتی بدون آزبست کوت شده روی پارچه 36390

 ستیکبندی از پال محصوالت بسته 364
 کیسه و پاکت پالستیکی 3641

 کیسه و پاکت پالستیکی 36410
 انواع کیسه پالستیکی 36410
 انواع کیسه و پاکت پالستیکی 36410
 پاکت پالستیکی 36410
 قالب از ال دی تی 36410
 اتیلن کیسه پلی 36410
 کیسه نایلون 36410

بندی کاالها؛ انـواع در بطـری، سـرپوش، کالهـک و سـایر                ا بسته سایر کاالهای پالستیکی برای نقل و انتقال و ی         3649
 های پالستیکی درپوش

بندی کاالها؛ انـواع در بطـری، سـرپوش، کالهـک و سـایر                سایر کاالهای پالستیکی برای نقل و انتقال و یا بسته          36490
 های پالستیکی درپوش

 آفتابه پالستیکی 36490
 یها و تیوپ پالستیک انواع بطری 36490
 های پالستیکی انواع بطری 36490
 بندی انواع جعبه پالستیکی بسته 36490
 انواع دبه پالستیکی 36490
 انواع درپوش پالستیکی 36490
 انواع سطل پالستیکی 36490
 بندی انواع صندوق پالستیکی بسته 36490
 بندی انواع قوطی پالستیکی بسته 36490
 های پالستیکی بشکه 36490
 (PET)های پت  بطری 36490
 های دارو بطری 36490



324 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مواد شوینده بطری 36490
 پالت پالستیکی 36490
 (prepet)پری پت  36490
 بندی پالستیکی توری بسته 36490
 تیوپ خمیر دندان 36490
 جعبه نوشابه 36490
 دوک پالستیکی 36490
 )استایرن پلی(شیشه شیر بچه  36490
  پالستیکیصندوق میوه 36490
 طناب پالستیکی 36490
 قرقره پالستیکی 36490
 قطعات پالستیکی بادی 36490
 قطعات پالستیکی تزریقی 36490
 کارتن پالستیکی 36490
 های پالستیکی گالن 36490
 ماسوره پالستیکی 36490
 بندی دار پالستیکی جهت بسته محافظ حباب 36490
 مخازن پالستیکی 36490
 بندی پالستیکی بستهنخ  36490

 سایر محصوالت پالستیکی 369
 صورت رول یا چار گوش؛ پوشش دیوار یا پوشش سقف از پالستیک پوشش پالستیکی برای کف به 3691

 صورت رول یا چار گوش؛ پوشش دیوار یا پوشش سقف از پالستیک پوشش پالستیکی برای کف به 36910
 )فحهرول یا ص(انواع کفپوش پالستیکی  36910
 های دیواری پوشش 36910
 کاغذ دیواری پی وی سی 36910
 )صورت موزاییک به(کفپوش پالستیکی  36910

 انواع صفحه، ورق، فیلم، فوبل، نوار، تسمه و سایر اشکال مسطح خود چسب از پالستیک 3692
 الستیکانواع صفحه، ورق، فیلم، فوبل، نوار، تسمه و سایر اشکال مسطح خود چسب از پ 36920
 )خود چسب(ورق پالستیکی  36920

و لـوازم بهداشـتی   ) سـیفون (وان حمام، لگن دستشویی، کاسه توالت و درپوش آن، مخزن آب شستشوی توالت       3693
 مشابه از پالستیک

و لـوازم بهداشـتی   ) سـیفون (وان حمام، لگن دستشویی، کاسه توالت و درپوش آن، مخزن آب شستشوی توالت       36930
 ز پالستیکمشابه ا



325 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )فایبرگالس(توالت ایرانی  36930
 توالت پالستیکی 36930
 )فایبرگالس(توالت فرنگی  36930
 درب دوبل توالت فرنگی 36930
 دوش پالستیکی 36930
 )فایبرگالس(زیردوشی  36930
 )فایبرگالس(سیفون  36930
 )فایبرگالس(لگن دستشویی  36930
 لگن دستشویی پالستیکی 36930
 )فایبرگالس(وان حمام  36930
 وان حمام پالستیکی 36930

 لوازم میز غذاخوری، لوازم آشپزخانه، سایر کاالهای خانگی و کاالهای بهداشتی از پالستیک 3694
 لوازم میز غذاخوری، لوازم آشپزخانه، سایر کاالهای خانگی و کاالهای بهداشتی از پالستیک 36940
 یگیر پالستیک میوه آب 36940
 اسکاچ 36940
 )پالستیک(پارچ آب  36940
 )پالستیک(جای استکان و نعلبکی  36940
 )پالستیک(جای چای خشک  36940
 )پالستیک(جای قند و شکر  36940
 )پالستیک(جای کارد و چنگال  36940
 جای نان 36940
 )پالستیک(جای یخ  36940
 چوب لباسی پالستیکی 36940
 یکی انواع ظروفدستگیره پالست 36940
 روکش پالستیکی صندلی 36940
 میوه سبد 36940
 )رومیزی(سفره پالستیکی  36940
 استایرن سینی پلی 36940
 )پالستیک(ظرف ساالد  36940
 )پالستیک(ظرف نگهداری شیر  36940
 ظروف اکریلیک 36940
 ظروف باکالیتی 36940
 )پالستیک (…گشاد برای مربا و ظروف دهان 36940
 )پالستیک(ظروف غذاخوری  36940



326 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ظروف مالمین 36940
 )پالستیک(ظروف یک بار مصرف  36940
 ظروف یک بار مصرف اسفنجی 36940
 قاشق و چنگال پالستیک 36940
 قطعات پالستیکی و کیوم فرمینگ 36940
 کارد پالستیکی 36940
 کمد مشمعی تاشو 36940
 گیره پالستیکی برای لباس 36940
 )پالستیک(لوازم آشپزخانه  36940
 لوازم و اشیاء پالستیکی خانگی و آشپزخانه 36940
 )پالستیکی(لیوان  36940
 محصوالت اتیل وینیل استات 36940
 نی نوشیدنی 36940

 بندی نشده در جای دیگر لوازم پالستیکی بنایی طبقه 3695
 یگربندی نشده در جای د لوازم پالستیکی بنایی طبقه 36950
 اتصاالت پالستیکی درب و پنجره 36950
 انواع آجر پالستیکی 36950
 )پالستیکی(انواع پرده  36950
 انواع تیر پالستیکی 36950
 بلوک دیواری سبک 36950
 بلوک سقفی سبک 36950
 پارتیشن متحرک 36950
 puپانل پلی اورتان  36950
 )فایبرگالس(پانل دیواری  36950
 استایرن اختمانی با فوم پلیپانل س 36950
 های دیواری پی وی سی پانل 36950
 پرده حمام 36950
 )فایبرگالس(پنجره  36950
 )پالستیک(ای  جاحوله 36950
 )پالستیک(جاصابونی  36950
 )پالستیک(جامسواکی  36950
 )پالستیک(ساخته  های پیش خانه 36950
 )فایبرگالس(درب  36950
 upvcه از درب و پنجر 36950



327 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 pvcدرب و پنجره و داخل کشو از جنس  36950
 های پالستیکی درب 36950
 درزگیر پالستیکی درب و پنجره 36950
 درهای قابل انعطاف شفاف 36950
 )فایبرگالس(ای  دستگیره ابزارهای ضربه 36950
 )پلکسی گالس(متیل متا اکریالت  های پلی دکوراسیون از ورق 36950
 )پالستیک( آویز رخت 36950
 )فایبرگالس(سقف  36950
 )پالستیکی(سقف کاذب  36950
 شیرآالت پالستیکی 36950
 صندلی حمام 36950
 قطعات پالستیکی پرده 36950
 قطعات کامپوزیتی 36950
 )فایبرگالس(کابینت  36950
 )پالستیک(گلخانه  36950
 )فایبرگالس(مخازن آب  36950
 )گالسفایبر(نردبان  36950
 )لمینه با فلز(ورق پالستیکی  36950
  با چاپPVCهای   و پانلPVCهای  ورق 36950

بندی نشده در جای دیگر مربوط به انواع چراغ، وسایل روشنایی، عالئم نـورانی، تابلوهـای نـورانی                    قطعات طبقه  3696
 راهنما و مانند آن از پالستیک

مربوط به انواع چراغ، وسایل روشنایی، عالئم نـورانی، تابلوهـای نـورانی             بندی نشده در جای دیگر        قطعات طبقه  36960
 راهنما و مانند آن از پالستیک

 حباب پالستیکی چراغ 36960
 طلق پالستیکی چراغ فلورسنت 36960
 طلق چراغ جلو خودرو 36960
 طلق چراغ خطر خودرو 36960
 محصوالت پالستیکی صنایع برق و الکترونیک 36960

 کاله ایمنی؛ سایر انواع کاله از کائوچو یا پالستیک 3697
 کاله ایمنی؛ سایر انواع کاله از کائوچو یا پالستیک 36970
 کاله ایمنی پالستیکی 36970

 های برقی از پالستیک قطعات عایق برای دستگاه 3698
 های برقی از پالستیک قطعات عایق برای دستگاه 36980



328 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 واع مختلفپایه کنتور در ان 36980
 جعبه پالستیکی فیوز 36980
 روکش پالستیکی سیم و کابل 36980
 بندی دستگیره اطو و تجهیزات الکتریکی قطعات پالستیکی عایق 36980
 قطعات پالستیکی کلید و پریز 36980
 کانال برق پالستیکی 36980
 محافظ اتو 36980
 های رزینی مقره 36980

 بندی نشده در جای دیگر هکاالهای پالستیکی طبق 3699
 بندی نشده در جای دیگر کاالهای پالستیکی طبقه 36990
 آفتابگیر 36990
 البسه پالستیکی 36990
 )پالستیکی(کش  انواع خط 36990
 انواع قطعات پالستیکی کنتور گاز 36990
 انواع کمربند پالستیکی 36990
 )پالستیکی(انواع ملزومات اداری و مدرسه  36990
 تلویزیون) هقاب یا جعبه یا کیس(بدنه  36990
 کامپیوتر) هقاب یا جعبه یا کیس(بدنه  36990
 بویه 36990
 تابلو پالستیکی 36990
 )پالستیکی(تجهیزات جانبی کامپیوتر  36990
 )پالستیکی(تخته رسم  36990
 )وایت برد(تخته سفید تحریر  36990
 ) باکسس کی،DVD، CD (بندی انواع قاب تولید و بسته 36990
  )فایبرگالس(تونل باد  36990
 جامدادی پالستیکی 36990
 جلد پالستیکی آماده برای دفتر 36990
 چکمه پالستیکی یک بار مصرف 36990
 چمن مصنوعی 36990
 دستکش پالستیکی یک بار مصرف 36990
 دستگیره پالستیکی 36990
 برد دفتر وایت 36990
 تیکی یک بار مصرفروپوش پالس 36990
 زیرانداز پالستیکی 36990



329 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شمعدان پالستیکی 36990
 شیشه عینک پالستیکی 36990
 ظروف آزمایشگاهی پالستیکی 36990
 فنر پالستیکی 36990
 قاب آینه پالستیکی 36990
 قاب عکس پالستیکی 36990
 )فایبرگالس(قالب انواع شناور  36990
 کفشقالب پالستیکی غیر از  36990
 قالب پالستیکی کفش 36990
 قطعات باکالیتی 36990
 قطعات پالستیک آبکاری شده 36990
 )گیر  شماره– دسته–بدنه(قطعات پالستیک تلفن  36990
 قطعات پالستیکی تلویزیون 36990
 قطعات پالستیکی جاروبرقی 36990
 قطعات پالستیکی خودرو 36990
 مپزشکیقطعات پالستیکی دارویی و دا 36990
 قطعات پالستیکی رادیو 36990
 قطعات پالستیکی کولر 36990
 قطعات پالستیکی ماشین لباسشویی 36990
 قطعات پالستیکی یخچال و فریزر 36990
 قفس پالستیکی پرندگان 36990
 )فایبرگالس(گلدان  36990
 های پالستیکی گلدان 36990
 )پالستیکی(کش   نقاله و خط–گونیا 36990
 لوازم اکواریوم 36990
 لوازم پالستیکی برای کشاورزی و باغبانی 36990
 ها لوازم پالستیکی مرغداری 36990
 لوازم پالستیکی نگهداری حیوانات 36990
 )پالستیکی(لوله بازکن  36990
 یقه پالستیکی 36990

  دیگربندی نشده در جای ای و سایر محصوالت غیر فلزی طبقه شیشه و محصوالت شیشه 37
 ای شیشه و محصوالت شیشه 371

هـای   گیری شده برای سـاختمان؛ انـواع آیینـه    شیشه کار نشده، شیشه تخت و شیشه پرس شده یا شیشه قالب           3711
 ای شیشه



330 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

، میله یا لوله، کار نـشده؛ ضـایعات شیـشه و            )های ریز کروی   به غیر از دانه   (صورت توده، به شکل گلوله        شیشه به  37111
 خرده شیشه

 های کار نشده انواع شیشه 37111
 پودر شیشه 37111
 شیشه به شکل توده 37111
 شیشه به شکل گلوله 37111
 شیشه به شکل لوله 37111
 شیشه به شکل میله 37111
 ضایعات شیشه و خرده شیشه 37111

 صورت جام شیشه ریختگی کار نشده،تخت شده، کشیده شده یا باد شده، به 37112
 )کار نشده(یشه جام ش 37112
 شیشه جام با دید یک طرفه 37112
 شیشه جام رنگی 37112
 شیشه جام غلتک خورده 37112
 شیشه جام مسلح شده با سیم 37112
 شیشه جام مشجر 37112
 های جام شیشه 37112
 شیشه) گیری قالب(مولدینگ  37112

 صورت صفحه  شده باشد، بههایی که سطح آن ساییده یا صیقل شیشه فلوت و شیشه 37113
 )شیشه رفلکت(کننده نور  آالت منعکس شیشه 37113
 )بروش فلوت(شیشه جام  37113

دار یا به نحو دیگری کـار         کاری شده، سوراخ شده؛ لعاب      صورت صفحه، خم شده، لبه کار شده، کنده         های به  شیشه 37114
 …شده، لیکن قاب نشده و

 دهخور شیشه جام با لبه سنگ 37114
 شیشه خم 37114

 شیشه ایمنی 37115
 شیشه ایمنی طلقی 37115
 شیشه ایمنی نشکن 37115
 )سکوریت(شیشه ایمنی و نشکن  37115
 شیشه ایمنی وسایل نقلیه 37115

 ای های چندجداره شیشه ای؛ عایق های شیشه آیینه 37116
 ای تخت آیینه شیشه 37116



331 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای قابدار آیینه شیشه 37116
 ای نشکن آیینه شیشه 37116
 آیینه موتورسیکلت 37116
 های خودرو آیینه 37116
 های سهموی آیینه 37116
 ای های شیشه آیینه 37116
 بازتابنده صنعتی 37116
 ای تابلوی آیینه 37116
 شیشه دوجداره 37116
 ای های چندجداره شیشه عایق 37116
 منشور 37116

، کاشی و سایر اشیا از شیشه فشرده با قالبی، از نوع مورد استفاده برای بنا یـا سـایر                    های پوشش کف، آجر     بلوک 37117
های النه زنبوری یـا متخلخـل        های جفت و جور شده، منقوش و اشیای همانند، شیشه          مصارف ساختمانی؛ شیشه  

 صورت بلوک، صفحه و اشکال مشابه به
 ای آجر شیشه 37117
 ای پوشش کف های شیشه بلوک 37117
 های متخلخل ساختمان شیشه 37117
 ای کاشی شیشه 37117
 ای ساختمان نورگیرهای شیشه 37117

 ای و کاالهای وابسته، بجز پارچه تار و پود از الیاف شیشه الیاف شیشه 3712
 های بریده شده از الیاف شیشه فتیله، خامه، نخ و رشته 37121
 نخ از الیاف شیشه 37121

های تار و پـود      ای، بجز پارچه   نازک، نطع، مت، ماترس، صفحه و سایر اقالم ساخته شده از الیاف شیشه            انواع ورق    37129
 باف

  (Fibers glass)الیاف شیشه  37129
 ای و پشم شیشه الیاف شیشه 37129
 بافت از الیاف شیشه پارچه بی 37129
 (glass wool)پشم شیشه  37129
 ای الیاف شیشهبافت از  سایر محصوالت بی 37129
 کاغذ تیشو از الیاف شیشه 37129
 محصوالت از الیاف شیشه 37129

 ای سایر کاالهای شیشه 3719



332 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ای از نـوع     ای کوچـک و سـایر ظـروف شیـشه          ، ظـروف شیـشه    )جار(ای دهان گشاد     انواع بطری، ظروف شیشه    37191
هـای   ش، سـرپوش و سـایر مـسدودکننده       بندی کاال، بجز حبـاب؛ درپـو        استفاده برای حمل و نقل یا بسته       مورد

 ای شیشه
 ای انواع بطری شیشه 37191
 ای انواع بطری و ظروف شیشه 37191
 ای درپوش شیشه 37191
 ای سرپوش شیشه 37191
 شیشه شیر پاستوریزه 37191
 شیشه نوشابه 37191
 )شیشه جار(گشاد  ای دهان ظروف شیشه 37191

های اشعه کاتدی یـا اشـیاء         های الکتریکی، المپ    ای وابسته به آن، برای المپ      ت شیشه ای باز و قطعا    حباب شیشه  37192
 مشابه

 های الکتریکی ای برای المپ حباب شیشه 37192
 ای های رشته ای المپ حباب شیشه 37192
 شیشه المپ فلورسنت 37192
 شیشه نورافکن 37192

بجـز  (ز، آشپزخانه، توالت، دفتر کار، تزیین داخلی یا مصارف مشابه آالت از نوع مورد استفاده برای روی می         شیشه 37193
ای حاصل از شیشه کار شده       ای، و تزیینات شیشه    های دهان گشاد و سایر اشیاء مشابه شیشه        انواع بطری، شیشه  

 )وسیله چارغ شالومو به
 ای استکان شیشه 37193
 ای بشقاب شیشه 37193
 بلورجات 37193
 پارچ بلور 37193
 ای پارچ شیشه 37193
 )بندی نشده در جای دیگر طبقه(آالت مورد استفاده در منزل  شیشه 37193
 )سایر(ای آشپزخانه  ظروف شیشه 37193
 ای اوپال ظروف شیشه 37193
 ظروف شیشه نسوز 37193
 ای نشکن ظروق شیشه 37193
 لیوان بلور 37193
 ای لیوان شیشه 37193

صـورت   های مورد استفاده برای عینک، کار نشده بـه  های مشابه، شیشه عت ساعت مچی و شیشه    انواع شیشه سا   37194
 ها گونه شیشه ای تو خالی و قطعات آن برای ساخت این اپتیکی؛ کره شیشه



333 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع شیشه ساعت 37194
 های آفتابی شیشه خام عینک 37194
 های طبی شیشه خام عینک 37194
 )سایر(شیشه ساعت  37194
 شیشه ساعت مچی 37194
 های اپتیکی کار نشده شیشه 37194

 ای های شیشه آالت آزمایشگاه، بهداشتی یا دارویی؛ حباب شیشه 37195
 پوکه آمپول تزریقی 37195
 آالت آزمایشگاهی شیشه 37195
 آالت بهداشتی شیشه 37195
 ای های شیشه آالت بهداشتی دارویی و آمپول شیشه 37195
 )رنگی( دارو شیشه 37195
 ای آزمایشگاهی ظروف شیشه 37195
 های بهداشتی ای سرویس کاالهای شیشه 37195
 الم و المل 37195
 ای آزمایشگاهی های شیشه لوله 37195

بندی نشده در جای دیگر مربوط به انواع چراغ، وسایل روشنایی عالئـم نـورانی، تابلوهـای نـورانی                     قطعات طبقه  37196
  اشیای مشابه، از شیشهراهنما و سایر

 های بلوری لوستر دانه 37196
 قطعات انواع چراغ 37196

 ای الکتریکی های شیشه عایق 37197
 ای الکتریکی های شیشه عایق 37197

آالت برای عالمـت      ای برای فالسک، شیشه    شامل حباب شیشه  (بندی نشده در جای دیگر        ای طبقه  کاالهای شیشه  37199
ای و تزیینـات     هـای ریـز کـروی شیـشه        ای، دانه  کاری، منجوق شیشه    ای برای موزائیک    شیشه های  دادن، مکعب 

 )وسیله چارغ شامالو ای حاصل از شیشه کار شده به شیشه
 ای تزیینات شیشه 37199
 ای فالسک تویی شیشه 37199
 ای های شیشه دانه 37199
 آالت به کار رفته در جواهرات بدلی شیشه 37199
 یشه درب فر اجاقش 37199

 کاالهای غیر سازمانی سرامیکی 372
 شویی، وان حمام، کاسه توالت، منبع سیفون و لوازم بهداشتی مشابه قابل نصب از جنس سرامیک ظرف 3721



334 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شویی، وان حمام، کاسه توالت، منبع سیفون و لوازم بهداشتی مشابه قابل نصب از جنس سرامیک ظرف 37210
 ماتیکدستشویی اتو 37210
 دستشویی سرامیکی 37210
 کاسه توالت چینی 37210
 کاسه توالت سرامیکی 37210
 لوازم بهداشتی چینی 37210
 لوازم بهداشتی سرامیکی 37210
 وان سرامیکی 37210

 کاالهای خانگی و تزیینی از جنس سرامیک 3722
  استفاده در خانه و توالت، از جنس سرامیکلوازم سر میز، ظروف و لوازم آشپزخانه، سایر کاالهای مورد 37221
 ظروف چینی 37221
 ظروف سرامیکی 37221
 ظروف سفالی 37221

 مجسمه و سایر اشیاء تزیینی از جنس سرامیک 37222
 اشیاء تزیینی 37222
 آیینه و شعمدان چینی 37222
 تزیین و دکور زنی ظروف بهداشتی 37222
 ینیتزیین و دکور زنی ظروف چ 37222
 قطعات تزیینی از سرامیک 37222
 قطعات تزیینی چینی 37222
 های سفالی گلدان 37222
 لوستر چینی 37222
 مجسمه چینی 37222
 مجسمه سرامیکی 37222
 سرامیک بردر 37222
 ای سرامیک شیشه 37222
 ای سرامیکی سایر کاالهای غیر سازه 3729

شگاهی، شیمیایی یا مصارف فنی؛ تغار، الوک و سایر ظروف سرامیکی از نوع             اشیای سرامیکی برای مصارف آزمای     37291
بندی کاالهـا، از       و انتقال یا بسته    همانند بای نقل  گشاد و     مورد استفاده برای مصارف کشاورزی؛ کوزه، ظروف دهان       

 سرامیک
 بدنه چینی شمع 37291
 بدنه سرامیکی شمع خودرو 37291
 گازچینی فندک شیر کنترل  37291
 ظروف آزمایشگاهی چینی 37291



335 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ظروف آزمایشگاهی سرامیکی 37291
 های سرامیکی گلوله 37291
 محصوالت سرامیکی نسوز آزمایشگاهی 37291

ها یا وسـایل و تجهیـزات         ها، دستگاه   های سرامیکی الکتریکی؛ قطعات عایق از جنس سرامیک برای ماشین           عایق 37292
 الکتریکی

 امیکی مورد مصرف در برقکاالهای سر 37292
 لوازم الکتریکی چینی 37292
 )سنگین(مقره سرامیکی  37292
 )غیر سنگین(مقره سرامیکی  37292
 مقره سیلیکونی 37292

 بندی نشده در جای دیگر سایر کاالهای غیر سازهای سرامیکی طبقه 37299

 ای محصوالت نسوز و محصوالت گلی غیر نسوز سازه 373
 دار ع آجر، بلوک، کاشی و سایر کاالهای سرامیکی از خاک سیلیسانوا 3731

 دار  انواع آجر، بلوک، کاشی و سایر کاالهای سرامیکی از خاک سیلیس 37310
 آجر چهارگوش از آرد فسیل سیلیسی 37310

3732 
ز خـاک   انواع آجر، بلوک، کاشی نسوز و سایر کاالهای سـاختمانی از جـنس سـرامیک نـسوز، بجـز کاالهـای ا                     

 سیلیسدار

37320 
انواع آجر، بلوک، کاشی نسوز و سایر کاالهای سـاختمانی از جـنس سـرامیک نـسوز، بجـز کاالهـای از خـاک                        

 سیلیسدار
 آجرهای نسوز 37320
 بلوک نسوز 37320
 چهارگوش نسوز 37320
 ساکار و قطعات نسوز 37320
 شیپوری نسوز 37320
 کاشی نسوز 37320
 لوح نسوز 37320
 محصوالت تزیینی با کاشی نسوز 37320

 بندی نشده در جای دیگر سیمان، مالط، بتون و ترکیبات نسوز مشابه، طبقه 3733
 بندی نشده در جای دیگر سیمان، مالط، بتون و ترکیبات نسوز مشابه، طبقه 37330
 های نسوز انواع عایق 37330
 بتون نسوز 37330
 ها و مواد ویژه نسوز جرم 37330



336 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خاک نسوز 37330
 سیمان نسوز 37330
 سیمان و بتون نسوز 37330

 ؛ سایر کاالهای سرامیکی نسوزغیر کورهایمحصوالت نسوز  3734
 محصوالت نسوز غیر کورهای؛ سایر کاالهای سرامیکی نسوز 37340
 قالب سرامیکی نسوز 37340
 های سیلیکون کاربید کاست 37340
 های سرامیکی نازل 37340

کـش،   سازی، سفال پایه یا پرکننده، سفال پوشش بام، دودکش، کالهک دودکـش، لولـه    آجر ساختمان، بلوک کف    3735
 تزیینات معماری و سایر اشیای ساختمانی از سرامیک غیر نسوز

کـش،   سازی، سفال پایه یا پرکننده، سفال پوشش بام، دودکش، کالهک دودکـش، لولـه     آجر ساختمان، بلوک کف    37350
 یینات معماری و سایر اشیای ساختمانی از سرامیک غیر نسوزتز

 آجر سفالی 37350
 آجر ضد اسید 37350
 آجر فشاری 37350
 آجر ماسه سیمانی 37350
 آجر ماشینی 37350
 آجر ساختمانی مجوف از ماسه سنگ سیاه 37350
 دار آجر لعاب 37350
 آجر ماسه آهکی 37350
 آجرنما پرسی 37350
 انواع آجر 37350
 انواع سفال 37350
 بلوک سفالی تیغه 37350
 بلوک سفالی سقف 37350
 تایل سقفی از ماسه و مواد پالستیک 37350
 سفال سقف 37350
 قطعات ضد فرسایش 37350
 کالهک دودکش سفالی 37350

 لوله، ناودان، آبراهه و اتصاالت لوله از سرامیک غیر نسوز 3736
 ان، آبراهه و اتصاالت لوله از سرامیک غیر نسوزلوله، ناود 37360
 لوله سفالی 37360
 لوله و اتصاالت سرامیکی 37360



337 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لوله و اتصاالت سفالی 37360

 کردن کف و دیوار، از سرامیک؛ قطعـات مکعـب شـکل و مـشابه آن از جـنس                     کاشی برای فرش کردن یا روکش      3737
 سرامیک برای موزاییک

 کردن کف و دیوار، از سرامیک؛ قطعـات مکعـب شـکل و مـشابه آن از جـنس                      کردن یا روکش   کاشی برای فرش   37370
 سرامیک برای موزاییک

 انواع کاشی 37370
 پخت سوم کاشی سرامیک و چینی 37370
 قطعات ویژه کاشی و سرامیک 37370
 کاشی دیواری 37370
 کاشی سرامیکی کف 37370
 کاشی گرانیتی 37370
 رنگ رق و هفتکاشی مع 37370
 کاشی مینیاتوری 37370

 سیمان، آهک و گچ 374
 انواع گچ 3741

 انواع گچ 37410
 )گچ شوره(بندی خاک گچ  بسته 37410
 ) رنگی–سفید(گچ تحریر  37410
 )مل(گچ خیاطی  37410
 گچ ساختمانی 37410
 )بندی شده بسته(گچ ساختمانی  37410
 )فله(گچ ساختمانی  37410
 گچ صنعتی 37410
 گچ طبی 37410
 گچ غیر ساختمانی 37410

 )بند آهک آب(آهک زنده، آهک مرده و آهک هیدرولیکی  3742
 )بند آهک آب(آهک زنده، آهک مرده و آهک هیدرولیکی  37420
 آهک کلوخه 37420
 آهک معمولی 37420
 آهک میکرونیزه 37420
 آهک هیدراته 37420
 )بند  آبآهک(آهک هیدرولیکی  37420
 انواع آهک 37420



338 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلینکر سیمان 3743
 کلینکر سیمان 37430
 کلینگر سفید و رنگی 37430
 کلینگر سیمان 37430

 صورت کلینکر های هیدرولیکی مشابه، بجز به سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره و سیمان 3744
 صورت کلینکر های هیدرولیکی مشابه، بجز به و سیمانسیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره  37440
 انواع سیمان 37440
 سیمان پوزوالن 37440
 های نفت سیمان حفاری مخصوص چاه 37440
 )معمولی(سیمان خاکستری  37440
 سیمان سفید و رنگی 37440
 سیمان ضد سولفات 37440

 دولومی تکلیس شده یابه هم فشرده 3745
 لیس شده یا به هم فشردهدولومی تک 37450

 کاالهای ساخته شده از بتن، سیمان و گچ 375
 انواع مالط و بتن غیر نسوز 3751

 انواع مالط و بتن غیر نسوز 37510
 انواع بتون و مالت از قبل مخلوط شده 37510
 بتون آماده 37510
 بتون خشک 37510
 بتون سبک 37510
 های سخت گرانول بتون 37510

 ، بلوک و کاالهای مشابه از الیاف گیاهی، کاه یا ضایعات چوب فشرده شده با مواد چسبنده معدنی)صفحه(رق و 3752
 ، بلوک و کاالهای مشابه از الیاف گیاهی، کاه یا ضایعات چوب فشرده شده با مواد چسبنده معدنی)صفحه(ورق  37520
 )چوب و سیمان(های هوا بلیت  ورق 37520

 خته شده از گچ یا ترکیبات گچیکاالهای سا 3753
 کاالهای ساخته شده از گچ یا ترکیبات گچ 37530
 انواع سقف کاذب 37530
 بلوک گچی دیوار 37530
 ساخته دیوار گچی پیش 37530
 )گچی(سقف کاذب  37530



339 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قالب گچی 37530
 ساخته قطعات گچبری پیش 37530
 کاالهای گچی ساختمانی 37530
 مجسمه گچی 37530

 فرش، آجر و کاالهای مشابه از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی کاشی، سنگ 3754
 فرش، آجر و کاالهای مشابه از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی کاشی، سنگ 37540
 بلوک نما 37540
 پله سیمانی 37540
 سقف بتونی 37540
 قرنیز سیمانی 37540
  موزاییک–کفپوش سیمانی 37540

 ای از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی برای بنا یا مهندسی راه و ساختمان ساخته سازه اجزاء پیش 3755
 ای از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی برای بنا یا مهندسی راه و ساختمان ساخته سازه اجزاء پیش 37550
 بلوک دیواری 37550
 بلوک سقفی 37550
 پانل بتونی 37550
 تایل سقفی بتونی 37550
 فشرده سیمانی چه پیشتیر 37550
 تیرچه زیگزاک سیمانی 37550
 چارچوب بتونی 37550
 حوض بتونی 37550
 ای بتونی دیوار دو صفحه 37550
 ساخته بتونی و سبک قطعات پیش 37550
 ساخته پرلیت قطعات پیش 37550
 لوله بتونی فاضالب 37550
 لوله بتونی مسلح 37550
 نرده بتونی 37550

 االهای ساخته شده از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعیسایر ک 3756
 سایر کاالهای ساخته شده از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی 37560
 ایمهاف تانک بتونی 37560
 های خطوط انتقال نیرو پایه بتونی دکل 37560
 پل بتونی 37560
 های سیمانی تراورس 37560



340 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تیر بتونی برق 37560
 جدول سیمانی 37560
 حکاکی روی سنگ مصنوعات سنگی 37560
 حلقه چاه سیمانی 37560
 دال سیمانی 37560
 درپوش سیمانی 37560
 سایر کاالهای بتونی 37560
 سپتیک تانک بتونی 37560
 سنگ مصنوعی 37560
 سنگ مهندسی 37560
 شبکه بتونی 37560
 فراوری سنگ مصنوعی 37560
 قالب بتونی 37560
 ی بتونیقطعات تزیین 37560
 )بتونی(کانال آبرسانی کشاورزی  37560
 کنسول سیمانی 37560
 لوازم بهداشتی سیمانی 37560
 لوله بتونی غیر مسلح 37560
 مصنوعات سنگی 37560

 نسوز، سیمان و الیاف سلولزی و کاالهای مشابه کاالهای ساخته شده از سیمان و پنبه 3757
 نسوز، سیمان و الیاف سلولزی و کاالهای مشابه  و پنبهکاالهای ساخته شده از سیمان 37570
 اتصاالت آزبست 37570
 های آزبست سیمانی تخت بری ورقه پالک 37570
 کاال از سیمان آزبست 37570
 لوله آزبست 37570
 لوله سیمانی با الیاف مصنوعی 37570
 لوله و اتصالت آزبستی 37570
 ورق آزبست نسوز مسلح 37570
 ورق سیمانی از الیاف مصنوعی نسوز 37570
 های آزبست نسوز ورق 37570

 بود یا ساختمانی و کاالهای مربوط به آن سنگ یاد  376



341 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

فـرش، سـنگ بـرای        بجز سنگ برای سنگ   (ها    سنگ مرمر، تراورتن ورخام، کار شده و اشیای ساخته شده از آن            3761
؛ دانه، تراشـه و پـودر از سـنگ          )همانند(گوش، مکعب    ارفرش، چه   صورت لوح برای سنگ     رو، سنگ به    کناره پیاده 

 .طور مصنوعی رنگ شده باشد مرمر، تراورتن ورخام که به
فـرش، سـنگ بـرای        بجز سنگ برای سنگ   (ها    سنگ مرمر، تراورتن ورخام، کار شده و اشیای ساخته شده از آن            37610

؛ دانه، تراشـه و پـودر از سـنگ          )همانند(کعب  گوش، م  فرش، چهار   صورت لوح برای سنگ     رو، سنگ به    کناره پیاده 
 .طور مصنوعی رنگ شده باشد مرمر، تراورتن ورخام که به

 انواع سنگبری 37610
 های طبیعی های گرانیتی بر روی سنگ ایجاد طرح 37610
 پودر سنگ 37610
 سرویس بهداشتی سنگی 37610
 )سنگ ماربلی یا غیر گرانیتی(سنگبری  37610
 )های گرانیتی سنگ(ری سنگب 37610
 شویی سینک سنگی ظرف 37610
 ظروف سنگی 37610

های طبیعـی کـه       ها و پودر سنگ     ها، تراشه   های یاد بود یا سنگ کار شده و کاالهای مربوط، سایر دانه             سایر سنگ  3769
 طور مصنوعی رنگ شده، کاالهای ساخته شده از سنگ لوح به

های طبیعـی کـه       ها و پودر سنگ     ها، تراشه    کار شده و کاالهای مربوط؛ سایر دانه       های یاد بود یا سنگ      سایر سنگ  37690
 طور مصنوعی رنگ شده؛ کاالهای ساخته شده از سنگ لوح به

 اسلب 37690
 صورت جدول برش سنگ به 37690
 بلوک سنگ 37690
 معرق سنگ، کاشی، سرامیک و گرانیت 37690

 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه 379
هـای    های مشابه، بدون پایه؛ و قطعات مربوط از سنگ          انواع سنگ آسیا، سنگ سنباده، سنگ چرخ تراش و سنگ          3791

های طبیعـی یـا مـصنوعی،        های طبیعی یا مصنوعی فشرده یا از سرامیک؛ پودر یا دانه ساینده            طبیعی، از ساینده  
  سایر موادگاهی از ماده نسجی، کاغذ یا روی تکیه

هـای    های مشابه، بدون پایه؛ و قطعات مربوط از سنگ          انواع سنگ آسیا، سنگ سنباده، سنگ چرخ تراش و سنگ          37910
های طبیعـی یـا مـصنوعی،        های طبیعی یا مصنوعی فشرده یا از سرامیک؛ پودر یا دانه ساینده            طبیعی، از ساینده  

 گاهی از ماده نسجی، کاغذ یا سایر مواد روی تکیه
 اسکاچ صنعتی 37910
 زنی انواع پدو هلدر سمباده 37910
 روغن سمباده 37910
 ای سمباده پارچه 37910
 سمباده کاغذی 37910



342 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پذیر سمباده انعطاف 37910
 سنگ آسیاب 37910
 سنگ برش 37910
 ساب سنگ 37910
 دهنده و انواع سمباده های تیزکننده و صیقل سنگ 37910

نسوز و کربنات منیـزیم؛ کاالهـای        نسوز یا با بنیان پنبه       های دارای بنیان پنبه       نسوز کار شده؛ مخلوط    الیاف پنبه    3792
  نسوز ساخته شده از مخلوط مزبور یا از پنبه

نسوز و کربنات منیـزیم؛ کاالهـای        نسوز یا با بنیان پنبه       های دارای بنیان پنبه        نسوز کار شده؛ مخلوط     الیاف پنبه  37920
 نسوز ه شده از مخلوط مزبور یا از پنبه ساخت

 پارچه نسوز 37920
 پوشاک نسوز 37920
 دستکش نسوز 37920
 ریسمان نسوز 37920
 کفش نسوز 37920
 کاله نسوز 37920
 نخ نسوز 37920
 واشر نسوز 37920
 )سه الیه(ورق نسوز  37920

 کاالهای ساخته شده از آسفالت یا از مواد مشابه 3793
 کاالهای ساخته شده از آسفالت یا از مواد مشابه 37930
 آسفالت 37930

های قیردار با بنیان آسفالت طبیعی، با بنیان قیر طبیعی، با بنیان قیر نفتی، با بنیان قطران معدنی یا تفاله                      مخلوط 3794
 قطران معدنی

، با بنیان قیر نفتی، با بنیان قطران معدنی یا تفاله           های قیردار با بنیان آسفالت طبیعی، با بنیان قیر طبیعی           مخلوط 37940
 قطران معدنی

 ماستیک آسفالت 37940

هـا بـه شـکل       های مبتنی بر گرافیت یا سایر کـربن        کلوئیدی، فراورده   گرافیت مصنوعی، گرافیت کلوئیدی یا نیمه      3795
 ساخته نیمه

هـا بـه شـکل       های مبتنی بر گرافیت یا سایر کـربن        وردهکلوئیدی، فرا   گرافیت مصنوعی، گرافیت کلوئیدی یا نیمه      37950
 ساخته نیمه

 کوراندوم مصنوعی 3796
 کوراندوم مصنوعی 37960



343 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

شامل پشم معدنی، مواد معدنی منبسط شده، میکـای         (بندی نشده در جای دیگر        فلزی طبقه  محصوالت کانی غیر     3799
ها و کاالهای ساخته شـده     کتریکی از گرافیت یا سایر کربن     ال کار شده، کاالهای ساخته شده از میکا، کاالهای غیر          

 از تورب
شامل پشم معدنی، مواد معدنی منبسط شده، میکـای         (بندی نشده در جای دیگر        فلزی طبقه  محصوالت کانی غیر     37990

 ساخته شـده  ها و کاالهای   الکتریکی از گرافیت یا سایر کربن      کار شده، کاالهای ساخته شده از میکا، کاالهای غیر          
 از تورب

 سازی مواد اولیه چینی و سرامیک آماده 37990
  التن 37990
  )caramic fiber(الیاف سرامیکی  37990
 انواع پودرهای صنعتی و معدنی 37990
 انواع پوکه صنعتی و معدنی 37990
  انواع پوکه معدنی 37990
 بنتون 37990
 بندی شده پرلیت دانه 37990
 نبسط شدهپرلیت م 37990
 پشم سنگ 37990
 خاک رنگبر 37990
 دانه میکا از پرلیت 37990
 بندی شده ریگ دانه 37990
 سایر فراوری کانی غیر فلزی 37990
 بندی شده سنگ دانه 37990
 بندی شده سیلیس دانه 37990
 بندی شن و ماسه شستشو و دانه 37990
 شستشوی کائولن 37990
 لطال روی کربن فعا 37990
 عایق پشم شیشه 37990
 عایق حرارتی 37990
 عایق رطوبتی 37990
 ) غیر مغناطیسی–مغناطیسی(عایق صدا  37990
 ساخته نسوز و ضد آب های پیش عایق 37990
 سازی خاک آوری و آماده عمل 37990
 های سبک پومیس فراوری دانه 37990
 های غیر فلزی فراوری کانی 37990
 های فلزی یفراوری کان 37990



344 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فلز منیزیم 37990
 کت راک یا پودر شکننده سنگ و بتن 37990
 )پلی کریت(لوله از مواد کانی و رزین پلی استر  37990
 ماسه استاندارد 37990
 دار ماسه چسب 37990
 محصوالت ساخته شده از میکا 37990
 واشر گرافیتی 37990

 بندی نشده در جای دیگر بقهنقل ط مبلمان، سایر کاالهای قبل حمل و  38
 مبلمان 381

 انواع صندلی 3811
 انواع صندلی، عمدتاً با چارچوب فلزی 38111
 انواع صندلی با چارچوب فلزی 38111
 صندلی اجتماعات 38111
 صندلی پارکی 38111
 صندلی خودرو 38111
 صندلی دانشجویی 38111
 صندلی هواپیما 38111
 مبلمان کشتی 38111
 مبلمان وسایط نقلیه 38111
 نیمکت پایه فلزی 38111

 انواع صندلی، عمدتاً با چارچوب چوبی 38112
 انواع صندلی با چارچوب چوبی 38112
 نیمکت تمام چوب 38112

 سایر انواع صندلی 38119
 سایر انواع صندلی 38119
 صندلی پالستیکی 38119
 چوب صندلی تمام 38119

 از نوع مورد استفاده در دفترهای کارسایر مبلمان،  3812
 سایر مبلمان فلزی، از نوع مورد استفاده در دفترهای کار 38121
 سایر انواع مبلمان فلزی 38121
 فایل فلزی 38121
 قفسه فلزی 38121



345 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کتابخانه فلزی 38121
 مبلمان اداری فلزی 38121
 کشی میز نقشه 38121
 میز تحریر فلزی 38121
 ز مغناطیسیمی 38121
 )فلزی(میز و نیمکت مدارس  38121

 سایر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در دفترهای کار 38122
 سایر انواع مبلمان چوبی 38122
 فایل چوبی 38122
 قفسه چوبی 38122
 مبلمان اداری چوبی 38122
 )چوبی(میز و نیمکت مدارس  38122
 میز تحریر چوبی 38122
  کنفرانس چوبیمیز 38122
 میلمان اتاق کنفرانس 38122

 سایر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در آشپزخانه 3813
 سایر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در آشپزخانه 38130
 سایر مبلمان مورد استفاده در آشپزخانه 38130
 خوری میز چای 38130
 میز ناهارخوری چوبی 38130

 بندی نشده در جای دیگر بلمان طبقهسایر م 3814
 بندی نشده در جای دیگر سایر مبلمان طبقه 38140
 انواع تختخواب 38140
 انواع تختخواب چوبی 38140
 انواع مبل 38140
 انواع میز پذیرایی 38140
 انواع میز کامپیوتر چوبی 38140
 انواع میز کامپیوتر فایبرگالس 38140
 بوفه چوبی 38140
 پایه آالت موسیقی 38140
 تختخواب دو نفره 38140
 تختخواب فلزی 38140
 تختخواب یک نفره 38140



346 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جا کفشی 38140
 جا لباسی چوبی 38140
 ای چوبی جا مجله 38140
 درب فلزی کابینت 38140
 سایر مبلمان خانگی 38140
 سرویس اتاق خواب 38140
 سرویس خواب نوزاد 38140
 بیکابینت چو 38140
 کابینت فلزی 38140
 کتابخانه چوبی 38140
 کمد چوبی 38140
 گهواره 38140
 مبلمان استیل 38140
 )بدون پایه(مبلمان منازل  38140
 میز اتو 38140
 میز زیر تلفن 38140
 میز زیر تلویویزنی 38140
 میز زیر چرخ خیاطی 38140
 میز و صندلی فایبرگالس 38140
 ی ورزالیتمیز و صندل 38140
 میز و نیمکت فایبرگالس 38140
 ای میزهای شیشه 38140

انواع پایه تشک؛ انواع تشک دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کـائوچو یـا از       3815
 مواد پالستیکی اسفنجی، اعم از روکش شده یا نشده

ای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کـائوچو یـا از   انواع پایه تشک؛ انواع تشک دار    38150
 مواد پالستیکی اسفنجی، اعم از روکش شده یا نشده

 انواع تشک 38150
 تشک اسفنجی 38150
 تشک برقی 38150
 تشک خوشخواب 38150
 تشک فنری 38150

 اجزا و قطعات مبلمان 3816
 مبلماناجزا و قطعات  38160



347 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جواهرآالت و کاالهای مربوط به آن 382
 انواع مروارید، طبیعی یا پرورشی و کار نشده 3821

 انواع مروارید، طبیعی یا پرورشی و کار نشده 38210
 انواع مروارید پرورشی 38210

بازسازی شده قیمتی یا های مصنوعی یا  قیمتی، انواع سنگ های قیمتی یا نیمه     انواع مروارید پرورشی، انواع سنگ     3822
طـور سـاده اره       هایی کـه بـه      بجز آن (، کار شده    )های صنعتی و کوارتز پیزوالکتریک      بجز انواع الماس  (قیمتی    نیمه

، ولی به نخ کشیده نشده، سوار نشده، یا کار گذارده     )شده، شکسته و تراش داده شده، یا تا حدی شکل داده شده           
 نشده

های مصنوعی یا بازسازی شده قیمتی یا  قیمتی، انواع سنگ های قیمتی یا نیمه     انواع سنگ انواع مروارید پرورشی،     38220
طـور سـاده اره       هایی کـه بـه      بجز آن (، کار شده    )های صنعتی و کوارتز پیزوالکتریک      بجز انواع الماس  (قیمتی    نیمه

سوار نشده، یا کار گذارده ، ولی به نخ کشیده نشده،     )شده، شکسته و تراش داده شده، یا تا حدی شکل داده شده           
 نشده

 های قیمتی کار شده و کار نشده انواع سنگ 38220
 های مصنوعی قیمتی کار شده انواع سنگ 38220
 قیمتی کار شده و کار نشده های نیمه انواع سنگ 38220

 یمتیق های طبیعی یا مصنوعی قیمتی یا نیمه های صنعتی کار شده خاکه و پودر سنگ انواع الماس 3823
 قیمتی های طبیعی یا مصنوعی قیمتی یا نیمه های صنعتی کار شده خاکه و پودر سنگ انواع الماس 38230
 الماس سنگبری 38230
 بری الماس شیشه 38230
 الماس صنعتی کار شده 38230
 های طبیعی یا مصنوعی قیمتی خاکه و پودر سنگ 38230

 از فلزات قیمتی یا روکش شده با فلزات قیمتی؛ کاالهای ساخته شـده از               جواهرآالت و سایر کاالهای ساخته شده      3824
 )طبیعی، مصنوعی یا بازسازی شده(قیمتی  های قیمتی یا نیمه مروارید طبیعی یا پرورشی یا سنگ

 جواهرآالت و سایر کاالهای ساخته شده از فلزات قیمتی یا روکش شده با فلزات قیمتی؛ کاالهای ساخته شـده از                    38240
 )طبیعی، مصنوعی یا بازسازی شده(قیمتی  های قیمتی یا نیمه مروارید طبیعی یا پرورشی یا سنگ

 )از فلزات قیمتی(اندهای آبکاری  38240
 جواهرآالت روکش شده از فلزات قیمتی 38240
 جواهرآالت ساخته شده از فلزات قیمتی 38240
 ات قیمتیجواهرآالت و سایر کاالهای ساخته شده از فلز 38240
 کاالهای ساخته شده از فلزات قیمتی 38240

 سکه 3825
 سکه 38250



348 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع آالت موسیقی 383
 انواع پیانو و سایر آالت موسیقی زهی دارای صفحه کلید 3831

 انواع پیانو و سایر آالت موسیقی زهی دارای صفحه کلید 38310
 ارگ با صفحه کلید 38310
 پیانو 38310

 انواع آالت موسیقی زهیسایر  3832
 سایر انواع آالت موسیقی زهی 38320
 آالت موسیقی زهی 38320
 سنتور 38320

 )شامل انواع ارگ بادی، آکوردئون و سازهای بادی برنجی(انواع آالت موسیقی بادی  3833
 )شامل انواع ارگ بادی، آکوردئون و سازهای بادی برنجی(انواع آالت موسیقی بادی  38330
 انواع آکاردئون 38330
 سازهای بادی 38330

 .شود ها توسط نیروی برق تولید یا تقویت می انواع آالت موسیقی که صدای آن 3834
 .شود ها توسط نیروی برق تولید یا تقویت می انواع آالت موسیقی که صدای آن 38340
 .شد ت میها توسط برق تولید یا تقوی انواع سازهای موسیقی که صدای آن 38340

؛ آالت موسـیقی تقلیـد      )های اماکن تفریحی    شامل آالت ضربی، انواع جعبه موسیقی و ارگ       (سایر آالت موسیقی     3835
دهنده صوتی که از طریق دمیدن با دهان عمل           صدای پرندگان؛ انواع سوت؛ انواع شیپور خبر و سایر آالت عالمت          

 .کند می
؛ آالت موسـیقی تقلیـد      )های اماکن تفریحی    ، انواع جعبه موسیقی و ارگ     شامل آالت ضربی  (سایر آالت موسیقی     38350

دهنده صوتی که از طریق دمیدن با دهان عمل           صدای پرندگان؛ انواع سوت؛ انواع شیپور خبر و سایر آالت عالمت          
 .کند می

نای مخصوص کوک و میزان     ، انواع دیاپازون و انواع      )مترونوم(قطعات و ملحقات آالت موسیقی؛ انواع میزانه شمار          3836
 کردن بعضی آالت موسیقی و تنظیم صدا

، انواع دیاپازون و انواع نای مخصوص کوک و میزان          )مترونوم(قطعات و ملحقات آالت موسیقی؛ انواع میزانه شمار          38360
 کردن بعضی آالت موسیقی و تنظیم صدا

 انواع کاالهای ورزشی 384
هـای   هـای مخـصوص اسـکیت روی یـخ و کفـش      تجهیزات اسکی روی برف؛ کفشانواع اسکی روی برف و سایر    3841

 مخصوص اسکیت روی زمین
هـای   هـای مخـصوص اسـکیت روی یـخ و کفـش     انواع اسکی روی برف و سایر تجهیزات اسکی روی برف؛ کفش 38410



349 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مخصوص اسکیت روی زمین
 وسایل و تجهیزات اسکی 38410

 های آبی ، تخته شناور شراعی و سایر تجهیزات برای ورزشاسکی روی آب، تخته اسکی روی آب 3842
 های آبی اسکی روی آب، تخته اسکی روی آب، تخته شناور شراعی و سایر تجهیزات برای ورزش 38420
 وسایل و تجهیزات استخر شنا 38420

 ی ورزشکارانساز ها و کاالهای مخصوص تمرین و آماده کاالها و تجهیزات مورد استفاده در ورزشگاه 3843
 سازی ورزشکاران ها و کاالهای مخصوص تمرین و آماده کاالها و تجهیزات مورد استفاده در ورزشگاه 38430
 های ورزشی انواع دستگاه 38430
 تشک کشتی 38430
 )الغرکننده شکم(دستگاه آپ شیپر ورزشی  38430
 دستگاه اسکی ثابت ورزشی 38430
 دستگاه توسن ورزشی 38430
 دستگاه دوی برقی 38430
 دوچرخه ثابت ورزشی 38430
 وسایل و تجهیزات بدنسازی 38430
 وسایل و تجهیزات ژیمناستیک 38430
 وسایل ورزشی رزمی 38430
 وسایل ورزشی کشتی 38430

های   ع دستکش شامل انوا (گیرد    هایی که در فضای باز انجام می        ها یا بازی    سایر انواع کاالها و تجهیزات برای ورزش       3844
؛ استخرهای شـنا و حـوض       )ورزشی توپ، چوب گلف، وسایل تنیس روی میز و انواع راکت برای تنیس روی چمن              

 ها بازی برای بچه
های   شامل انواع دستکش  (گیرد    هایی که در فضای باز انجام می        ها یا بازی    سایر انواع کاالها و تجهیزات برای ورزش       38440

؛ استخرهای شـنا و حـوض       )ل تنیس روی میز و انواع راکت برای تنیس روی چمن          ورزشی توپ، چوب گلف، وسای    
 ها بازی برای بچه

 های ورزشی انواع توپ 38440
 )…والیبال و بسکتبال و(های ورزشی  انواع تیرک 38440
 انواع دستکش ایمنی ورزشی 38440
 های ورزشی و چوب چوگان انواع راکت 38440
  ورزشیانواع کاله ایمنی 38440
 انواع کاله و دستکش ایمنی ورزشی 38440
 انواع میزهای ورزشی 38440
 توپ بدمینتون 38440
 توپ بسکتبال 38440



350 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پنگ توپ پینگ 38440
 توپ تنیس 38440
 توپ فوتبال 38440
 توپ والیبال 38440
 های پالستیکی توپ 38440
 های پالستیکی با رویه چرمی توپ 38440
 وگانچوب چ 38440
 پنگ راکت پینگ 38440
 راکت تنیس 38440
 سایر وسایل و ادوات ورزشی 38440
 لوازم ضروری کوهنوردی 38440
 پنگ میز پینگ 38440
 وسایل و تجهیزات اسکیت 38440
 وسایل و تجهیزات دومیدانی 38440
 برداری وسایل و تجهیزات وزنه 38440
 وسایل و تجهیزات هاکی 38440

اع چوب ماهیگیری و ضمائم آن، انواع تور ماهیگیری، تور پروانه گیری و تورهای مشابه؛ پرنده مصنوعی بـرای                   انو 3845
 جلب شکار و لوازم مشابه برای صید و شکار

گیری و تورهای مشابه؛ پرنده مصنوعی بـرای          انواع چوب ماهیگیری و ضمائم آن، انواع تور ماهیگیری، تور پروانه           38450
 لوازم مشابه برای صید و شکارجلب شکار و 

 توردستی ماهیگیری 38450
 )گرگور(تور فلزی ماهیگیری  38450
 دستگاه کبوترگلی 38450
 لوازم ضروری شکار 38450
 لوازم ضروری ماهیگیری 38450

 بازی  انواع وسایل بازی و اسباب 385
 .ری اطفال طراحی شده استدار که برای سوا های چرخ بازی انواع کالسکه عروسک؛ اسباب 3851

 .دار که برای سواری اطفال طراحی شده است های چرخ بازی انواع کالسکه عروسک؛ اسباب 38510
 )بجز دوچرخه(دار مخصوص سواری  های چرخ بازی اسباب 38510
 چرخ بچه 38510
 روروک 38510
 ماشین بچه 38510

 حیوانات یا موجوداتی غیر از انسانهای شکل  بازی های شبیه انسان؛ اسباب عروسک 3852



351 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های شکل حیوانات یا موجوداتی غیر از انسان بازی های شبیه انسان؛ اسباب عروسک 38520
 آدمک آهنی 38520
 بازی عروسکی به شکل سایر موجودات اسباب 38520
 انواع عروسک 38520
 انواع عروسک به شکل انسان یا سایر موجودات 38520
 ای پارچهعروسک  38520
 عروسک پالستیکی 38520

 های شبیه انسان قطعات و ملحقات عروسک 3853
 های شبیه انسان قطعات و ملحقات عروسک 38530

های سر هم بندی و  های کوچک مقیاس کیت  ها؛ مدل   بازی و ریل، عالئم و سایر ملحقات آن         انواع قطار برقی اسباب    3854
 بازی ساختمانیهای ساختمانی و وسایل  سایر مجموعه

های سر هم بندی و  های کوچک مقیاس کیت  ها؛ مدل   بازی و ریل، عالئم و سایر ملحقات آن         انواع قطار برقی اسباب    38540
 های ساختمانی و وسایل بازی ساختمانی سایر مجموعه

 )تفریحی(های کوچک شده  مدل 38540

 بازی انواع پازل اسباب 3855
 زیبا انواع پازل اسباب 38550
 انواع پازل 38550

 )بازی شامل آالت موسیقی اسباب(بازی،  سایر انواع اسباب 3856
 )بازی شامل آالت موسیقی اسباب(بازی،  سایر انواع اسباب 38560
 بازی صورت اسباب آالت و ادوات به 38560
 های پالستیکی اسباب بازی 38560
 های الستیکی اسباب بازی 38560
 بادکنک 38560
 بادکنک و خمیربازی 38560
 تخم مرغ شانسی 38560
 خمیربازی 38560
 بازی سایر انواع اسباب 38560

 )ورق(بازی  کارت 3857
 )ورق(بازی  کارت 38570

 .کند های ویدئویی از نوعی که با گیرنده تلویزیونی کار می انواع بازی 3858
 .کند  تلویزیونی کار میهای ویدئویی از نوعی که با گیرنده انواع بازی 38580



352 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های الکترونیکی بازی 38580
 های کامپیوتری بازی 38580

مـشتمل بـر وسـایل بیلیـارد،     (های رومیزی یا داخل سالن  ، بازی)فانفار(های تفریحی  سایر وسایل برای مجموعه   3859
ات اتوماتیـک بـازی     هـای کـازینو و تجهیـز        های خاص، میزهای مخصوص برای بـازی        دار برای بازی    میزهای میله 

 .کند های ویدئویی از نوعی که با گیرنده تلویزیونی کار می ، بجز بازی)بولینگ
مـشتمل بـر وسـایل بیلیـارد،     (های رومیزی یا داخل سالن  ، بازی)فانفار(های تفریحی  سایر وسایل برای مجموعه   38590

 کـازینو و تجهیـزات اتوماتیـک بـازی          هـای   های خاص، میزهای مخصوص برای بـازی        دار برای بازی    میزهای میله 
 .کند های ویدئویی از نوعی که با گیرنده تلویزیونی کار می ، بجز بازی)بولینگ

 کاالهای شهر بازی 38590
 میز فوتبال دستی 38590
 وسایل شهر بازی 38590

 انواع چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازی و سایر وسایل سرگرمی در اماکن تفریحی 386
 انواع چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازی و سایر وسایل سرگرمی در اماکن تفریحی 3860

 انواع چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازی و سایر وسایل سرگرمی در اماکن تفریحی 38600
 ها وسایل بازی و تفریحی پارک 38600

 ساخته های پیش ساختمان 387
 ساخته های پیش ساختمان 3870

 ساخته های پیش مانساخت 38700
 ساخته ثابت خانه پیش 38700
 )کانکس(ساخته متحرک  خانه پیش 38700

 بندی نشده در جای دیگر سایر کاالهای ساخته شده و طبقه 389
 تحریر یا نوارهای مشابه، استامپ و اقالم مشابه انواع قلم، مداد، مهر، نوار ماشین 3891

ها؛ انـواع مـداد رنگـی و          اری، مداد، جاقلمی، جامدادی و اشیاء مشابه و اجزای آن         برد انواع قلم، خودنویس نسخه    38911
 مداد شمعی مغز مداد، پاستل، زغال رسامی و گچ

 اسلت مداد 38911
 انواع خودکار و خودنویس 38911
 نویس انواع ماژیک و روان 38911
 انواع مداد  38911
 انواع مداد و اجزای مداد 38911
 رپرگا 38911
 خودکار 38911
 خودنویس 38911



353 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نویس روان 38911
 های ترسیمی قلم 38911
 ماژیک 38911
 مداد اتود 38911
 مداد رنگی 38911
 مداد سیاه 38911
 مداد شمعی 38911
 مغز اتود 38911
 مغز خودکار 38911
 مغز مداد 38911

قالب (، طراحی شده برای کار با دست؛ ورساد دستی …زنی و هزنی، مهر برای ممهور کردن یا شمار   انواع مهر تاریخ   38912
تحریر یا نوارهای مـشابه؛ آمـاده شـده بـرای             های چاپ دستی دارای ورساد؛ نوار ماشین        و دستگاه ) چینی  حروف
 )تامپون مرکب(گذاری، انواع استامپ  زنی یا نشان نقش

 استامپ 38912
 جاچسبی 38912
 زنی پاکت لوازمات چسب 38912
 زنی دستی گذاری و شماره مهرهای تاریخ 38912
 نوار چاپگر کامپیوتر 38912
 گیر دستگاه تایپ نوار غلط 38912
 تحریر نوار ماشین 38912

کاری، دکمه، دکمه قابلمه، دکمـه       انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انواع عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شالق سوار             3892
 )قالب دکمه منگنه نشده(شاری، زیپ و اجزای وابسته به آن؛ دکمه تکمیل نشده فشاری، دکمه سردست ف

 …کاری و انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انواع عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شالق سوار 38921
 انواع چتر 38921
 انواع عصا 38921
 رانی  چتر کیبی 38921
 چتر آفتابی 38921
 تنسده نشعصا قابل استفا 38921

قطعات، تزیینات و ملحقات مربوط به انواع چتر بارانی، چتر آفتابی، انواع عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شـالق                    38922
 …کاری و سوار

 ای، دکمه فشاری، دکمه سردست فشاری و اجزای وابسته به آن؛ انواع دکمه؛ انواع زیپ انواع دکمه قابلمه 38923
 انواع دکمه 38923



354 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع زیپ 38923
 دکمه باکالیتی 38923
 دکمه پالستیکی 38923
 دکمه صدفی 38923
 دکمه غیر فلزی 38923
 دکمه فشاری 38923
 دکمه فلزی 38923
 رزیپ چسبی 38923
 زیپ پالستیکی 38923
 زیپ فلزی 38923
 منگنه فلزی 38923

 ؛ اجزای زیپانواع پولک دکمه و سایر اجزای دکمه؛ دکمه تکمیل نشده 38924
 سرزیپ 38924

 لینولئوم 3893
 لینولئوم 38930

 انواع شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و مداد نسجی عکاسی، استفاده شده 3894
 انواع شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و مداد نسجی عکاسی، استفاده شده ولی ظاهر نشده 38941

 برداری های فیلم  بجز فیلمانواع شیشه و فیلم عکاسی استفاده شده و ظاهر شده 38942

که با لبه برای صدا توأم شده یا نشده باشد، یا فقـط               برداری، استفاده شده و ظاهر شده، اعم از این         های فیلم   فیلم 3895
 .دارای لبه برای صدا باشد

ا نشده باشد، یا فقـط      که با لبه برای صدا توأم شده ی         برداری، استفاده شده و ظاهر شده، اعم از این         های فیلم   فیلم 38950
 .دارای لبه برای صدا باشد

هـای   ها و مجـسمه    ، قلمکار و چاپ سنگی؛ پیکره     )گراور(زنی   انواع تابلو نقاشی، رسامی و پاستل، نمونه اصلی قلم         3896
کاغـذ  (التحریـر، کاغـذ پـستی         اصل، از هر ماده؛ انواع تمبر پستی یا مالیاتی، مهر پستی، پاکت تمبر روز، لـوازم               

شناسی، نژادشناسی،    شناسی، باستان   ، کلکسیون و اشیای کلکسیونی وابسته به جانورشناسی، گیاه        …و) بردارتم
 شناسی؛ اشیای عتیقه سکه

هـای   ها و مجـسمه    ، قلمکار و چاپ سنگی؛ پیکره     )گراور(زنی   انواع تابلو نقاشی، رسامی و پاستل، نمونه اصلی قلم         38960
کاغـذ  (التحریـر، کاغـذ پـستی         ستی یا مالیاتی، مهر پستی، پاکت تمبر روز، لـوازم         اصل، از هر ماده؛ انواع تمبر پ      

شناسی، نژادشناسی،    شناسی، باستان   ، کلکسیون و اشیای کلکسیونی وابسته به جانورشناسی، گیاه        …و) تمبردار
 شناسی؛ اشیای عتیقه سکه

 انواع تابلوهای نقاشی 38960



355 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع مجسمه 38960

پشم یا موی سایر حیوانات یا سایر مواد نسجی؛ انواع کاله گیس، ریش، ابرو و مژه، گیسوی مصنوعی                  موی انسان،    3897
 بندی نشده در جای دیگر، موی اسب ؛ کاالهای ساخته شده از موی انسان طبقه…و

 انکه شسته شده یا چربی گرفته شده باشد یا نباشد، آخال موی انس موی انسان، کار نشده، اعم از این 38971

موی انسان، آراسته، تنک شده، سفید شده یا به نحو دیگر کار شده؛ پشم یـا مـوی سـایر حیوانـات، یـا سـایر                           38972
نسجی آماده شده برای ساختن کاله گیس، و امثال آن؛ انواع کاله گیس، ریش، ابرو، مژه، گیسوی مـصنوعی                    مواد

 ه از موی حیوان یا انسان یا از مواد نسجی؛ کاالهای ساخت…و

 سایر کاالها 3899
بازی و اشـیای      ها، شامل اشیا برای شعبده     ها یا اقالم مربوط به سایر سرگرمی        ها، کارناوال  کاالهای مربوط به جشن    38991

 آور تعجب

 کالسکه بچه و قطعات مربوط به آن 38992
 کالسکه بچه 38992

دار و گردگیـر پـردار؛ گـره و          ، زمین شوی دسته   )وربدون موت (روب مکانیکی دستی      انواع جارو، برس، جاروی کف     38993
 )غیر از نوع غلتکی آن(منگوله آماده برای ساخت جارو یا برس؛ بالشتک و غلتک رنگ؛ تیغه زدودن رنگ 

 )دستی(روب  انواع کف 38993
 برس بین دندانی 38993
 )برای شستن زمین(برس تخت  38993
 برس شیشه شور 38993
 برس کفش 38993
 برس لباس 38993
 های صنعتی برس 38993
 جاروی پالستیکی 38993
 جاروی سنتی 38993
 )دار دسته(روب مکانیکی  جاروی کف 38993
 دار شوی دسته زمین 38993
 مو نقاشی قلم 38993
 مو پالستیکی قلم 38993
 کاردک نقاشی 38993
 مسواک 38993

 و چوب سیگار برای سیگار برگ یا سیگار و قطعـات مربـوط بـه آن؛                 )چپق(ها؛ پیپ     فندک سیگار و سایر فندک     38994
بجـز نـوع     (…، سنجاق سر، سنجاق فرمو، گیره فـر زدن مـو، دسـتگاه فـر زدن مـو و                  …انواع شانه، گیره مو و    

هـا و     های مشابه بـرای آرایـش و پایـه          های بوی خوش و اسپری      و قطعات مربوط؛ اسپری   )  گرمایی آن  –الکتریکی
هـای    ها، قطعه پارچه کرکی مخصوص پودرزنی و بالشتک مخصوص اسـتفاده از مـواد و فـراورده                  های آن   درپوش



356 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آرایشی
 انواع برس مو 38994
 انواع شانه سر 38994
 انواع شانه و وسایل آرایشی مو 38994
 انواع فندک و اجزاء فندک 38994
 تل سر 38994
 گیر سیگار جرم 38994
 سنجاق سر 38994
 فندکسنگ  38994
 گاز فندک اجاق 38994
 فندک برقی 38994
 فندک سیگار یک بار مصرف 38994
 فندک مکانیکی 38994
 گیس کاله 38994
 )کلیپس(گیره سر  38994

زا؛ اقالم ساخته شده     ؛ آلژهای آتش  )بجز سنگ فندک و فتیله    (قطعات مربوط به فندک سیگار و سایر انواع فندک           38995
 بندی نشده در جای دیگر ق طبقهاز مواد قابل احترا

 های طراحی شده برای مقاصد نمایشی، نامناسب برای مصارف دیگر ها و مدل ابزارها، دستگاه 38996
 اسکلت طبیعی 38996
 ها و وسایل آموزشی انواع مدل 38996
 بردهای آموزشی مدار مجتمع 38996
 تابلوهای آموزشی 38996
 تابلوهای برق آموزشی 38996
 البراتور آموزش زبان 38996
 های آزمایشگاهی آموزشی المپ 38996
 مدل آموزشی آزمایشگاهی 38996
 مدل آموزشی ریاضی 38996
 شناسی مدل آموزشی زیست 38996
 مدل آموزشی فیزیک و شیمی 38996
 های آموزشی مدل 38996
 )موالژ آموزشی(های آناتومی بدن  مدل 38996
 برقیوسایل آموزشی  38996
 وسایل آموزشی مخصوص نابینایان 38996
 آموزشی وسایل آموزشی و کمک 38996



357 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آموزشی پالستیک وسایل کمک 38996
 آموزشی گویا وسایل کمک 38996

 جواهرات بدلی 38997
 جواهرات بدلی 38997

 انواع کبریت 38998

ها، انواع     مومی مخروطی،پوست پرندگان با پر آن      شامل انواع شمع، شمع   (بندی نشده در جای دیگر       کاالهای طبقه  38999
گل مصنوعی، کاالهای مربوط به سرگرمی، الک دستی، غربال دستی، انواع فالشک، انواع مـانکن خیـاطی، ابـزار                   

 بندی نشده در جای دیگر ها و قطعات طبقه نمایشی برای استفاده در ویترین مغازه
 انواع تسبیح 38999
 مارشگر نمازانواع تسبیح و ش 38999
 انواع شمع روشنایی 38999
 انواع غربال و الک دستی 38999
 انواع فالسک و یخدان 38999
 انواع گل مصنوعی 38999
 انواع گل مصنوعی، میوه و شاخ و برگ مصنوعی 38999
 انواع مانکن خیاطی 38999
 انواع میوه مصنوعی 38999
 شاخ و برگ مصنوعی 38999
 ارهظروف دو جد 38999
 فالسک آب 38999
 فالسک چای 38999
 فالسک شیشه شیر بچه 38999
 قطره چکان 38999
 یخدان 38999

 آخال یا ضایعات 39
 ضایعات صنایع غذایی و دخانیات 391

 )شامل انواع موی خوک، روده حیوانات، پوست پرندگان پر، استخوان و عاج(خوراکی  مواد زائد خام غیر  3911
 )شامل انواع موی خوک، روده حیوانات، پوست پرندگان پر، استخوان و عاج(خوراکی   زائد خام غیر مواد 39110

هـا و    مانده  ها، پس   آوری غالت یا بقوالت؛ ضایعات مواد گیاهی و سبزی          های حاصل از عمل    مانده سبوس و دیگر پس    3912
ده در تغذیه حیوانـات کـه در جـای دیگـر            صورت پلت یا غیر پلت، از نوع مورد استفا          محصوالت فرعی گیاهی به   

 .بندی نشده است طبقه
هـا و    مانده ها، پس   آوری غالت یا بقوالت؛ ضایعات مواد گیاهی و سبزی          های حاصل از عمل    مانده سبوس و دیگر پس    39120



358 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ـ                     محصوالت فرعی گیاهی به    ر صورت پلت یا غیر پلت، از نوع مورد استفاده در تغذیه حیوانـات کـه در جـای دیگ
 .بندی نشده است طبقه

 های مشابه مانده های ساخت نشاسته و پس مانده پس 3913
 های مشابه مانده های ساخت نشاسته و پس مانده پس 39130

 تفاله چغندر، نیشکر و سایر ضایعات ساخت شکر 3914
 تفاله چغندر، نیشکر و سایر ضایعات ساخت شکر 39140

 ایعات کاکائوپوسته، غالت، پوست و سایر ض 3915
 پوسته، غالت، پوست و سایر ضایعات کاکائو 39150

 تفاله و ضایعات آبجوسازی یا تقطیر 3916
 تفاله و ضایعات آبجوسازی یا تقطیر 39160

 لرد شراب، درد شراب 3917
 لرد شراب، درد شراب 39170

  توتون و تنباکو مانده پس 3918
  توتون و تنباکو مانده پس 39180

 آخال یا ضایعات غیر فلزی 392
 آخال نسجی متفرقه 3921

 آخال ابریشم، حالجی نشده یا شانه نشده 39211

 آخال پشم یا موی نرم یا زبر حیوانات 39212

 کنی آخال پشم یا موی نرم یا زبر حیوانات از ماشین پشم پاک 39213

 کنی پاک آخال پنبه بجز آخال ماشین پنبه  39214

 کنی خال پنبه؛ آخال ماشین پنبه پاکسایر آ 39215

 آخال الیاف دست ساخت 39216

 پوشاک مستعمل و سایر منسوجات مستعمل 39217

 قنـد، طنـاب      کشی، ریسمان و کابل و کاالهای پوسیده ساخته شـده از نـخ             انواع تکه کهنه، آخال نخ قند، طناب       39218
 ریسمان یا کابل، از مواد نسجی



359 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  پودر، و خاکه چرمآخال چرم، گرد، 3922
 آخال چرم، گرد، پودر، و خاکه چرم 39220

 مانده از ساخت خمیر چوب، شامل لینوسولفانات بجز روغن تفاله چوب قلیاب پس 3923
 مانده از ساخت خمیر چوب، شامل لینوسولفانات بجز روغن تفاله چوب قلیاب پس 39230

 آخال و ضایعات کاغذ یا مقوا 3924
  ضایعات کاغذ یا مقواآخال و 39240
 پوشال کاغذی 39240

 های حاصل از آن و پودر و دانه) بجز کائوچوی سخت(قیچی و ضایعات کائوچو،  آخال، دم 3925
 های حاصل از آن و پودر و دانه) بجز کائوچوی سخت(قیچی و ضایعات کائوچو،  آخال، دم 39250

 های رویی بادی مستعمل از کائوچو الستیک 3926
 های رویی بادی مستعمل از کائوچو الستیک 39260

 قیچی و ضایعات انواع پالستیک آخال، دم 3927
 قیچی و ضایعات انواع پالستیک آخال، دم 39270

 خاک اره و آخال و ضایعات چوبی 3928
 خاک اره و آخال و ضایعات چوبی 39280

 آخال یا ضایعات فلزات 393
  آخال حاصل از ساخت آهن یا فوالدجوش، کف، خرده آهن و سایر 3931

 آهن و سایر آخال حاصل از ساخت آهن یا فوالد جوش، کف، خرده 39310

هایی که از ساختن آهن یا        به غیر از آن   (مانده دارای فلز یا ترکیبات فلزی، به غیر از فلزات گرانبها              خاکستر و پس   3932
 )آید فوالد به دست می

هایی که از ساختن آهن یا        به غیر از آن   (رای فلز یا ترکیبات فلزی، به غیر از فلزات گرانبها           مانده دا   خاکستر و پس   39320
 )آید فوالد به دست می

 آخال و ضایعات فلزات قیمتی 3933
 آخال و ضایعات طال یا فلزات روکش شده با طال 39331

 )بجز طال(متی یا روکش شده با فلزات قی) بجز طال(آخال و ضایعات فلزات قیمتی  39332

 خاکستر فلزات گرانبها یا ترکیبات فلزات گرانبها 39333



360 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خال و ضایعات ترکیبات آهن 3934
 آخال و ضایعات ترکیبات آهن 39340

 های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فوالد شمش 3935
 های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فوالد شمش 39350

 ، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی و قلعآخال و ضایعات مس 3936
 آخال و ضایعات مس، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی و قلع 39360

 وسایط نقلیه آبی و سایر ادوات شناورها برای اوراق کردن 3937
 وسایط نقلیه آبی و سایر ادوات شناورها برای اوراق کردن 39370

 های الکتریکی مصرف شده ها و انباره ها، باطری های الکتریکی اولیه؛ قوه ها و انباره ها، باطری آخال و ضایعات قوه 3938
 های الکتریکی مصرف شده ها و انباره ها، باطری های الکتریکی اولیه؛ قوه ها و انباره ها، باطری آخال و ضایعات قوه 39380

 سایر آخال و ضایعات 399
 شهری) ضایعات(زباله،  3991

  شهری)ضایعات(زباله،  39910

 فاضالب و لجن 3992
 فاضالب و لجن 39920

 بیمارستانی) ضایعات(زباله  3993
 بیمارستانی) ضایعات(زباله  39930

 های شیمیایی آلی ضایعات حالل 3994
 های شیمیایی آلی ضایعات حالل 39940

 ضایعات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته 3995
  وابستهضایعات صنایع شیمیایی و صنایع 39950

 بندی نشده در جای دیگر سایر ضایعات شیمیایی طبقه 3999
 بندی نشده در جای دیگر سایر ضایعات شیمیایی طبقه 39990

 آالت و تجهیزات محصوالت فلزی، ماشین 4
 فلزات پایه 41

 آهن و فوالد پایه 411
 مواد اولیه حاصل از استخراج و ذوب آهن یا فوالد 4111



361 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت لخته، بلوک یا سایر اشکال ابتدایی  و چدن اشپیگل بهچدن خام 41111
 شمش چدن 41111

 فرو منگنز 41112
 فرو منگنز کم کربن 41112
 فرو منگنز پر کربن 41112
 فرو منگنز متوسط کربن 41112

 فرو کرم 41113
 فرو کرم پر کربن 41113

 فرو نیکل 41114
 فرو نیکل 41114

 آهنسایر آلیاژهای  41115
 سایر جوانه زاها با پایه آهن و سیلیسم 41115
 هاژسایر فرو آلیا 41115
 فرو انادیوم 41115
 فرو تنگستن 41115
 فرو تیتانیوم 41115
 فرو سیلیکو استرانسیوم 41115
 فرو سیلیکو باریم 41115
 فرو سیلیکو تنگستن 41115
 فرو سیلیکو تیتان 41115
 ومفرو سیلیکو زیر کنی 41115
 فرو سیلیکو کلسیم 41115
 فرو سیلیکو منگنز 41115
 فرو سیلیکو منیزیم 41115
 فرو مولیبدن 41115
 فرو نیوبیوم 41115
  درصد75فرو سیلیسیوم با عیار  41115
  درصد75فرو سیلیسیوم با عیار کمتر از  41115

و سایر محصوالت آهنی اسفنجی، بـه شـکل         های معدنی آهنی     محصوالت آهنی حاصل از احیای مستقیم کلوخه       41116
 درصد وزنی به شکل توده، پلت یا سـایر اشـکال            94/99توده، پلت یا اشکال مشابه؛ آهن یا درجه خلوص حداقل           

 های کوچک و پودر، چدن خام، از چدن اشپینگل یا از آهن و فوالد مشابه؛ دانه
 انواع پودر آهنی و فوالدی 41116



362 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آهن اسفنجی 41116
 بریکت از آهن اسفنجی 41116
 پودر فوالد 41116
 پودر چدن 41116
 پودر آهن 41116
 دانه آهن 41116
 دانه چدن 41116
 های فوالدی دانه 41116
 فراوری پودر آهن 41116
 گندله یا توده آهن 41116

 تمام فوالد خام و محصوالت فوالدی نیمه 4112
 تمام  ت شمش، سایر اشکال اولیه و محصوالت نیمهصور آهن یا فوالد غیر آلیاژی به 41121

 شمش آهن 41121
 شمش آهنی و فوالدی 41121
 )اسلب(های آهنی و فوالدی برای تولید صفحه و ورق  شمش 41121
 تمام به شکل طومار از آهن محصوالت نیمه 41121
 تمام به شکل طومار از فوالد محصوالت نیمه 41121

  نزده یا دیگر فوالدهای آلیاژی تمام از فوالد زنگ  ل اولیه و محصوالت نیمهشمش، سایر اشکا 41122
 شمش سیلیسیم 41122
 )بیلت(شمش فوالد سبک آلیاژی  41122
 )بلوم(شمش فوالد سنگین آلیاژی  41122

 شده  شده و خم   شده، کشیده صورت نورد محصوالت آهن و فوالد به 412
 ز آهن یا فوالد، فقط گرم نورد شدهمحصوالت تخت نورد شده ا 4121

 تر، فقط گرم نورد شده متر یا بیش  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض  41211
 انواع ورق از فوالد و آهن 41211
 ورق آهنی سیاه 41211
 ورق فوالدی سیاه 41211

 متر، فقط گرم نورد شده  میلی600 غیر آلیاژی، با عرض کمتر از محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد 41212

بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فـوالد       (محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی              41213
 تر، فقط گرم نورد شده متر یا بیش  میلی600، با عرض )تندبر

بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فـوالد       ( نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی        د زنگ محصوالت تخت نورد شده از فوال      41214



363 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 متر، فقط گرم نورد شده  میلی600، با عرض کمتر از )تندبر

 محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد، فقط سرد نورد شده 4122
 تر، فقط سرد نورد شده متر یا بیش لی می600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض  41221

 متر، فقط سرد نورد شده  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض کمتر از  41222

بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فـوالد       ( نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی        محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ       41223
 تر، فقط سرد نورد شده متر یا بیش  میلی600رض ، با ع)تندبر

بجز محصوالت فوالد مغناطیسی یا فـوالد       ( نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی        محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ       41224
 متر، فقط سرد نورد شده  میلی600، با عرض کمتر از )تندبر

 سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد 4123
 ) نشده، آبکاری نشده، یا اندود نشده روکش(سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی  41231
 تسمه آهنی 41231
 تسمه فوالدی 41231

 محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، روکش شده آبکاری شده یا اندود شده 41232
 ورق آهنی گالوانیزه 41232
 )حلبی(ورق قلع اندود  41232
 ورق گالوانیزه فوالدی 41232

 محصوالت تخت نورد شده از فوالد مغناطیسی 41233

 محصوالت تخت نورد شده از فوالد تندبر 41234

 سایر محصوالت تخت نورد شده از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی 41235
 ورق استیل 41235

 هنی یا فوالدی، گرم نورد شدههای آ ها و مفتول میله 4124
 صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده های گرم نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، به میله 41241
 میلگرد فوالدی 41241
 میلگرد آهنی 41241
 میله آهنی 41241
 میله فوالدی 41241

ی شده، گرم نورد شـده، گـرم کـشیده شـده یـا گـرم                ها از آهن یا فوالدهای غیر آلیاژی، فقط آهنگر         سایر میله  41242
 .اند هایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اکسترود شده، شامل آن



364 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت طومارهاری نامنظم پیچیده شده های گرم نورد شده از فوالد زنگ نزن، یا سایر فوالدهای آلیاژی، به میله 41243

، فقط گرم )های فوالد تندبر یا فوالد مغناطیسی بجز میله(ر فوالدهای آلیاژی ها از فوالد زنگ نزن یا سای     سایر میله  41244
 نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده

انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، فقط گرم نورد شده؛ یا پالیـانش از                      4125
 آهن یا تراموا دی مورد استفاده در ساخت ریل راهآهن یا فوالد؛ لوازم آهنی یا فوال

انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، فقط گرم نورد شده، گرم کـشیده                     41251
 شده؛ گرم اکسترود شده

 انواع نبشی و تسمه آهنی و فوالدی 41251
 پروفیل آهنی 41251
 پروفیل فوالدی 41251
 نبشی آهنی 41251
 نبشی فوالدی 41251

 پالیانش از آهن یا فوالد؛ انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد جوش داده شده، از آهن یا فوالد 41252
 تیرآهن جوش بال پهن 41252

 آهنی یا تراموا لوازم آهنی یا فوالدی مورد استفاده در ساخت ریل راه 41253
 هنیتولید ریل آ 41253
 آهن قطعات و اتصاالت ریل راه 41253

 صورت کشیده شده و خم شده محصوالت آهن یا فوالد به 4126
شامل فقط سرد شکل داده شده یا سرد        (بندی نشده در جای دیگر        ها از آهن یا فوالد غیر آلیاژی طبقه        سایر میله  41261

 )تمام شده

بندی نـشده در جـای دیگـر          ندارد از آهن یا فوالد غیر آلیاژی طبقه       انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استا       41262
 )شامل فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده(

 مفتول از آهن یا فوالد غیر آلیاژی 41263
 الیاف فوالدی 41263
 مفتول از آهن یا فوالد غیر آلیاژی 41263

شامل فقـط آهنگـری شـده،       (بندی نشده در جای دیگر       ی طبقه های فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژ        میله 41264
هـای توخـالی بـرای       ؛ میلـه  )های فوالد تندبر یا فوالد مغناطیـسی       سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده و میله         

 حفاری



365 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی 41265

 ول از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژیمفت 41266

 انواع لوله و پروفیل تو خالی از آهن یا فوالد؛ انواع اتصاالت لوله از آهن یا فوالد 4127
 یا فوالد از نوع مورد استفاده برای خط لوله نفت یا گاز) بجز چدن(درز از آهن  رشته لوله بی 41271
 )لوله گاز(ون درز سیاه های فوالدی و آهنی بد لوله 41271

گذاری و حفاری، از نوعی که برای استخراج نفت           سازی، لوله   و فوالد برای جداره   ) بجز چدن (لوله بدون درز از آهن       41272
 .شود یا گاز به کار برده می

 های توخالی از چدن انواع لوله و پروفیل 41273
 های چدنی لوله 41273

 های تو خالی بدون درز از آهن یا فوالد یلسایر انواع لوله و پروف 41274
 های فوالدی و آهنی بدون درز گالوانیزه لوله 41274

 رشته لوله بجز رشته لوله بدون درز، از آهن یا فوالد، از نوع مورد استفاده برای خط لوله نفت یا گاز 41275

 یا فوالد، از نوعی که برای استخراج نفت یا گـاز بـه   گذاری بجز لوله بدون درز از آهن سازی و لوله  لوله برای جداره   41276
 .شود کار برده می

 های فوالدی و آهنی درزدار سیاه لوله 41276

 های توخالی از آهن یا فوالد ها و پروفیل انواع لوله 41277
 لوله استیل 41277
 های فوالدی و آهنی درزدار گالوانیزه لوله 41277

 از آهن یا فوالدانواع اتصاالت لوله  41278

 ای و فلزات روکش شده با فلزات قیمتی فلزات قیمت پایه 413
 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه ، کار نشده یا به)تین شامل نقره آبکاری شده با طال یا پال(نقره  4131

 یا به شکل پودرساخته  صورت نیمه ، کار نشده یا به)تین شامل نقره آبکاری شده با طال یا پال(نقره  41310
 پودر نقره 41310
 سیم از نقره 41310
 شمش نقره 41310
 میله از نقره 41310
 نوار از نقره 41310



366 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه ، کار نشده یا به)شامل طالی آبکاری شده با پالتین(طال  4132
 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه ، کار نشده یا به)شامل طالی آبکاری شده با پالتین(طال  41320
 پودر طال 41320
 سیم از طال 41320
 شمش طال 41320
 میله از طال 41320
 نوار از طال 41320

 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه پالتین، کار نشده یا به 4133
 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه پالتین، کار نشده یا به 41330
 ینپودر پالت 41330
 سیم از پالتین 41330
 شمش پالتین 41330
 میله از پالتین 41330
 نوار از پالتین 41330

 .ساخته کاری روی آن صورت نگرفته باشد فلزات پایه یا نقره، دارای روکش طال که فراتر از مرحله نیمه 4134
 . کاری روی آن صورت نگرفته باشدساخته فلزات پایه یا نقره، دارای روکش طال که فراتر از مرحله نیمه 41340

ساخته کاری روی آن صـورت        فلزات پایه با نقره و فلزات پایه، نقره یا طال با روکش پالتین که فراتر از مرحله نیمه                  4135
 .نگرفته باشد

 روی آن صـورت     ساخته کاری   فلزات پایه با نقره و فلزات پایه، نقره یا طال با روکش پالتین که فراتر از مرحله نیمه                  41350
 .نگرفته باشد

 صورت کار نشده مس، نیکل، آلومینیوم، آلومین، سرب، روی و قلع به 414
 های مس؛ مس سیمانی صورت کار نشده؛ مات مس، به 4141

 های مس؛ مس سیمانی مات 41411
 مات مس 41411

 مس تصفیه نشده؛ آندهای مس برای تصفیه به طریق الکترولیتی 41412
 دوکاتدآن 41412
 اند مس برای تصفیه یا مس 41412

 صورت کار نشده؛ آلیاژهای مادر از مس مس تصفیه شده و آلیاژهای مس به 41413
 آلیاژ فسفرمس 41413
 شمش برنج 41413



367 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شمش مس 41413
 مس تصفیه شده یا مس کاتد 41413

 صورت کار نشده با محصوالت واسط متالورژی نیکل نیکل، به 4142
 های اکسید نیکل و سایر محصوالت واسط متالورژی نیکل مانده های نیکل، پس مات 41421

 نیکل کار نشده 41422

 آلومینیوم، کار نشده، آلومین 4143
 آلومینیوم، کار نشده 41431

 ، بجز کوراندم مصنوعی)اکسید آلومینیوم(آلومین  41432

 صورت کار نشده سرب، روی و قلع، به 4144
 صورت کار نشده ، بهسرب 41441

 صورت کار نشده روی، به 41442

 صورت کار نشده قلع، به 41443

 ها تمام از مس نیکل، آلومینیوم، سرب، روی و قلع یا آلیاژهای آن محصوالت نیمه 415
 تمام از مس یا آلیاژهای مس محصوالت نیمه 4151

 پودر و فلس مس 41511
 پودر برنج 41511
 پودر برنز 41511
 پودر مس 41511

 میله و پروفیل از مس 41512
 میلگرد برنجی 41512
 میله برنجی 41512
 میله مسی 41512

 مفتول مسی 41513
 سیم لخت هوایی 41513

 متر  میلی15/0تر از  انواع صفحه، ورق و نوار مسی با ضخامت بیش 41514
 تسمه از برنج 41514
 تسمه از برنز 41514
 مستسمه از  41514



368 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سیم برنجی 41514
 ورق برنج 41514
 ورق برنزی 41514
 ورق مس 41514

 متر و کمتر  میلی15/0فویل مسی، به ضخامت  41515

 انواع لوله و اتصاالت لوله از مس 41516
 های برنجی لوله 41516
 های مسی لوله 41516

 تمام از نیکل یا آلیاژهای نیکل محصوالت نیمه 4152
 فلس نیکلپودر  41521
 پودر نیکل 41521

 انواع میله، پروفیل و مفتول از نیکل 41522

 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از نیکل 41523
 شمش نیکل 41523
 ورق نیکل 41523

 انواع لوله و اتصاالت لوله از نیکل 41524

 تمام از آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم محصوالت نیمه 4153
 فلس آلومینیومپودر  41531
 پودر آلومینیوم 41531

 انواع میله و پروفیل از آلومینیوم 41532
 پروفیل آلومینیومی 41532
 میله آلومینیومی 41532

 مفتول از آلومینیوم 41533
 سیم آلومینیومی بدون روکش 41533

 متر  میلی2/0تر از  انواع صفحه، ورق و نوار آلومینیومی با ضخامت بیش 41534
 تسمه از آلومینیوم 41534
 شمش آلومینیوم 41534
 ورق آلومینیوم 41534



369 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 متر و کمتر  میلی2/0فویل آلومینیومی، با ضخامت  41535

 انواع لوله و اتصاالت لوله از آلومینیوم 41536
 های آلومینیومی لوله 41536

 ها تمام از سرب، روی قلع یا آلیاژهای آن محصوالت نیمه 4154
 انواع میله، پروفیل و مفتول از سرب 41541

 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از سرب؛ پودر و فلس از سرب 41542
 پودر سرب 41542
 شمش سرب 41542

 انواع لوله و اتصاالت لوله از سرب 41543

 گرد، پودر و فلس روی 41544
 پودر روی 41544

 اع صفحه، ورق، نوار و فویل از رویانواع میله، پروفیل و مفتول از روی؛ انو 41545
 شمش روی 41545
 ورق روی 41545

 انواع لوله و اتصاالت لوله از روی 41546

 انواع میله، پروفیل و مفتول از قلع 41547
 )سیم لحیم(سیم قلع  41547

 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از قلع؛ پودر و فلس از قلع 41548
 پودر قلع 41548
 مش لحیمش 41548

 انواع لوله و اتصاالت لوله از قلع 41549

هـا،   هـا و اقـالم حاصـل از آن    سـرمت ) شامل آخال و ضـایعات (ها  سایر فلزات غیر آهنی و کاالهای حاصل از آن         416
 )مانده حاصل از ساخت آهن یا فوالد بجز خاکستر و پس(مانده و خاکستر دارای فلزات یا ترکیبات فلزی  پس

هـا؛    هـا و اقـالم حاصـل از آن          ؛ سـرمت  )شامل آخال و ضایعات   (ها    فلزات غیر آهنی و کاالهای حاصل از آن       سایر   4160
 )مانده حاصل از ساخت آهن یا فوالد بجز خاکستر و پس(مانده و خاکستر دارای فلزات یا ترکیبات فلزی  پس

یوم، بریلیوم، گالیم، هافنیم، ایندیوم، نیوبیـوم،       تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کادمیم، تیتان، زیرکون        41601
های کبالت و سایر     ها بجز پودرهای منیزیم؛ مات      رنیوم تالیوم، کار نشده و آخال و ضایعات و پودرهای حاصل از آن            



370 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 محصوالت واسط حاصل از متالورژی کبالت
 پودر کبالت 41601
 شمش منیزیم 41601

نیزیم، کبالت، کادمیم، تیتان، زیرکونیوم، بریلیوم،کالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم،         تنگستن، مولیبدن، تانتال، م    41602
 ها پودرهای منیزیم رنیوم و تالیوم، کار شده و کاالهای حاصل از آن

 پودر منیزیم 41602
 شمش کبالت 41602
 ورق کبالت 41602

 )شامل آخال و ضایعات(ها  االهای حاصل از آنبیسموت، آنتیموان، منگنز، کرم، ژرمانیم و انادیم و ک 41603

 ها ها و کاالهای حاصل از آن سرمت 41604

 آالت و تجهیزات محصوالت فلزی ساخته شده، بجز ماشین 42
 ها ای و قطعات مربوط به آن محصوالت فلزی سازه 421

 ای از آهن یا فوالد های شبکه ها و دکل ها، قطعات پل، برج پل 4211
 ای از آهن یا فوالد های شبکه ها و دکل ها، قطعات پل، برج پل 42110

 اسکلت فلزی 42110
 اسکلت فلزی سیار چادرهای صحرایی 42110
 ای اسکلت فلزی گلخانه 42110
 های فلزی و سوله انواع اسکلت 42110
 های فلزی ها و برج ها و دکل انواع پل 42110
 )ها فلزی باشد ش عمده آنبخ(ساخته  های پیش انواع ساختمان 42110
 های فلزی برج 42110
 پارتیشن فلزی 42110
 های مکانیزه پارکینگ 42110
 پایه ترانس برق 42110
 پایه زیگزاگ 42110
 پروفیل کفراژ کامپوزیت 42110
 پل فلزی 42110
 تیرچه فلزی 42110
 تیر فلزی 42110
 چارچوب فلزی 42110
 خرپای فلزی 42110
 ربست فلزیدا 42110



371 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 درب آکاردنونی 42110
 ای درب کرکره 42110
 درب گردان فلزی 42110
 ساخته فلزی درب و پنجره پیش 42110
 های انتقال نیرو دکل 42110
 ساخته فلزی دیوار پیش 42110
 زهوار فلزی 42110
 )فلزی(ساخته  ساختمان پیش 42110
 سازه گالوانیزه مخصوص نصب قطعات گچی 42110
 های عایقی و حفاظتی درب و پنجره سازه 42110
 های فضایی سازه 42110
 های نمایشگاهی سازه 42110
 ستون فلزی 42110
 سقف کاذب فلزی 42110
 سوله 42110
 صفحه ستون 42110
 )فلزی(ساخته  قطعات پیش 42110
 )نوعی ساندویچ پانل(دار   قطعات فلزی فوم 42110
 کانکس فلزی 42110
 گلدسته، گنبد و مناره 42110
 ماکت فلزی 42110
 مقاطع فلزی 42110
 نرده فلزی 42110

 ها و آستانه درها از آهن، فوالد یا آلومینیوم در، پنجره و چارچوب آن 4212
 ها و آستانه درها از آهن، فوالد یا آلومینیوم در، پنجره و چارچوب آن 42120
 پانل آلومینیوم 42120
 ساخته آلومینیومی نجره پیشدرب و پ 42120

ها، از آهن، فوالد یا آلومینیوم؛ انواع صفحه، میله، نبـشی،            و قطعات سازه  ) ساخته  بجز بناهای پیش  (ها   سایر سازه  4219
هـا، از آهـن،       آماده شده برای استفاده در سـازه       …پروفیل مخصوص، پروفیل استاندارد، پروفیل معمولی، لوله و       

بنـدی در مـوارد مختلـف و          های حائل و تجهیزات مشابه بـرای داربـست فلزی،تختـه            یرکدفوالد یا آلومینیوم؛    
 ها بندی دیواره حائل

ها، از آهن، فوالد یا آلومینیوم؛ انواع صفحه، میله، نبـشی،           و قطعات سازه)ساختهبجز بناهای پیش(ها   سایر سازه  42190
ها، از آهن، فوالد   آماده شده برای استفاده در سازه      …وپروفیل مخصوص، پروفیل استاندارد،پروفیل معمولی، لوله       

بنـدی    بندی در موارد مختلف و حائـل        های حائل و تجهیزات مشابه برای داربست فلزی، تخته          یا آلومینیوم؛ دیرک  



372 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها دیواره
 پروفیل آلومینیومی مینیاتوری 42190
 دریچه کولر 42190
 نبشی از آلومینیوم 42190

 منبع و ظرف از آهن، فوالد یا آلومینیومانواع مخزن،  422
از آهن، فوالد یا آلومینیوم، بـا  ) بجز ظروف مخصوص گاز فشرده یا مایع(منبع، مخزن، خمره و سایر ظروف مشابه   4221

  لیتر، بدون نصب تجهیزات مکانیکی یا حرارتی300ظرفیت بیش از 
از آهن، فوالد یا آلومینیوم، بـا  ) خصوص گاز فشرده یا مایعبجز ظروف م(منبع، مخزن، خمره و سایر ظروف مشابه   42210

  لیتر، بدون نصب تجهیزات مکانیکی یا حرارتی300ظرفیت بیش از 
 انواع مخازن ثابت 42210
 بونکر 42210
 ساخت مخزن 42210
 سیلوهای ذخیره پسته و حبوب 42210
 مخازن استیل جهت حمل مایعات 42210
  نگهداری مایعاتمخازن استیل جهت 42210
 مخازن آلومینیومی 42210
 مخازن برج تقطیر 42210
 مخازن پاالیشگاهی 42210
 مخازن تحت فشار 42210
 مخازن دوجداره 42210
 مخازن ذخیره آب 42210
 مخازن ذخیره سوخت 42210
 مخازن ذخیره نفت و گازوئیل 42210
 های انبساط منبع 42210

 مایع از آهن، فوالد یا آلومینیومظروف گاز فشرده یا  4222
 ظروف گاز فشرده یا مایع از آهن، فوالد یا آلومینیوم 42220
 انواع سیلندر و کپسول گاز مایع 42220
 نشانی انواع کپسول آتش 42220
 )پودری(نشانی   انواع کپسول آتش 42220
 )گازی(نشانی  انواع کپسول آتش 42220
 CNGهای  انواع کپسول 42220
 سیلندر گاز سفری 42220
 سیلندر گاز مایع خانگی 42220
 سیلندر گاز مایع سفری 42220



373 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سیلندر گاز مایع صنعتی 42220
 نشانی قطعات فلزی کپسول آتش 42220
 های گازسوز کپسول گاز ماشین 42220

 و قطعات مربوط به آن) دیگ بخار حرارت مرکزی(ژنراتور بخار  423
 ای تهراکتورهای هس 4231

 ای راکتورهای هسته 42310
 راکتور شیمیایی 42310
 ای راکتورهای هسته 42310

های بخار آب گرم حرارت مرکزی که قـادر بـه تولیـد     غیر از دیگ(آب یا سایر بخارها  های تولیدکننده بخار    دیگ 4232
 العاده گرم های بخار آب فوق ؛ دیگ)باشند آب با فشار پایین می بخار

 آب گرم حرارت مرکزی که قـادر بـه تولیـد     های بخار غیر از دیگ(های تولیدکننده بخار آب یا سایر بخارها    یگد 42320
 العاده گرم های بخار آب فوق ؛ دیگ)باشند آب با فشار پایین می بخار

 های تأسیسات حرارت مرکزی انواع بویلر و دیگ 42320
 بویلر 42320
 دیگ آبگرم حرارت مرکزی 42320
 دیگ بخار حرارت مرکزی 42320
 مولدهای بخار تحت فشار 42320

های بخار آب یا کندانسور بـرای سـایر           های بخار، کندانسورهای نیروگاه     دستگاه کمکی برای استفاده همراه دیگ      4233
 های بخار انواع نیروگاه

ای بخار آب یا کندانسور بـرای سـایر         ه  های بخار، کندانسورهای نیروگاه     دستگاه کمکی برای استفاده همراه دیگ      42330
 های بخار انواع نیروگاه

 های کمکی مولدهای بخار دستگاه 42330
 لوازم یدکی شوفاژ 42330

 4233 تا 4231قطعات کاالهای مربوط به طبقات  4234
 42310قطعات کاالهای مربوط به زیر طبقه  42341

 42330  و42320قطعات کاالهای مربوط به زیر طبقات  42342

 سایر محصوالت فلزی ساخته شده 429
 محصوالت فلزی خانگی 4291

 ها از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم شویی، لگن دستشویی، وان و سایر لوازم بهداشتی و قطعات مربوط به آن ظرف 42911
 انواع دوش حمام 42911
 انواع لوازم آالت بهداشتی فلزی 42911



374 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )فلزی(زیردوشی  42911
 )فالش تانک فلزی(سیفون توالت  42911
 شویی سینک ظرف 42911
 )فلزی(شیلنگ خرطومی  42911
 لگن فلزی دستشویی 42911
 وان فلزی حمام 42911

ها از آهن، فوالد، مـس یـا آلومینیـوم؛     لوازم میز غذاخوری، آشپزخانه و سایر لوازم خانگی و قطعات مربوط به آن     42912
 دادن یا یراق کردن، دستکش و امثال آن از آهن، فوالد، مس یا آلومینیم؛ پـشم آهـن یـا                     لوازم ساییدن و صیقل   

فوالد؛ لوازم مکانیکی دستی به وزن ده کیلوگرم یا کمتر، برای تهیه کردن، آماده کردن یا سـرو کـردن غـذا یـا                        
 نوشابه

 انواع ظروف فلزی 42912
 انواع ظروف فلزی آشپزخانه 42912
 برس فلزی 42912
 پارچ و لیوان استیل 42912
 پشم فلزی 42912
 رنده آشپزخانه 42912
 شویی سیم ظرف 42912
 سینی استیل 42912
 ظروف استیل 42912
 ظروف آلومینیومی 42912
 ظروف برنجی 42912
 ظروف تفلون 42912
 ظروف حلبی 42912
 ظروف لعابی 42912
 ظروف مسی 42912
 مینیومیظروف یک بار مصرف آلو 42912
 کتری استیل 42912

 ها و قیچی و تیغه آن) ها بجز برای ماشین(های برنده  انواع کارد و چاقو با تیغه 42913
 انواع چاقو 42913
 انواع قیچی 42913
 انواع کارد آشپزخانه 42913
 چاقوی جراحی 42913
 قیچی خیاطی 42913
 قیچی سلمانی 42913



375 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )صورت نوار های خودتراش به شامل تیغه(خودتراش تراش و تیغ  انواع خود 42914
 )تیغ ژیلت(تیغ خودتراش  42914
  تیغه بهداشتی  42194
 تیغه ریش تراش برقی 42914
 خودتراش 42914

 ها و ابزار مانیکور و پدیکور سایر وسایل برنده، مجموعه 42915
 گیر ناخن 42915

 و لوازم مشابه مخـصوص      فندگیرک و کفگیر کیک، کارد ماهی، کارد کره،         انواع قاشق، چنگال، مالقه، کفگیر، انبر      42916
 آشپزخانه یا میز ناهارخوری

 سرویس قاشق و چنگال 42916
 )فلزی(قاشق و چنگال  42916
 )فلزی(کارد و چنگال  42916

ی، اره دستی، سـوهان،     دار شامل ابزار دستی از نوع مورد استفاده در کشاورزی، بستانکاری یا جنگل           (ابزار دستی    4292
؛ ابزار قابل تعویض برای ابزار دسـتی یـا ماشـینی،    )کاری و گیره   آهنبر، آچار دستی، چراغ لحیم     انبردست، قیچی   

 شامل حدیده برای کشیدن یا از قالب در آوردن فلزات و ابزار
داری، اره دستی، سـوهان،       جنگل شامل ابزار دستی از نوع مورد استفاده در کشاورزی، بستانکاری یا          (ابزار دستی    42921

 )کاری و گیره آهنبر، آچار دستی، چراغ لحیم انبردست، قیچی 
 ابزار دستی نجاری 42921
 ابزار دستی بنایی 42921
 )دستی(بری  اره چوب 42921
 )دستی(اره فارسی بر چوب  42921
 انبردست 42921
 انواع آچار و ابزار دستی 42921
  مخصوصانواع آچارهای 42921
 گوشتی انواع پیچ 42921
 انواع تیغه اره نجاری 42921
 انواع سوهان چوب 42921
 آچار بکس 42921
 آچار تخت 42921
 آچار رینگ 42921
 آچار رینگ آزاد کن 42921
 آچار شمع 42921



376 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آچار فرانسه 42921
 آچار قفلی 42921
 گیر آچار لوله 42921
 آچارهای آلن 42921
 ل دستیبی 42921
 گوشتی فازمتر پیچ 42921
 )فازمتر فشار قوی(تفنگ پرتاب  42921
 تیغ اره آهنبر 42921
 تیغ اره زنجیری 42921
 تیغ اره عمود بر 42921
 تیغ اره گرد بر 42921
 های برشی تیغچه 42921
 تیغه رنده نجاری 42921
 چکش 42921
 داس 42921
 کش دستگاه تسمه 42921
 یکدمبار 42921
 رنده نجاری 42921
 روغندان دستی 42921
 چین سیم 42921
 خمکن دستی سیم 42921
 لخت کن سیم 42921
 چین علف 42921
 قندشکن 42921
 قیچی باغبانی 42921
 کمان اره 42921
 گیره کارگاهی 42921
 آالت معماری  لوازم 42921

آوردن فلـزات و ابـزار        شامل حدیده برای کشیدن یـا از قالـب در          ابزار قابل تعویض برای ابزار دستی یا ماشینی،        42922
 برای ابزار، سوار    …ها؛ صفحه، میله، سرمته و      های برنده برای ماشین    کردن زمین؛ تیغه   سوراخ کردن سنگ و حفر      

 های تفته شده نشده، از کربورهای فلزی یا سرمت
 ابزارآالت خراطی 42922
 انواع مته الماسه 42922
 انواع مته آهن 42922



377 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع مته چوب 42922
 بری تیغ موکت 42922
 تیغه برش کلید 42922
 تیغه چرخ گوشت 42922
 )سگمنت(بری  تیغه سنگ 42922
  بر تیغه لوله 42922
 حدیده دستی 42922
 کن دستگاه میخ پرچ 42922
 سیم برش الماسه 42922
 های حفاری مته 42922

از آهن، فوالد یا آلومینیوم، با      ) بجز ظروف گاز فشرده یا مایع     (قوطی، جعبه و ظروف مشابه      مخزن، چلیک، بشکه،     4293
شـامل تـشک    ( لیتر، بدون نصب تجهیزات مکانیکی یـا حرارتـی؛ در، درپـوش و سـرپوش                 300ظرفیت حداکثر   

 بندی و سایر پنبه پیچی، پوشش دریچه، وسایل آب ، )دار سر بطری پنبه چوب
از آهن، فوالد یا آلومینیوم،     ) غیر از ظروف گاز فشرده یا مایع      (، بشکه، قوطی، جعبه و ظروف مشابه        مخزن، چلیک  42931

  لیتر، بدون نصب تجهیزات مکانیکی یا حرارتی300با ظرفیت حداکثر 
 استانبولی 42931
 بشکه فلزی 42931
 جعبه فلزی 42931
 سطل فلزی 42931
 قوطی فلزی 42931

پنبـه پیچـی بـشکه، پوشـش          ، محفظـه بطـری، چـوب      )دار سر بطری    شامل تشک چوب  (سرپوش  در، درپوش و     42932
 بندی و سایر ملحقات برای درزبندی، از فلزات پایه پنبه، وسایل آب چوب

 درب فلزی ظروف 42932
 درب قوطی فلزی کلیددار 42932
 )طشتک(درب نوشابه  42932
 درپوش فلزی ظروف دارویی 42932

  فلزی، فنرها و کاالهای متفرقه ساخته شده از مفتول فلزیهای بسته 4294
باف، انواع طناب بارو کاالهای مشابه از آهن یا فوالد عـایق نـشده در                مفتول به هم تابیده، طناب، کابل، نوار گیس        42941

 مقابل الکتریسیته
 انواع سیم تابیده فلزی 42941
 های فلزی انواع کابل 42941
 سیم بکسل 42941
 تنیده کابل فوالدی پیش 42941



378 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کابل فوالدی سیم طوقه الستیک خودرو 42941

 نشده در مقابل الکتریسیته باف، کاالهای مشابه از مس یا آلومینیوم عایق مفتول به هم تابیده، کابل، نوار گیس 42942
 کابل مسی بدون روپوش 42942

 های فلزی اشباع یافته از آهن یا فوالد دی یا مسی؛ ورقتور، شبکه، پرچین و حصار از مفتول آهنی، فوال 42943
 انواع توری فلزی 42943
 پرده کرکره فلزی 42943
 )استیل کورد(تسمه بافته شده از سیم  42943
 ضریح 42943
 قطعات فلزی پرده و پرده کرکره 42943
 قفس مرغ 42943
 قفسه فلزی پرندگان 42943
 مصنوعات مفتولی 42943

های پیچی، سـرمیخ،     میخ پیچی، پیچ، مهره، قالب    ) صورت نوار   بجز بست و گیره به    (انواع میخ، پونز، بست و گیره        42944
 پرچ، میخ اشپیل، واشر و کاالهای مشابه از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم پرچ، پین 

 انواع بست کابل 42944
 انواع بوش 42944
 انواع پیچ 42944
 هرهانواع پیچ و م 42944
 انواع پین 42944
 انواع فلنج 42944
 های فلزی انواع قالب 42944
 انواع مهره 42944
 انواع میخ آهنی 42944
 انواع میخ پرچ 42944
 انواع میخ فوالدی 42944
 انواع واشر فلزی 42944
 پونز 42944
 های ورشونی پیچ 42944
 پیچ و مهره صنعتی 42944
 دار سرشیلنگ دنده 42944
 نازل فلزی 42944
 واشر سیلیکون کارباید تنگستن 42944



379 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  برای فنر از آهن یا فوالد؛ فنرهای مسی انواع فنر و تیغه 42945
 انواع فنر 42945
 سیم فنری فلزی 42945
 ای فنر تسمه 42945
 فنر شمش 42945

تاب، از نـوع مـورد اسـتفاده در           دوالی شل  ال، سیم  سیم خاردار از آهن یا فوالد؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک            42946
 حصارکشی، از آهن یا فوالد

 )بافته شده از سیم(پارچه فلزی  42946
 رابیتس 42946
 سیم خاردار 42946
 شبکه فوالدی 42946

یـا پـر    انواع مفتول، میله، لوله، ورق، الکترود و محصوالت مشابه از فلزات پایه یا از کربورهای فلزی، اندود شـده                     4295
کاری، جوش برنج، جوشکاری یا رسوب فلز یا کربورهای فلـزی؛            شده از مواد سیال، از نوع مورد استفاده در لحیم         

 مفتول و میله از پودر به هم فشرده فلزات پایه، مورد استفاده برای پاشیدن فلز
ا از کربورهای فلزی، اندود شـده یـا پـر           انواع مفتول، میله، لوله، ورق، الکترود و محصوالت مشابه از فلزات پایه ی             42950

کاری، جوش برنج، جوشکاری یا رسوب فلز یا کربورهای فلـزی؛            شده از مواد سیال، از نوع مورد استفاده در لحیم         
 مفتول و میله از پودر به هم فشرده فلزات پایه، مورد استفاده برای پاشیدن فلز

 الکترود جوشکاری 42950
 انواع سیم جوش 42950
 نازل و الکترود برش پالسما 42950

 سایر کاالهای فلزی 4299
و قطعات مربوط به آن، از آهن یا فوالد؛ زنجیر و قطعات مربـوط              ) بندی شده  های مفصل  بجز زنجیر با حلقه   (زنجیر   42991

 به آن از مس
 )باستثناء زنجیرهای انتقال نیرو(انواع زنجیر  42991

دار همـراه بـا قفـل، از         های چفت و بـست     زی و کلونی از فلزات پایه؛ چفت و بست و دوره          انواع قفل آویز، قفل مغ     42992
فلزات پایه، انواع کلید و قطعات مربوط به آن از فلزات پایه؛ اتصاالت فلزی برای مبلمان، در، مـصنوعات سـراجی               

 …و
 اجزاء سیستم قفل و بست خودرو 42992
 اجزاء قفل 42992
 آرام بند درب 42992
 انواع دستگیره 42992
 انواع دستگیره فلزی 42992



380 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع قفل 42992
 انواع قفل ایمنی 42992
 انواع قفل خودرو 42992
 انواع قفل درب اتاق 42992
 انواع قفل درب ورودی ساختمان 42992
 انواع قفل ویراق 42992
 آالت انواع قفل و یراق 42992
 های آویز انواع قفل 42992
 های خودرو نواع قفلا 42992
 های ساختمانی انواع قفل 42992
 های سراحی انواع قفل 42992
 های کارتی و الکترونیکی انواع قفل 42992
 )سویچ(انواع کلید  42992
 انواع لوالی درب 42992
 انواع لوله 42992
 بست و اتصاالت فلزی 42992
 جک نگهدارنده درب بغل اتوبوس 42992
 ه درب ساختماندستگیر 42992
 دستگیره درب کابینت 42992
 دستگیره درب کمد 42992
 ریل فلزی کابینت 42992
 سیستم قفل مرکزی 42992
 سیستم قفل و بست خودرو 42992
 قفل ایمنی آسانسور 42992
 قفل ایمنی ساختمان 42992
 قفل ایمنی موتورسیکلت 42992
 )قفل دزدگیر(قفل پدال  42992
 پنجرهقفل  42992
 ای قفل درب شیشه 42992
 قفل کمد 42992
 لوالی درب کمد 42992
 لوالی کابینت 42992
 مغزی قفل 42992

های مخصوص نگهداری گاوصندوق،      های ایمنی برای اطاق    انواع گاوصندوق، صندوق و درهای مستحکم، در و قفل         42993



381 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ایهصندوق برای اسناد و اوراق بهادار و مشابه آن از فلزات پ
 انواع صندوق نسوز 42993
 درب ایمنی آپارتمان 42993
 درب حفاظتی با سیستم رمزی 42993
 های اتوماتیک درب 42993
 های کنترل الکترونیکی درب 42993
 درهای ایمنی ضد انفجار 42993
 درهای ضد حریق 42993

  کار یا میز کار، از فلزات پایه، بجز مبلمان دفتر کاردان، قلمدان، جای مهر و لوازم مشابه دفتر انواع کازیه، کاغذ 42994

گیر نامـه، گیـره کاغـذ، برچـسب بـرای            ها، گیره نامه، گوشه    اتصاالت برای جلد اوراق جدا شدنی یا برای پرونده         42995
 صورت نوار از فلزات پایه فهرست کردن و لوازم مشابه برای دفتر کار، از فلزات پایه؛ منگنه کاغذ به

 انواع گیره فلزی 42995
 زونکن) قفل(گیره  42995
 گیره کاغذ 42995

های مشابه از فلزات پایه؛  های کوچک و سایر وسایل تزیینی از فلزات پایه؛ قاب عکس، قاب تصویر و قاب              مجموعه 42996
 انواع آیینه از فلزات پایه

 اشیاء تزیینی فلزی 42996
 آیینه و شمعدان فلزی 42996
  دیوارکوب حمامپایه 42996
 پایه فلزی چراغ 42996
 زنگ دستی 42996
 قاب شیشه خودرو 42996
 قاب فلزی آیینه 42996
 قاب عکس فلزی 42996

بافی، درفش گلدوزی و کاالهای مشابه، برای کار با دسـت، از             سوزن خیاطی، میل بافتنی، میل بندکش، میل قالب        42997
بندی نشده در جای دیگر، قزن قفلی، چفت         های آهنی یا فوالدی طبقه      نجاقآهن یا فوالد؛ سنجاق قفلی و سایر س       

، قالب، انواع منگنه کفش و مشابه آن از فلزات پایه از نوع مورد استفاده               )گل کمر (دار   و گیره سگک، سگک چفت    
ای یـا     لولههای    برای لباس، کفش، سایبان، کیف دستی، کاالهای مسافرتی یا سایر کاالهای ساخته شده؛ میخ پرچ              

 دار، از فلزات پایه؛ منجوق و پولک از فلزات پایه چاک
 انواع سوزن خیاطی 42997
 )سوزن منگنه(انواع سوزن دوخت کاغذ  42997
 )گرد ته(سنجاق  42997



382 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سنجاق قفلی 42997
 سوزن دوخت کارتن 42997
 گیره فلزی پرده 42997
 گیره و سگک کمر بند 42997
 کاغذمنگنه دوخت  42997
 میل بافتنی 42997

 های آن پروانه کشتی و پره 42998
 پروانه فلزی کشتی 42998

ها از آهن     شامل لنگر کشتی، چنگک کشتی و قطعات مربوط به آن         (بندی نشده در جای دیگر        کاالهای فلزی طبقه   42999
هن یا فـوالد؛ نـاودان، شـیروانی،       های خردکننده، از آ    های خردکننده و اشیای مشابه برای دستگاه       یا فوالد، گلوله  

 از فلـزات پایـه؛ انـواع        …شده برای ساختمان از روی؛ کاله آویز، رخت آویز و          نورگیر سقف و سایر اجزاء ساخته       
 )دربند اتوماتیک از فلزات پایه، لوله قابل انحنا از فلزات پایه؛ تابلوهای راهنما از فلزات پایه

 انواع جاسوئیچی 42999
 باس فلزیبند ل 42999
 پالت فلزی 42999
 پلمب 42999
 تابلو فلزی 42999
 تیغه کشتی 42999
 جالباسی فلزی 42999
 دوک فلزی 42999
 بند کنترل ورود و خروج راه 42999
 های آهنی ساچمه 42999
 های فوالدی ساچمه 42999
 سپری 42999
 شابلن نساجی 42999
 قرقره فلزی کابل 42999
 لزی شومینهقطعات ف 42999
 )مخصوص(کاله ایمنی فلزی  42999
 کاله ایمنی موتورسیکلت 42999
 های آهنی گلوله 42999
 های فوالدی آسیاب گلوله 42999
 های چدنی گلوله 42999
 های فوالدی گلوله 42999
 گیر فلزی لرزه 42999



383 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لنگر کشتی 42999
 ناودانی 42999

 آالت با کاربرد عام ماشین 43

 انواع موتور و توربین و قطعات مربوط 431
 سوز غیر از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتوری و هواپیما انواع موتور پیستونی درون  4311

  سوز غیر از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتوری و هواپیما انواع موتور پیستونی درون 43110
 موتور بنزینی 43110
 )بجز موتور وسایل نقلیه( دیزلی موتور 43110
 )بنزینی(موتور ژنراتور برق  43110
 ) کیلو وات1000باالی (موتور ژنراتور برق دیزلی  43110
 ) کیلو وات1000تا (موتور ژنراتور برق دیزلی  43110
 موتور ژنراتور جوشکاری 43110

  موتوریسوز از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتورهای درون  4312
 متر مکعب و کمتر  سانتی1000 احتراقی تناوبی، با ظرفیت سیلندر  –ای سوز جرقه  موتورهای پیستونی درون 43121
 موتور موتورسیکلت 43121
 موتور موتورسیکلت گازی 43121

 متر مکعب انتی س1000تر از   احتراقی تناوبی، با ظرفیت سیلندر بیش –ای سوز جرقه  موتورهای پیستونی درون 43122
 )بنزینی(موتورهای خودرو  43122
 موتورهای سواری 43122

 احتراقی از نوع مورد استفاده برای نیروی محرکه وسـایل نقلیـه غیـر از                –سوز تراکمی   موتورهای پیستونی درون   43123
 آهن و تراموا  لکوموتیوهای راه

 انواع موتورهای خودرو 43123
 موتورهای اتوبوس 43123
 )دیزلی(موتورهای خودرو  43123
 موتورهای کامیون 43123
 بوس موتورهای مینی 43123

ها و ادوات بـرای پرتـاب وسـائط نقلیـه             انواع موتور و مولدهای نیرو برای هواپیما و وسایط نقلیه هوایی؛ دستگاه            4313
های زمینـی     ات مشابه و دستگاه   ها و ادوات برای مهار وسائط نقلیه هوایی روی عرشه کشتی و ادو              هوایی، دستگاه 

 برای آموزش پرواز
 ای احتراقی تناوبی یا دوار برای هواپیما سوز جرقه موتورهای پیستونی درون 43131

 انواع توربو جت و تروبو پراپلر 43132



384 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع موتورهای واکنشی غیر از موتورهای توربو جت 43133

ها و ادوات برای مهار وسائط نقلیه هوایی روی عرشـه             قلیه هوایی؛ دستگاه  ها و ادوات برای پرتاب وسائط ن        دستگاه 43134
 های زمینی برای آموزش پرواز کشتی و ادوات مشابه؛ دستگاه

های گـازی    های هیدرولیک؛ توربین    های هیدرولیک و چرخ    های بخار، توربین   انواع توربین بخار آب و سایر توربین       4314
  پرایلرغیر از انواع توربو جت وتوربو

 های بخاری های بخار آب و سایر توربین انواع توربین 43141
 توربین بخار آب 43141
 های بخار توربین 43141

 های هیدرولیک های هیدرولیک و چرخ انواع توربین 43142
 های آبی توربین 43142
 دریچه سد و تجهیزات هیدرومکانیکی 43142

 ز انواع توربو جت و توربو پرایلرهای گازی غیر ا انواع توربین 43143
 های گازی توربین 43143
 های گازی نیروگاهی توربین 43143
 )انواع سایلنسر(صدا خفه کن  43143

 4314 تا 4311قطعات برای کاالهای طبقات  4315
 دوار احتراقی یا – احتراقی تناوبی یا تراکمی–ای سوز جرقه  قطعات برای موتورهای پیستونی درون 43151
 اتصاالت سوپاپ 43151
 اجزاء و قطعات کاربراتور 43151
 اجزاء و قطعات موتورهای احتراق داخلی 43151
 استکان تایپت 43151
 انگشتی سوپاپ 43151
 )لنگ جعبه میل(بلوک سیلندر  43151
 بوش اکسل 43151
 بوش پیستون 43151
 بوش سلیندر 43151
 بوش گژنپیین 43151
 ونپیست 43151
 )تخلیه گاز موتور خودرو(حلزونی توربو شارژر  43151
 دسته موتور 43151
 دنده سوپاپ 43151



385 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 رینگ پیستون 43151
 سرسلیندر 43151
 سوپاپ 43151
 سوپاپ دود و هوا 43151
 سوزن انژکتور 43151
 کاری اتوماتیک خودرو سیستم گریس 43151
 )های سنگین ماشین(سینی آب  43151
 )های سنگین ماشین(سینی روغن  43151
 )فورج شده(شاتون دسته پیستون  43151
 )ماشین کاری شده(شاتون دسته پیستون  43151
 غالف سیلندر 43151
 فشنگی آب و روغن 43151
 قاب هواکش موتور خودرو 43151
 )بجز موتور وسایل نقلیه(های بنزینی  قطعات موتور 43151
 )بجز موتور وسایل نقلیه(یزلی قطعات موتورهای د 43151
 )بنزینی(کاربراتور  43151
 )جذب بخار بنزین(کنیستر  43151
 کیت گازسوز 43151
 گژ نپیین 43151
 گیت سوپاپ 43151
 مجموعه انژکتور 43151
 مجموعه هواکش موتور خودرو 43151
 منیفولد هوا و بیزین 43151
 CNGمونتاژ کیت  43151
  و هوا خودرومیکسر گاز 43151
 میل تایپت 43151
 میل سوپاپ 43151

  احتراقی یا دوار برای هواپیما– احتراقی تناوبی یا تراکمی–ای سوز جرقه  قطعات برای موتورهای پیستونی درون 43152

 43141قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43153

 )شامل انواع رگوالتور (43142قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43154

 قطعات برای انواع توربو جت و توربو پرایلر 43155

 43143قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43156



386 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها ها و قطعات آن های محرک هیدرولیک و پنوماتیک، و سوپاپ انواع پمپ، کمپرسور، ماشین 432
 های محرک هیدرولیک و پنوماتیک انواع موتور و ماشین 4321

 )سیلندرها(های محرک هیدرولیک و پنوماتیک با حرکت خطی  نانواع موتور و ماشی 43211
 کوپلینگ موتور پمپ 43211
 )هیدرو موتور(موتور پمپ هیدرولیکی  43211

 های محرک هیدرولیک و پنوماتیک سایر موتورها و ماشین 43212
 های قوی موتور پمپ 43212

 های مایعات انواع پمپ برای مایعات، باالبرنده 4322
 های مایعات انواع پمپ برای مایعات، باالبرنده 43220
 انواع پمپ آب 43220
 های آبی انواع پمپ 43220
 پمپ انتقال بتون 43220
 پمپ انژکتور 43220
 پمپ آب فشار قوی 43220
 پمپ آب توربین 43220
 پمپ آب کولر 43220
 نشانی پمپ آتش 43220
 پمپ بنزین خودرو 43220
 یشگاهیپمپ پاال 43220
 )گازوئیلی(پمپ تزریق  43220
 پمپ تزریق مواد شیمیایی 43220
 پمپ تنظیم سوخت 43220
 )اویل پمپ(پمپ روغن  43220
 کشی پمپ روغن 43220
 پمپ سیر کوال تور 43220
 پمپ شناور 43220
 کش پمپ کف 43220
 )واتر پمپ(پمپ گردش آب موتور  43220
 پمپ گریز از مرکز 43220
 کشی پمپ لجن 43220
 ای های پیستونه پمپ 43220
 های توربینی پمپ 43220
 های حلزونی پمپ 43220



387 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دیافراگمی پمپ 43220
 های سانتریفوژ پمپ 43220
 های کشاورزی پمپ 43220
 )واتر جت(دستگاه پاکسازی لوله  43220
 قطعات اویل پمپ خودرو 43220
 گریس پمپ 43220

 هوا یا خالء؛ کمپرسورهای هوا یا سایر گازهاانواع پمپ  4323
 انواع پمپ هوا یا خالء؛ کمپرسورهای هوا یا سایر گازها 43230
 )خالء(انواع پمپ هوا  43230
 پمپ باد خودروهای سنگین 43230
 )پمپ واکیوم(پمپ خالء  43230
 پمپ خورشیدی 43230
 دمنده گرانول پمپ 43230
 پمپ هوا 43230
  واکیومپمپ 43230
 دار تلمبه بادپایی درجه 43230
 تلمبه باد دستی 43230
 )تخلیه روغن از کارتل خودرو(دستگاه ساکشن روغن  43230
 کمپرسور 43230
 کمپرسور کولر گازی 43230
 ای کمپرسور مواد فله 43230
 کمپرسور یخچال 43230
 )وکیوم(کمپرسور خالء  43230
 )باد(کمپرسورهای هوا  43230

هـای دیـگ     ها، بدنه  ها و وسایل مشابه مورد استفاده برای لوله         انواع شیرهای معمولی، شیرهای سماوری، سوپاپ      4324
 …ها و بخار، مخازن، خمره

هـای دیـگ     ها، بدنه  ها و وسایل مشابه مورد استفاده برای لوله         انواع شیرهای معمولی، شیرهای سماوری، سوپاپ      43240
 … وها بخار، مخازن، خمره

 های تقلیل فشار انواع سوپاپ 43240
 ایستگاه تقلیل فشار گاز 43240
 شناور داخل باک 43240
 شناور کنترل سطح مایعات 43240
 شناور کولر 43240
 شیر فشار شکن روغن 43240



388 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شیر کنترل گاز برقی 43240
 شیر کنترل گازی 43240
 گریس خور 43240
 والوتیوپ 43240

 4324 تا 4321رای کاالهای طبقات قطعات ب 4325
 ؛ قطعات موتورهای واکنشی بجز انواع توربو جت43212 و 43211قطعات برای کاالهای زیرطبقات  43251

 43220قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43252
 شلنگ بنزین 43252
 قطعات پمپ توربین 43252
 های شناور قطعات پمپ 43252
 قطعات پمپ هیدرولیک 43252
 های کشاورزی قطعات پمپ 43252
 قطعات کو پلینگ و سر تخلیه پمپ 43252
 لوازم تزریق سیستم سوخت 43252
 سیستم روغن) شلنگ(مجموعه لوله  43252
 های سیستم سوخت مجموعه لوله 43252

 ا بادزنهای تهویه یا واگردان توأم ب ، قطعات بادزن و کالهک43230قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43253
 قطعات کمپرسور 43253

 43240قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43254
 سوزن والوتیوپ 43254

 های ماشین و عوامل به حرکت درآورنده و قطعات مربوط انواع یاتاقان، چرخ دنده، دنده 433
 های غلتکی های بلبرینگی یا یاتاقان یاتاقان 4331

 های غلتکی اقانهای بلبرینگی یا یات یاتاقان 43310
 انواع بلبرینگ 43310
 ای بلبرینگ ساچمه 43310
 بلبرینگ غلطکی 43310
 بلبرینگ فرغون 43310
 بلبرینگ درب و پنجره آلومینیومی 43310
 ساچمه بلبرینگ 43310
 سایر انواع بلبرینگ 43310
 غلطت بلبرینگ 43310
 قرقره بلبرینگ 43310



389 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کاسه ساچمه 43310

هـای ماشـین،     دنده و دنده    های محور ساده، چرخ     های یاتاقان و یاتاقان    لنگ، محفظه   های انتقال و انواع میل    محور 4332
های سرعت انـواع چـرخ لنگـر و پـولی، انـواع کـالچ و                 دنده و سایر تغییردهنده     دار، انواع جعبه   های ساچمه   پیچ

 بندی شده های مفصل اتصاالت محور، زنجیر با حلقه
هـای ماشـین،     دنده و دنده    های محور ساده، چرخ     های یاتاقان و یاتاقان    لنگ، محفظه   ی انتقال و انواع میل    محورها 43320

های سرعت انـواع چـرخ لنگـر و پـولی، انـواع کـالچ و                 دنده و سایر تغییردهنده     دار، انواع جعبه   های ساچمه   پیچ
 بندی شده  های مفصل اتصاالت محور، زنجیر با حلقه

  محور کالچاتصاالت 43320
 انواع پولی 43320
 های صنعتی دنده انواع چرخ 43320
 های انتقال نیرو انواع زنجیر 43320
 های صنعتی انواع کالچ 43320
 های تغییر سرعت انواع محرکه 43320
 انواع یاتاقان 43320
 تجهیزات مکانیکی انتقال قدرت 43320
 اتموتورسیکلت و قطع) گیربکس(دنده  جعبه 43320
 دنده آسانسور جعبه 43320
 دنده موتورسیکلت جعبه 43320
 های صنعتی دنده جعبه 43320
 دنده تنظیم میل بادامک چرخ 43320
 های ثابت و متحرک چرخ 43320
 دنده زنجیر 43320
 زنجیر انتقال نیرو صنعتی 43320
 زنجیر دوچرخه 43320
 زنجیر موتور خودرو 43320
 سیکلتزنجیر موتور 43320
 سیستم کالچ موتورسیکلت 43320
 شاتون 43320
 شافت انتقال نیرو 43320
 )رولیک(های زیر نوار نقاله  غلطک 43320
 فالی ویل 43320
 کالچ هوای تراکم 43320
 )فیوز مکانیکی(کنترل گشتار  43320
 کوپلینگ موتور ژنراتور 43320
 های یاتاقان محفظه 43320



390 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 میل بادامک 43320
 )گری ریخته(میل بادامک  43320
 )فورج شده(میل بادامک  43320
 )کاری شده ماشین(میل بادامک  43320
 )گری شده ریخته(لنگ  میل 43320
 )فورج شده(لنگ  میل 43320
 )کاری شده ماشین(لنگ  میل 43320
 لنگ میل 43320
 یاتاقان کولر آبی 43320

 4332 و 4331قطعات برای کاالهای طبقات  4333
 43310قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43331
 قطعات بلبرینگ 43331

 43320قطعات برای کاالهای زیرطبقه  43332
 دنده موتورسیکلت قطعات جعبه 43332

 ها انواع مشعل اجاق و کوره و قطعات مربوط به آن 434
هـای مکـانیکی،    پـاش   یا بـرای گـاز؛ سـوخت   انواع مشعل کوره برای سوخت مایع، برای سوخت جامد پودر شده    4341

 های مکانیکی خاکستر و وسایل مشابه کننده های مکانیکی و تخلیه پخش کن شعله
هـای مکـانیکی،    پـاش  انواع مشعل کوره برای سوخت مایع، برای سوخت جامد پودر شده یا بـرای گـاز؛ سـوخت       43410

 اکستر و وسایل مشابههای مکانیکی خ کننده های مکانیکی و تخلیه پخش کن شعله
 های مکانیکی خاکستر کننده تخلیه 43410
 دمپر برقی مشعل 43410
 مشعل با سوخت پودر 43410
 )سوز  گازوئیل–گازسوز(مشعل دو کاره  43410
 مشعل دیگ بخار 43410
 پاش مشعل سوخت 43410
 مشعل گازوئیلی 43410
 مشعل گازی 43410
 سوز مشعل مازوت 43410
 پاش مونتاژ دستگاه سوخت 43410

های غیر برقی نانوایی؛ سایر تجهیزات گرمازای صـنعتی یـا            های صنعتی یا آزمایشگاهی بجز اجاق      ها و اجاق   کوره 4342
 الکتریک آزمایشگاهی با جریان القایی یا دی

زات گرمازای صـنعتی یـا      های غیر برقی نانوایی؛ سایر تجهی     های صنعتی یا آزمایشگاهی بجز اجاق ها و اجاق   کوره 43420



391 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الکتریک آزمایشگاهی با جریان القایی یا دی
 های صنعتی تجهیزات کوره 43420
 ها سایر انواع کوره 43420
 سایر تجهیزات کوره 43420
 های صنعتی سایر کوره 43420
 کوره پخت آهک 43420
 کوره پخت رنگ 43420
 کوره پخت سیلیس یا چدن 43420
 چکوره پخت گ 43420
 کوره سوزاندن زباله 43420
 های الکتریکی کوره 43420
 سازی های الکتریکی دندان کوره 43420
 های الکتریکی عملیات حرارتی کوره 43420
 های آزمایشگاهی کوره 43420
 های پخت مواد کانی غیر فلزی کوره 43420
 های دندانپزشکی کوره 43420
 های ذوب القایی گردان کوره 43420
 های ذوب القایی ثابت کوره 43420
 )غیر الکتریکی(های معدنی فلزی  های ذوب سنگ کوره 43420
 کوره هوای گرم 43420
 کوره هوفمن 43420
 کوره پخت سیمان 43420
 هیتر کوره هوای گرم 43420

 های غیر برقی نانوایی ، قطعات اجاق43420 و 43410قطعات مربوط به کاالهای زیرطبقات  4343
 های غیر برقی نانوایی ؛ قطعات اجاق43420 و 43410قطعات مربوط به کاالهای زیرطبقات  43430
 قطعات مشعل 43430

 تجهیزات باال برنده و جا به جا کننده و قطعات مربوط 435
 ها های طناب؛ انواع جک های باال کشنده و چرخ دار باال کشنده و چرخ های طناب قرقره 4351

 ها های طناب؛ انواع جک های باال کشنده و چرخ دار باال کشنده و چرخ های طناب قرقره 43510
 انواع جک 43510
 جک پنوماتیک 43510
 جک چهار ستونه خودرو 43510
 جک دستی 43510
 جک سوسماری 43510



392 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جک هیدرولیکی 43510
 کش های طناب چرخ 43510
 دستگاه تست رولنیگ خودرو 43510
 های باالبر قرقره 43510
 وینچ 43510

های جا به جا کننده با شاسی خروجینی         دار متحرک، جرثقیل   های شاسی  ها، جرثقیل  های دریک؛ جرثقیل   جرثقیل 4352
 های کارگاهی مجهز به جرثقیل و ارابه

 خروجینی  های جا به جا کننده با شاسی       دار متحرک، جرثقیل   های شاسی  ها، جرثقیل  های دریک؛ جرثقیل   جرثقیل 43520
 های کارگاهی مجهز به جرثقیل و ارابه

 انواع جرثقیل 43520
 دار جرثقیل اطاق 43520
 ای جرثقیل دروازه 43520
 دار جرثقیل دکل 43520
 جرثقیل سقفی 43520
 دار جرثقیل کابل 43520
 جرثقیل مغناطیسی 43520
 جرثقیل موبیل 43520

که دارای تجهیزات باال برنده یا جا بـه جـا کننـده     های کارگاهی اعم از این رابهدار، سایر ا تراک چنگک  انواع لیفت  4353
 آهن باشد یا نباشد، انواع تراکتور از نوع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه

کننـده  که دارای تجهیزات باال برنده یا جا بـه جـا    های کارگاهی اعم از این دار، سایر ارابه تراک چنگک  انواع لیفت  43530
 آهن باشد یا نباشد، انواع تراکتور از نوع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه

 انواع لیفتراک 43530
 )موتوردار(لیفتراک  43530
 لیفتراک برقی 43530
 دار لیفتراک چنگک 43530
 لیفتراک دستی 43530

 های متحرکدار، پلکان متحرک و راهرو های باال کشنده محفظه آسانسور، چرخ 4354
 دار، پلکان متحرک و راهروهای متحرک های باال کشنده محفظه آسانسور، چرخ 43540
 انواع آسانسور 43540
 رو متحرک انواع پلکان و پیاده 43540
 برقی انواع پله 43540
 آسانسور حمل انسان 43540
 رو متحرک پیاده 43540



393 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تله فریک – تله لژ– تله کابین– تله سیژ–تله اسکی 43540

 های با عمل مداوم های پنوماتیک و سایر باالبرها و نقاله باالبرها و نقاله 4355
 های با عمل مداوم های پنوماتیک و سایر باالبرها و نقاله باالبرها و نقاله 43550
 باالبرهای حلزونی 43550
 باالبرهای هیدرولیکی 43550

 ا کننده، بارگیری یا تخلیهآالت باال برنده، جا به ج سایر ماشین 4356
 آالت باال برنده، جا به جا کننده، بارگیری یا تخلیه سایر ماشین 43560
 آسانسور محل کاال و بار 43560
 های نوار نقاله انواع دستگاه 43560
 آسانسور حمل خودرو 43560
 بازوهای غلطان پشت کامیون 43560
 بازوهای مکانیکی 43560
 ساختمانیباالبرهای  43560
 پالت تراک برقی 43560
 دستگاه باالبر پسته 43560
 دستگاه جا به جا کننده مواد مصرفی ماشین تزریق 43560
 دستگاه نوار فروشگاهی 43560
 دستگاه نوار نقاله فرودگاهی 43560
 ای دستگاه نوار نقاله حمل مواد کارخانه 43560
 نیسیستم انتقال و تغذیه مواد خام معد 43560
 میزهای باالبر 43560

 43560 تا 43510قطعات مربوط به کاالهای زیرطبقات  4357
 43560 تا 43510قطعات مربوط به کاالهای زیرطبقات  43570
 پل جرثقیل 43570
 درب آسانسور 43570
 دکل لیفتراک 43570
 قطعات یدکی آسانسور 43570
 قطعات یدکی جرثقیل 43570
 ها کقطعات یدکی ج 43570
 قطعات یدکی لیفتراک 43570
 وینچ جرثقیل 43570

 …انواع سطل، بیل و بیلچه، قالب و چنگک برای جرثقیل، حفرکننده و 4358



394 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 …انواع سطل، بیل و بیلچه، قالب و چنگک برای جرثقیل، حفرکننده و 43580

 آالت با کاربرد عام و قطعات مربوط سایر ماشین 439
 کننده آالت تصفیه های تقطیر؛ تجهیزات تهویه مطبوع و سردکننده؛ ماشین  تولید گاز؛ دستگاههای انواع دستگاه 4391

هـای تقطیـر یـا        های مولد گاز هوا یا گاز آب؛ مولد گاز استیلن و مولد گاز همانند با فرایند آلی؛ دسـتگاه                    دستگاه 43911
 آالت برای هوا یا گاز کننده؛ واحدهای مبدل حرارتی؛ ماشین تصفیه

 های گاز بودارکننده 43911
 دستگاه آب مقطرگیری 43911
 دستگاه تقطیر 43911
 دستگاه تولید گاز اکسیژن 43911
 دستگاه تولید گاز کربنیک 43911
 دستگاه تولید گاز کلر 43911
 دستگاه گاز استیلن 43911
 کننده تشعشعی سقفی دستگاه گرم 43911
 ب گازهای تولید گاز یا آ دستگاه 43911
 گرمکن صنعتی گاز 43911
 آالت برای میعان هوا یا گاز ماشین 43911
 های حرارتی مبدل 43911

 های تهویه مطبوع دستگاه 43912
 اجزاء بخاری خودرو 43912
 اجزاء کولر خودرو 43912
 های تهویه انواع دستگاه 43912
 انواع کولرآبی 43912
 انواع کولرگازی 43912
  هواسازانواع 43912
 بخاری خودرو 43912
 کننده برج خنک 43912
 های الکترونیکی کننده دستگاه خنک 43912
 دستگاه تهویه سرد و گرم 43912
 دستگاه تهویه مطبوع 43912
 دستگاه هوا دهی 43912
 دستگاه هوا رسانی گروهی 43912
 دار رادیاتور صنعتی هوا خنک پره 43912
 های صنعتی فن 43912
 های تهویه هوا قطعات دستگاه 43912



395 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کولر اتومبیل 43912
 کولر پرتابل 43912
 کولر خورشیدی 43912
 هواکش سقفی خودرو 43912
 هودهای آزمایشگاهی 43912
 هودهای صنعتی 43912
 هودهای میکروبیولوژی 43912
 یونیت هیتر 43912

 ها رتی، بجز نوع خانگی آنهای حرا تجهیزات سردکننده و منجمدکننده و تلمبه 43913
 انواع اواپراتور 43913
 ساز انواع بستنی 43913
 انواع سردخانه 43913
 کوئل انواع فن 43913
 انواع قطعات و تجهیزات برودتی یا انجماد 43913
 های تبرید انواع کمپرسورهای دستگاه 43913
 انواع کندانسور 43913
 یانواع یخچال و فریزر فروشگاه 43913
 اواپراتور 43913
 های خانگی اواپراتور یخچال 43913
 اواپراتور یخساز 43913
 آبسردکن 43913
 آبسردکن مخصوص تهویه 43913
 آبسردکن و آبگرمکن و یخچال همزمان 43913
 تونل انجماد 43913
 چیلر 43913
 درایر جوشی 43913
 درب سردخانه 43913
 دستگاه شربت سردکن 43913
 دستگاه نوشابه فروشی سیار کوبین باکس 43913
 دستگاه یخساز 43913
 سردخانه بانک خون 43913
  متر مکعبی50ساخته  سردخانه پیش 43913
 سردخانه متحرک 43913
 صفحات آلومینیومی اواپراتور 43913



396 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فریزر صندوقی 43913
 فریزر صنعتی 43913
 کندانسور هوایی 43913
 های خانگی کندانسور یخچال 43913
 های صنعتی کندانسور یخچال 43913
 کندانسور یونیت 43913
 یخچال خودرو 43913
 یخچال فروشگاهی ایستاده 43913
 یخچال ویترینی 43913
 کوئل یونیت فن 43913

فیلترهـای  آالت برای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن مایعات یا گازها بجز فیلترهای روغن،                ها و ماشین    دستگاه 43914
 سوز  بنزین و فیلترهای هوا برای موتورهای درون

 )غبارگیری(کننده هوا  آالت تصفیه ماشین 43914
 تله جاروب 43914
 )ایرواشر(تمیزکننده هوا با آب  43914
 دستگاه پاالیش هوا به روش یونیزاسیون دو قطبی 43914
 دستگاه تصفیه آب خانگی 43914
 امالح آبگیر  دستگاه سختی 43914
 های تصفیه آب و فاضالب دستگاه 43914
 فیلتر تصفیه گاز 43914
 فیلتر دستگاه دیالیز خون 43914
 فیلتر صنعتی روغن 43914
 فیلتر صنعتی هوا 43914
 فیلتر کاهنده آلودگی گازهای خروجی خودرو و نیرو محرکه 43914
 فیلتر مایعات 43914
  میکرون2 باالی فیلترهای صنعتی با کاربرد 43914

 سوز  انواع فیلتر روغن، فیلتر بنزین و فیلتر هوا برای موتورهای درون 43915
 فیلتر روغن 43915
 فیلتر سوخت 43915
 فیلتر هوا 43915

 کننده آالت اسپری ، ماشینتوزینبندی و  آالت بسته آالت برای تمیز کردن انواع بطری، ماشین ماشین 4392
بنـدی   آالت برای پر کردن، بـستن، آب   برای تمیز کردن یا خشک کردن بطری یا سایر ظروف، ماشین      آالت  ماشین 43921

آالت بـرای گـازدار       کردن، درپوش گذاشتن یا برچسب زدن بطری، قوطی، جعبه، کیسه یا سایر ظـروف، ماشـین               



397 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی و لفاف کردن آالت برای بسته ها، ماشین کردن نوشابه
 بندی بستهآالت  انواع ماشین 43921
 …آالت پر کردن بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت خشک کردن بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت شستشو بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت شستشو و خشک کردن بطری و انواع ماشین 43921
 بندی شیرینگ پک دستگاه بسته 43921
 دستگاه شستشوی صنایع غذایی 43921
 بندی و مشابه آالت بسته  ماشینسایر 43921
 فرمانتور 43921
 زنی آالت برچسب ماشین 43921
 بندی کردن آالت بستن و آب ماشین 43921
 بندی بطری آالت بسته ماشین 43921
 بندی تمام اتوماتیک آالت بسته ماشین 43921
 بندی جعبه آالت بسته ماشین 43921
 بندی چند کاره آالت بسته ماشین 43921
 بندی روغن موتور ماشین آالت بسته ماشین 43921
 بندی صنایع غذایی آالت بسته ماشین 43921
 های دارویی بندی قرص آالت بسته ماشین 43921
 بندی قوطی آالت بسته ماشین 43921
 بندی کیسه آالت بسته ماشین 43921
 آالت پر کردن بطری ماشین 43921
 آالت پر کردن ظروف ماشین 43921
 آالت پر کردن قوطی ماشین 43921
 آالت در کپسول قرار دادن ماشین 43921
 آالت کیسه پرکنی ماشین 43921
 آالت گازدار کردن نوشابه ماشین 43921
 ماشین پرکن مواد غذایی 43921
 کننده های پاک ماشین 43921
 )با بخار آب(کننده  های پاک ماشین 43921
 )ای فواره(ه کنند های پاک ماشین 43921

 )تر گرم یا دقیق  سانتی5بجز ترازوهای دارای حساسیت (آالت توزین  ماشین 43922
 انواع باسکول 43922
 انواع ترازو 43922



398 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 باسکول الکترونیکی 43922
 باسکول دیجیتالی 43922
 باسکول معمولی 43922
 ترازوی الکترونیکی 43922
 ترازوی آشپزخانه 43922
 ی قابل حملترازو 43922
 ترازوی مدرج 43922
 ترازوی مرغی 43922
 قپان 43922
 های محاسب آالت توزین با دستگاه ماشین 43922

هـای مـشابه پاشـنده        پاش و ماشین    های بخارپاش یا ماسه     وسایل اطفای حریق، پیستوله و وسایل مشابه، ماشین        43923
اکندن یا اسپری کـردن مایعـات یـا پودرهـا بجـز وسـایل               ای، وسایل مکانیکی برای افشاندن، پر       صورت فواره   به

 استفاده در کشاورزی یا بستانکاری مورد
 پیستوله بادی 43923
 پیستوله برقی 43923
 پیستوله دستی 43923
 دستگاه چسب تفنگی 43923
 دستگاه سندبالست 43923
 پاش دستگاه نمک 43923
 پاش سیمان 43923
 نشانی کپسول آتش 43923
 نشانی پودر گاز کپسول آتش 43923
 پاشی های ماسه ماشین 43923
 وسایل اطفای حریق 43923

 واشر از ورقه فلزی 43924

 بندی نشده در جای دیگر آالت با کاربرد عام طبقه ماشین 4393
 های البسه دهکنن و خشک) گیر خامه(های جداکننده خامه  پنکه بجز انواع خانگی آن؛ سانتریفوژها بجز دستگاه 43931
  شاخه48دستگاه سانتریفوژ  43931
 دار بانک خون دستگاه سانتریفوژ یخچال 43931
 های سانتریفوژ دستگاه 43931

 آوری مواد با فرایند تغییر درجه حرارت بندی نشده در جای دیگر برای عمل آالت طبقه ماشین 43932

هایی که برای فلز یا شیشه مـورد اسـتفاده قـرار             کردن بجز آن   های نورد  های غلتک کردن یا سایر ماشین      ماشین 43933



399 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 .گیرند می
 دار یا نورد های غلتک ماشین 43933

 های اتوماتیک فروش اجناس ماشین 43934

 شویی، بجز نوع خانگی آن        انواع ماشین ظرف 43935

 4393 تا 4391قطعات برای کاالهای طبقات  4394
هـای تولیدکننـده      های تولیدکننده گاز آب؛ قطعات دسـتگاه        ی تولیدکننده گاز مولد یا دستگاه     ها  قطعات دستگاه  43941

؛ قطعات برای 43912های مشابه تولیدکننده گاز با فرایند آبی؛ قطعات برای کاالهای زیرطبقه   استیلن، دستگاه  گاز
آوری مـواد بـا فراینـد         ت عمل آال  های هوای گرم؛ قطعات برای ماشین      تجهیزات سردکننده و منجمدکننده و پمپ     

 تغییر درجه حرارت

هـای از صـافی       آالت و دسـتگاه    های سانتریفوژ، قطعات برای ماشـین      کن  قطعات برای سانتریفوژها، شامل خشک     43942
 گذراندن یا تصفیه کردن مایعات یا گازها

تـوزین؛ قطعـات بـرای وسـایل        هـای ماشـین      ؛ وزنه 43933 و   43923،  43922قطعات برای کاالهای زیرطبقات      43943
  افشاندن، پراکندن یا اسپری کردن مایعات یا پودرمنظور بهمکانیکی مورد استفاده در کشاورزی یا بستانکاری 

 قطعات یدکی باسکول 43943
 قطعات یدکی ترازو 43943
 آالت توزین قطعات یدکی ماشین 43943
 وزنه برنجی ترازو 43943
 وزنه چدنی ترازو 43943

کننـده   های تمیزکننده یـا خـشک   بندی نشده در جای دیگر؛ قطعات ماشین       شویی طبقه  های ظرف   قطعات ماشین  43944
ها،   های پر کردن، مسدود کردن، مهر کردن، پوشاندن و برچسب زدن بطری             ها و سایر ظروف؛ قطعات ماشین       بطری
آالت  ها، قطعات سـایر ماشـین   ر کردن نوشابههای گازدا ها و سایر ظروف و قطعات ماشین ها، کیسه  ها، جعبه   قوطی
 بندی و لفاف کردن بسته

 )صنایع غذایی(بندی  آالت بسته قطعات ماشین 43944
    

 بندی نشده در جای دیگر آالت، طبقه قطعات غیر برقی ماشین 43949

 آالت با کاربرد خاص ماشین 44
 آالت کشاورزی یا جنگلداری و قطعات مربوط ماشین 441

4411 
های چمـن یـا       های زمین   سازی خاک یا کشت؛ غلتک      آالت کشاورزی، بستانکاری یا جنگلداری برای آماده       ماشین
 های ورزش زمین

های چمـن یـا       های زمین   سازی خاک یا کشت؛ غلتک    آالت کشاورزی، بستانکاری یا جنگلداری برای آماده ماشین 44110



400 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های ورزش زمین
 بذرپاش 44110
 وبیل بکه 44110

 پایه گاو آهن 44110
 تسطیح کن زمین 44110
 تیغه گاو آهن 44110
 )پرفراتور(کن  چاله 44110
 خیش 44110
 گذار دستی دانه 44110
 دستگاه گردپاش برای مصارف کشاورزی 44110
 دیسک کشاورزی 44110
 کار پنبه و سویا ردیف 44110
 )ریجر(کن   ردیف 44110
 زمینی کار سیب 44110
 کش شن 44110
 )فاروئر(شیارزن  44110
 کار  عمیق 44110
 کمبینات 44110
 کودپاش 44110
 گاو آهن 44110
 گاو آهن و قطعات آن 44110
 آالت کاشت کشاورزی ماشین 44110
 سازی خاک آالت کشاورزی برای آماده ماشین 44110
 های کودپاش و قطعات آن ماشین 44110
 مرزبند 44110
 زکشمر 44110
 نشا کار برنج 44110
 نهرکن 44110
 کن وجین 44110

 های ورزش ها یا زمین های چمن، پارک زنی برای زمین های چمن ماشین 4412
 های ورزش ها یا زمین های چمن، پارک زنی برای زمین های چمن ماشین 44120
 ها زن انواع چمن 44120
 زن برقی چمن 44120
 زن دستی چمن 44120



401 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

؛ سـایر   )بیلـر (بندی کاه یا علوفه       های بسته   کنی؛ ماشین   های علف خشک    زنی؛ سایر ماشین   های چمن   سایر ماشین  4413
 کوب آالت خرمن آالت درو؛ ماشین ماشین

؛ سـایر   )بیلـر (بندی کاه یا علوفه       های بسته   کنی؛ ماشین   های علف خشک    زنی؛ سایر ماشین   های چمن   سایر ماشین  44130
 کوب آالت خرمن ؛ ماشینآالت درو ماشین

 کوب انواع دروگر و خرمن 44130
 انواع کمباین 44130
 دستگاه پرس و برش عدل پنبه 44130
 دستگاه چغندرکن 44130
 دستگاه خرماچین 44130
 کوب دستگاه خرمن 44130
 دستگاه دروگر 44130
 دستگاه رتیواتور 44130
 کن زمینی دستگاه سیب 44130
 شاخه خردکندستگاه  44130
 دستگاه کلتیواتور 44130
 کن دستگاه کاه جمع 44130
 کن و خردکن علوفه دستگاه مخلوط 44130
 چین دستگاه یونجه 44130
 علف خردکن 44130
 کمباین جاندیر 44130
 کمباین کششی 44130
 آالت برداشت زیتون ماشین 44130
 آالت برداشت برنج ماشین 44130
  برداشت پنبهآالت ماشین 44130
 آالت برداشت ذرت ماشین 44130
 آالت برداشت محصول ماشین 44130
 ماشین برداشت پیاز 44130
 بندی علوفه ماشین بسته 44130

 آهن  تراکتورهای دستی، غیر از انواع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه 4414
 آهن  سکوهای ایستگاه راهتراکتورهای دستی، غیر از انواع مورد استفاده در  44140
 انواع تراکتورهای کشاورزی 44140
 تراکتور انیورسال 44140
 تراکتور باغی 44140
 تراکتور بکهو 44140
 تراکتور سنگین 44140



402 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تراکتور مسی فرگوسن 44140
 قطعات تراکتور 44140

تریلرها و تراکتورهـا از        ای برای کشیدن نیم    هگذاری، تراکتورهای جاد    سایر تراکتورها به استثنای تراکتورهای ریل      4415
 آهن  نوع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه

تریلرها و تراکتورهـا از       ای برای کشیدن نیم    گذاری، تراکتورهای جاده    سایر تراکتورها به استثنای تراکتورهای ریل      44150
 آهن  نوع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راه

 کتور جا به جا کننده مواد و کاالترا 44150

وسایل مکانیکی مخصوص افشاندن، پراکندن یا اسپری کردن مایعات یا پودرها برای اسـتفاده در کـشاورزی یـا                    4416
 بستانکاری

وسایل مکانیکی مخصوص افشاندن، پراکندن یا اسپری کردن مایعات یا پودرها برای اسـتفاده در کـشاورزی یـا                    44160
 بستانکاری

 اتصاالت آبرسانی تحت فشار 44160
 انواع آبپاش سیستم آبیاری تحت فشار 44160
 ای آبپاش ارابه 44160
 آبپاش متحرک 44160
 تجهیزات آبیاری 44160
 تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی 44160
 )سنتر پی وت(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
 )ای قرقره(ارانی تجهیزات آبیاری تحت فشار ب 44160
 )لینسیر(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
 )ولیمو(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
 سمپاش پشتی 44160
 سمپاش موتوری 44160
 سیستم آبیاری تحت فشار تراوا 44160
 سیستم آبیاری غیر تحت فشار 44160
 ای های گلخانه سیستم 44160
 سمپاشقطعات  44160

 تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مقاصد کشاورزی تریلرها و نیم 4417
 تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مقاصد کشاورزی  تریلرها و نیم 44170
 انواع تریلر کشاورزی 44170
 تریلر کشاورزی 44170
 قطعات تریلر کشاورزی 44170

بندی تخم ماکیان، میوه، بذر، دانه، بقوالت خشک یـا سـایر              دن، جور کردن یا درجه    های مخصوص تمیز کر     ماشین 4418



403 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های کشاورزی، بستانکاری،     کشی ماکیان؛ ماشین   های جوجه   های شیردوشی؛ دستگاه    محصوالت کشاورزی؛ ماشین  
 بندی نشده در جای دیگر جنگلداری، مرغداری یا زنبورداری طبقه

بندی تخم ماکیان، میوه، بذر، دانه، بقوالت خشک یـا سـایر              ردن، جور کردن یا درجه    های مخصوص تمیز ک     ماشین 44180
های کشاورزی، بستانکاری،     کشی ماکیان؛ ماشین   های جوجه   های شیردوشی؛ دستگاه    محصوالت کشاورزی؛ ماشین  

 بندی نشده در جای دیگر جنگلداری، مرغداری یا زنبورداری طبقه
 انواع شیردوش 44180
 آالت کود از فضله مرغ ولید ماشینت 44180
 کشی دستگاه جوجه 44180
 گندم شور 44180
 آالت پرورش ماهی ماشین 44180
 بندی پسته آالت درجه ماشین 44180
 بندی خشکبار آالت درجه ماشین 44180
 بندی کشمش آالت درجه ماشین 44180
 بندی ماهی و میگو آالت درجه ماشین 44180
 بندی میوه ت درجهآال ماشین 44180
 آالت مرغداری ماشین 44180
 آالت نگهداری زنبور عسل ماشین 44180
 آالت نگهداری مرغ و طیور ماشین 44180
 بندی میوه های بسته ماشین 44180
 بندی تخم مرغ های درجه ماشین 44180

خصوص تمیز کردن، جـور کـردن یـا     های م   ؛ قطعات برای ماشین   44130 تا   44110قطعات برای کاالهای زیرطبقات      4419
کشی ماکیان؛ قطعات     های جوجه   بندی تخم ماکیان، میوه یا سایر محصوالت کشاورزی، قطعات برای دستگاه            درجه
 بندی نشده در جای دیگر های کشاورزی، بستانکاری، جنگلداری، مرغداری یا زنبورداری طبقه ماشین

های مخصوص تمیز کردن، جـور کـردن یـا        ؛ قطعات برای ماشین   44130ا   ت 44110قطعات برای کاالهای زیرطبقات      44190
کشی ماکیان؛ قطعات     های جوجه   بندی تخم ماکیان، میوه یا سایر محصوالت کشاورزی، قطعات برای دستگاه            درجه
 بندی نشده در جای دیگر های کشاورزی، بستانکاری، جنگلداری، مرغداری یا زنبورداری طبقه ماشین

 کوب خرمنالک  44190
 پنبه غازی 44190
 قطعات ادوات کشاورزی 44190
 قطعات کمباین 44190
 آالت کشاورزی قطعات ماشین 44190

 ها ابزار و قطعات و ملحقات آن انواع ماشین  442
ر یـا فراینـد     وسیله لیـز    ابزار برای کار روی هر نوع مواد اولیه به         ابزار برای کار کردن با فلزات؛ ماشین        انواع ماشین  4421

 مشابه آن



404 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

وسیله لیزر یا سایر پرتوهای فوتـونی یـا نـوری،             ابزار برای کار روی انواع مواد، توسط تراش مواد، به          انواع ماشین  44211
امواج مافوق صوت، تخلیه الکتریکی، الکترو شیمیایی، پرتوهای الکترونی، پرتوهای یونی یـا فراینـدهای قـوس                 

 پالسمایی
 ابزار شینبازسازی ما 44211
 ماشین اسپارک 44211

ای  های انتقالی چند مرحله     و ماشین ) ای یک مرحله (های ساخت یک واحدی       کاری، ماشین   دستگاه متمرکز ماشین   44212
 برای کار کردن روی فلزات

 های تراش فلزات ماشین 44213
 تراش انواع ماشین  44213
  تراش شیشه انواع ماشین 44213
 )کاربرد مخصوص(شین گردتراش انواع ما 44213
 تراش های پیچ انواع ماشین 44213
 تراش دستگاه ثابت 44213
 دستگاه سیلندر تراش 44213
 تراش دستگاه شاتون 44213
 تراش تمام اتوماتیک ماشین پیچ 44213
 تراش دستی ماشین پیچ 44213
 ماشین تراش 44213
 (CNC)ماشین تراش اتوماتیک  44213
 (NC)اشین تراش با کنترل عددی م 44213
 منظوره ماشین تراش تک 44213
 ماشین تراش رومیزی 44213
 تراش کاروسل ماشین  44213
 اتوماتیک ماشین تراش نیمه 44213
 تراش ماشین سری 44213
 تراش ماشین صفحه 44213
 تراش کاروسل اتوماتیک ماشین عمودی 44213
 تراش ماشین کپی 44213

 ابزار برای سوراخ کردن، صیقل کردن جدار یا فرز کردن فلزات   واع ماشینان 44214
 های فرز انواع ماشین 44214
 های برقی قابل حمل دریل 44214
 های دستی قابل حمل دریل 44214
 تراش دستگاه سوراخ 44214



405 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه مته رادیال 44214
 دستگاه مته رومیزی 44214
 دستگاه مته ستونی 44214
 دستگاه مرکزتراش 44214
 تراش دستگاه مرکزتراش و سوراخ 44214
 CNCفرز  44214
 ماشین فرز 44214
 تراش ماشین فرز صفحه 44214
 ماشین فرز کپی 44214
 )دریل(کاری  های سوراخ ماشین 44214

 های تراش اشینوسیله برداشتن فلز، بجز م ابزار برای حدیده کردن یا قالویز کردن به  انواع ماشین 44215
 دستگاه قالویز 44215
 دستگاه قالویز اتوماتیک 44215
 دستگاه قالویز چند محور 44215
 دستگاه قالویز سر لوله و اتصاالت 44215
 محور دستگاه قالویز تک 44215

، یا به نحـو دیگـر       کردن کردن، صیقل    زدن، صاف    ابزار برای گرفتن زواید، تیز کردن، ساییدن، سنگ           انواع ماشین  44216
هـا یـا محـصوالت        وسیله سنگ سنباده، سـاینده      های تفته شده به    کردن فلز، کربورهای فلزی یا سرمت      پرداخت  
دنـده یـا    دار کردن،برقـو زدن، تـراش دادن چـرخ        دادن، شکاف  ابزار برای رنده کردن، شکل       کننده، ماشین   صیقل

ها برداشتن فلـز، کربورهـای        ر ماشین ابزارهایی که کار آن     دنده، اره کردن، قطع کردن و سای        پرداخت کردن چرخ  
 .بندی نشده در جای دیگر است های تفته شده طبقه فلزی یا سرمت

 اره برقی 44216
 تراش  انواع ماشین دنده 44216
 زنی فلزات انواع ماشین سنگ 44216
 های شیارتراش انواع ماشین 44216
 دستگاه ابزار تیزکن 44216
 ستگاه برش دایره و بیضی از ورق فوالدد 44216
 دستگاه برش مفتول و پروفیل 44216
 دستگاه گردبری ورق 44216
 کاتر 44216
 ماشین اره تیزکن 44216
 ماشین اره فلزبر 44216
 ماشین اره مدور 44216
 ماشین برش سنگ 44216



406 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تراش دنده ماشین چرخ 44216
 کش ماشین خان 44216
 تراش ندهماشین د 44216
 ماشین دنده فلزات 44216
 کاری ماشین سوهان 44216
 های برش ماشین 44216
 های پرداخت فلزات ماشین 44216

ابزار برای کار بـا فلـز        کاری قالبی، ماشین   کاری یا پرس   وسیله آهنگری، چکش    ابزار برای کار با فلز به      انواع ماشین  44217
ها   دار کردن، سایر پرس     کردن یا فاق    کردن، منگنه  کردن، قیچی    کردن، تخت    کردن، تا کردن، راست      وسیله خم     به

 برای کار روی فلزات یا کربورهای فلزی
 پرس اکستروژن 44217
 پرس بشقابی 44217
 پرس پانچ 44217
 دار  پدال–پرس پانی 44217
 )متالوژی پودر(پرس پودر فلز  44217
  دستی–پرس پیچی 44217
 کاریپرس خم 44217
 پرس خمکاری هیدرولیک 44217
 پرس دینامیک 44217
 کاری پرس سنبه ماتریس 44217
 ای پرس فشار کاری ضربه 44217
 پرس لنک 44217
  رومیزی–پرس لنک 44217
  (C.N)پرس هیدرولیک با کنترل عددی  44217
 پرس هیدرولیک برای کارهای عمومی 44217
 پرس هیدرولیک کشش ورق 44217
 تجهیزات پرس هیدرولیک 44217
 )پنوماتیکی(چکش بادی  44217
 چکش فنری 44217
 چکش هیدرولیک 44217
 دستگاه بادگیر فنر خودرو 44217
 دستگاه پانچ هیدرولیک 44217
 کاری دستگاه پرچ 44217
 دستگاه پرس پرچ 44217



407 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )هیدرولیک و پنوماتیک(دستگاه پرس فلزات  44217
  دستگاه پین 44217
 دستگاه تولید سوزن 44217
 دستگاه تولید کابل 44217
 دستگاه تولید کابل و طناب فلزی 44217
 )تندیس(دستگاه حکاکی با لیرز  44217
 دستگاه حکاکی فلزات 44217
 دستگاه خمکاری سیم 44217
 دستگاه خمکاری لبه ورق 44217
 تاب دستگاه سیم 44217
 دستگاه فنر پیچی 44217
 دستگاه فیلتر پرس 44217
 دستگاه کالف پیچی 44217
 دستگاه لوله خم کن هیدرولیک در سایزهای مختلف 44217
 دار دستگاه ورق موج 44217
 )پنوماتیک(های پرس بادی  دستگاه 44217
 )بادی(های پرس خم کن ورق  دستگاه 44217
 های پرس فلزات دستگاه 44217
 های پرس هیدرولیک دستگاه 44217
 غلطک خمکاری ورق 44217
 )دستی(غلطک خمکاری ورق  44217
 قطعات دستگاه پرس 44217
  برش سیم بکسلیقیچ 44217
 )پنوماتیک(قیچی برش صفحه و ورق بادی  44217
 قیچی برش میلگرد 44217
 قیچی تسمه بر 44217
 قیچی قوی، هیدرولیکی 44217
 قیچی گیوتینی دستی و یا پایی 44217
 )پنوماتیک(یچی گیوتینی، بادی ق 44217
 قیچی گیوتینی، هیدرولیک 44217
 کاتروپانج شینه مسی 44217
 آالت تولید میخ ماشین 44217
 آالت مونتاژ رادیاتور خودرو ماشین 44217
 ماشین حصار توری 44217
 )سازی حلبی(دهی فلزات  ماشین فرم 44217



408 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های تفتـه شـده بـدون        ای دیگر برای کار با فلز، کربورهای فلزی و سرمت         بندی نشده در ج     ابزارهای طبقه  ماشین 44218
 برداشتن قسمتی از مواد

 حدیده برقی 44218
 وسیله کشیدن دستگاه فرم دادن ورق و مقاطع فلزی به 44218
 گیری ورق فلزی دستگاه قالب 44218
 آالت تولید لوله ماشین 44218
 پروفیل و لولهکاری، میلگرد  آالت ورق ماشین 44218

؛ … و نیز برای کار با چوب، استخوان، مواد پالستیکی سـخت و            …ابزار برای کار با سنگ، سرامیک و       انواع ماشین  4422
 .…ها برای ساخت تخته نئوپان و پرس

کردن نسوز، سیمان یا مواد معدنی مشابه یـا بـرای کـار            ابزار برای کار با سنگ، سرامیک، بتون، پنبه        انواع ماشین  44221
 روی شیشه به حالت سرد بر

 دستگاه برش آسفالت 44221
 ساب دستگاه سنگ 44221
  تراش و پرداخت شیشهCNCماشین  44221
 ماشین تراش شیشه عینک 44221
 ساب موزاییک 44221

اد سـخت   پنبه، استخوان، کائوچوی سخت، مواد پالستیکی سخت، یا مـو          ابزار برای کار با چوب،چوب     انواع ماشین  44222
مشابه؛ انواع پرس برای ساخت تخته نئوپان یا تخته فیبر سـاختمانی از چـوب یـا سـایر مـواد چـوبی و سـایر                          

 پنبه  آالت برای کار با چوب یا چوب ماشین
 )دوالت(بری  اره رادیال چوب 44222
 اره فلکه نجاری 44222
 اره نجاری چند کاره 44222
 آسیاب چوب 44222
 پرس نجاری 44222
 دستگاه تولید روکش چوب 44222
 بر چوب دستگاه الیه 44222
 فرز نجاری 44222
 کندگی 44222
 آالت تولید نئوپان ماشین 44222
 کاری چوب آالت منبت ماشین 44222
 ماشین تولید پوشال کولر 44222
 ماشین گردبری چوب 44222



409 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ابزارهای دستی دارای نیروی محرکه 4423
 ی کار کردن در دست، پنوماتیک یا توأم شده با موتور غیر برقیابزار برا 44231
 )پنوماتیکی(ابزار دستی  44231
 آچار پنوماتیکی 44231
 نوارکش نقشه 44231

 ابزارهای الکترو مکانیکی برای کار کردن در دست، توأم شده با موتور برقی 44232

های گازی برای آب دادن       ها و دستگاه    ی، یا جوشکاری؛ ماشین   کاری، زردجوشکار   های لحیم   آالت و دستگاه   ماشین 4424
 های فلزی تفته شده افشانی فلزات یا کربور  های برقی برای داغ آالت و دستگاه سطحی فلزات؛ ماشین

های گازی برای آب دادن       ها و دستگاه    کاری، زردجوشکاری، یا جوشکاری؛ ماشین      های لحیم   آالت و دستگاه   ماشین 44240
 افشانی فلزات یا کربورهای فلزی تفته شده  های برقی برای داغ آالت و دستگاه ی فلزات؛ ماشینسطح

 تجهیزات جوشکاری اکسی پروپان 44240
  اکسی استیلن–تجهیزات جوشکاری خودزا 44240
 تجهیزات جوشکاری و برشکاری گازی 44240
 )دستگاه جوش سیار(تراکتور جوشکاری  44240
 کاری حیمچراغ ل 44240
 کاری چکش لحیم 44240
 کاری لحیم) وان(حمام  44240
 دستگاه برش با اکسیژن 44240
 دستگاه تولید استیلن 44240
 دستگاه جوش الکترونی 44240
 دستگاه جوش الماسه 44240
 دستگاه جوش پالستیک 44240
 دستگاه جوش کاربید 44240
 دستگاه جوش مافوق صوت 44240
 ه جوش و برش پالسمادستگا 44240
 دستگاه درزجوش 44240
 (pbc)کار مواج بردهای الکترونیک  دستگاه لحیم 44240
  کاری سخت دستگاه لحیم 44240
 دستگاه نقطه جوش دقیق 44240
 کاری برقی دستگاه هویه لحیم 44240
 ای ها و تجهیزات جوش مقاومتی و نقطه دستگاه 44240
 )برقی(جوشکاری قوسی های تجهیزات  دستگاه 44240
  نقطه جوش پانی–های جوش مقاومت دستگاه 44240



410 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  نقطه جوش سر به سر–های جوش مقاومت دستگاه 44240
 های جوش مقاومت نقطه جوش ثابت دستگاه 44240
  موتوژنراتور–های جوشکاری قوسی دستگاه 44240
  موتوری–های جوشکای قوسی دستگاه 44240
 رزجوش و جوش الماسههای د دستگاه 44240
 کاری آالت و تجهیزات لحیم ماشین 44240
 )گازی(آالت و تجهیزات جوشکاری و برش  ماشین 44240
 بری ماشین جوش فارسی 44240
 مشعل جوشکاری 44240
 کاری با استیلن و یا پروپان هویه لحیم 44240
 کاری پالستیک هویه لحیم 44240

 4424 تا 4421قات برای کاالهای طبقات ابزارگیرها؛ قطعات و ملح 4425
ابزارها؛ ابزارگیر  های کار، ادوات تقسیم و سایر منضمات ویژه برای ماشین گیرهای خودکار، گیره ابزارگیرها، حدیده 44251

 4421جهت هر نوع ابزار برای کار با دست، سایر قطعات و ملحقات برای کاالهای طبقه 
 رشابزارگیر رنده تراش و ب 44251
 بال اسکرو 44251
 بوش تبدیل 44251
 سه نظام فرز 44251
 تراش سه نظام ماشین 44251
 سه نظام مته، پایه مته 44251
 کاری دستگاه سوراخ) راهنما(شابلون  44251
 کله گی اونیورسال 44251
 کاری کله گی سوراخ 44251
 گیره هیدرولیک 44251
 گیره یا انبر جوشکاری 44251

ابزارها برای کار با چـوب، اسـتخوان،         ؛ قطعات و ملحقات ماشین    44221قطعات و ملحقات برای کاالهای زیر طبقه         44252
 .…مواد پالستیکی سخت و

 44231قطعات برای کاالهای زیر طبقه  44253

 44232قطعات برای کاالهای زیر طبقه  44254

 44240قطعات برای کاالهای زیر طبقه  44255

 ها آالت برای متالورژی و قطعات مربوط به آن ماشین 443



411 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

گری، از نوع مورد استفاده در متالورژی یا          های ریخته  ریزی و ماشین    ریزی، قالب شمش   انواع کنورتیسو، مالقه فلز    4431
 های نورد فلزات گری فلزات؛ ماشین  ریخته

گری، از نوع مورد استفاده در متالورژی یا          ای ریخته ه ریزی و ماشین    ریزی، قالب شمش   انواع کنورتیسو، مالقه فلز    44310
 های نورد فلزات گری فلزات؛ ماشین  ریخته

 )پاتیل(های بزرگ ذوب  بوته 44310
 تجهیزات کارخانه فوالدسازی 44310
 )کوکیل(گری  درجه ریخته 44310
 دستگاه تزریق کربن به داخل مواد مذاب 44310
 ریزی های شمش قالب 44310
 )دایکاست(ماشین تزریق آلومینیوم  44310
 گری های ریخته ماشین 44310
 گری های ماهیچه ریخته ماشین 44310
 میکسر سیلیس 44310
 گری میکسرهای ماسه ریخته 44310
 های جا به جا کننده مواد مذاب نقاله 44310

 )نوردهای   های کارخانه شامل غلتک (44310قطعات برای کاالهای زیرطبقه  4432
 )های نورد های کارخانه شامل غلتک (44310قطعات برای کاالهای زیرطبقه  44320
 دریچه کشویی نسوز تخلیه مذاب پاتیل 44320
 های نورد غلطک 44320

 ها آالت حفاری، استخراج و ساختمانی و قطعات آن ماشین 444
آالت کندن    د، طراحی شده جهت استفاده در زیرزمین، ماشین       های با عمل مداوم، برای کاالها یا موا        باالبرها و نقاله   4441

 آالت حفر زمین و چاه کندن سنگ یا کوه و حفر تونل، سایر ماشین معدن زغال 
 ویژه طراحی شده برای استفاده در زیرزمین های با عمل مداوم، برای کاالها یا مواد، به باالبرها و نقاله 44411
 مینیهای حفاری زیرز نقاله 44411

 آالت حفر زمین یا چاه کندن سنگ یا کوه و حفر تونل؛ سایر ماشین آالت کندن معدن زغال  ماشین 44412
 آالت حفاری خشکی ماشین 44412
 آالت حفاری دریایی ماشین 44412
 آالت حفاری روتاری ماشین 44412
 آالت حفاری و معدنی ماشین 44412
 آالت معدن ماشین 44412

 کـردن، یـا      آالت برای جا به جا کردن، گریدینگ، تسطیح، تراشیدن، گودبرداری، کوبیـدن، فـشرده              ماشینسایر   4442
هـای    هـای مکـانیکی و غلتـک        شامل بولدوزرها، بیل  (های معدنی    ها یا کلوخه   استخراج، خودرو، برای زمین، کانی    



412 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )سازی راه
 انواع بولدوزر و انگلدوزر، خودرو 44421
 انگلدوزر 44421
 بولدوزر 44421

 ها، خودرو کننده  گریدرها و تسطیح 44422
 گریدر 44422

 ، خودرو)ها تراشنده(اسکریپرها  44423
 اسکریپر 44423

 سازی، خودرو های راه های کوبیدن و غلتک ماشین 44424
 ای های جاده غلطک 44424

 لودرهای دارای بیل در جلو و عقب خودرو 44425

 درجه در قسمت فوقانی آن، بجـز  360دار، خودرو، با امکان چرخش       یکی، گودبردارها و لودرهای بیل    های مکان   بیل 44426
 لودرهای دارای بیل در جلو و عقب

 بیل مکانیکی 44426
 لودر 44426

امکـان  آالت با    دار، بجز لودرهای دارای بیل در جلو و عقب و ماشین           های مکانیکی، گودبردارها و لودرهای بیل       بیل 44427
بندی نشده در جـای دیگـر بـرای جـا بـه جـا کـردن،                   آالت طبقه   درجه در قسمت فوقانی؛ ماشین     360چرخش  

 کردن، استخراج یا سوراخ کردن، خودرو، برای زمین،          گریدینگ، تسطیح، تراشیدن، گودبرداری، کوبیدن، فشرده     
 های معدنی ها یا کلوخه کانی

 سازی تسطیح کن راه 44427

 ها های طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراهدامپر 44428
 دامپر 44428

 انواع تیغه بولدوزر و انگلدوزر 44429
 تیغچه بولدوزر 44429
 تیغچه گریدر 44429

آالت برای    برف، سایر ماشین    کننده  روبی و توربین پاک     های برف   های شمع، ماشین   کشنده  کوب و بیرون    انواع شمع  4443
 کردن، استخراج یـا سـوراخ کـردن،           کردن، گریدینگ، تسطیح، تراشیدن، گودبرداری، کوبیدن، فشرده       جا به جا  

بندی نشده در جای دیگر بـرای کارهـای           آالت طبقه  های معدنی، ماشین   ها و کلوخه   خودرو، برای زمین، کانی    غیر
 سازی و همانند عمومی، ساختمان



413 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

آالت برای    برف، سایر ماشین    کننده  روبی و توربین پاک     های برف   مع، ماشین های ش  کشنده  کوب و بیرون    انواع شمع  44430
 کردن، استخراج یـا سـوراخ کـردن،          جا به جا کردن، گریدینگ، تسطیح، تراشیدن، گودبرداری، کوبیدن، فشرده         

 کارهـای   بندی نشده در جای دیگر بـرای        آالت طبقه  های معدنی، ماشین   ها و کلوخه   خودرو، برای زمین، کانی    غیر
 سازی و همانند عمومی، ساختمان

 ها کوب  انواع شمع 44430
 بچینگ پالنت 44430
 )لوله بازکن(دستگاه الکترو فنر  44430
 گردان دستگاه بوش 44430
 دستگاه جاروب خیابانی 44430
 سازی آالت آسفالت ماشین 44430
 کشی آالت خط ماشین 44430
 آالت قیرپاشی ماشین 44430

کردن، ساییدن، مخلوط کـردن یـا ورز دادن           کردن، شستن، خرد      کردن، جدا  آالت برای جور کردن، سرند       ماشین 4444
گیـری     دادن یـا قالـب      آالت برای به هم فشردن، شـکل       ها یا سایر مواد معدنی جامد؛ ماشین       خاک، سنگ، کلوخه  

یر محصوالت معدنی به شکل پـودر یـا         های معدنی جامد؛ خمیر سرامیک، سیمان سفت نشده، مواد یا سا            سوخت
 گری از ماسه های ریخته خمیر، انواع ماشین برای شکل دادن قالب

کردن، ساییدن، مخلوط کـردن یـا ورز دادن          کردن، شستن، خرد     کردن، جدا    آالت برای جور کردن، سرند       ماشین 44440
گیـری     دادن یـا قالـب      ه هم فشردن، شـکل    آالت برای ب   ها یا سایر مواد معدنی جامد؛ ماشین       خاک، سنگ، کلوخه  

های معدنی جامد؛ خمیر سرامیک، سیمان سفت نشده، مواد یا سایر محصوالت معدنی به شکل پـودر یـا                     سوخت
 گری از ماسه های ریخته خمیر، انواع ماشین برای شکل دادن قالب

 بتونیر 44440
 تجهیزات کارخانه تولید آجر 44440
 تراک میکسر 44440
 زنی دستگاه بلوک 44440
 کاری سیمانی دستگاه عایق 44440
 قطعات خطوط لعاب کاشی 44440
 آالت خط تولید سیمان قطعات ماشین 44440
 آالت خط تولید کاشی و سرامیک قطعات ماشین 44440
 کمپکتور سیمان 44440
 ماسه شور حلزونی 44440
 آالت تصفیه نمک معدنی و دریایی ماشین 44440
 آالت تولید کاشی ماشین 44440
 آالت تولید موزاییک ماشین 44440
 آالت جدا کننده مواد ماشین 44440



414 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت خرد کردن مواد ماشین 44440
  موادساییدنآالت  ماشین 44440
 آالت شستن مواد ماشین 44440
 آالت کارخانه آهک ماشین 44440
 آالت کارخانه سیمان ماشین 44440
 ت کارخانه گچآال ماشین 44440
 آالت تولید آجر ماشین 44440
 آالت تولید سرامیک ماشین 44440
 آالت تولید گچ تحریر ماشین 44440
 آالت سرند کردن مواد ماشین 44440
 ماشین خرد کردن و سنگ و کلوخه معدنی 44440
 ریزی آالت بتون ماشین 44440
 ته بتونیساخ آالت و اجزاء خط کامل قطعات پیش ماشین 44440
 کشی ماشین خشت 44440

 گذاری تراکتورهای ریل 4445
 گذاری تراکتورهای ریل 44450

 4444 تا 4441قطعات برای کاالهای طبقات  4446
هـای دریـگ،      آالت سوراخ کردن زمین یا حفر چاه و جرثقیل         بندی نشده در جای دیگر برای ماشین        قطعات طبقه  44461

های کارگـاهی    های جا به جا کننده با شاسی خورجینی و ارابه          دار متحرک، جرثقیل   های شاسی  ها جرثقیل  جرثقیل
آالت جا به جا کردن، گریدینگ، تـسطیح،         بندی نشده در جای دیگر برای ماشین        مجهز به جرثقیل؛ قطعات طبقه    

ـ   ها یـا کلوخـه      تراشیدن، گودبرداری، کوبیدن، فشرده کردن، استخراج یا سوراخ کردن زمین، کانه           ای معـدنی؛   ه
هـای    روبـی وتـوربین     هـای بـرف     های شمع؛ قطعات متعلق به ماشین       کشنده  کوب؛ و بیرون    قطعات متعلق به شمع   

 کننده برف  پاک
 آالت معدن قطعات ماشین 44461
 شکن قطعات ماشین سنگ 44461
 آالت حفاری قطعات یدکی ماشین 44461

 44440قطعات برای کاالهای زیرطبقه  44462
 آالت ساختمانی قطعات ماشین 44462
 آالت ساختمانی قطعات یدکی ماشین 44462

 ها آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو و قطعات متعلق به آن آالت برای عمل ماشین 445
  غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو آالت صنایع ماشین 4451

 گیری های خامه ماشین 44511



415 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 رگی دستگاه خامه 44511

 سازی آالت لبنیات ماشین 44512
 های مخصوص پنیرسازی پرس 44512
 دستگاه شیر سردکن 44512
 کن دستگاه شیر گرم 44512
 زنی کره دستگاه قالب 44512
 کننده شیر دستگاه هموژنیزه 44512
 آوردن شیر آالت عمل ماشین 44512
 های تولیدکننده پنیر ماشین 44512
 یدکننده کرههای تول ماشین 44512
 های شیر برای تهیه کره همزن 44512

آالت  آالت مورد استفاده در صنعت آردسازی یا برای کار روی غالت یا بقوالت خشک شده غیر از ماشـین                   ماشین 44513
 مورد استفاده در مزرعه

 های آرد الک 44513
 انواع آسیاب غالت 44513
 آسیاب گندم چکشی 44513
 )غلطکی (آسیاب والسی 44513
 گیر غالت پوست 44513
 جدا کننده سبوس 44513
 )پیوریفایر(گیر  دستگاه الک مغز گندم 44513
 دستگاه بار ریز 44513
 دستگاه جدا کننده مغناطیسی 44513
 )تریور(گیر افقی  گیر و جو دانه دستگاه سیاه 44513
 گیر دستگاه شن 44513
 صنایع غالتهای مورد مصرف در  سایر ماشین 44513
 سازی آالت پفک ماشین 44513
 کوبی ماشین برنج 44513
 گیر برنج ماشین پوست 44513
 گیر ماشین سبوس 44513
 شور ماشین گندم 44513
 ساز ماشین لپه 44513
 های بوجاری ماشین 44513
 کننده غالت های پاک ماشین 44513
 ویبراتور 44513



416 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

میـوه    آالت مشابه مورد استفاده در ساخت شراب انگور، شراب سیب، انواع آب             ماشین ها و   انواع پرس، خردکننده   44514
 های مشابه یا نوشیدنی

 میوه های مورد مصرف در تهیه آب خردکننده 44514
 گیر دستگاه تلخ 44514
 میوه های پرس مورد مصرف در تهیه آب دستگاه 44514
 لیمو آالت تولید آب ماشین 44514
 های تولید اسانس میوه ماشین 44514
 های تولید کنسانتره میوه ماشین 44514

های گـرم یـا       آالت ساخت نوشیدنی   های محصوالت کشاورزی؛ ماشین     کننده فرهای نانوایی غیر الکتریکی؛ خشک     44515
 پختن یا گرم کردن غذا، بجز انواع خانگی آن

 )کننده مواد غذایی یکنواخت(اسیالتور  44515
 )غیر الکتریکی( فرهای نانوایی انواع 44515
 دستگاه پاستوریزاتور 44515
 دستگاه تغلیظ مواد غذایی 44515
 کن پسته دستگاه خشک 44515
 )با افزایش دما(کن مواد غذایی  دستگاه خشک 44515
 کن مواد غذایی دستگاه صنعتی سرخ 44515
 دستگاه نمگیر پسته 44515
 های بزرگ زودپز دیگ 44515
 های صنعتی برای جوشاندن مواد غذایی دیگ 44515
 سوزن مخصوص دستگاه جداکن پسته 44515
 کن آالت چای خشک ماشین 44515
 سازی آالت چای ماشین 44515
 )آوری مواد غذایی برای عمل(شونده الکتریکی  آالت گرم ماشین 44515
 های پخت مواد غذایی ماشین 44515
 )روش شعله غیر مستقیم به(اتوماتیک  مهای پخت نان تما ماشین 44515
 )روش شعله مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان تمام ماشین 44515
 )روش شعله غیر مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان نیمه ماشین 44515
 )روش شعله مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان نیمه ماشین 44515

هـا یـا      شامل چربی (جای دیگر برای تهیه و تولید صنعتی مواد غذایی یا نوشابه            بندی نشده در      آالت طبقه  ماشین 44516
 )ها روغن

 های صنعتی انواع چرخ گوشت 44516
 تجهیزات کارخانه قند 44516



417 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تجهیزات کامل خط تولید ماکارونی 44516
 های صنعتی طیور تجهیزات کشتارگاه 44516
 شکن صنعتی تخم مرغ 44516
 رش ناندستگاه ب 44516
 دستگاه برشته کردن پسته 44516
 کنی دستگاه پسته پوست 44516
 کن دستگاه پسته خندان 44516
 کن خمیر دستگاه پهن 44516
 کنی پای مرغ دستگاه پوست 44516
 گیر پسته دستگاه پوست 44516
 دستگاه تولید پودر گوشت 44516
 گیر دستگاه چونه 44516
 دستگاه خمیرگیر 44516
 گیر انار دستگاه دانه 44516
 ساز دستگاه شربت 44516
 کن ماکارونی آوری و خشک دستگاه عمل 44516
 شکن دستگاه فندق 44516
 )برقی(شکن  دستگاه گردو 44516
 دستگاه میکسر خمیر 44516
 دستگاه نان فانتزی 44516
 دستگاه نان ماشینی 44516
 گیر پسته دستگاه نخاله 44516
 گیر خرما گاه هستهدست 44516
 سیستم شستشوی پسته 44516
 فر ساندویچی 44516
 فر قنادی 44516
 پزی فر گردان اتوماتیک شیرینی 44516
 آالت نانوایی قطعات ماشین 44516
 کالباس بر 44516
 آالت تولید خوراک دام و طیور ماشین 44516
 آالت تهیه شیرینی، آبنبات ماشین 44516
 سازی الت کنسروآ ماشین 44516
 سازی طیور آالت آماده ماشین 44516
 )چغندر قند(آالت تبخیر  ماشین 44516
 )نیشکر(آالت تبخیر  ماشین 44516



418 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تصفیه روغن ماشین 44516
 آالت تهیه انواع آبنبات ماشین 44516
 آالت تهیه انواع شیرینی ماشین 44516
 آالت تهیه شکالت ماشین 44516
 آالت تهیه شکالت و کاکائو شینما 44516
 آالت تهیه شیره چغندر ماشین 44516
 آالت تهیه شیرینی جات آردی ماشین 44516
 آالت تهیه قند و شکر ماشین 44516
 آالت تهیه کاکائو ماشین 44516
 آالت تولید اسید چرب ماشین 44516
 آالت تولید انواع آبنبات و نقل ماشین 44516
 ت تولید انواع شیرینی و آبنباتآال ماشین 44516
 آالت تولید پودر کاکائو ماشین 44516
 ها آالت تولید روغن از چربی ماشین 44516
 های نباتی آالت تولید روغن ماشین 44516
 آالت تولید قند حبه ماشین 44516
 آالت تولید قند کله ماشین 44516
 آالت خط تولید چیپس ماشین 44516
 الت خط تولید ربآ ماشین 44516
 آالت خط تولید سوسیس و کالباس ماشین 44516
 زمینی های سیب آالت خط تولید فراورده ماشین 44516
 آالت خط تولید کمپوت ماشین 44516
 آالت خط تولید ویفر ماشین 44516
 کشی آالت روغن ماشین 44516
 کشی کاکائو آالت روغن ماشین 44516
 وری پستهآ آالت عمل ماشین 44516
 آوری گوشت دامی آالت عمل ماشین 44516
 آالت کریستالیزاسیون شکر ماشین 44516
 آالت هیدروژنه کردن روغن نباتی ماشین 44516
 های صنعتی دام آالت و تجهیزات کشتارگاه ماشین 44516
 ماشین مرغ پرکنی 44516
 های تولید بیسکویت ماشین 44516
 ر از چغندر قندهای تولید شک ماشین 44516
 های تولید شکر از نیشکر ماشین 44516
 های گوشتی های تولید فراورده ماشین 44516



419 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های تولید کیک ماشین 44516
 های تولید ماکارونی ماشین 44516
 زمینی آوری سیب های عمل ماشین 44516
 سازی های نوشابه ماشین 44516

 آوری توتون و تنباکو دیگر برای عملبندی نشده در جای  آالت طبقه ماشین 44517
 آالت تولید انواع توتون ماشین 44517
 آالت تولید انواع سیگار ماشین 44517

 4451قطعات برای کاالهای طبقه  4452
 44514سازی قطعات برای کاالهای زیرطبقه  آالت لبنیات های شیردوشی و ماشین قطعات برای ماشین 44521
 ی صنایع لبنیها قطعات ماشین 44521

بندی کـردن بـذر، دانـه یـا بقـوالت خـشک شـده؛ قطعـات          های پاک کردن، جور کردن یا درجه       قطعات ماشین  44522
 44516 و 44513های  نشده در جای دیگر برای کاالهای زیرطبقه بندی طبقه

 کوبی آالت شالی قطعات ماشین 44522
 سازی آالت خبازی و ماکارونی قطعات و لوازم ماشین 44522
 های صنایع آردسازی و غالت لوازم و قطعات ماشین 44522

 آوری توتون و تنباکو آالت عمل بندی نشده در جای دیگر برای ماشین قطعات طبقه 44523

 آالت تولید منسوجات، البسه و چرم، و قطعات مربوط ماشین 446
 سجیآالت برای تهیه، ریسندگی، بافندگی و کشبافی مواد ن ماشین 4461

سـنتیتک یـا مـصنوعی؛       انواع ماشین برای اکسترود کردن، کشیدن، نقش دادن یـا بـرش دادن مـواد نـسجی                   44611
های قرقره پیچی یـا ماسـوره پیچـی از مـواد نـسجی و                 های نسجی؛ ماشین    های تهیه الیاف نسجی یا نخ       ماشین
 ها فی و مانند آنهای بافندگی، کشبا های نسجی جهت کاربرد در ماشین های تهیه نخ ماشین

 دستگاه پرداخت فرش 44611
 ای قبل از چاپ دستگاه پرزگیر پارچه پنبه 44611
 دستگاه پشم شور 44611
 کن دستگاه پنبه پاک 44611
 دستگاه تراش فرش ماشینی 44611
 دستگاه چاپ پارچه 44611
 دستگاه حالجی پشم 44611
 دستگاه حالجی پنبه 44611
 زنی پشم هدستگاه شان 44611
 زنی پنبه دستگاه شانه 44611
 دستگاه فتیله 44611



420 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )گیلباکس(دستگاه فالیر فتیله  44611
 دستگاه کاردینگ پشم 44611
 کننده پشم دستگاه کربونیزه 44611
 آالت تکمیل نخ ماشین 44611
 آالت تولید انواع نخ مصنوعی ماشین 44611
 روپیلنپ های پلی آالت تولید نخ ماشین 44611
 )سیستم پشمی(آالت منسوجات ریسندگی  ماشین 44611
 آالت و اجزاء خط کامل کمپوزیت ماشین 44611
 ماشین دوک پیچ 44611
 )نخ(ماشین دوک پیچی  44611
 ماشین دوالتاب 44611
 ماشین دوالکن 44611
 )نخ(ماشین شل پیچی  44611
 ماشین کاردینگ پنبه 44611
 کننده پنبه بتا ماشین نیم 44611

 )تار و پود باف(انواع ماشین بافندگی  44612
 )کننده براق(دستگاه مینگ پتو  44612
 های بافت فرش ماشینی ماشین 44612
 ای های پنبه های بافندگی پارچه ماشین 44612
 پروپیلن های پلی های بافندگی کیسه ماشین 44612
 های بافندگی گونی کنفی ماشین 44612
 های پتوبافی ماشین 44612
 )حصیر پالستیکی(های حصیربافی  ماشین 44612
 های خارزنی پتو ماشین 44612
 بافی های فاستونی ماشین 44612
 بافی های کتن ماشین 44612

بـاف، دانتـل، پارچـه         های گـره    گبپه، تور  های تهیه نخ       بافتنی، ماشین  –های دوختنی   های کشباف، ماشین    ماشین 44613
 بافی های منگوله بندی، قیطان یا تور و ماشین  و قالبدوزی؛ مصنوعات عالقهگلدوزی

 های بافندگی کشباف ماشین 44613
 بافی های توری ماشین 44613
 بافی های جوراب ماشین 44613
 های کشباف تخت ماشین 44613
 های کشباف گرد ماشین 44613
 های نواربافی ماشین 44613



421 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 …های اکسترود کردن، تهیه، ریسندگی، بافندگی یا کشبافی مواد نسجی و کار با ماشین(ی برای های کمک ماشین 44614
 )دابی(های بافندگی  تجهیزات ماشین 44614
 )ژاکارد(های بافندگی  تجهیزات ماشین 44614
 تیغه شانه پشم 44614
 تیغه شانه پنبه 44614
 دستگاه تعویض اتوماتیک ماسوره 44614
 گاه تعویض ماکودست 44614
 ریل کشویی 44614
 های ماشین کشباف سوزن 44614
 شانه 44614
 های ریسندگی شیطانک ماشین 44614
 )قابل تعویض(های نساجی  قطعات ماشین 44614
 کشویی 44614
 المل 44614
 های بافندگی ماکوی ماشین 44614
 های فلزی میلمیلک 44614

 )های دوزندگی شامل ماشین(ید منسوجات و البسه آالت برای تول سایر ماشین 4462
صورت توپ یا به اشکال مشخص؛ انـواع قالـب بـرای              ها به   آالت برای ساختن یا تکمیل کردن نمد یا نبافته         ماشین 44621

آالت برای شستن، چالندن، اطو کردن، پرس کردن، سفید کردن، رنـگ کـردن، آهـار دادن،                  ساخت کاله؛ ماشین  
هـای    ها یا کالهای ساخته شده از مواد نـسجی، بجـز ماشـین             های نسجی، پارچه     آغشته کردن نخ   اندود کردن یا  

های خشکشویی؛ انواع ماشین برای مالیدن چسب به منـسوجات            ای و ماشین    لباسشویی خانگی یا رختشوی خانه    
پیچیدن، بـاز کـردن، تـا    هایی مانند لینولئوم؛ انواع ماشین      های مورد استفاده در ساخت کفپوش       گاه  یا سایر تکیه  

 دار کردن منسوجات کردن، برش دادن یا کنگره
 بافی دار الکترو مکانیکی قالی 44621
 دستگاه آهارزنی نخ 44621
 )دستگاه زننده(دستگاه بازکننده الیاف مصنوعی  44621
 دستگاه بوبین پیچ نخ 44621
 )اتوزنی(دستگاه پرس داغ  44621
 دستگاه چله پیچ نخ 44621
 کن الیاف مصنوعی دستگاه خشک 44621
 )البسه(کن صنعتی  دستگاه خشک 44621
 دستگاه رنگرزی الیاف مصنوعی 44621
 دستگاه طاقه پیچی پارچه 44621
 دستگاه التکس خشک کن 44621



422 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زنی دستگاه التکس 44621
 کلندر 44621
 ماشین آهارزنی پارچه 44621
 )تینگتاف(ماشین بافت موکت کات  44621
 ماشین بافت موکت نمدی 44621
 ماشین پرداخت پارچه 44621
 کن نخ ماشین خشک 44621
 )نخ(ماشین رنگرزی  44621
 ماشین رنگرزی پارچه 44621
 )اندود کردن پارچه(ماشین روکش کردن پارچه  44621
 )اوپن اند(ماشین رینگ  44621
 ماشین سفیدگری پارچه 44621
 ی پارچهماشین شستشو 44621
 )البسه(ماشین شستشوی صنعتی  44621
 شویی ماشین قالی 44621
 شویی های خشک ماشین 44621

هـای     کیلـوگرم شـستنی خـشک، ماشـین        10ای با ظرفیت بیش از       های لباسشویی از نوع رختشوی خانه      ماشین 44622
  کیلوگرم شستنی خشک10کن برای پارچه یا اشیای نسجی یا ظرفیت بیش از  های خشک شویی؛ ماشین خشک

 دستگاه پاشیدن مخمل روی پارچه 44622
 )کن پارچه خشک(ماشین استنتر  44622

 های مخصوص دوخت کتاب و چرخ خیاطی خانگی های دوزندگی، بجز ماشین انواع ماشین 44623
 چرخ خیاطی صنعتی 44623
 گی چرخ خیاطی دستگاه کله 44623
 دستگاه گلدوزی 44623
 ین دوخت پرده عمومیماش 44623

آوری پوست یا چرم یا برای ساخت یا تعمیر کفش یا سـایر کاالهـا از     سازی، دباغی یا عمل     آالت برای آماده   ماشین 4463
 های دوزندگی پوست یا چرم، غیر از ماشین

یا سـایر کاالهـا از   آوری پوست یا چرم یا برای ساخت یا تعمیر کفش   سازی، دباغی یا عمل     آالت برای آماده   ماشین 44630
 های دوزندگی پوست یا چرم، غیر از ماشین

 )سراجی(کن  انواع دستگاه خشک 44630
 های پرس سراجی انواع دستگاه 44630
 )دوخت کفش(های صنعتی  چرخ 44630
 )کیف سازی(های صنعتی  چرخ 44630



423 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه اشبالت 44630
 دستگاه آبگیر چرم 44630
 دستگاه باالبان 44630

 دستگاه پرس چرم 44630
 دستگاه پرس کفش 44630
 کن کفش دستگاه خشک 44630
 دستگاه سنباده چرم 44630
 )تراش ضایعات پشت چرم(دستگاه فالس  44630
 دستگاه کارکشی برای کفش 44630
 دستگاه گردگیر چرم 44630
 )اشتول(کننده چرم  دستگاه نرم 44630
 های سراجی سایر ماشین 44630
 )…کفش و کیف و(آالت سراجی  ماشین 44630
 گیری چرم ماشین اندازه 44630
 سازی آالت چرم ماشین 44630
 ماشین بازکن چرم 44630
 ماشین تزریق دمپایی 44630
 ماشین جالی کفش 44630
 کن چرم ماشین خشک 44630
 ماشین رنگرزی چرم 44630
 )برای محصوالت سراجی(زنی  ماشین سنباده 44630
 زنی ماشین لش 44630
 ماشین لویس 44630
 )سراجی(ماشین منگنه  44630
 )سازی کفش رویه(سازی  های پستایی ماشین 44630
 کفش های تزریق زیره  ماشین 44630
 های دوخت سراجی ماشین 44630
 سازی کفش های زیره ماشین 44630

آالت برای ساختن یا     ، بجز قطعات ماشین   44621ی زیرطبقه   ، قطعات برای کاالها   4461قطعات برای کاالهای طبقه      4464
 قطعـات بـرای     44622ها و انواع قالب برای ساخت کاله قطعات برای کاالهای زیرطبقه             تکمیل کردن نمد یا نبافته    

 کیلـوگرم  10کن منسوجات با ظرفیـت تـا       های خشک  ای و ماشین    های لباسشویی خانگی یا رختشوی خانه      ماشین
شامل سوزن چرخ خیـاطی و میـز، پایـه و روکـش چـرخ                (44623عات برای کاالهای زیرطبقه     لباس خشک، قط  

 44630قطعات برای کاالهای زیرطبقه ) خیاطی
آالت برای ساختن یا     ، بجز قطعات ماشین   44621، قطعات برای کاالهای زیرطبقه      4461قطعات برای کاالهای طبقه      44640

 قطعـات بـرای     44622 قالب برای ساخت کاله قطعات برای کاالهای زیرطبقه          ها و انواع   تکمیل کردن نمد یا نبافته    



424 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کیلـوگرم  10کن منسوجات با ظرفیـت تـا       های خشک  ای و ماشین    های لباسشویی خانگی یا رختشوی خانه      ماشین
شامل سوزن چرخ خیـاطی و میـز، پایـه و روکـش چـرخ                (44623لباس خشک، قطعات برای کاالهای زیرطبقه       

 44630 برای کاالهای زیرطبقه قطعات) خیاطی
 های نساجی قطعات جانبی ماشین 44640
 آالت چرمسازی قطعات ماشین 44640
 آالت چرمسازی قطعات ماشین 44640

 اسلحه و مهمات و قطعات مربوط 447
 تانک و دیگر وسایل نقلیه جنگی زرهی موتوریزه و قطعات مربوط 4471

 گی زرهی موتوریزه و قطعات مربوطتانک و دیگر وسایل نقلیه جن 44710

 …انواع سالح نظامی غیر از انواع رولور، طپانچه و شمشیر و 4472
 …انواع سالح نظامی غیر از انواع رولور، طپانچه و شمشیر و 44720

 ها های گرم و وسایل مشابه، سایر سالح انواع رولور، طپانچه و دیگر اسلحه 4473
 ها های گرم و وسایل مشابه، سایر سالح و دیگراسلحهانواع رولور، طپانچه  44730
 تفنگ بادی 44730

انواع بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و مهمات جنگی مشابه و قطعات مربوط، انواع فشنگ و مهمـات دیگـر و                      4474
 ها و قطعات مربوط، شامل انواع ساچمه شکاری و پولک فشنگ شونده پرتاب

 اژدر، مین، موشک و مهمات جنگی مشابه و قطعات مربوط، انواع فشنگ و مهمـات دیگـر و                   انواع بمب، نارنجک،   44740
 ها و قطعات مربوط، شامل انواع ساچمه شکاری و پولک فشنگ شونده پرتاب

 های مزبور های مشابه و قطعات مربوط و انواع نیام و غالف برای اسلحه انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و اسلحه 4475
 های مزبور های مشابه و قطعات مربوط و انواع نیام وغالف برای اسلحه انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و اسلحه 44750

 ها های نظامی و سایر اسلحه قطعات مربوط به اسلحه 4476
 ها های نظامی و سایر اسلحه قطعات مربوط به اسلحه 44760

 وسایل خانگی و قطعات مربوط 448
 کن های لباس خشک های غیر الکتریکی و ماشین خانگی الکتریکی، یخچالوسایل  4481

 انواع یخچال و فریزر الکتریکی و غیر الکتریکی از نوع خانگی 44811
 )خانگی(انواع فریزر  44811
 )خانگی(انواع یخچال  44811
 انواع یخچال و فریزر 44811
 )خانگی(فریزر صندوقی  44811

 کن، الکتریکی یا غیر الکتریکی از نوع خانگی شویی یا خشک شویی و لباسشویی یا ملحفه های ظرف ماشین 44812



425 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع شیر برقی 44812
 شویی انواع ماشین ظرف 44812
 )خانگی(انواع ماشین لباسشویی  44812
 واش انواع مینی 44812
 واش دو قلو انواع مینی 44812
 واش سطلی انواع مینی 44812
 نک خشک 44812
 قی لباسشوییبرشیر  44812
 قطعات فلزی ماشین لباسشویی 44812
 ماشین لباسشویی 44812
 هیدروستات ماشین لباسشویی 44812

 انواع پتو برقی 44813

 انواع چرخ خیاطی خانگی 44814
 چرخ خیاطی خانگی 44814

 های تهویه یا واگردان خانگی انواع بادبزن، کالهک 44815
 نکهانواع پ 44815
 های برقی انواع هواکش 44815
 )بادبزن(پنکه برقی کوچک  44815
 دار پنکه پایه 44815
 پنکه رومیزی 44815
 پنکه سقفی 44815
 هودهای برقی 44815

کـن،    شامل انواع جارو برقی، دستگاه خردکننده زباله آشپزخانه، مخلـوط         (سایر وسایل الکتریکی کوچک خانگی       44816
 )کننده نان جوش و برشته کننده، قهوه کن، اتوی صاف شکتراش، مو خ ریش

 انواع اتوهای برقی 44816
 انواع آسیاب برقی 44816
 کن برقی انواع آسیاب و مخلوط 44816
 های برقی انواع برس 44816
 انواع جارو برقی 44816
 گوشت برقی انواع چرخ 44816
 گیری برقی میوه انواع دستگاه آب 44816
 انواع سشوار برقی 44816



426 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های برقی انواع شانه 44816
 های برقی انواع فرزن 44816
 کن برقی انواع مخلوط 44816

 )برقی(کننده کف اتاق  براق 44816
 )توستر(کننده نان  برشته 44816
 )با سیستم مرکزی(جارو برقی  44816
 )خانگی(خردکننده زباله  44816
 )یخانگ(دستگاه تولید ماست  44816
 تراش برقی ریش 44816
 سبزی خردکن برقی 44816
 جوش برقی قهوه 44816
 لوله خرطومی جارو برقی 44816
 مسواک برقی 44816

کن برای فضای اماکن و       های برقی گرم    وری برقی؛ دستگاه    های غوطه  کن های فوری یا مخزنی برقی و گرم        آبگرمکن 44817
 ها دهنده پزها و تفت های حلقوی جوش آوردن مایعات، کباب پزها، مقاومت ها؛ خوراک خاک؛ کوره

 اجاق برقی 44817
 اجاق ماکروویو 44817
  برقی انواع آبگرمکن 44817
 پز برقی انواع آرام 44817
 انواع پلوپز برقی 44817
 پز و تندپز برقی انواع پلوپز و آرام 44817
 )شوفاژ برقی(انواع رادیاتور حرارتی  44817
 انواع سماور و کتری برقی 44817
 انواع سماورهای برقی 44817
 های برقی انواع کتری 44817
 بخاری برقی 44817
 دار بخاری برقی فن 44817
 های برقی کش حشره 44817
 کن برقی دست خشک 44817
 پزی برقی فرهای خوراک 44817
 پز برقی کباب 44817
 )خانگی(کورن  ماشین تولید پاپ 44817
 ماهیتابه برقی 44817

 کننده الکتریکی، بجز انواع زغالی های گرم مقاومت 44818



427 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده غیر الکتریکی خانگی تجهیزات پخت و پز و گرم 4482
های پخت و پـز یـا         کننده غذا، غیر الکتریکی، خانگی، از آهن یا فوالد؛ دستگاه           های گرم  لوازم پخت و پز و صفحه      44821

 ورد استفاده برای مقاصد خانگی، غیر برقی، از مسکننده از نوع م گرم
 اجاق خورشیدی 44821
 پلوپز گازی 44821
 )غیر برقی(پزی  های خوراک چراغ 44821
 پزی غیر برقی فر خوراک 44821
 های گازی پز کباب 44821
 پزی از سوخت پایه الکلی وسایل خوراک 44821

کننده   های گرم  بجز لوازم پخت و پز و صفحه      (وازم خانگی غیر الکتریکی مشابه      انواع بخاری، اجاق فردار، منقل و ل       44822
 از آهن یا فوالد؛) غذا

 گاز فردار اجاق 44822
 گازهای رومیزی اجاق 44822
 دار گازهای کابین اجاق 44822
 گاز انواع اجاق 44822
 های گازسوز انواع بخاری 44822
 سوز های نفت انواع بخاری 44822
 سماور نفتی 44822
 سماور گازی 44822

 رادیاتورهای آهنی یا فوالدی مورد استفاده در سیستم حرارت مرکزی، بدون منبع گرمازایی الکتریکی 44823
 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی 44823
  سرماییپکیج 44823
  شوفاژجپکی 44823
  یونیتجپکی 44823
 رادیاتور آلومینیومی 44823
 رادیاتور چدنی 44823
 رادیاتور فوالدی 44823
 رادیاتور مسی 44823

های هوای گرم از آهن یا فوالد، بدون منبع گرمازایی الکتریکی، دارای بادبزن یـا         کننده  های هوا و پخش       کننده  گرم 44824
 دستگاه دمنده موتوردار

 فشار آب های آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یا بخار کم دیگ 44825



428 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های فوری و مخزنی، غیر الکتریکی آب گرم 44826
  نفتی انواع آبگرمکن 44826
 های گازی انواع آبگرمکن 44826
  خورشیدی آبگرمکن 44826
  دیواری گازی آبگرمکن 44826
 دار گازی  مخزن آبگرمکن 44826

 4482 و 4481قطعات برای کاالهای طبقات  4483
تراش و ماشین اصالح سر با موتور الکتریکی سرخود،           لوازم خانگی الکترو مکانیکی، انواع ریش     : یرقطعات لوازم ز   44831

هـای    کننـده فـضا و خـاک؛ دسـتگاه          هـای گـرم     وری، دستگاه   های غوطه  کن  های فوری یا مخزنی، گرم      آبگرمکن
یکـی؛ سـایر لـوازم    کننـده الکتر    کن الکترونیـک؛ اتوهـای صـاف        ترمیک، آرایش مو و انواع دست خشک       الکترو
 ترمیک از نوع مورد استفاده برای مقاصد خانگی الکترو

پزی، باربکیو،انواع منقـل، اجـاق گازسـفری،     پز بزرگ، چراغ خوارک    قطعات بخاری،اجاق بزرگ خوارکپزی، کباب       44832
 های گرم کننده غذا ولوازم غیر الکتریکی خانگی مشابه، ازآهن یا فوالد صفحه

 اریقطعات بخ 44832
 قطعات برنجی وسایل گازسوز 44832
 قطعات وسایل گازسوز 44832
 سوز قطعات وسایل نفت 44832

 فشار آب های آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یا بخاری کم قطعات دیگ 44833

 ها آالت با کاربرد خاص و قطعات مربوط به آن سایر ماشین 449
  خاصآالت با کاربرد سایر ماشین 4491

 های سانتریفوژ کن  لباس خشک 44911
 )صورت گریز از مرکز به(های البسه  کننده خشک 44911

 کننده چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا یا سایر مواد بجز محصوالت کشاورزی های خشک ماشین 44912

آالت کار    کاغذ یا مقوا، ماشین    آالت ساخت یا تکمیل    آالت ساخت خمیر کاغذ از مواد لیفی سلولزی، ماشین         ماشین 44913
 )آالت صحافی بجز ماشین(روی خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا 

 دستگاه تولید شانه تخم مرغ 44913
 ماشین استخراج سلولز از کاه جهت مقوا 44913
 سازی خمیر کاغذ از کاغذهای باطله آالت آماده ماشین 44913
 آالت تولید پاکت ماشین 44913
 الت تولید پوشک و نوار بهداشتیآ ماشین 44913



429 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تولید جعبه کارتن ماشین 44913
 آالت تولید دستمال کاغذی ماشین 44913
 آالت تولید کاغذ ماشین 44913
 های کاغذ آالت تولید کیسه ماشین 44913
 آالت تولید مقوا ماشین 44913
 سازی  آالت دفترچه ماشین 44913
 )ورق کارتن(ی ساز آالت کارتن ماشین 44913

آالت  بجز ماشین(های کمکی چاپ  آالت چاپ و ماشین ؛ ماشین…چینی و آالت حروف آالت صحافی، ماشین ماشین 44914
 )شود چاپ افست از نوع اداری که با ورق کاغذ تغذیه می

 دستگاه پیش چاپ نایلون 44914
 )صفحه حساس به نور در جذب مرکب(زینک چاپ  44914
  چاپ نایلون و نایلکسسیلندر 44914
 چینی آالت حروف ماشین 44914
 ریزی آالت حروف ماشین 44914
 آالت صحافی ماشین 44914
 ماشین چاپ نایلون و سلوفان 44914

ی از این تبندی نشده در جای دیگر برای کار با کائوچو یا مواد پالستیکی یا برای ساخت محصوال               آالت طبقه  ماشین 44915
 مواد

 آسیاب پالستیک 44915
 بمبوری 44915
 پرس فوم 44915
 پرس الستیک 44915
 تولید ظروف یک بار مصرف دستگاه 44915
 دستگاه پخت پالستیک 44915
 دستگاه پخت الستیک خودرو 44915
 دستگاه تولید ظروف پت 44915
 دستگاه تولید غلطک الستیکی 44915
 دستگاه تولید قطعات بادی پالستیکی 44915
 دستگاه جازنی الستیک خودرو 44915
 دستگاه ضد پنجری انواع وسایل نقلیه 44915
 دستگاه الستیک دراور 44915
 زنی سلوفان دستگاه لمینیت 44915
 آالت تولید الستیک خودرو قطعات ماشین 44915
 آالت روکش سیم و کابل ماشین 44915



430 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تولید دستکش ماشین 44915
 ت تولید شیلنگآال ماشین 44915
 آالت روکش کردن الستیک خودرو ماشین 44915
 آالت کار با پالستیک ماشین 44915
 آالت الستیک رویی خودرو ماشین 44915
 آالت نخ و طناب نایلونی ماشین  44915
 ماشین برش الستیک 44915
 ماشین تولید نایلون و نایلکس 44915
 ماشین دوخت پالستیکی 44915
 )ماشین تزریق پالستیک(های اکسترودینگ  شینما 44915

غیـر از قالـب     (گیری؛ قالب بـرای فلـزات         های قالب   گری فلزات؛ کف قالب؛ مدل      گیری برای ریخته    های قالب   جعبه 44916
 ، کربورهای فلزی، مواد معدنی، کائوچو یا مواد پالستیکی)ریزی شمش

 های الستیک آالت قالب ماشین 44916
 آالت قالب پالستیک ینماش 44916
 های شیشه آالت قالب ماشین 44916

هـای   آالت جداسازی ایزوتوپی، ماشین    شامل ماشین (بندی نشده در جای دیگر        آالت با کاربرد خاص، طبقه     ماشین 44917
ای و   های مخصوص سـاخت ظـروف شیـشه        ای، ماشین  های شیشه   های الکتریکی در حباب     مخصوص مونتاژ المپ  

 ) ساخت طنابآالت ماشین
 سازی آسیاب رنگ 44917
 دستگاه تفکیک زباله برنده بیمارستان 44917
 دستگاه تولید پوکه آمپول و ویال 44917
 دستگاه سوزانندن سوزن سرنگ 44917
 کن مایعات وگازها دستگاه مخلوط 44917
 الکترونیکی یا الکتریکی) حباب(آالت انواع تیوپ  ماشین 44917
 آالت تولید رنگدانه معدنی ماشین 44917
 آالت تولید سنباده ماشین 44917
 ای آالت تولید ظروف شیشه ماشین 44917
 آالت تولید فیلتر پرس ماشین 44917
 آالت خط تولید رنگدانه ماشین 44917
 آالت خط رنگ ماشین 44917
 آالت شیمیایی و بهداشتی ماشین 44917
 سازی آالت صابون ماشین 44917
 آالت مونتاژ انواع المپ ماشین 44917
 آالت الیاف شیشه ماشین 44917



431 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تولید باند گچی ماشین 44917
 آالت تولید رنگدانه آلی ماشین 44917
 آالت تولید شیشه ماشین 44917
 آالت تولید فیلتر ماشین 44917
 سازی میکسر رنگ 44917

 .بندی نشده است ای دیگر طبقهآالت با کاربرد خاص، که در ج قطعات ماشین 4492
 44913قطعات برای کاالهای زیرطبقه  44921

آالت چاپ افست از نوع اداری که بـا صـفحات کاغـذ              ؛ قطعات برای ماشین   44914قطعات برای کاالهای زیرطبقه      44922
 .شود تغذیه می

 بندی نشده در جای دیگر د خاص طبقهآالت یا کاربر ؛ سایر قطعات ماشین44915قطعات برای کاالهای زیر طبقه  44929
 پرس مالمین 44929
 آالت کار با پالستیک قطعات ماشین 44929
 آالت تزریق پالستیک قطعات ماشین 44929
 آالت خاص با کاربرد خاص قطعات ماشین 44929
 ماشین تولید گرانول 44929

 )کامپیوترها(آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی  ماشین 45
 آالت دفتری حسابداری و قطعات و لوازم الحاقی آن ماشین 451

 های پردازش کلمات تحریر خودکار و ماشین انواع ماشین 4511
 های پردازش کلمات تحریر خودکار و ماشین انواع ماشین 45110

 تحریر انواع ماشین 45110
 تحریر الکترونیکی ماشین 45110
 برقی تحریر تمام ماشین 45110
 تحریر دستی ماشین 45110
 برقی تحریر نیمه ماشین 45110

 تحریر سایر انواع ماشین 4512
 تحریر سایر انواع ماشین 45120

شمار، ماشـین نقـش تمبـر، ماشـین صـدور بلـیط و                های حسابداری، ماشین پول     های محاسباتی؛ ماشین    ماشین 4513
 های مشابه اداری وسیله محاسباتی ماشین

شمار، ماشـین نقـش تمبـر، ماشـین صـدور بلـیط و                های حسابداری، ماشین پول     حاسباتی؛ ماشین های م   ماشین 45130
 های مشابه اداری وسیله محاسباتی ماشین

 های صندوق انواع ماشین 45130



432 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 حساب انواع ماشین 45130
 خوان دستگاه کارت 45130
 حساب با نوار خروجی ماشین 45130
 حساب جیبی ماشین 45130
 حساب رومیزی اشینم 45130
 حساب نوری ماشین 45130

 دستگاه فتوکپی توأم با سیستم اپتیکی یا از نوع کنتاکتی و دستگاه ترموکپی 4514
 دستگاه فتوکپی توأم با سیستم اپتیکی یا از نوع کنتاکتی و دستگاه ترموکپی 45140
 دستگاه اوزالید 45140
 دستگاه فتوکپی 45140

 .شود از نوع دفتری که با کاغذ تغذیه میهای چاپ  ماشین 4515
 .شود های چاپ از نوع دفتری که باکاغذ تغذیه می ماشین 45150

چـاپ آدرس،    شامل ماشین تکثیر با سیستم هکتـوگرافی یـا بـا استنـسیل، ماشـین                (های دفتری     سایر ماشین  4516
ماشین سـوارخ کـردن یـا ماشـین         های خودکار اسکناس، ماشین شمارش سکه، ماشین مدادتراش،          کننده  توزیع
 )دوخت

 چـاپ آدرس،     شامل ماشین تکثیر با سیستم هکتـوگرافی یـا بـا استنـسیل، ماشـین              (های دفتری     سایر ماشین  45160
های خودکار اسکناس، ماشین شمارش سکه، ماشین مدادتراش، ماشین سـوارخ کـردن یـا ماشـین                  کننده  توزیع
 )دوخت

 شمار انواع دستگاه اسکناس 45160
 دستگاه استنسیل 45160
 دستگاه پلمپ و برچسب زدن اتوماتیک 45160
 دستگاه تمبرزنی 45160
 دستگاه چسباندن و تا کردن نامه 45160
 )منگنه(دستگاه دوخت کاغذ  45160
 )پانچ(کن  دستگاه سوراخ 45160
 دستگاه کاغذ خردکن 45160
 )عابر بانک(های خودپرداز  دستگاه 45160
 اشین پرفراژم 45160
 مدادتراش جیبی 45160
 مدادتراش رومیزی 45160
 )جوهر سر خود(مهرهای اتوماتیک  45160
 مهرهای برقی تاریخ و زمان 45160



433 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

و  هـای حمـل      ها، جعبه   ، بجز روکش  45160،  45130،  45110های   قطعات و لوازم الحاقی کاالهای مربوط به زیرطبقه        4517
 …نقل و

و  هـای حمـل      ها، جعبه   ، بجز روکش  45160،  45130،  45110های   زم الحاقی کاالهای مربوط به زیرطبقه     قطعات و لوا   45170
 …نقل و

 حساب اجزا ماشین 45170
 تحریر اجزا و قطعات انواع ماشین 45170
 های حسابداری و صندوق اجزا و قطعات انواع ماشین 45170
 حساب اجزا و قطعات ماشین 45170
 بندی و پست کردن نامه های اداری بسته طعات ماشیناجزا و ق 45170

 45140قطعات و لوازم الحاقی کاالهای زیرطبقه  4518
 45140قطعات و لوازم الحاقی کاالهای زیرطبقه  45180
 )کپی(برداری  های نسخه اجزا و قطعات ماشین 45180

 ها و قطعات و لوازم الحاقی آن) کامپیوترها(های محاسباتی  ماشین 452
 پردازی قیاسی یا مختلط های خودکار داده ماشین 4521

 پردازی قیاسی یا مختلط های خودکار داده ماشین 45210
  انواع کامپیوتر خانگی 45210
  (PC)انواع کامپیوتر شخصی  45210
 کامپیوتر آنالوگ 45210
 کامپیوترهای هیبرید 45210

 کیلوگرم، از قبیل انواع کامپیوترهای کیفی     10 قابل حمل به وزن حداکثر       پردازی دیجیتال   های خودکار داده    ماشین 4522
)laptop، notebook و sub-notebook( 

 کیلوگرم، از قبیل انواع کامپیوترهای کیفی     10پردازی دیجیتال قابل حمل به وزن حداکثر          های خودکار داده    ماشین 45220
)laptop ،notebook و sub-notebook( 

 یوتر دستیکامپ 45220

 و یـک واحـد ورودی و خروجـی در یـک             cpuپردازی دیجیتال مشتمل بر حداقل یـک          های خودکار داده    ماشین 4523
 .که توأم شده یا نشده باشند مجموعه، اعم از این

 و یـک واحـد ورودی و خروجـی در یـک             cpuپردازی دیجیتال مشتمل بر حداقل یـک          های خودکار داده    ماشین 45230
 .که توأم شده یا نشده باشند عم از اینمجموعه، ا

 انواع سیموالتور 45230
 کامپیوتر دیجیتال 45230
 کامپیوتر میکرو 45230
 کامپیوتر مینی 45230



434 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پردازی، عرضه شده به شکل سیستم های خودکار داده ماشین 4524
 پردازی، عرضه شده به شکل سیستم های خودکار داده ماشین 45240
 زر کامپیوتریآنالی 45240
 های کامپیوتری ترمینال 45240
 های صنعتی ربات 45240
 سوزی سیستم کنترل آتش 45240
 های مولتی پروسسور سیستم 45240
 های کامپیوتری سیستم 45240
 پرداز کامپیوتری های واژه ماشین 45240

محفظه یک یا دو واحد از واحدهای حافظـه،         که در یک      پردازی دیجیتال اعم از این      های خودکار داده    سایر ماشین  4525
 .ورودی و خروجی را داشته یا نداشته باشند

که در یک محفظه یک یا دو واحد از واحدهای حافظـه،              پردازی دیجیتال اعم از این      های خودکار داده    سایر ماشین  45250
 .ورودی و خروجی را داشته یا نداشته باشند

 .که دارای حافظه در یک محفظه باشند یا نباشند م از اینواحدهای ورودی یا خروجی اع 4526
 .که دارای حافظه در یک محفظه باشند یا نباشند واحدهای ورودی یا خروجی اعم از این 45260
 اسپیکر کامپیوتر 45260
 اسکنر کامپیوتر 45260
 )پرینتر(انواع چاپگر  45260
 انواع مانیتور کامپیوتر 45260
 مایش الکترونیکیبردهای ن 45260
 پالتر دیجیتال 45260
 چاپگر جوهر افشان 45260
 چاپگر حرارتی 45260
 چاپگر سوزنی 45260
 چاپگر لیزری 45260
 دستگاه پانچ کارد 45260
 دستگاه نمایشگر خط بریل 45260
 یزرلدیجیتا 45260
 Keyboardصفحه کلید  45260
 فاکس سرور کامپیوتری 45260
 ور تک رنگمانیت 45260
 مانیتور رنگی 45260
 LCDنمایشگر  45260



435 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )حافظه(کننده  های ذخیره دستگاه 4527
 )حافظه(کننده  های ذخیره دستگاه 45270
 )ذخیره اطالعات کامپیوتر(بافر  45270
 وسایل ذخیره اطالعات 45270

 ی دیگربندی نشده در جا پردازی طبقه های خودکار داده سایر واحدهای ماشین 4528
 بندی نشده در جای دیگر پردازی طبقه های خودکار داده سایر واحدهای ماشین 45280
 HARDکامپیوتر  45280
 CPUکامپیوتر  45280
  RAMکامپیوتر  45280
 (PC Mother Board )برد اصلی کامپیوتر  45280
 بردهای کنترل کامپیوتری 45280
 تجهیزات نمایش گرافیکی 45280
 رت اسلوسکوپکا 45280
 LANکارت شبکه  45280
 کارت صوتی کامپیوتری 45280
 PCکارت کنترل دیسک برای  45280
 I/oهای کنترل ورودی و خروجی  کارت 45280
 )اینتر فیس کارد(کارت واسط  45280
 کامپیوترهای اطالعات هواشناسی 45280
 کامپیوترهای کنترل فرایند 45280
  صنعتیکامپیوترهای ویژه 45280

 های محاسباتی قطعات و متفرعات ماشین 4529
 های محاسباتی قطعات و متفرعات ماشین 45290
 انواع دیسکت کامپیوتری 45290
 (CD)های فشرده  انواع دیسک 45290
  (Modem)انواع مودم  45290
 انواع موس کامپیوتر 45290
 های کامپیوتری  برای دیسک(Head)انواع هد  45290
 بلندگوی داخل کامپیوتر 45290
 های کامپیوتر تجهیزات ترمینال 45290
 تجهیزات جانبی و کمکی کامپیوتر 45290
 WAN و LANتجهیزات شبکه  45290
 تونر چاپگر 45290



436 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 (TAPE ROM)های صوتی  دستگاه تبدیل نوار مغناطیسی به فایل 45290
 CDگیر  دستگاه خش 45290
 دسته آتاری 45290
 (CD ROM)دیسک خوان نوری  45290
 (DVD ROM)دیسک خوان نوری  45290
 دیسکت خوان مغناطیسی 45290
 فراخوان کامپیوتر 45290
 CPUفن  45290
 فن کامپیوتر 45290
 کارت تلفن و اینترنت 45290
 کارتریج مرکب چاپگر 45290
 های کامپیوتری کنورتور 45290
 وترلوازم سرویس و نگهداری کامپی 45290
 ماسک محافظ صفحه مانیتور 45290
 ها و تجهیزات کامپیوتر مجموعه کابل 45290
 )پاور ساپالی(منبع تغذیه کامپیوتر  45290
 های فاکسی مایل مودم 45290
 مودوالتور و دموالتور 45290

 های الکتریکی آالت و دستگاه ماشین 46
 ها ورها و قطعات آنموتورهای الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورمات 461

 …موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و 4611
 DC ژنراتورهای DC وات و کمتر، سایر موتورهای 5/37موتورهای با بازده  46111

 )باالی یک اسب( شناور DCالکتروموتور  46111
 الکتروموتور با جریان باطری 46111
 فاز القایی الکتروموتور تک  46111
  فاز با توان کم تور تکالکترومو 46111
 انداز خازنی الکتروموتور تک فاز با راه 46111
 الکتروموتور تک فاز با روتور قفس سنجابی 46111
 دار الکتروموتور تک فاز خازن 46111
 الکتروموتور چرخ خیاطی 46111
 الکتروموتور ضبط صوت 46111
 الکتروموتور مینیاتوری برای ساعت 46111
  با سرعت متغیرDCوموتورهای الکتر 46111
 )باالی یک اسب(الکتروموتورهای تک فاز دارای کموتاتور  46111



437 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع الکتروموتور تک فاز 46111
 انواع الکتروموتور مینیاتوری 46111
 انواع میکرو موتور 46111
  کیلو وات200 باالی DCژنراتورهای  46111
  کیلو وات200 زیر DCژنراتورهای  46111

 AC ژنراتورهای AC وات، سایر موتورهای 5/37تر از   با بازده بیشAC/DCموتورهای عمومی  46112
 الکتروموتور سه فاز با دور متغیر 46112
 )ابزار برای ماشین(الکتروموتور  46112
 (F.H.P) دو فاز ACالکتروموتور  46112
  (F.H.P) سه فاز قفس سنجابی ACالکتروموتور  46112
 الکتروموتور انواع پمپ 46112
 الکتروموتور پمپ کولر 46112
 الکتروموتور پنکه 46112
 الکتروموتور تهویه مطبوع 46112
 گردان گاز الکتروموتور جوجه 46112
 کن الکتروموتور خشک 46112
 پیچی شده الکتروموتور سه فاز با روتور سیم 46112
 )چند دور(ی شده پیچ الکتروموتور سه فاز با روتور سیم 46112
 الکتروموتور سه فاز با روتور قفس سنجابی 46112
 )چند دور(الکتروموتور سه فاز با روتور قفس سنجابی  46112
 )القایی(الکتروموتور سه فاز سنکرون  46112
 )با خازن(الکتروموتور سه فاز سنکرون  46112
 )دستگاه حرارت مرکزی(الکتروموتور سیرکوالتور  46112
 کوئیل الکتروموتور فن 46112
 الکتروموتور کولر 46112
 )غیر یونیورسال(الکتروموتور لوازم خانگی  46112
 الکتروموتور ماشین لباسشویی 46112
 الکتروموتور مشعل 46112
 واش الکتروموتور مینی 46112
 )گیری میوه آب(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )برای ابزار برقی قابل حمل(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )جاروی برقی(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )کن دستگاه آسیاب و مخلوط(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )لوازم خانگی(الکتروموتور یونیورسال  46112



438 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )های اداری ماشین(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )هواکش(الکتروموتور یونیورسال  46112
 مورد مصرف در خودرو)  زیر یک اسبDC(الکتروموتورهای  46112
 الکتروموتورهای اسنکرون 46112
 الکتروموتورهای سنکرون 46112
 AC/DCاالی یک اسب بالکتروموتورهای یونیورسال  46112
  سه فازACانواع الکتروموتور  46112
 انواع الکتروموتور باالی یک اسب 46112
 تور تک فاز اسنکرونانواع الکترومو 46112
 انواع الکتروموتور با توان زیر یک اسب 46112
 انواع الکتروموتورهای یونیورسال زیر یک اسب 46112
  کیلو وات200 باالی ACژنراتورهای  46112
  کیلو وات200 زیر ACژنراتورهای  46112

 مجموعه مولدها و کنورتیسورهای دوار برق 46113
 ) باالی یک اسبDC(تورهای جریان مستقیم انواع الکترومو 46113
 انواع ژنراتورهای برق 46113
 )قابل حمل(ژنراتور بنزین  46113
 ژنراتور تک فاز 46113
 )متحرک(ژنراتور دیزلی  46113
 ژنراتور سه فاز 46113
 ژنراتورهای اضطراری برق 46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای آبی  46113
 )مجموعه کامل(خاری ژنراتورهای ب 46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای دیزلی  46113
 ژنراتورهای شارژ باطری 46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای گازی  46113
 کنورتیسورهای چرخشی 46113

 ها کننده ترانسفورماتورهای برقی، کنورتیسورهای استاتیک برقی و القا  4612
 ترانسفورماتورهای برقی 46121
 اتو ترانسفورماتور 46121
 گیری های اندازه انواع ترانس 46121
 گیری جریان ترانس اندازه 46121
 گیری ولتاژ ترانس اندازه 46121
 های نئون ترانس برای چراغ 46121



439 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ترانس برای منابع تغذیه 46121
 ترانس تقویت برق 46121
 ترانس تک فاز 46121
 ترانس جرقه مشعل 46121
  درب بازکنترانس 46121
 ترانس زنگ اخبار 46121
 ترانس سه فاز 46121
 ترانس مخصوص 46121
 بازی ترانس وسایل اسباب 46121
 ترانسفورماتور توزیع 46121
 ترانسفورماتور فشار ضعیف 46121
 ترانسفورماتور قدرت 46121
 های افزاینده ترانس 46121
 های کاهنده ترانس 46121
 چکهای کو ترانس 46121
 )مخصوص ابزار برقی(های کوچک  ترانس 46121
 )بوستر(های وسایل نقلیه  ترانس 46121
 رکتیفایر آبکاری 46121
 )ترانس جوش(رکتیفایر جوشکاری  46121
 رکتیفایر جیوه 46121
 رکتیفایر مخصوص خودرو 46121
 )سه فاز صنعتی(شارژر باطری  46122

 ها ها و مولدهای تخلیه، کنورتیسورهای استاتیک برقی و سایر القا کننده ی المپهای جریان برا کننده متعادل 46122
 )DC به ACتبدیل (انواع اینورتر  46122
 انواع باالست الکترونیکی 46122
 انواع شارژر باطری 46122
 های راکتانسی و اندوکتانسی انواع کویل 46122
 اینورتر رادیو ترانزیستوری 46122
 حساب رتر ماشیناینو 46122
 های بخار سدیم و هلیوم ترانس المپ 46122
 ای های جیوه ترانس المپ 46122
 های هالوژن ترانس المپ 46122
 المپ مهتابی) ترانس(چک  46122
 های قوسی رکتیفایر المپ 46122



440 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شارژر باطری بیسیم 46122
  آمپر100شارژر تا  46122
  آمپر500شارژر تا  46122
 شارژر مخابراتی 46122

 4612و4611قطعات کاالهای طبقات  4613
 …قطعات موتورهای برقی، ژنراتورها و 46131
 )های الکتریکی ماشین(انواع جاروبک  46131
 آرمیچر 46131
 تنظیم سرعت الکتروموتور 46131
 های الکتریکی ماشین) رینگ(حلقه  46131
 سوئیچ الکتروموتور کولر 46131
 )های الکتریکی ماشین( و ترمینال صفحه 46131
 قطعات انواع الکتروموتور 46131
 قطعات انواع ژنراتور 46131
 )های الکتریکی ماشین(کلکتور  46131

 ها قطعات ترانسفورماتورهای برقی کنورتیسورهای استاتیک برقی و القا کننده 46132
 بوشینگ خازنی 46132
 قطعات ترانس 46132
  ترانسهای هسته 46132

 های توزیع و کنترل برق و قطعات مربوط به آن دستگاه 462
 های توزیع و کنترل برق دستگاه 4621

های برقی برای قطع و وصل یا حفاظت مدارهای الکتریکی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مـدارهای                      دستگاه 46211
  ولت1000تر از الکتریکی، برای ولتاژ بیش

 ع بوبینانوا 46211
 )پاور سوپالی(های منابع تغذیه  انواع دستگاه 46211
 انواع دیمرالکتریکی 46211
 انواع سکسیونر 46211
 گیر برق 46211
 )یو پی اس(دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه  46211
 )استابلیزر(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ  46211
 )نزیستوریترا(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ  46211
 سنج الکترونیکی مایعات سطح 46211
  کیلو ولت36سکسیونر باالی 46211



441 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  کیلو ولت36سکسیونر تا  46211
 منبع تغذیه 46211
  آزمایشگاهیDCمنبع تغذیه  46211
 )ریزی قابل برنامه(منبع تغذیه اتوماتیک  46211
 منبع تغذیه مخابراتی 46211
 )صفر ثانیه(یو پی اس  46211

های برقی برای قطع و وصل یا حفاظت مدارهای الکتریکی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مـدارهای                      دستگاه 46212
  و کمتر  ولت1000الکتریکی، برای ولتاژ 

 اتصاالت فشار ضعیف 46212
 اتصاالت کابل فشار قوی 46212
 های فلورسنت استارتر المپ 46212
 ی گازیها استارتر المپ 46212
 انواع پریز، دو شاخه و سر پیچ 46212
 انواع پریزهای دیواری صنعتی 46212
 انواع ترمینال الکتریکی 46212
 انواع دو شاخه و سه شاخه برق 46212
 انواع رله اتصال 46212
 های حفاظتی انواع رله 46212
 انواع سرسیم 46212
 های صنعتی انواع کلید 46212
 د و پریز ساختمانیانواع کلی 46212
 )زیر یک کیلو ولت(انواع کلیدهای برق  46212
 انواع کلیدهای هوایی 46212
 انواع کنتاکتور برق 46212
 انواع کنتاکتور و رله اتصال 46212
 های گازی ایگنیتور المپ 46212
 پریز سه شاخه 46212
 پریز سه فاز 46212
 )م رابطهمراه با دو شاخه و سی(پریز سیار  46212
 پریز فیوزدار 46212
 پریز و دو شاخه خانگی 46212
 پریز و دو شاخه صنعتی 46212
 پریز و دو شاخه فیوزدار 46212
 پالتین کنتاکتور 46212



442 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پالتین مسی برای برق فشار قوی 46212
 )کاری اتصال با لحیم(ترمینال الکتریکی  46212
 )مخصوص(ترمینال الکتریکی  46212
 )نوع ردیفی(ترمینال الکتریکی  46212
 )نوع ریلی(ترمینال الکتریکی  46212
 ترمینال باطری 46212
 جعبه تقسیم برق 46212
 دو شاخه فیوزدار 46212
 دو شاخه و سیم رابط 46212
 )دار ارت(دو شاخه برق  46212
 )معمولی(دو شاخه برق  46212
 رله جریان زیاد 46212
 )متال یب(رله حرارتی  46212
 رله مغناطیسی 46212
 رله ولتاژ زیاد 46212
 سرپیچ استارت مهتابی 46212
 سرپیچ دیواری 46212
 سرپیچ المپ 46212
 سرپیچ لوستر 46212
 سرکابل 46212
 سرپیچ مهتابی 46212
 )سه شاخه(سه راهی برق  46212
 )برق سه فاز(دار برق  سه شاخه ارت 46212
 برق سه فازسیستم حفاظت  46212
 فلوتر سوئیچ 46212
 فیوز اتوماتیک 46212
 فیوز الکترونیکی 46212
 ای فیوز شیشه 46212
 فیوز فشنگی 46212
 فیوز کات اوت 46212
 فیوز کاردی 46212
 فیوز مینیاتوری 46212
 ساخته الکتریکی های پیش کانال 46212
 کلید اتوماتیک ماشین لباسشویی 46212
 استارت استوپکلید  46212



443 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلید پنکه 46212
 کلید جارو برقی 46212
 گرفتگی کلید حفاظت از برق 46212
 کلید ساختمانی تبدیل 46212
 کلید ساختمانی تک پل 46212
 کلید ساختمانی دو پل 46212
 کلید ستاره مثلث 46212
 )سلکتور سوئیچ(کلید سلکتوری  46212
 ) کیلو ولت420تا  72,5ولتاژ (کلید فشار قوی  46212
 ) کیلو ولت36 تا 24ولتاژ (کلید فشار متوسط  46212
 کلید فیوز 46212
 کلید کولر 46212
 کلید لمسی و کنترل از راه دور ودیمر 46212
 کلید و پریز توکار 46212
 کلید و پریز روکار 46212
 کلیدهای اتوماتیک 46212
 کلیدهای چاقویی 46212
 نیکلیدهای زما 46212
 کلیدهای فشاری 46212
 کلیدهای گردان 46212
 ای فلورسنت های رشته های الکترونیکی المپ کننده کنترل 46212
 های الکتریکی گیره 46212
 های سوسماری گیره 46212
 لیمیت سوئیچ 46212
 مادگی برق تک فاز 46212
 مادگی برق سه فاز 46212
 های مخابراتی مفصل 46212
 و سوئیچمیکر 46212
 یراق آلومینیومی جهت خطوط توزیع و انتقال 46212
 یراق مسی جهت خطوط توزیع و انتقال 46212

، برای کنتزل یا توزیع برق،      …های برقی قطع و وصل و       ها، مجهز به دستگاه     گاه تابلو، کنسول، کابینت و سایر تکیه      46213
  ولت و کمتر1000برای ولتاژ 

 پایه فیوز 46213
 ) کیلو ولت1تا (تابلوی برق فشار ضعیف  46213



444 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تابلوی کنتور برق 46213
 جعبه فیوز دیواری 46213

ل یا توزیع برق،    ر، برای کنت  …های برقی قطع و وصل و       ها، مجهز به دستگاه     گاه تابلو، کنسول، کابینت و سایر تکیه      46214
  ولت1000تر از  برای ولتاژ بیش

 انواع تابلوهای برق 46214
 دار های دیواری تراکینگ پانل 46214
 های فشار قوی پانل 46214
 )تابلوی خازن(تابلوی اصالح ضریب قدرت  46214
 گیری تابلوی اندازه 46214
 تابلوی برق فشار قوی 46214
 ) کیلو ولت33تا (تابلوی برق فشار متوسط  46214
 تابلوی برق کشویی 46214
 )صنعتی(تابلوی فرمان  46214
 )صنعتی(تابلوی کنترل  46214
 سیستم کنترل روشنایی 46214

 های توزیع و کنترل برق قطعات دستگاه 4622
 های توزیع و کنترل برق قطعات دستگاه 46220
 ارت موقت 46220
 های مدوالر پست 46220
 قرص وریستور 46220
 قطعات فلزی شبکه برق 46220
 قطعات فلزی مقره برق 46220
 ت یدکی برای تجهیزات فشار قویقطعا 46220

 های فیبر نوری بندی شده کابل های عایق ها و سیم کابل 463
 بندی شده برای سیم پیچی سیم عایق 4631

 بندی شده برای سیم پیچی سیم عایق 46310
 دار سیم آلومینیومی روکش 46310

 محور های برقی هم محور و سایر هادی های هم کابل 4632
 محور های برقی هم محور و سایر هادی های هم کابل 46320
 دار انواع سیم مسی روکش 46320
 های الیاف نوری انواع کابل 46320
 انواع کابل و سیم برق 46320



445 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )ماده اولیه فیبر نوری(پریفوم  46320
 تکمیل کابل الیاف نوری 46320
 سیم افشان قابل انعطاف 46320
  کاغذیسیم تخت مسی با ایزوله 46320
 ال با عایق پالستیک سیم تک 46320
 سیم تلفن 46320
 سیم دوبل روکش نایلون 46320
 سیم گرد مسی با ایزوله کاغذی 46320
 )شارالکدار(سیم الکی  46320
 )بدون روکش(سیم مسی  46320
 سیم مسی و آلومینیومی با روکش شیشه و الک 46320
  نومکس و کاغذسیم مسی و آلومینیومی با روکش 46320
 سیم و کابل تلفن 46320
 کابل افشان قابل انعطاف 46320
 دار کابل آلومینیومی روکش 46320
 )آنتن سیاه و سفید(کابل آنتن تخت  46320
 کابل برق تخت 46320
 کابل تلفن 46320
 کابل جوش با عایق و غالف پالستیکی 46320
 ای برق کابل چند رشته 46320
 )آنتن تلویزیون رنگی(کواکسیال کابل  46320
 دار کابل مسی روکش 46320
 های تلفن زمینی مشترکین کابل 46320
 های مراکز تلفن کابل 46320
 کابل ولتاژ باال 46320

 مجموعه وایرهای شمع و سایر مجموعه وایرها از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما یا کشتی 4633
 ه وایرهای شمع و سایر مجموعه وایرها از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما یا کشتیمجموع 46330

  ولت و کمتر1000های برقی برای ولتاژ   سایر هادی 4634
  ولت و کمتر1000های برقی برای ولتاژ  سایر هادی  46340

  ولت1000تر از  های برقی برای ولتاژ بیش  سایر هادی 4635
  ولت1000تر از  های برقی برای ولتاژ بیش  سایر هادی 46350

 های فیبر نوری متشکل از تک فیبرهای دارای الیه محافظ کابل 4636



446 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های فیبر نوری متشکل از تک فیبرهای دارای الیه محافظ کابل 46360

 های اولیه و قطعات مربوط به آن ریطهای اولیه و با  ها، قوه انباره 464
 های اولیه ریطهای اولیه و با قوه 4641

 های اولیه ریطهای اولیه و با قوه 46410
 )برای لوازم ترانزیستوری(های خشک  انواع باطری 46410
 )ای جیوه(های خشک  انواع باطری 46410
 )ضد نشتی(های خشک  انواع باطری 46410
 )مینیاتوری(های خشک  انواع باطری 46410
 )های فالش برای دستگاه(های خشک  انواع باطری 46410
 )…برای رادیو، ضبط و(های خشک  انواع باطری 46410
 ای باطری دکمه 46410

 های الکتریکی انباره 4642
 های الکتریکی انباره 46420
 MFانواع باطری سیلد  46420
 آندهای محافظ خطوط نفت و گاز 46420
 باطری خودرو 46420
 UPSباطری مخصوص  46420
 باطری موتورسیکلت 46420
 های الکالین باطری 46420
 های ساکن باطری 46420
 های نیکل کادمیم باطری 46420

 )ها شامل جداکننده(های الکتریکی  های اولیه و انباره ریطهای اولیه، با قطعات قوه 4643
 )ها  جداکنندهشامل(های الکتریکی  های اولیه و انباره ریطهای اولیه، با قطعات قوه 46430
 )داخل باطری(های سربی  صفحات و شبکه 46430
 ها قطعات و اجزاء باطری 46430

 ها های قوسی، تجهیزات روشنایی قطعات مربوط به آن  گازی، المپ های تخلیه ای یا المپ های برقی رشته المپ 465
 های قوسی  گازی المپ های تخلیه ای یا المپ های برقی رشته المپ 4651

 های قوسی گازی المپ های تخلیه  ای یا المپ های برقی رشته المپ 46510
 انواع المپ فلورسنت 46510
 ای های جیوه انواع المپ 46510
 ای های رشته انواع المپ 46510
 )از نوع تنگستن(ای  های رشته انواع المپ 46510



447 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )از نوع کربن(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با اشکال مختلف(ای  های رشته المپانواع  46510
 )با دو فیالمنت(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با گاز(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با مادون قرمز(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )پروژکتور(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )چراغ قوه(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )خالء(ای  های رشته واع المپان 46510
 )خودرو(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )دوچرخه(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )شمعی(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )المپ سیگنال(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )هالوژن  (ای  های رشته انواع المپ 46510
 های سدیم انواع المپ 46510
 )رنگی(های فلورسنت  انواع المپ 46510
 )…ای، گرد و لوله(های فلورسنت  انواع المپ 46510
 )الکترونیکی(مصرف  های کم انواع المپ 46510
 های گازی انواع المپ 46510
 های ماوراء بنفش انواع المپ 46510
 ای المپ فلورسنت لوله 46510

 …های معمولی و مکعبی عکاسی و فالش 4652
 …های معمولی و مکعبی عکاسی و فالش 46520
 )فالش عکاسی(ای  های رشته انواع المپ 46520

 تجهیزات روشنایی 4653
بجز انـواع مـورد اسـتفاده در        (های برقی قابل حمل طراحی شده برای کار کردن با منبع انرژی همراه خود                 چراغ 46531

هـایی کـه بـرای        بجز آن (نایی الکتریکی سقفی یا دیواری      ؛ اتصاالت روش  )های پاپی و وسائط نقلیه موتوری       چراغ
های الکتریکی مورد استفاده در روی میز،         ؛ چراغ )روند تأمین روشنایی فضای باز عمومی و معابر عمومی به کار می          

وهـای  ها و اتصاالت روشنایی غیر الکتریکی؛ عالئم نورانی، تابل      بلند؛ چراغ   میز تحریر، کنار تختخواب یا آباژور پایه      
 نورانی راهنما و اشیای مشابه

 )با نور غیر مستقیم( تجهیزات روشنایی  46531
 )سقفی( تجهیزات روشنایی  46531
 انواع چراغ خواب 46531
 انواع چراغ قوه 46531
 های بیمارستانی انواع چراغ 46531



448 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دار های پایه انواع چراغ 46531
 های نئون انواع المپ 46531
  لوستر روشناییانواع 46531
 تابلوهای تبلیغاتی 46531
 )سوز نفت(تجهیزات روشنایی  46531
 تجهیزات روشنایی دیواری 46531
 تجهیزات روشنایی گازسوز 46531
 سوز تجهیزات روشنایی نفت 46531
 چراغ آباژور 46531
 چراغ اضطراری سیار 46531
 )اطاق عمل(چراغ سیالکتیک  46531
 سنتچراغ فلور 46531
 )مغناطیسی(چراغ قوه  46531
 چراغ قوه جیبی 46531
 های اضطراری چراغ 46531
 های بیمارستانی چراغ 46531
 های تونلی چراغ 46531
 های دفتر کار چراغ 46531
 های دیواری چراغ 46531
 های رفلکتوری فلورسنت چراغ 46531
 های رفلکتوری کارگاهی چراغ 46531
 )گاز سوز(وشنایی پیک نیکی های ر چراغ 46531
 )گاز سوز(های روشنایی دیواری  چراغ 46531
 )گاز سوز(های روشنایی رومیزی  چراغ 46531
 های رومیزی چراغ 46531
 های سقفی چراغ 46531
 های سیار الکتریکی چراغ 46531
 های ضد انفجار چراغ 46531
 ای های کارخانه چراغ 46531
 میزهای کنار  چراغ 46531
 های خیاطی های ماشین چراغ 46531
 کشی های میز نقشه چراغ 46531
 )روشنایی(شمعدان  46531
 های روشنایی قاب چراغ 46531
 دهنده های نشان المپ 46531



449 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نورافکن سیار 46531

 های کریسمس های روشنایی از نوع مورد استفاده برای درخت مجموعه المپ 46532
 )برای تزیین(ای  ی رشتهها انواع المپ 46532

ها و اتصاالت الکتریکی از نوع مـورد اسـتفاده بـرای              شامل المپ (های الکتریکی و اتصاالت روشنایی        سایر چراغ  46539
 )تأمین روشنایی فضای باز عمومی و یا معابر عمومی

 های پارکی انواع چراغ 46539
 های نور افکن انواع چراغ 46539
 )داخل محوطه(یی  تجهیزات روشنا 46539
 )ای از نوع رشته(تجهیزات روشنایی معابر  46539
 )از نوع فلورسنت(تجهیزات روشنایی معابر  46539
ها و اتصاالت الکتریکی از نوع مورد اسـتفاده بـرای تـأمین روشـنایی      شامل المپ (های الکتریکی و اتصاالت روشنای        سایر چراغ  46539

 )…فضا و

 4653 و 4651های طبقات قطعات برای کاال 4654
 های قوسی های تخلیه گازی؛ قطعات المپ ای یا المپ های برقی رشته المپ 46541
 ای و فلورسنت های رشته انواع الکترو المپ 46541
 ای های رشته انواع پایه المپ 46541
 های فلورسنت انواع پایه المپ 46541
 )تخلیه الکترونیکیهای  برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541
 )ای های رشته برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541
 )های فلورسنت برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541
 انواع فلورسنت، تنگستن و مولیبدنیوم 46541
 ها تیوب تخلیه هوای المپ 46541

به استثنای انـواع    (کردن با منبع نیروی همراه خود       های الکتریکی قابل حمل طراحی شده برای کار           قطعات چراغ  46542
هـا و     بندی نشده در جای دیگر برای چراغ        ؛ قطعات طبقه  )های پایی و وسائط نقلیه موتوری       مورد استفاده در چرخ   

بندی نشده در جای دیگر برای عالئم نورانی، تابلوهای نـورانی راهنمـا و اشـیای                  اتصاالت روشنایی؛ قطعات طبقه   
 مشابه

 )های نئون برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46542

 سایر تجهیزات الکتریکی و قطعات مربوط به آن 469
سـوز؛ ژنراتورهـا و       تجهیزات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مـورد اسـتفاده بـرای موتورهـای درون                   4691

دهنـده برقـی؛    وز؛ تجهیزات روشنایی یا عالمـت س  های قطع و وصل از نوع مورد استفاده با موتورهای درون    بوبین
کن شیشه و رافع بخار، از نـوع مـورد اسـتفاده بـرای                کن، گرم  ، برف پاک  )گازی ای یا تخلیه     های رشته   بجز المپ (

 های پایی با وسایل نقلیه موتوری چرخ



450 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ـ                  46910 سـوز؛ ژنراتورهـا و       ای درون تجهیزات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مـورد اسـتفاده بـرای موتوره
دهنـده برقـی؛    سوز؛ تجهیزات روشنایی یا عالمـت   های قطع و وصل از نوع مورد استفاده با موتورهای درون    بوبین

کن شیشه و رافع بخار، از نـوع مـورد اسـتفاده بـرای                کن، گرم  ، برف پاک  )گازی ای یا تخلیه     های رشته   بجز المپ (
 توریهای پایی با وسایل نقلیه مو چرخ

 اتصاالت استارت 46910
 اتومات استارت 46910
 اجزاء سیستم استارت 46910
 استارت اتوماتیک قابل تنظیم 46910
 )استارت موتور(استارتر  46910
 استوپ ترمز 46910
 الترناتور خودرو 46910
 )…پلیس، آمبوالنس و(انواع آژیر  46910
 انواع بوق خودرو 46910
 های خودرو غانواع چرا 46910
 انواع شمع موتور 46910
 )برای عالمت دادن(ای  های رشته انواع المپ 46910
 آفتامات برق خودرو 46910
 بوق خودرو سواری 46910
 بوق کامیون 46910
 بوق موتورسیکلت 46910
 پایه دلکو 46910
 پمپ بنزین برقی خودرو 46910
 کن تیغه برف پاک 46910
 کتریکی خودروزن ال جرقه 46910
 چراغ پشت آمپر 46910
 چراغ جلوی دوچرخه 46910
 چراغ جلوی موتورسیکلت 46910
 زن خودرو چراغ چشمک 46910
 چراغ خطر، ترمز و راهنما 46910
 چراغ داخل اتوبوس 46910
 چراغ راهنمای خودرو 46910
 چراغ عالمت آمبوالنس و پلیس 46910
 )برای خودرو(گردان  چراغ 46910
 چراغ نمره خودرو 46910
 های جلو خودرو چراغ 46910



451 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های داخلی خودرو چراغ 46910
 شکن های مه چراغ 46910
 های موتورسیکلت چراغ 46910
 درب دلکو 46910
 دستگاه دزدگیر خودرو 46910
 کن کارتل خودرو دستگاه گرم 46910
 کن  پاک دسته برف 46910
 دکمه یا کلید بوق 46910
 دلکو 46910
 دینام خودرو 46910
 دینام دوچرخه 46910
 دینام موتورسیکلت 46910
 سوئیچ استارت 46910
 سیستم احتراق الکترونیکی خودرو 46910
 )اشتعالی(شمع موتور  46910
 )ای جرقه(شمع موتور  46910
 فالش راهنما 46910
 فن دینام خودرو 46910
 کن کلید برف پاک 46910
 کننده گازوئیل مگر 46910
 های الکتریکی شیشه خودرو کننده گرم 46910
 کن مجموعه برف پاک 46910
 )خودرو(های جریان  محدود کننده 46910
 کن موتور برف پاک 46910
 )دیود دینام(سوکننده  یک 46910

سائط نقلیـه موتـوری؛ و   های پایی و و دهنده سمعی یا بصری، بجز تجهیزات مربوط به چرخ          تجهیزات برقی عالمت   4692
 و نقل بجز تجهیزات الکترو مکانیکی کنترل ترافیک برای تسهیالت حمل 

های پایی و وسائط نقلیـه موتـوری؛ و    دهنده سمعی یا بصری، بجز تجهیزات مربوط به چرخ          تجهیزات برقی عالمت   46920
 و نقل بجز تجهیزات الکترو مکانیکی کنترل ترافیک برای تسهیالت حمل 

 )ها تقاطع(های راهنمایی  انواع چراغ 46920
 تجهیرات کنترل بنادر 46920
 ای تجهیزات کنترل ترافیک جاده 46920
 تجهیزات کنترل فرودگاهی 46920
 های کنترل الکتریکی فرودگاهی چراغ 46920



452 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه اعالن نشت گاز 46920
 دستگاه هشداردهنده زلزله 46920
 زنگ اخبار 46920
 نگ درب بازکنز 46920
 )آژیر اطفاء حریق(سیستم اطفاء حریق  46920
 سیستم اعالن و هشداردهنده حرارت 46920
 )آژیر دزدگیر(سیستم دزدگیر  46920
 های راهنمایی سیستم کنترل چراغ 46920
 مجموعه کامل درب بازکن 46920
 نمایشگر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو 46920

هـای    رباهای دائمـی؛ گویلیـت      رباهای الکتریکی؛ آهن    شامل آهن (بندی نشده در جای دیگر        ت برقی طبقه  تجهیزا 4693
های برقی فلزات؛ مولـدهای         دهنده  های بار بردار الکترومغناطیسی؛ شتاب     الکترومغناطیسی؛ کالچ و ترمز، چنگک    

 ) الکتروفورزهای مربوط به آبکاری الکتریکی، الکترولیز یا برقی عالئم؛ و دستگاه
هـای    رباهای دائمـی؛ گویلیـت      رباهای الکتریکی؛ آهن    شامل آهن (بندی نشده در جای دیگر        تجهیزات برقی طبقه   46930

های برقی فلزات؛ مولـدهای       دهنده  های بار بردار الکترومغناطیسی؛ شتاب     الکترومغناطیسی؛ کالچ و ترمز، چنگک    
 )ری الکتریکی، الکترولیز یا الکتروفورزهای مربوط به آبکا برقی عالئم؛ و دستگاه

 )ربای الکتریکی آهن(انواع الکترو مگنت  46930
 مغناطیسی انواع وسایل الکترو 46930
 ربای دائم سرامیکی آهن 46930
 پودر مغناطیسی 46930
 ترمز الکترومغناطیسی 46930
 های الکتریکی جا به جا کننده مواد چنگک 46930
 گنال ژنراتوردستگاه سی 46930
 یاب دستگاه معدن 46930
 های مغناطیسی فریت 46930
 مغناطیسی کالج الکترو 46930
 مغناطیسی کوپلینگ الکترو 46930

ها یا تجهیزات برقی، بجـز        ای یا سرامیکی؛ اتصاالت عایق برای ماشین       های شیشه   های الکتریکی، بجز عایق     عایق 4694
 کشی، از فلزات پایه آستر شده با مواد عایق ها و قطعات اتصال آن برای سیم هانواع سرامیکی یا پالستیکی؛ لول

ها یا تجهیزات برقی، بجـز        ای یا سرامیکی؛ اتصاالت عایق برای ماشین       های شیشه   های الکتریکی، بجز عایق     عایق 46940
 یه آستر شده با مواد عایقکشی، از فلزات پا ها و قطعات اتصال آن برای سیم انواع سرامیکی یا پالستیکی؛ لوله

 )الستیکی(های الکتریکی  انواع عایق 46940
  الکی های عایق سیم روپوش 46940
 عایق میکا 46940



453 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های الکتریکی سازی دستگاه وسایل عایق 46940

گرافیت یـا از    های باتری و سایر اشیاء از         های المپ، زغال    ، زغال )زغال دینام (های زغالی     الکترودهای زغالی، برس   4695
 ها از نوع مورد استفاده برای مصارف الکتریکی سایر زغال

های باتری و سایر اشیاء از گرافیت یـا از            های المپ، زغال    ، زغال )زغال دینام (های زغالی     الکترودهای زغالی، برس   46950
 ها از نوع مورد استفاده برای مصارف الکتریکی سایر زغال

 الکترودهای کربن 46950
 الکترودهای گرافیتی 46950
 انواع الکترودهای کربن یا گرافیتی 46950
 ذغال استارت و دینام 46950

بندی نشده در جای دیگـر بـرای    ؛ قطعات برای طبقه46920 و 46910های  قطعات برای کاالهای مربوط به زیرطبقه    4696
 ها آالت یا دستگاه ماشین

بندی نشده در جای دیگـر بـرای    ؛ قطعات برای طبقه46920 و 46910های  رطبقهقطعات برای کاالهای مربوط به زی    46960
 ها آالت یا دستگاه ماشین

 اتصاالت باطری خودرو 46960
 اتوماتیک راهنمای خودرو 46960
 اجزاء الترناتور خودرو 46960
 های خودرو اجزاء چراغ 46960
 اجزاء دلکو 46960
 آرمیچر الترناتور 46960
 رمیچر دینام خودروآ 46960
 بالشتک دینام 46960
 بست باطری خودرو 46960
 پالتین دلکو 46960
 جاالمپی خودرو 46960
 چکش برق دلکو 46960
 خازن دلکو 46960
 دسته راهنمای خودرو 46960
 کاسه چراغ خودرو 46960
 )نور باال و پایین(کلید پایی  46960
 کلید الدری خودرو 46960
 یدهای روشنایی خودروکل 46960
 کموتاتور 46960
 کویل احتراق 46960
 وایرهای شمع و دلکو 46960



454 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مربوط به رادیو، تلویزیون و مخابرات تجهیزات و دستگاه 47
 های الکترونی، اجزای الکترونیکی، قطعات مربوط انواع المپ 471

 های الکتریکی خازن 4711
 های الکتریکی خازن 47110

 انواع خازن 47110
 های پلی استایرول خازن 47110
 های تریمیر خازن 47110
 های تیونر خازن 47110
 های ثابت خازن 47110
 )الکترونیکی(های ثابت  خازن 47110
 )ها های الکتروموتور مثل خازن(های صنعتی  خازن 47110
 های فشار قوی خازن 47110
 )و اریابل(های متغیر  خازن 47110

 )های حرارتی بجز مقاومت(های الکتریکی  مقاومت 4712
 )های حرارتی بجز مقاومت(های الکتریکی  مقاومت 47120
 انواع پتانسیومتر 47120
 )در مدارات الکترونیکی(انواع چک  47120
 انواع رئوستا 47120
 انواع مقاومت ورئوستا 47120
 های ثابت انواع مقاومت 47120
 های متغیر انواع مقاومت 47120
 SMDبرد الکترونیکی  47120

 مدارهای چاپی 4713
 مدارهای چاپی 47130
 برد مدارات چاپی 47130
 برد مدارات چاپی چند الیه 47130
 برد مدارات چاپی دو طرفه 47130
 برد مدارات چاپی سوراخ متالیزه 47130
 برد مدارات چاپی یک الیه 47130

 )های اشعه کاتوری شامل لوله(یونیک، با کاتد سرد یا با فتوکاتود ها و والوهای ترم لوله 4714
 )های اشعه کاتوری شامل لوله(ها و والوهای ترمیونیک، با کاتد سرد یا با فتوکاتود  لوله 47140
 انواع المپ تصویر تلویزیون 47140



455 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 المپ تصویر تکرنگ 47140
 المپ تصویر رنگی 47140

هادی حساس در برابر نور؛ دیودهـای سـاطع نـور؛             هادی مشابه؛ وسایل نیمه    ها و وسایل نیمه   دیودها، ترانزیستور  4715
 های پیزوالکتریک نصب شده کریستال

هادی حساس در برابر نور؛ دیودهـای سـاطع نـور؛              هادی مشابه؛ وسایل نیمه    دیودها، ترانزیستورها و وسایل نیمه     47150
 های پیزوالکتریک نصب شده کریستال

 الکتروگان 47150
 انواع ترانزیستور 47150
 انواع ترسیتور 47150
 انواع تری اک 47150
 انواع دیود 47150
 های نوری انواع سلول 47150
 هادی انواع قطعات نیمه 47150
 چشم الکترونیکی 47150
 کریستال پیزوالکتریک 47150
 کندانسورهای تصحیح ضریب قدرت 47150

 الکترونیک قطعات کوچک قابل نصب) ها آی سی (مدارهای مجتمع 4716
 الکترونیک قطعات کوچک قابل نصب) ها آی سی(مدارهای مجتمع  47160
 )آی سی(انواع مدارات مجتمع  47160
 انواع مدارات میکرو 47160
 بازی برد الکترونیکی اسباب 47160
 محافظ الکترونیکی المپ 47160
 هایبرید 47160

 4716 تا 4714 و 4712، 4711ی کاالهای طبقات قطعات برا 4717
 47110قطعات برای کاالهای زیرطبقه  47171

 47120قطعات برای کاالهای زیرطبقه  47172

 47160 تا 47140قطعات برای کاالهای زیرطبقات  47173

یا تلگرافی؛ قطعات   های خطوط ارتباط تلفنی       های مخصوص سیستم    های تلویزیونی و رادیویی و دستگاه      فرستنده 472
 ها و لوازم الحاقی مربوط به آن

 های تلویزیونی های فرستنده رادیویی و تلویزیونی؛ دوربین دستگاه 4721
کـه بـا دسـتگاه        های فرستنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف، پخش رادیویی یا تلویزیونی، اعم از ایـن                دستگاه 47211



456 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 راه باشد یا نباشدگیرنده یا دستگاه ضبط یا پخش صدا هم
  ویدئوسندر–دستگاه انتقال صوت و تصویر بدون سیم 47211
 دستگاه بیسیم پرتابل 47211
 دستگاه بیسیم وسایل حمل و نقل 47211
 UHFهای فرستنده  دستگاه 47211
 VHFهای فرستنده  دستگاه 47211
 های بیسیم سیستم 47211
  فرستنده ماکروویو 47211
 (VSAT)های وی ست  فرستنده 47211
 )های رادار المپ(های ماکروویو  المپ 47211

 های تلویزیونی دوربین 47212
 دوربین تلویزیونی 47212

 های تصویری های الکتریکی مخصوص خطوط ارتباط تلفنی یا تلگرافی، تلفن دستگاه 4722
 های تصویری های الکتریکی مخصوص خطوط ارتباط تلفنی یا تلگرافی، تلفن دستگاه 47220
 انواع ترمینال مخابراتی 47220
 های همگانی انواع تلفن 47220
 )موبایل(انواع تلفن همراه  47220
 آیفون تصویری 47220
 آیفون تمام دیجیتالی 47220
 آیفون دو سیمه با قابلیت هوشمند 47220
 تجهیزات جانبی مخابراتی 47220
 دهنده و جداکننده امواج ترکیب 47220
 کننده فیبرنوری تقویت 47220
 دار تلفن حافظه 47220
 تلفن دیجیتال 47220
 تلفن رومیزی 47220
 ای های همگانی سکه تلفن 47220
 های همگانی کارتی تلفن 47220
 )تلفن بیسیم(تلفن همراه با برد محدود  47220
 HDSLدستگاه  47220
 )سنج تضعیف(دستگاه آناالیزر خط مخابراتی  47220
 )ارتباط داخل یا اینترکام(دستگاه آیفون  47220
 دستگاه تلفن رئیس و منشی 47220
 دستگاه تلکس 47220



457 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه تلگراف 47220
 یاب دستگاه زوج 47220
 دستگاه سیگنالینگ پی سی ام 47220
 )تن و پالس(یاب تلفن  دستگاه عیب 47220
 یاب تلفن همراه دستگاه عیب 47220
 های مخابراتی اه عیب یاب کابلدستگ 47220
 )نمابر(دستگاه فاکس  47220
  کاناله24دستگاه فاکس  47220
 پلکس دستگاه مالتی 47220
 دستگاه مکالمه درب بازکن 47220
 دستگاه نانومتر 47220
 های مخابراتی دستگاه 47220
 mitelسوئیچ  47220
 سیستم مخابراتی اپراتوری خودکار 47220
 عات فلزی مراکز سوئیچ و مخابراتیقط 47220
 مبدل موبایل به تلفن معمولی 47220
  خط5000 تا 500مرکز تلفن  47220
  خط5000مرکز تلفن باالتر از  47220
 خط100مرکز تلفن تا  47220
 مرکز تلفن دیجیتال 47220
 مرکز تلفن ردیفی 47220
 مرکز تلفن شهری 47220
 مرکز تلفن کاربر 47220
  n 6000 سیستم accessملحقات مخابراتی  47220

 pair gainملحقات مخابراتی  47220 

هـا،   کننده صدا و تصویر ویـدئویی؛ میکـروفن        کننده و پخش    های ضبط   های رادیویی و تلویزیونی؛ دستگاه     گیرنده 473
 های گیرنده رادیو تلفن یا رادیو تلگراف ؛ دستگاه…ها و کننده بلندگوها، تقویت

 های رادیویی و تلویزیونی گیرنده 4731
هـایی کـه دارای       ، شـامل دسـتگاه    )بجز نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتـوری        (های پخش رادیویی      گیرنده 47311

که با دستگاه ضبط یا پخش صدا و یا با ساعت توأم شده               باشند، اعم از این    گیرنده رادیو تلفن، یا رادیو تلگراف می      
 .یا نشده باشند

 انواع رادیو دو موج 47311
 دار انواع رادیو ساعت 47311
 انواع رادیو ضبط و رادیو پخش 47311



458 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 رادیو دیجیتال پر ظرفیت و کم ظرفیت 47311

کنـد، از نـوع مـورد اسـتفاده در وسـائط نقلیـه               های پخش رادیویی که بدون منبع انرژی خارجی کار می          گیرنده 47312
 در به دریافت رادیو تلفن یا رادیو تلگرافهای قا موتوری، شامل دستگاه

 رادیو خودرو 47312

های ضبط یا پخش صدا یـا تـصویر           های پخش رادیویی یا با دستگاه      که با گیرنده    های تلویزیونی اعم از این     گیرنده 47313
 .ویدئویی همراه باشند یا نباشند

 انواع تلویزیون رنگی 47313
 فیدانواع تلویزیون سیاه و س 47313
 های مداربسته انواع تلویزیون 47313

 کننده صدا یا تصویر ویدئویی کننده صدا و پخش های ضبط دستگاه 4732
 )کننده صدا بدون وسیله ضبط(های پخش صدا  گرامافون، پخش صوت کاست و سایر دستگاه گردان، صفحه  صفحه 47321
 انواع رادیو پخش خودرو 47321

که دارای وسیله پخش صدا باشد یا         اعم از این  (کننده صدا     های ضبط   مغناطیسی و سایر دستگاه   دستگاه ضبط نوار     47322
 )نباشد

 انواع ضبط صوت 47322
 )کاست(انواع ضبط صوت  47322
 انواع ضبط صوت نواری 47322

 های ضبط یا پخش ویدئویی دستگاه 47323
 انواع ویدئو 47323
 (VCD)انواع ویدئو سی دی  47323

ها، دستگاه گیرنده ویژه رادیو تلفن یا        کننده  انواع میکروفن، انواع بلندگو، انواع هدفون، انواع گوشی، انواع تقویت          4733
 رادیوتلفن یا رادیوتلگراف

بلنـدگو بـا هـم؛ انـواع        / ها، انواع بلندگو؛ انواع هدفون، گوشـی و مجموعـه میکـروفن             انواع میکروفن و پایه آن     47331
 کننده صدا های تقویت ای برقی فرکانس شنوایی، انواع مجموعهه کننده تقویت

 اکو 47331
 فایر بدون سیم امپلی 47331
 )بلندگو(انواع باند  47331
 انواع بلندگو 47331
 انواع بلندگوهای شیپوری 47331
 انواع بلندگوهای کاغذی 47331
 )دستگاه تقویت صدا(فایر  انواع دستگاه امپلی 47331



459 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )ایرفون(انواع گوشی  47331
 انواع میکروفون 47331
 انواع میکروفون و وسایل جانبی 47331
 انواع هدفون 47331
 انواع هدفون و گوشی 47331
 پایه میکروفون 47331

 های گیرنده ویژه رادیو تلفن یا رادیوتلگراف دستگاه 47332

 4822 و 4733 تا 4721قطعات برای کاالهای طبقات  474
 4822 و 4733 تا 4721قطعات برای کاالهای طبقات  4740

 47220قطعات برای کاالهای زیرطبقه  47401
 بدنه تلفن 47401
 تجهیزات جانبی تلفن 47401
 دهنی تلفن 47401
 ای گیر دکمه شماره 47401
 گیر گردان شماره 47401
 صفر بند تلفن 47401
 کنتور مرکز تلفن 47401
 گوشی تلفن 47401
 گوشی سری اپراتور تلفن 47401
 میز تلفن اپراتوار 47401

 47331 و 47323 تا 47321قطعات برای کاالهای زیرطبقات  47402
 رینگ بلندگو 47402

 48220 و 73332، 47313 تا 47311، 47212، 47211قطعات برای کاالهای زیرطبقات  47403
 انواع آنتن تلویزیون 47403
 (UHF)یزیون انواع آنتن تلو 47403
  (VHF)انواع آنتن تلویزیون  47403
 انواع آنتن تلویزیون رنگی 47403
 )آنتن کشویی(انواع آنتن رادیو پرتابل  47403
 انواع آنتن رادیو خودرو 47403
 انواع آنتن رادیو و تلویزیون 47403
 انواع فیش و مادگی آنتن 47403
  مخابراتیVHFآنتن  47403
 )دستگاه گرداننده آنتن(ان گرد آنتن 47403



460 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آنتن ماهواره 47403
 بوستر تلویزیون 47403

 انواع صفحه و نوار صوتی و ویدئویی 475
هـای فیلمبـرداری و      بجز فـیلم  (ها به طریق مشابه      رسانه آماده و ضبط نشده برای ضبط صدا یا ضبط سایر پدیده            4751

 )های دارای نوار مغناطیسی کارت
هـای فیلمبـرداری و      بجز فـیلم  (ها به طریق مشابه      ده و ضبط نشده برای ضبط صدا یا ضبط سایر پدیده          رسانه آما  47510

 )های دارای نوار مغناطیسی کارت

های  بجز فیلم(های ضبط شده به طریق مشابه  های ضبط شده صوتی یا سایر پدیده      انواع صفحه، نوار و سایر رسانه      4752
 )ار مغناطیسیهای دارای نو فیلمبرداری و کارت

های  بجز فیلم(های ضبط شده به طریق مشابه  های ضبط شده صوتی یا سایر پدیده      انواع صفحه، نوار و سایر رسانه      47520
 )های دارای نوار مغناطیسی فیلمبرداری و کارت

 های دارای نوار یا تراشه مغناطیسی کارت 476
 های دارای نوار یا تراشه مغناطیسی کارت 4760

 های دارای نوار یا تراشه مغناطیسی کارت 47600
 کارت اعتباری 47600

 های مچی و انواع دیگر ساعت وسایل پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت 48
 تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 481

  گاماایکس یا تشعشعات آلفا، بتا و های مورد استفاده بر اساس کاربرد اشعه  دستگاه 4811
 ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا و گاما های مورد استفاده بر اساس کاربرد اشعه  دستگاه 48110
 (X)تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تحقیقات(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تشخیص دندانپزشکی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تشخیص طبی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )دامپزشکی(ایکس تجهیزات اشعه  48110
 )درمان طبی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 (UV)تجهیزات بر اساس اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش  48110
 )مافوق صوت(والتراسونیک  تجهیزات بر اساس کاربرد 48110
 تجهیزات رادیوگرافی 48110
 تجهیزات رادیولوژی 48110
 تجهیزات رادیولوژی و ایزو ترکیبی 48110
 تخت رادیولوژی 48110
  (E.E.G)دستگاه کامپیوتری تست مغز  48110
 ها و تجهیزات رادیولوژی دستگاه 48110



461 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز مورد استفاده در جراحی و علوم               های برقی تشخیص طبی و دستگاه       دستگاه 4812
 پزشکی، دندانپزشکی یا دامپزشکی

های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز مورد استفاده در جراحی و علوم               شخیص طبی و دستگاه   های برقی ت    دستگاه 48120
 پزشکی، دندانپزشکی یا دامپزشکی

 ادیومتر 48120
 )مسکن فردی(استیموالتور  48120
 پالس اکیمتری 48120
 تجهیزات الکتروکاردیو اسکوپ 48120
 تجهیزات الکتروکاردیوگراف 48120
 )برای تشخیص پزشکی(ات برقی پزشکی تجهیز 48120
 دستگاه سونوگرافی 48120
 دستگاه مانیتورینگ 48120
 های تشخیص طبی کیت 48120

 ، مورد استفاده در علوم دندانپزشکی)…بجز انواع سرنگ، سوزن و(سایر ابزار و وسایل  4813
  در علوم دندانپزشکی، مورد استفاده)…بجز انواع سرنگ، سوزن و(سایر ابزار و وسایل  48130
 ابزارهای آزمایشگاهی دندانپزشکی 48130
 ابزارهای دندانسازی 48130
 ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی 48130
 تجهیزات آزمایشگاهی دندانپزشکی 48130
 گیر دندان جرم 48130
 دستگاه پخت مواد اولیه دندانپزشکی 48130
 دستگاه ساکشن دندانپزشکی 48130
 های ساکشن دندانپزشکی رابط 48130
 سر ساکشن دندانپزشکی 48130
 شیر پنوماتیک دندانپزشکی 48130
 مته دندانپزشکی 48130
 وسایل ارتودنسی 48130

 کننده مورد استفاده در پزشکی، جراحی یا آزمایشگاه های ضدعفونی دستگاه 4814
 پزشکی، جراحی یا آزمایشگاهکننده مورد استفاده در  های ضدعفونی دستگاه 48140
 دستگاه اتوکالو 48140
 )هیدروکالو(کننده زباله بیمارستان  دستگاه استریل 48140
 دستگاه دارو پخش هوشمند 48140
 دستگاه شستشو دست جراح 48140



462 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه فور 48140

مل انواع سـرنگ، سـوزن، سـوند،        شا(سایر ابزارها و لوازم مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا دامپزشکی              4815
بنـدی     پزشـکی طبقـه    –های برقی   بندی نشده در جای دیگر و دستگاه        لوله، ابزارها و وسایل چشم پزشکی طبقه      

 )نشده در جای دیگر
شامل انواع سـرنگ، سـوزن، سـوند،        (سایر ابزارها و لوازم مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا دامپزشکی              48150

بنـدی     پزشـکی طبقـه    –های برقـی    بندی نشده در جای دیگر و دستگاه        پزشکی طبقه    و وسایل چشم   لوله، ابزارها 
 )نشده در جای دیگر

 ابزار انداسکوپی 48150
 ابزار دامپزشکی 48150
 ابزار آزمایشگاهی دامپزشکی 48150
 ابزارهای یک بار مصرف دندانپزشکی 48150
 اتواسکوپ و چراغ معاینه دهان 48150
 اسکالپ وین 48150
 )دهنده توان دید نشان(اسالید المپ  48150
 انژیوکت 48150
 شناسی انکوباتور کشت باکتری 48150
 )مخصوص زنان(برداری  انواع ابزار نمونه 48150
 انواع سرنگ 48150
 انواع سوند 48150
 )لوله هوا(ایروی  48150
 بن ماری 48150
 پیپتور 48150
 )ابرای جراحی( پزشکی تجهیزات برقی 48150
 )طورکلی  به–الکترومدیکال(تجهیزات برقی پزشکی  48150
 )برای درمان(تجهیزات برقی پزشکی  48150
 تجهیزات دامپزشکی 48150
 تجهیزات نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 48150
 چست الکترود 48150
 چست باتل 48150
 چکش رفلکس پزشکی 48150
 دراین کاردگیت 48150
 )کنترل ادار(درن کاندوم شیت  48150
 دستبند نوازد 48150
 دستگاه اکتروکوتر 48150



463 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه الکتروشوک 48150
 دستگاه الکترولیز 48150
 دستگاه انکوباتور شیکر پالکت خون 48150
 دستگاه انکوباتور نوزاد 48150
 دستگاه آنالیزور 48150
 دستگاه بخور برقی 48150
 ه بیهوشیدستگا 48150
 دستگاه پالریمترپزشکی 48150
 دستگاه پالسما اکستراکتور 48150
 )اتواناالیزر(دستگاه تجزیه مواد شیمیایی خون  48150
 دستگاه دیالیزخون 48150
 آمیزی اتوماتیک بافت نمونه پاتولوژی دستگاه رنگ 48150
 )االیزاریدر(های خون  دستگاه سنجش هورمون 48150
 های خون و سلول ه شمارنده گلبولدستگا 48150
 دستگاه شیکرارلن 48150
 ای دستگاه فشارسنج جیوه 48150
 دستگاه گالوانیک 48150
 دستگاه لیزر 48150
 های تشخیص فشار خون دستگاه 48150
 دستگاه هشدار اتمام سرم 48150
 )کشش پوست صورت(دستگاه هیدوردرمی  48150
 )جوش صورتتخلیه (دستگاه وکیوم  48150
 های تشخیص طبی ها و وسایل آزمایشگاه دستگاه 48150
 رفرکتومتر 48150
 روتاتورسرولوژی 48150
 رینگ ختنه 48150
 ساکشن جراحی 48150
 ست تزریق خون 48150
 ست تعویض خون 48150
 ست سرم 48150
 ست معاینه 48150
 ست نازال بینی 48150
 سرسوزن دندانپزشکی 48150
  کن سرسوزن قطع 48150
 سرنگ دامپزشکی 48150



464 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های تزریقی سرنگ 48150
 سوزن دوکاناله 48150
 سوزن سرنگ 48150
 )مخصوص دیالیز(سوزن فیستوال  48150
 سوزن لیزیک 48150
 گیری در خالء سیستم خون 48150
 )سنج مواد متشکله خون طیف(فتومتر  48150
 فیلتر انفرادی 48150
 حیطیفیلتر م 48150
 کالمپ بند ناف 48150
 کیسه ادرار 48150
 کیسه انما 48150
 کیسه خون 48150
 کیسه سرم 48150
 )آوری مدفوع جمع(کیسه کلستومی  48150
 های دیالیز خون کیسه 48150
 گوشواره مغناطیسی 48150
 گوشی پزشکی 48150
 گیری النست خون 48150
 های بیمارستانی لگن 48150
 ازم مورد مصرف در لقاح خارج از رحملو 48150
 لوله تراشه با کابل 48150
 لوله تراشه بدون کابل 48150
 گیری بدون هوا های خون لوله 48150
 )مصرف پزشکی(ماسک یک بار مصرف  48150
 های پزشکی میز مخصوص آزمایشگاه 48150
 میکروست 48150
 هات پلیت 48150
 هموواک 48150
 هوک لنز 48150
 )مخصوص زنان(واگینااسپکلوم  48150

هـای ازن درمـانی؛      هـای سـنجش توانـایی روانـی؛ دسـتگاه          وسایل درمانی مکانیکی؛ دستگاه ماساژ؛ دسـتگاه       4816
درمـانی؛ سـایر      هـای تـنفس       های اکسیژن درمانی، ایروسل درمانی، تنفس مصنوعی بـا سـایر دسـتگاه              دستگاه
هـای اسـتحفاظی فاقـد قطعـات          بجز ماسـک  (های گاز    تنفسی و ماسک  درمانی؛ سایر وسایل      های تنفس   دستگاه



465 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )مکانیکی و فیلترهای قابل تعویض
هـای ازن درمـانی؛      هـای سـنجش توانـایی روانـی؛ دسـتگاه          وسایل درمانی مکانیکی؛ دستگاه ماساژ؛ دسـتگاه       48160

ـ     های اکسیژن درمانی، ایروسل درمانی، تنفس مصنوعی بـا سـایر دسـتگاه              دستگاه نفس درمـانی؛ سـایر     هـای ت
هـای اسـتحفاظی فاقـد قطعـات      بجز ماسـک (های گاز   های تنفس درمانی؛ سایر وسایل تنفسی و ماسک         دستگاه

 )مکانیکی و فیلترهای قابل تعویض
 تشک مواج بیماران 48160
 تشکچه شناور بادی 48160
 دستگاه اکسیژن درمانی 48160
 دستگاه تنفس مصنوعی 48160
 تار درمانی و شنواییدستگاه گف 48160
 دستگاه ماساژ برقی 48160
 لوازم و وسایل جراحی ستون فقرات 48160
 ماساژور طبی غیر برقی 48160

شنوایی   ها؛ اعضای مصنوعی بدون؛ وسایل کمک       وسایل ارتوپدی، آتل و سایر لوازم مربوط به شکستگی استخوان          4817
گردند یا در بـدن      شوند، حمل می   عضو یا معلولیت پوشیده می     جبران نقص    منظور  بهو سایر وسایلی که     ) سمعک(

 .شوند کار گذاشته می
شنوایی   ها؛ اعضای مصنوعی بدون؛ وسایل کمک       وسایل ارتوپدی، آتل و سایر لوازم مربوط به شکستگی استخوان          48170

گردند یا در بـدن      یشوند، حمل م    جبران نقص عضو یا معلولیت پوشیده می       منظور  بهو سایر وسایلی که     ) سمعک(
 .شوند کار گذاشته می

 اعضای مصنوعی بدن انسان 48170
 بندی انواع اتل شکسته 48170
 انواع سعمک 48170
 پیچ و پالک ارتوپدی 48170
 تجهیزات فیزیوتراپی 48170
 حنجره مصنوعی 48170
 دست و پای مصنوعی 48170
 دستگاه محافظ کمر راست قامت 48170
  مصنوعیدندان 48170
 سمعک پشت گوشی 48170
 سمعک جیبی 48170
 سمعک درون گوشی 48170
 عصای زیربغل 48170
 بند فتق 48170
 های ارتوپدی کفش 48170



466 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کمربند طبی 48170
 های ارتوپدی و فیزیوتراپی کیسه 48170
 واکر 48170
 وسایل ارتوپدی 48170
 شنوایی وسایل کمک 48170

هـای قابـل تنظـیم آرایـشگران و          ستفاده در پزشکی، جراحی، دندانپزشکی، یا دامپزشکی؛ صندلی       اثاثیه مورد ا   4818
 .شونده باشند های مشابه که دارای حرکات چرخشی و باالرونده و خم صندلی

هـای قابـل تنظـیم آرایـشگران و          اثاثیه مورد استفاده در پزشکی، جراحی، دندانپزشکی، یا دامپزشکی؛ صندلی          48180
 .شونده باشند های مشابه که دارای حرکات چرخشی و باالرونده و خم صندلی

 انواع برانکار 48180
 های بیمارستانی انواع ترالی 48180
 پایه سرم 48180
 پلیت الکتروکوتر 48180
 های بیمارستانی تخت 48180
 تست پیروژن 48180
 دستگاه رساننده گازهای طبی در اطاق عمل 48180
 اه کنترل توزیع اکسیژن در بیمارستاندستگ 48180
 های ویژه دستگاه کنترل سیستم الکتریکی مراقبت 48180
 دستگاه نگاتیواسکوپ 48180
 ست تمپانوپالستیک 48180
 ستون سقفی اطاق عمل 48180
 سیستم تولید خالء 48180
 سیستم شبکه گازهای طبی 48180
 های مخصوص دندانپزشکی صندل 48180
 های طبی ندلیص 48180
 کمد کنارتخت بیمار 48180
 کمد بایگانی 48180
 کننده مقدار دارو کنترل 48180
 کنسول باالی تخت بیمار 48180
 میز اتاق عمل و جراحی 48180
 میز غذا خوری بیمار 48180
 یونیت دندانپزشکی مینی 48180
 یونیت دندانپزشکی 48180

گیری کنترل، آزمایش، هوانوردی و دریانوردی و سایر مقاصد، بجز ابزارهای اپتیکـی؛              ابزارها و وسایل برای اندازه     482



467 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها تجهیزات کنترل عملیات صنعتی؛ قطعات و لوازم الحاقی مربوط به آن
 ابزارها و وسایل مربوط به هوانوردی و دریانوردی، هواشناسی، ژئوفیزیک و ابزارها و وسایل مشابه 4821

 یاب؛ سایر ابزارها و وسایل هوانوردی و دریانوردی تنماهای جه قطب 48211
 های مربوط به دریانوردی ابزار و دستگاه 48211
 های مربوط به ژئوفیزیک ابزار و دستگاه 48211
 های مربوط به هواشناسی ابزار و دستگاه 48211
 )نما قطب(جهت نما  48211
 ها ژئوفیزیک و وسایل وابسته به آن 48211

نما؛  شناسی، هواشناسی یا ژئوفیزیک، بجز انواع قطب       نگاری، آب  نگاری، اقیانوس   برداری، آب  زارها و وسایل نقشه   اب 48212
 یاب انواع مسافت

 گیری سه بعدی کامپیوتری دستگاه اندازه 48212
 )نگار سایه(گیری نوری  دستگاه اندازه 48212
 یاب لیزری فاصله 48212
 برداری معمولی به دیجیتال های دوربین نقشه مبدل 48212

 ناوبری هوایی و دریایی و دستگاه رادیویی کنترل از راه دور هایی رادیویی کمک دستگاه رادار، دستگاه 4822
 ناوبری هوایی و دریایی و دستگاه رادیویی کنترل از راه دور هایی رادیویی کمک دستگاه رادار، دستگاه 48220
 های رادار سیستم 48220

 …گیری طول و انواع ترازوهای دقیق؛ ابزارهای رسامی، محاسباتی، اندازه 4823
 تر گرم یا دقیق  سانتی5ترازوهایی با حساسیت  48231
 انواع ترازوهای حساس 48231

 گذاری یا محاسبات ریاضی کشی و سایر ابزارهای رسامی، نشان های نقشه میزها و ماشین 48232
 کش دیجیتال خط 48232
 سنج فلزی کش و گونیا و نقاله و زاویه خط 48232

بنـدی نـشده در جـای     ، طبقه)ای و نواری میکرومتر و قطرسنج شامل متر میله(گیری طول  ابزارهای دستی اندازه  48233
 دیگر

 )گیری اندازه(انواع متر  48233
 سنج ضخامت 48233
 قطرسنج 48233
 متر غیر فلزی 48233
 متر فلزی 48233
 کرومترمی 48233



468 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های الکتریکی، بجز کنتورهای تولید یا مـصرف بـرق؛ ابزارهـا و     گیری یا کنترل کمیت های اندازه ابزارها و دستگاه   4824
 کننده گیری یا کشف تشعشعات یونیزه های اندازه دستگاه

 کننده گیری یا کشف تشعشعات یونیزه های اندازه ابزارها و دستگاه 48241
 )پرتوسنج(گیری میزان تشعشع  دستگاه اندازه 48241
 صفحه صافی چدنی و گرانیتی 48241

 نگار اشعه کارتودیک سنج اشعه کاتودیک و نوسان نوسان 48242

گیری یـا کنتـرل       برای اندازه ) نگار اشعه کاتودیک    سنج اشعه کاتودیک و نوسان      بجز نوسان (های    ابزارها و دستگاه   48243
 )بجز کنتورهای تولید یا مصرف برق(کننده  ون دستگاه ثبتولتاژ، جریان، مقاومت یا نیرو بد

 امپر متر 48243
 انواع سنسور 48243
  متر انواع ولت 48243
 اهم متر 48243
 )نما نوسان(اوسیلوسکوپ  48243
 تجهیزات حفاظتی و کنترل ترانسفوماتور 48243
 )کسینوس فیمتر(گیری کسینوس فی  دستگاه اندازه 48243
 دستگاه ثبت خطا 48243
 دستگاه ثبت وقایع 48243
 )دیسپاچینگ محلی(دستگاه مدیریت انرژی  48243
 )متری تله(های کنترل از راه دور  دستگاه 48243
 فرکانس متر 48243
 )گراننده(کتروم  48243
 متر دیجیتالی مولتی  48243
 ای  متر عقربه مولتی 48243
 وات متر 48243
 وارمتر 48243
 ولت متر دیجیتالی 48243
 ای ولت متر عقربه 48243

 )نگار اشعه کاتودیک سنج و نوسان بجز نوسان(های مخابرات  ابزارها و دستگاه 48244

 بندی نشده در جای دیگر های الکتریکی طبقه گیری یا کنترل کمیت های اندازه ابزارها و دستگاه 48245

سنج، پیگرومتر، وسایل و       هوا، رطوبت   ، فشارسنج )آذرسنج(اسنج، پیرومتر   سنج و وسایل شناور مشابه، دم       چگالی 4825
گیری یا کنترل جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مربوط به مایعات یا گازها بجز ابزارهـا و                    های اندازه   دستگاه



469 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

و ابزارهـا و وسـایل   شناسی یا هواشناسی، کنتورهای گاز یا مایعـات           وسایل مربوط به دریانوردی و هوانوردی، آب      
گیری یا کنترل غلظت، خلل و        های تجزیه و تحلیل فیزیکی یا شیمیایی برای اندازه          کننده خودکار و دستگاه     تنظیم

 گیری یا کنترل مقدار گرما، صوت یا نور ، یا برای اندازه…فرج، انبساط، کشش سطحی و
 سنج و پیکرومتر  هوا، رطوبت رسنج سنج و وسایل شناور مشابه، دماسنج، پیرومتر، فشا چگالی 48251
 )ترمومتر(انواع دماسنج  48251
 سنج بلوک گچی رطوبت 48251
 دماسنج طبی 48251
 دماسنج غیر طبی 48251

گیری یا کنترل جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مربوط به مایعات یا گازها بجـز                 های اندازه   وسایل و دستگاه   48252
شناسی یا هواشناسی، کنتورهای مصرف گـاز یـا مایعـات و     ربوط به هوانوردی و دریانوردی، آب    ابزارها و وسایل م   
 کننده خودکار کننده یا کنترل های تنظیم ابزارها و دستگاه

 گیری با کنترل فشار مایعات و گازها ابزار ویژه اندازه 48252
 های گاز ایستگاه 48252
 سنج باران 48252
 اهیپمپ سوخت جایگ 48252
 )سنسور ارتفاع(متر انتقال اطالعات ارتفاع آب  ترانسی 48252
 گیری سوخت پمپ انژکتور دستگاه اندازه 48252
 گیری یا کنترل فشار مایعات و گازها های ویژه اندازه دستگاه 48252
 )گیری فشار آب و خاک اندازه(سلول فشار منفذی و سلول فشار کلی  48252
 نعتیهای ص فشارسنج 48252
 )سنسور دبی(فلومتر  48252
  درجه حرارت و فشار– دبی–های دیجیتالی ارتفاع دهنده نشان 48252

گیری غلظت، خلل و فرج، انبـساط کـشش           های تجزیه و تحلیل فیزیکی یا شیمیایی برای اندازه          ابزارها و دستگاه   48253
 رگیری یا کنترل مقدار گرما، صوت یا نو  یا برای اندازه…سطحی و

 های شیمیایی  ابزارها و دستگاه مخصوص انجام آزمایش 48253
 های فیزیکی های مخصوص انجام آزمایش ابزارها و دستگاه 48253
 ) اسپکترو گراف–اسپکترو فتومتر(اسپکترومتر  48253
 )الئن(گیری کربن و اکسیژن مذاب  اندازه 48253
 )بتونیجهت سدهای (سنج مکانیکی  پاندول و انحراف 48253
 پالریمتر 48253
 تجهیزات بازرسی لوله آب و گاز 48253
 )CMOS.TTLسری  (ICتستر  48253
  هاش–گیری پ دستگاه اندازه 48253
 دستگاه آزمایش مقاومت مصالح 48253



470 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه تست الکتریکی رله و کنتاکتور 48253
 دستگاه تست میکرو پروسسور 48253
 سنج رنگ 48253
 نسسابال 48253
 )کربن کاپ(فنجانک کربن  48253
 )فشار آب و خاک(سنج بتون و تورک متر مکانیکی  کشش و ارتفاع 48253
 کنتاکت بلوک 48253
 )برداری از کوره نمونه(لنس دمشی و مکشی  48253
 )جهت سدهای خاکی(سنج  های انحراف لوله 48253
 نساجیهای ویژه آزمایش محصوالت  ها و دستگاه ماشین 48253
 های ویژه آزمایش غیر فلزات ها و دستگاه ماشین 48253
 های ویژه آزمایش میزان سختی و سایر خواص فلزات ها و دستگاه ماشین 48253
 برداری از جریان مذاب نمونه 48253

 گیری، کنترل و آزمایش سایر ابزارها و وسایل اندازه 4826
 های شکست نور و دستگاه) های اپتیکی سکوپبه استثنای میکرو(انواع میکروسکوپ  48261
 )های چشمی بجز میکروسکوپ(انواع میکروسکوپ  48261

 ها و وسایل آزمایش خواص مکانیکی مواد ماشین 48262

 گیری تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق وسایل اندازه 48263
 انواع شمارشگر دیجیتال 48263
 انواع کنتور برق و آب و گاز 48263
 انواع کنتورهای آب 48263
 انواع کنتورهای برق 48263
 انواع کنتورهای گاز 48263
 گیره تقسیم دیجیتال 48263
 مونتاژ کاسه کنتور 48263

سـنج    ها، انواع سرعت    شمار و مشابه آن     متر، کیلومترشمار، گام    انواع کنتور دورسنج، کنتور سنجش تولید، تاکسی       48264
 نگاری و هواشناسی، انواع استروبوسکپ ر آبو تاکومتر، بجز ابزا

 …شمار، تاکومتر و متر، گام انواع دورشمار، تاکسی 48264
 متر تاکسی 48264
 تاکومتر 48264
 های دیجیتالی تست آمپر و دور موتور خودرو دستگاه 48264
 دورسنج موتور خودرو 48264



471 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دورشمار 48264
 سنج خودرو سرعت 48264
 کودر دیجیتالشفت ان 48264
 شمارشگر عددی تسبیحات 48264
 کنترل دور الکتروموتور 48264
 کیلومترشمار خودرو 48264
 کیلومترشمار موتورسیکلت 48264
 شمار گام 48264
 گیج آب خودرو 48264
 گیج بنزین خودرو 48264
 گیج روغن خودرو 48264
 شمار نماز مهر رکعت 48264

 بندی نشده در جای دیگر گیری، تنظیم یا کنترل طبقه های اندازه ماشینابزارها، وسایل و  48265
 گیری ابعادی و کنترل قطعات خودرو ابزار اندازه 48265
 انواع ترموستات 48265
 یابی به روش تست مغناطیسی و اشعه ماوراء بنفش ترک 48265
 ترموستات رادیاتور 48265
 ترموسوئیچ درجه آب خودرو 48265
 ترموکوپل 48265
 تله بخار 48265
 های جریان برق کننده خودکار کمیت تنظیم 48265
 کننده رطوبت تنظیم 48265
 کننده سطح مایعات تنظیم 48265
 کننده عبور جریان هوا تنظیم 48265
 دستگاه باالنس چرخ خودرو 48265
 دستگاه تست پمپ انژکتور 48265
 دستگاه تست شاتون 48265
 اه تست عایقدستگ 48265
 دستگاه تست فیلتر روغن 48265
 دستگاه کنترل بین دو مرغک 48265
 دستگاه میزان فرمان خودرو 48265
 های آزمایش و تنظیم موتور وسایل نقلیه دستگاه 48265
 ) سطح مایعات4 و 2سوئیچ کنترل (رله الکترود  48265
 کننده فشار کنترل 48265



472 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لنزومتر 48265
 گرهای انرژی زلزله در ساختمانمیرا 48265

 های اتوماتیک کنترل فرایند صنعتی سیستم 4827
 های اتوماتیک کنترل فرایند صنعتی سیستم 48270

 4827 تا 4823 و4821قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای مربوط به طبقات  4828
، 48245 تـا    48241،  48233،  48232،  48212،  48211قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای مربوط به زیرطبقات           48281

بینـی از بـدن جـدا          ریز بدن را برای معاینـات ذره        اسبابی که بافت  (؛ انواع میکروتوم    48262،  48253 تا   48251
هـا و وسـایل       هـا، ابزارهـا، دسـتگاه       بندی نشده در جای دیگر برای ماشین        ؛ قطعات و لوازم الحاقی طبقه     )کند می

 برداری، سنجش دقت، پزشکی یا جراحیاپتیکی، عکاسی، فیلم

 48261قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقات  48282

 48264 و 48263قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقات  48283

  48270 و 48265قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقات  48284

 ها قطعات و لوازم الحاقی آنابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و  483
 ابزارهای اپتیکی 4831

؛ انـواع صـفحه و ورق از مـواد          )های تک فیبره    بجز کابل (های فیبر نوری      های فیبر نوری؛ کابل    فیبر نوری و دسته    48311
عـم از  ا) ای کار نشده از نظر اپتیکـی  بجز ابزار شیشه(ها و سایر اجسام اپتیکی   ها، منشورها، آینه    پالریزه؛ عدسی 

هـای    هایی که برای دوربین عکاسی یا فیلمبرداری، پروژکتور یا دسـتگاه            که نصب شده یا نشده باشد، بجز آن         این
 .رود کننده در عکاسی به کار می کننده یا کوچک بزرگ

 های چشمی عدسی 48311
 فیبرهای نوری 48311
 )بدون روپوش تکی(کابل از فیبرهای نوری  48311
 نزکنتاکت ل 48311

 عینک طبی، عینک ایمنی عینک غواصی و سایر انواع عینک برای اصالح دید، حفاظت چشم یا غیره 48312
 انواع عینک 48312
 عینک اصالح دید 48312
 عینک آفتابی 48312
 عینک محافظ 48312

 فریم و پایه برای عینک معمولی؛ عینک ایمنی و سایر انواع عینک 48313
 قاب عینک 48313



473 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

های اپتیکی، سایر ابزارهای نجومی بجز ابزارهـای نجـوم            دوربین دو چشمی دوربین یک چشمی و سایر تلسکوپ         48314
 های اپتیکی مرکب رادیویی، میکروسکوپ

 انواع میکروسکوپ چشمی 48314
 )تلسکوپ(دوربین نجومی  48314
 میکروسکوپ تک لنزی 48314

بندی نشده در جای دیگر؛ انواع لیزر، بجـز دیودهـای لیـزری؛ سـایر                 قهوسایل ساخته شده از کریستال مایع طب       48315
 بندی نشده در جای دیگر وسایل و ابزارهای اپتیکی طبقه

 تجهیزات عکاسی 4832
 کننده در عکاسی کننده یا کوچک های بزرگ های شیئی برای انواع دوربین، پروژکتور یا دستگاه عدسی 48321
 )شدهکار (های چشمی  عدسی 48321
 های صنعتی عدسی 48321

 )های فیلمبرداری شامل دوربین(های عکاسی  دوربین 48322
 انواع دوربین 48322
 دوربین مداربسته 48322

های نمایش فیلم، پروژکتورهای نمایش اسالید و سایر پروژکتورهای نمایش تصویر، بجز دستگاه خواندن                پروژکتور 48323
 میکروفرم

 کدستگاه اوپ 48323

بجـز  (هـا در عکاسـی    کننـده  کننـده و کوچـک   هـای بـزرگ   دستگاه فالش عکاسی بجز المپ فـالش؛ دسـتگاه       48324
بندی نشده در     ها و تجهیزات البراتورهای عکاسی طبقه       ؛ دستگاه )ها در فیلمبرداری   کننده  ها و کوچک   کننده  بزرگ

 ها و پردهای نمایش جای دیگر؛ نگاتوسکپ
 م رادیولوژیپروسسور ظهور فیل 48324
 پروسسور ظهور فیلم زینک 48324
 پروسسور ظهور فیلم لیتوگرافی 48324
 دستگاه تهیه نگاتیو رنگی از سیستم کامپیوتری 48324
 دستگاه ظهور عکس 48324
 دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی 48324
 دستگاه فاالش دوربین 48324
 فتوکنتاکت 48324
 مرکز یاب عدسی 48324

 های خواندن میکروفرم میکروفیلم، میکروفیش یا سایر دستگاه 4833



474 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های خواندن میکروفرم میکروفیلم، میکروفیش یا سایر دستگاه 48330
 قطعات دستگاه نمایش میکروفیلم 48330

ر انواع پلیت و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوری، حساس شده ظاهر نشده؛ محصوالت شیمیایی بـرای اسـتفاده د                    4834
 …ها، چسب و عکاسی، بجز جالدهنده

 انواع پلیت و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوری، حساس شده، ظاهر نشده 48341

؛ محـصوالت مخلـوط نـشده بـرای         …ها، چسب و   های شیمیایی برای استفاده در عکاسی بجز جالدهنده        فراورده 48342
 فروشی به شکل آماده برای مصرف ی خردهصورت مقادیر معین یا عرضه شده برا مصارف عکاسی، عرضه شده به

 4833 تا 4831قطعات برای کاالهای طبقات  4835
 48315 و 48314قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقات  48351

 ها های انواع عینک معمولی، عینک ایمنی یا امثال آن ها و پایه قطعات فریم 48352
؛ قطعات و لوازم الحاقی پرژکتورهای فیلمبرداری؛ قطعات و         48322الهای زیر طبقه    قطعات و لوازم الحاقی برای کا      48353

هـای   بجـز فـیلم   (های فالش عکاسی؛ قطعات و لوازم الحاقی پروژکتورهای نمایش تـصویر              لوازم الحاقی دستگاه  
 الحـاقی   ؛ قطعـات و لـوازم     )بجز تصاویر سینمایی  (کننده عکاسی     کننده و کوچک    های بزرگ   و دستگاه ) سینمایی
بندی نشده در جای دیگـر؛ قطعـات و لـوازم الحـاقی               ها و تجهیزات مربوط به البراتورهای عکاسی طبقه         دستگاه

 های نمایش ها و پرده نگاتوسکپ
 کننده دوربین فیلمبرداری تثبیت 48353
 ریل فیلمبرداری 48353
 پایه دوربین فیلمبرداری سه 48353

 انواع ساعت و قطعات مربوط 484
 انواع ساعت مچی و جیبی 4841

 انواع ساعت مچی و جیبی 48410
 انواع ساعت مچی 48410

 انواع ساعت دیواری و رومیزی 4842
 انواع ساعت دیواری و رومیزی 48420
 اجزاء ساعت 48420
 انواع ساعت دیجیتالی 48420
 انواع ساعت دیواری 48420
 انواع ساعت رومیزی 48420

 اوقات روز، دستگاه برای سنجش ثبت یا نشان دادن فواصل زمانی به نحو دیگر و کلیـدهای قطـع و                     دستگاه ثبت  4843
  و یا دارای موتور سنکرون…های دیواری، مچی و وصل ساعتی دارای محرک ساعت



475 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه ثبت اوقات روز، دستگاه برای سنجش ثبت یا نشان دادن فواصل زمانی به نحو دیگر وکلیـدهای قطـع و                     48430
  و یا دارای موتور سنکرون…های دیواری، مچی و وصل ساعتی دارای محرک ساعت

 ای ساعت حضور و غیاب عقربه 48430
 انواع تایمر الکترونیکی 48430
 انواع تایمر غیر الکترونیکی 48430
 انواع ساعت گشت و نگهبانی 48430
 متر پارک 48430
 تایمر الکترونیکی 48430
 یکیتایمر مکان 48430
 شمار دیجیتال ثانیه 48430
 ساعت حضور و غیاب الکترونیکی 48430

 …های دیواری، مچی و های ساعت انواع محرک 4844
 …های دیواری، مچی و های ساعت انواع محرک 48440

 )شامل سنگ ساعت، قاب ساعت و بند فلزی ساعت(سایر قطعات انواع ساعت  4849
 )شامل سنگ ساعت، قاب ساعت و بند فلزی ساعت(سایر قطعات انواع ساعت  48490
 )فلزی(بند ساعت  48490
 صفحه ساعت 48490
 فنر ساعت 48490
 قاب ساعت 48490

  و نقل تجهیزات حمل 49
 ها تریلرها؛ قطعات و لوازم الحاقی آن موتوری، تریلرها و نیم وسایل نقلیه  491

 موتوری وسایل نقلیه  4911
 تریلرها ای برای کشیدن نیم جادهتراکتورهای  49111

 و نقل عمومی موتوری مسافربری از نوع مورد استفاده برای حمل  وسائط نقلیه  49112
 اتوبوس بیابانی 49112
 )با اتصال به خطوط برق(اتوبوس شهری  49112
 )دو طبقه(اتوبوس شهری  49112
 )یک طبقه(اتوبوس شهری  49112
 اتوبوس فرودگاهی 49112
 انواع اتوبوس 49112
 )بوس مینی(خودرو  49112
 ساخت کامل اتوبوس 49112



476 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ساخت و مونتاژ اتوبوس 49112
 مونتاژ کامل اتوبوس 49112

بجز وسایل  (اند    و نقل مسافر طراحی شده     موتوری که در اصل برای حمل        های سواری و سایر وسایل نقلیه        اتومبیل 49113
 طراحی شده مخصوص حرکت روی برف، اتومبیل مخصوص بازی گلف و وسـایل               یهو نقل عمومی، وسایل نقل     حمل  

 )نقلیه مشابه
 انواع خودروهای برقی 49113
 انواع خودروهای بنزینی 49113
 انواع خودروهای دیزلی 49113
 انواع خودروهای گازی 49113
 ) سی سی2500 سی سی تا 750با ظرفیت موتور تا (خودرو  49113
 ) سی سی750با ظرفیت موتور تا (رو خود 49113
 ) سی سی2500با ظرفیت موتور باالی (خودرو  49113
 )پلیس(خودرو  49113
 )تاکسی(خودرو  49113
 )جیپ(خودرو  49113
 )سواری(خودرو  49113
 )لندرور(خودرو  49113

 و نقل کاال بندی نشده در جای دیگر برای حمل  موتوری طبقه وسایل نقلیه  49114
 )بار وانت(خودرو  49114
 ساخت کامل کامیون 49114
 کامیون سبک 49114
 کامیون سنگین 49114
 سنگین کامیون نیمه 49114
 های ارتشی کامیون 49114
 مونتاژ کامل کامیون 49114
 مونتاژ کامیون 49114

 دار  های جرثقیل کامیون 49115

هـای بـازی       اشخاص به ویژه طراحی شده برای حرکت روی برف، اتومبیـل           و نقل   موتوری برای حمل      وسایل نقلیه  49116
 گلف و وسایل نقلیه مشابه

 بندی نشده در جای دیگر های خاص، طبقه   موتوری برای استفاده وسایل نقلیه 49119

 بندی نشده در جای دیگر  طبقه قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه 4912



477 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ، برای وسایل نقلیه موتوریهای دارای موتور شاسی 49121
 انواع شاسی خودرو 49121
 شاسی اتوبوس 49121
 شاسی خودرو سواری 49121
 شاسی کامیون 49121
 بوس شاسی مینی 49121
 شاسی وسایل نقلیه موتوری 49121

ه، محـور، چـرخ،     دند  شامل ترمز، جعبه  (بندی نشده در جای دیگر       سایر قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه طبقه        49129
 )ها فنر، رادیاتور، انباره اگزوز، لوله اگزوز، کالچ، فرمان، میله فرمان، جعبه فرمان و قطعات الحاقی آن کمک

 اتصاالت چرخ 49129
 اجزای اگزوز 49129
 اجزای پالستیکی کالچ 49129
 )سیم و مهره(سنج  اجزای سرعت 49129
 اجزای سیستم ترمز 49129
 ستم فرماناجزای سی 49129
 اجزای فلزی بدنه وسایل نقلیه موتوری 49129
 اجزای مجموعه شیشه باالبر 49129
 های جلو و عقب اکسل 49129
 انواع دیسک چرخ خودرو 49129
 های خودرو انواع قید و بست 49129
 انواع لنت ترمز 49129
 باربند سقف خودرو 49129
 دنده بدنه جعبه 49129
 بوستر ترمز 49129
 بوش چدنی فرمان 49129
 بوش و میل سگدست 49129
 های برنجی فرمان بوش 49129
 دنده های جعبه بوش 49129
 های پالستیکی بغل فرمان پانل 49129
 )گاز، کالچ، ترمز(های خودرو   پدال 49129
 کننده پره فن خنک 49129
 پروانه خودرو 49129
 پمپ ترمز خودرو 49129
 پمپ کالچ 49129



478 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پوسته کالچ 49129
 ترمز درب اتوبوس 49129
 های چرخ توپی 49129
 تودری خودرو 49129
 خودرو) گیربکس(دنده  جعبه 49129
 )اتوماتیک(دنده خودرو  جعبه 49129
 )برقی(دنده خودرو  جعبه 49129
 )هیدرواستاتیک(دنده خودرو  جعبه 49129
 جعبه فرمان 49129
 قلیهجلو پنجره وسایل ن 49129
 چهارشاخ فرمان 49129
 شاخ گاردانچهار 49129
 درب باک بنزین 49129
 درب رادیاتور 49129
 دستگاه ایمن موتور 49129
 دستگیره درب خودرو 49129
 دسته آیینه اتوبوس 49129
 دسته دنده 49129
 دوشاخ کالچ 49129
 )ای ه پیچ و مهر(دیسک چرخ  49129
 دیسک کالچ 49129
 دیفرانسیال خودرو 49129
 سازی آالت راه کننده روغن هیدرولیک جهت ماشین رادیاتور خنک 49129
 رادیاتور خودرو 49129
 دنده رام زیرجعبه 49129
 رینگ چرخ خورو 49129
 زه دور بدنه وسایل نقلیه 49129
 ژیگلور بنزین 49129
 سگدست 49129
 راهی ترمز سه 49129
 سیبک 49129
  انتقال قدرت و قطعات یدکی آنسیستم 49129
 )پنوماتیکی(سیستم بازکننده درب خودرو  49129
 )مکانیکی(سیستم بازکننده درب خودرو  49129
 سیستم پلوس دیفرانسیل جلو خودرو 49129



479 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )مکانیکی(سیستم ترمز  49129
 )هیدرولیک(سیستم ترمز  49129
 سیستم ترمز ایمنی خودروهای سنگین 49129
 سیستم ترمز خودرو و لوازم یدکی 49129
  سیستم تعلیق خودرو   49129
 سیستم فرمان خودرو 49129
 سیستم فرمان و سیستم تعلیق و لوازم یدکی 49129
 سیستم کنترل خودرو جهت معلولین 49129
  (ABS)های ترمز خودرو  سیستم 49129
 سیلندر ترمز خودرو 49129
 های کنترل جریان بنزین سیم 49129
 سیم و گاز خودرو 49129
 شغالدست 49129
 شفت کالچ 49129
 )کامل(دنده  های جعبه شفت 49129
 شلنگ رادیاتور خودرو 49129
 های هیدرولیکی ترمز و کالچ شیلنگ 49129
 صداگیر 49129
 صفحه کالچ 49129
 طبق خودرو 49129
 غربیلک فرمان 49129
 فشنگی ترمز 49129
 های خودرو ه چرخکنند فن خنک 49129
 فنر بادی الستیکی وسائط نقلیه سنگین 49129
 فنر لول 49129
 فنرهای تعادل 49129
 قاب رادیاتور خودرو 49129
 قاب کلونی فرمان 49129
 قالپاق چرخ 49129
 )از اجزای جلوبندی(قامه  49129
 های پالستیکی بدنه خودرو قسمت 49129
 رمزقطعات پالستیکی سیستم ت 49129
 قطعات دیفرانسیال خودرو 49129
 قطعات گاردان 49129
 قطعات گیربکس 49129



480 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قطعات الستیکی جلوبندی خودرو 49129
 قطعات و محلقات بدنه وسایل نقلیه موتوری 49129
 )قفل دزدگیر(قفل فرمان  49129
 قفل گاردان 49129
 قورقوری فرمان 49129
 های ترمز و کالچ کابل 49129
 کارتل روغن 49129
 کاسه ترمز 49129
 کرپی خودرو 49129
 کشویی دنده 49129
 کفشک ترمز خودرو 49129
 )روغنی(فنر  کمک 49129
 )گازی(فنر  کمک 49129
 گرانویل و پنیون 49129
 گردگیر ترمز 49129
 )دیسکی(لنت ترمز  49129
 لنت ترمز و صفحه کالچ 49129
 لنت صفحه کالچ 49129
 لوازم الستیکی پمپ کالچ 49129
 های دوجداره برای ترمز لوله 49129
 مارپیچ فرمان 49129
 متعلقات و لوازم جانبی خودرو 49129
 مجموعه اگزوز 49129
 مجموعه داشبورد 49129
 مجموعه سپر وسایل نقلیه 49129
 مجموعه شیشه باالبر 49129
 مجموعه شیشه شور خودرو 49129
 ق ترمزمجموعه طب 49129
 مجموعه کالچ و قطعات آن 49129
 مجموعه گاردان 49129
 مجموعه نگهدارنده فرمان خودرو 49129
 صورت جکی محور کامیون به 49129
 مخزن روغن ترمز 49129
 میل تعادل فرمان 49129
 میل گاردان 49129



481 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 میل مندل 49129
 گیر فرمان میل موج 49129
 دههای دن ها و اهرم میل 49129
 نعلبکی زیر دیفرانسیال خودرو 49129
 هزارخار فرمان 49129

 ها تریلرها؛ قطعات و لوازم الحاقی آن موتوری؛ تریلرها و نیم برای وسایل نقلیه) اتاق(بدنه  492
 موتوری بدنه برای وسایل نقلیه  4921

  موتوری بدنه برای وسایل نقلیه 49210
 اتاق اتوبوس 49210
 مبوالنساتاق آ 49210
 اتاق برای خودروهای بدون شاسی 49210
 اتاق برای نصب روی شاسی خودرو 49210
 اتاق تراکتور 49210
 اتاق حمل مسافر 49210
 اتاق راننده کامیون 49210
 سازی وسایل نقلیه اتاق 49210
 اتاق سواری 49210
 نشانی اتاق ماشین آتش 49210
 بوس اتاق مینی 49210
 وانتاتاق  49210
 )از پالستیک(سازی  اتاق 49210
 )از چوب(سازی  اتاق 49210
 )از فلز(سازی  اتاق 49210
 )ترکیب مواد(سازی  اتاق 49210
 سازی وسایل نقلیه اتاق 49210
 باک بنزین انواع خودرو 49210

 تریلر، انواع کانتینر تریلر و نیم 4922
  و نقل ای خاص برای یک یا چند شکل مختلف حمل هگون کانتینرهای طراحی و تجهیز شده به 49221
 انواع کانتینر 49221
 اتاق حمل کاال 49221
 )پشت وسایل نقلیه(انواع تانکر حمل مایعات  49221
 کاربرهای حمل خودرو 49221
 کانتینر حمل سوخت 49221



482 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تریلر از نوع کاروان، برای سکونت یا کمپینگ تریلر و نیم 49222
 اع کاروان متحرکانو 49222
 برای پشت وسایل نقلیه) اتاق اتاق و نیم(تریلر  تریلر و نیم 49222

تریلرهـای بـارگیری یـا     بجز تریلرها و نـیم ) تریلرهای حمل کاال شامل تریلرها و نیم(تریلر  سایر انواع تریلر و نیم    49229
 تخلیه خودکار برای مصارف کشاورزی

 انواع تریلی 49229
  با اتاق برزنتیتریلی 49229
 دار تریلی سردخانه 49229
 تریلی کانتیتردار 49229
 تریلی کفی 49229
 تریلی کمرشکن 49229

 4922 و 4921الهای طبقات  قطعات برای کا 4923
 49210قطعات و لوازم الحاقی برای کاالهای زیرطبقه  49231
 وسایل نقلیه موتوری) و اتاق(اجزای بدنه  49231
 ربند وانتبا 49231
 بازسازی بدنه خودرو 49231
 درب خودرو 49231
 درب صندوق عقب 49231
 درب موتور خودرو 49231
 زیر ارنجی درب خودرو 49231
 سقف خودرو 49231
 قطعات پرسی بدنه خودرو 49231
 قطعات و ملحقات بدنه وسایل نقلیه موتوری 49231
 کف کاذب وانت 49231
 گلگیر خودرو 49231

 تریلرها؛ قطعات سایر وسایل نقلیه، فاقد نیروی محرکه مکانیکی قطعات تریلرها و نیم 49232
 تریلر قطعات تریلر و نیم 49232
 قطعات زیربندی کفی تریلر 49232

 انواع کشتی 493
 های بازرگانی و جنگلی کشتی 4931

و نقل اشخاص؛    طور عمده برای حمل       حی شده به  های تفریحی و شناورهای مشابه، طرا      زنی، قایق  های گشت   کشتی 49311
 انواع قایق برای عبور از رودخانه



483 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع بارج 49311
 شناورهای بدون موتور 49311
 کشتی مسافربری 49311

 )دار های مخزن کشتی(انواع تانکر  49312

 بجز تانکرها) ها کشتی(دار  شناورهای سردخانه 49313

 و نقل اشخاص و کاال و نقل کاال و سایر شناورها برای حمل  ل سایر شناورها برای حم 49314
 کشتی باری 49314
 لنج 49314

 آوری یا نگهداری محصوالت شیالت ای و سایر شناورها برای عمل های کارخانه شناورهای ماهیگیری، کشتی 49315
 )غیر تفریحی(قایق ماهیگیری  49315

 ران کهای ید کش و قایق شناورهای یدک 49316
 کش یدک 49316
هـای شـناور،     هـای الیروبـی، جرثقیـل      نـشانی، کـشتی     شامل شناورهای سبک، شناورهای آتش    (سایر شناورها    49319

بجز سـکوهای شـناور یـا       ) های نجات به غیر از شناورهای پارویی       های جنگی و قایق    های شناور، کشتی    تعمیرگاه
 ور برای حفاری یا تولید غوطه

 تقایق نجا 49319
 کشتی جنگی 49319
 هاورکرافت 49319

 ور برای حفاری یا استخراج سکوهای شناور یا غوطه 4932
 ور برای حفاری یا استخراج سکوهای شناور یا غوطه 49320

 سایر سازهای شناور 4939
 سایر سازهای شناور 49390
 اسکله دریایی 49390
 های شناور پل 49390
 سکوی شناور 49390
 انوس دریاییف 49390

 های تفریحی و ورزشی قایق 494
 ، با یا بدون موتور کمکی)بجز قایق الستیکی بادی(های بادبانی  قایق 4941

 ، با یا بدون موتور کمکی)بجز قایق الستیکی بادی(های بادبانی  قایق 49410



484 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های پارویی و کانوها سایر شناورهای تفریحی یا ورزشی؛ قایق 4949
 های تفریحی و ورزشی  قایقانواع 49490
 های پارویی و کانوها سایر شناورهای تفریحی یا ورزشی؛ قایق 49490
 های تفریحی انواع قایق 49490
 های تفریحی و ورزشی انواع قایق 49490
 های ورزشی انواع قایق 49490
 جت اسکی 49490
 های بادی قایق 49490
 های پارویی قایق 49490
  پدالیهای قایق 49490
 های تفریحی بزرگ قایق 49490
 های فایبرگالس قایق 49490
 های کانو قایق 49490
 های کایاک قایق 49490
 )تفریحی و ورزشی(های ماهیگیری  قایق 49490
 های موتوردار تفریحی قایق 49490
 های نجات پارودار قایق 49490
 های یک نفره اسلیف قایق 49490

 ها های روی خط و قطعات الحاقی آن آهن و تراموا و واگن هلکوموتیوهای را 495
 )مخزن سوخت و آب لکوموتیو(آهن و انواع تندرهای لکوموتیو  لکوموتیوهای راه 4951

 .کنند آهن که از یک منبع خارجی، برق دریافت نمی لکوموتیوهای راه 49511
 لکوموتیو تراموا 49511
 آهن لکوموتیو راه 49511

  الکتریک–وموتیوهای دیزللک 49512
 انواع لکوموتیو 49512
 لکوموتیو برقی 49512
 لکوموتیو دیزلی 49512

 )مخزن سوخت و آب لکوموتیو(آهن؛ انواع تندرهای لکوموتیو  سایر لکوموتیوهای راه 49519
 لکوموتیو بین بخار 49519
 لکوموتیو بین گاز 49519

 )های خدماتی یا تعمیر و نگهداری بجز واگن(های باری سبک و سنگین  موا؛ واگنآهن یا ترا های خودروی راه واگن 4952
 )های خدماتی یا تعمیر و نگهداری بجز واگن(های باری سبک و سنگین  آهن یا تراموا؛ واگن های خودروی راه واگن 49520



485 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وسایل مکانیکی کنترل ترافیـک      آهن یا تراموا،    های روی خط آهن، چفت و بست و اتصاالت خطوط راه            سایر واگن  4953
 و نقل برای تسهیالت حمل 

 که خودرو باشند یا نباشند آهن یا تراموا، اعم از این وسایل نقلیه خدماتی یا تعمیر و نگهداری راه 49531
 دار واگن جرثقیل 49531

آهن یـا     های راه   ستی و سایر واگن   های پ   های حمل بار، واگن     آهن یا تراموا، غیر خودرو؛ واگن       های مسافری راه    واگن 49532
 )بجز وسایل نقلیه خدماتی یا تعمیر و نگهداری(تراموا برای منظورهای خاص، غیر خودرو، 

 آهن انواع واگن راه 49532
 واگن باری سبک 49532
 واگن باری سنگین 49532
 واگن تانکردار 49532
 واگن تراموا 49532
 آهن واگن مسافربری راه 49532

 آهن یا تراموا، غیر خودرو های باری سبک و سنگین برای راه واگن 49533

آهن و قطعات مربوط؛ وسایل مکانیکی        های چفت و بست و اتصاالت خطوط تراموا یا راه          قطعات لکوموتیوها یا واگن    4954
ها،   تراموا، جادهآهن، دهی، تجهیزات ایمنی یا کنترل ترافیک برای راه برای عالمت) شامل وسایل الکترو مکانیکی (

 ها و قطعات مربوط های آبی داخلی، تسهیالت پارکینگ، تأسیسات بندری یا باند فرودگاه راه
آهن و قطعات مربوط؛ وسایل مکانیکی        های چفت و بست و اتصاالت خطوط تراموا یا راه          قطعات لکوموتیوها یا واگن    49540

ها،  آهن، تراموا، جاده یزات ایمنی یا کنترل ترافیک برای راهدهی، تجه برای عالمت) شامل وسایل الکترو مکانیکی (
 ها و قطعات مربوط های آبی داخلی، تسهیالت پارکینگ، تأسیسات بندری یا باند فرودگاه راه

 اسکلت واگن 49540
 بوژی واگن 49540
 دهی یا کنترل ترافیک تراموا تجهیزات عالمت 49540
 ای ل ترافیک جادهدهی یا کنتر تجهیزات عالمت 49540
 آهن دهی یا کنترل ترافیک راه تجهیزات عالمت 49540
 های آبی دهی یا کنترل ترافیک راه تجهیزات عالمت 49540
 دهی یا کنترل ترافیک فرودگاهی تجهیزات عالمت 49540
 تجهیزات واگن قطار مسافربری 49540
 ترمز و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو 49540
 واگن قطارشاسی  49540
 گیر واگن ضربه 49540
 کفشک ترمز قطار 49540
 گی واگن کله 49540



486 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فنر واگن کمک 49540
 کوپلینگ و وسایل اتصال واگن 49540
 محور و چرخ واگن و لکوموتیو 49540
 گیر واگن موج 49540

 وسایل نقلیه هوایی و فضایی، وقطعات مربوط 496
 هوایی بدون موتور  انواع گالیدر، گالیدربال مثلثی و سایر وسائط نقلیه های هوایی، ها وکشتی بالون 4961

 انواع گالیدرها و گالیدرهای بال مثلثی 49611

 های هوایی؛ سایر وسائط نقلیه هوایی بدون موتور ها و کشتی بالون 49612
 مونتاژ بالن 49612
 )بال چرخ(هلیکوپتر  49612
 هلیکوپترهای غیر نظامی 49612
 هلیکوپترهای نظامی 49612
 هواپیمای بدون موتور 49612

 انواع هواپیما و هلیکوپتر 4962
 انواع هلیکوپتر 49621

  کیلوگرم بدون بار2000انواع هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار با وزن کمتر از  49622

  کیلوگرم بدون بار2000تر از   بیشانواع هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار با وزن 49623
 هواپیما 49623
 هواپیمای باری 49623
 هواپیمای سمپاشی 49623
 هواپیمای شکاری 49623
 هواپیمای مسافربری 49623

 ها وسایل نقلیه فضایی و وسائط نقلیه پرتاب آن 4963
 ها وسایل نقلیه فضایی و وسائط نقلیه پرتاب آن 49630

  هوایی و فضایی ط به وسایل نقلیهقطعات مربو 4964
  هوایی و فضایی قطعات مربوط به وسایل نقلیه 49640
 قطعات هلیکوپتر 49640
 قطعات هواپیما 49640

 و نقل و قطعات مربوط سایر تجهیزات حمل  499
 انواع موتورسیکلت و سایدکار 4991



487 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

سوز تناوبی با حجم سیلندر و        ی، با موتور پیستونی درون    های پاپی مجهز به موتور کمک       انواع موتورسیکلت و چرخ    49911
 متر مکعب  سانتی50حداکثر 

 چرخه موتور سه 49911
 موتورسیکلت و قطعات 49911

سوز تناوبی با حجم سـیلندر        های پایی مجهز به موتور کمکی، با موتور پیستونی درون           انواع موتورسیکلت و چرخ    49912
 متر مکعب  سانتی50تر  بیش

 )ای دنده(انواع موتورسیکلت  49912
 )گازی(انواع موتورسیکلت  49912
 ساخت کامل موتورسیکلت 49912
 ساخت و مونتاژ کامل موتورسیکلت 49912
 موتورسیکلت 49912
 مونتاژ کامل موتورسیکلت 49912

 سوز تناوبی؛ سایدکارها  درونهای پایی مجهز به موتور کمکی، بجز موتورهای پیستونی انواع موتورسیکلت و چرخ 49913
 اسکتور برقی 49913
 موتورسیکلت با سایدکار 49913

 دار معلولین انواع دوچرخه و انواع صندلی چرخ 4992
 های پایی، بدون موتور انواع دوچرخه و سایر چرخ 49921
 انواع دوچرخه 49921
 چرخه انواع سه 49921
 دوچرخه برقی 49921
 الدوچرخه بزرگس 49921
 دوچرخه کودکان 49921
 دوچرخه مسابقه 49921
 وسایل نقلیه پدالی مجهز به یک یا چند چرخ 49921

 دار معلولین انواع صندلی چرخ 49922
 )دستی(چرخ معلولین  49922
 )موتوری(چرخ معلولین  49922
 )پدالی(چرخه معلولین  سه 49922

 ، فاقد نیروی محرکه مکانیکیبندی نشده در جای دیگر وسایل نقلیه طبقه 4993
 بندی نشده در جای دیگر، فاقد نیروی محرکه مکانیکی وسایل نقلیه طبقه 49930
 انواع چرخ حمل بار دستی 49930
 )چهارچرخ(چرخ بار دستی  49930



488 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )دوچرخ(چرخ بار دستی  49930
 چرخ فرغون 49930
 )یگربندی نشده در جای د طبقه(سایر وسایل حمل و نقل  49930
 دار سبد چرخ 49930
 فرغون 49930
 قطعات فرغون 49930
 .شود وسیله حیوانات کشیده می وسایل حمل و نقل که به 49930

 4992 و 4991قطعات مربوط به کاالهای طبقات  4994
 قطعات و لوازم الحاقی انواع موتورسیکلت و سایدکار 49941
 باک بنزین موتورسیکلت 49941
 وتورسیکلتبدنه م 49941
 بدنه و قطعات بدنه موتورسیکلت 49941
 بوش دسته شاتون 49941
 بوش میل چرخ موتورسیکلت 49941
 پدال هندل موتورسیکلت 49941
 توپی چرخ موتورسیکلت 49941
 دنده هندل 49941
 زین موتورسیکلت 49941
 سایر لوازم و ملحقات موتورسیکلت 49941
 ی موتورسیکلتسپر و ترکیبی دو پشت 49941
 سیستم ترمز موتورسیکلت 49941
 سیستم ترمز و کالچ موتورسیکلت و قطعات 49941
 سیستم چرخ موتورسیکلت 49941
 سیستم چرخ موتورسیکلت و متعلقات 49941
 شافت هندل و دنده 49941
 طلق بادگیر موتورسیکلت 49941
 طوقه چرخ موتورسیکلت 49941
 ورسیکلتفنر استپ ترمز موت 49941
 قطعات بدنه موتورسیکلت 49941
 قطعات تزیینی موتورسیکلت 49941
 قطعات کاربراتور موتورسیکلت 49941
 قطعات موتور موتورسیکلت 49941
 شمار موتورسیکلت های ترمز و کالچ و کیلومتر کابل 49941
 کاربراتور موتورسیکلت 49941



489 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کاربراتور موتورسیکلت و قطعات 49941
 کالهک و کاسه نمد چرخ موتورسیکلت 49941
 فنر موتورسیکلت کمک 49941
 گلگیر موتورسیکلت 49941
 متعلقات مجموعه اگزوز موتورسیکلت 49941
 مجموعه اگزوز موتورسیکلت 49941
 مجموعه اگزوز موتورسیکلت و متعلقات 49941

دار   ایی بدون موتور و نیز برای انواع صـندلی چـرخ          های پ   قطعات و لوازم الحاقی برای انواع دوچرخه و سایر چرخ          49942
 معلولین

 انواع قطعات و متعلقات دوچرخه 49942
 پره دوچرخه 49942
 پنجه رکاب دوچرخه 49942
 بند دوچرخه ترک 49942
 تنه دوچرخه 49942
 توپی دوچرخه 49942
 دسته ترمز دوچرخه 49942
 دوشاخ دوچرخه 49942
 زین دوچرخه 49942
 سرپره دوچرخه 49942
 سیم ترمز دوچرخه 49942
 طبق و قامه دوچرخه 49942
 دوچرخه) رینگ(طوقه  49942
 فرمان دوچرخه 49942
 قاب زنجیر دوچرخه 49942
 گلگیر دوچرخه 49942
 لقمه ترمز دوچرخه 49942
 میل فرمان دوچرخه 49942

 خدمات ساختمانی 5
 بناهاخدمات ساختمانی عمومی مربوط به  541

 خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی 5411
 خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی با یک یا دو واحد مسکونی 54111

 های احداث ساختمان مسکونی یک یا دو واحدی خدمات پروژه 54111
 خدمات ساخت ساختمان مسکونی یک یا دو واحدی 54111



490 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انی عمومی مربوط به بناهای مسکونی با چند واحد مسکونیخدمات ساختم 54112
  های احداث ساختمان مسکونی چند واحدی خدمات پروژه 54112
 خدمات ساخت ساختمان مسکونی چند واحدی 54112

 های عمومی بناهای غیر مسکونی خدمات ساختمان 5412
 خدمات ساختمانی عمومی بناهای صنعتی 54121
 ث سولهخدمات احدا 54121
 خدمات احداث سیلو 54121
 خدمات احداث شهرک صنعتی 54121
 خدمات احداث کارخانه صنعتی 54121
 خدمات احداث کارگاه صنعتی 54121
 خدمات ساخت انبار 54121
 خدمات ساخت بناهای صنعتی 54121
 خدمات ساخت بنای موتورخانه چاه آب 54121

 بازرگانیخدمات ساختمانی عمومی بناهای  54122
   خدمت های ارائه خدمات ساخت ایستگاه 54122
 خدمات ساخت بانک 54122
 خدمات ساخت بناهای اداری 54122
  خدمات ساخت بناهای بازرگانی 54122
  های بازرگانی خدمات ساخت بناهای دفترها شرکت 54122
  خدمات ساخت پارکینگ 54122
 خدمات ساخت پمپ بنزین 54122
 های حمل و نقل ریلی مات ساخت ترمینالخد 54122
 های حمل و نقل زمینی خدمات ساخت ترمینال 54122
 های حمل و نقل هوایی خدمات ساخت ترمینال 54122
 خدمات ساخت جایگاه عرضه سوخت 54122
 خدمات ساخت گاراژ 54122
 خدمات ساخت مراکز خرید 54122

 غیر مسکونیخدمات ساختمانی عمومی سایر بناهای  54129
   سرپوشیده  تنیس های خدمات ایجاد زمین 54129
 خدمات پیمانکاری ابنیه سنگین 54129
  سالمندان های خدمات ساخت آسایشگاه 54129
   مسلولین های خدمات ساخت آسایشگاه 54129



491 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   معلولین های خدمات ساخت آسایشگاه 54129
   سرپوشیده  شنای خدمات ساخت استخرهای 54129
 ها خدمات ساخت بایگانی 54129
 خدمات ساخت بیمارستان 54129
 های اسکی خدمات ساخت پیست 54129
   سرپوشیده  تفریحی خدمات ساخت تأسیسات 54129
   سالنی  ورزشی داخل خدمات ساخت تأسیسات 54129
   سرپوشیده  ورزشی خدمات ساخت تأسیسات 54129
 خدمات ساخت تکیه 54129
 خدمات ساخت حسینیه 54129
 های فرهنگ خدمات ساخت خانه 54129
 ها خدمات ساخت خوابگاه 54129
 ها خدمات ساخت دانشگاه 54129
 ها خدمات ساخت درمانگاه 54129
 ها خدمات ساخت رستوران 54129
  های بوکس خدمات ساخت رینگ 54129
 ها خدمات ساخت زندان 54129
 خدمات ساخت زینبیه 54129
 خدمات ساخت سالن تئاتر 54129
  سینماها خدمات ساخت سالن 54129
  تئاترها  های خدمات ساخت سالن 54129
   رقص های خدمات ساخت سالن 54129
   کنسرت های خدمات ساخت سالن 54129
   سرپوشیده  ورزشی های خدمات ساخت سالن 54129
   قایق های خدمات ساخت سرپناه 54129
  ساخت فاطمیهخدمات 54129
 خدمات ساخت فرهنگسراها 54129
 خدمات ساخت کاروانسرا 54129
 خدمات ساخت کلیساها 54129
 ها خدمات ساخت کالج 54129
 ها خدمات ساخت کتابخانه 54129
   شبانه های خدمات ساخت کلوپ 54129
 ها خدمات ساخت کنیسه 54129
 ها خدمات ساخت متل 54129
  مدارسخدمات ساخت 54129



492 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات ساخت مراکز اسناد 54129
 خدمات ساخت مسافرخانه 54129
 خدمات ساخت مسجدها 54129
 ها خدمات ساخت موزه 54129
 خدمات ساخت مهدیه 54129
 خدمات ساخت مهمانسراها 54129
 خدمات ساخت میادین یخی 54129
 خدمات ساخت نمازخانه 54129
 خدمات ساخت نمایشگاه 54129
 ها خدمات ساخت ورزشگاه 54129
 Flat Work، غیر مسکونی   مسطح خدمات ساخت و ساز تأسیسات 54129
 ها خدمات ساخت هتل 54129

 خدمات ساختمانی عمومی امور مهندسی راه و ساختمان 542
 باندهای فرودگاهآهن و  ها، راه ها، جاده ، خیابان)های هوایی بجز بزرگراه(ها  خدمات ساختمانی عمومی بزرگراه 5421

 آهن و باندهای فرودگاه ها، راه ها، جاده ، خیابان)های هوایی بجز بزرگراه(ها  خدمات ساختمانی عمومی بزرگراه 54210
  بتونی های خدمات نصب جدول 54210
 ها ریزی خیابان  آسفالت خدمات 54210
 ریزی معابر  آسفالت خدمات 54210
  آهن   تعمیر مسیر خط خدمات 54210
 های فلزی خدمات تعمیر پل 54210
   تعمیر جاده خدمات 54210
 ها  تعمیر خیابان خدمات 54210
 گذاری خط آهن خدمات ریل 54210
 آهن  راه گذاری  ریل خدمات 54210
 آهن  زیرسازی راه خدمات 54210
   فرودگاه خدمات ساخت باندهای 54210
 )  هوایی های زرگراهبجز ب(ها  خدمات ساخت بزرگراه 54210
 روها خدمات ساخت پیاده 54210
   آهن  خط های خدمات ساخت تقاطع 54210
 ها خدمات ساخت جاده 54210
   در فرودگاه خدمات ساخت جدا کننده مسیر تاکسی 54210
 ها خدمات ساخت خیابان 54210
  آهن خدمات ساخت راه 54210
   نقاله سیم بر   متکی آهن خدمات ساخت راه 54210



493 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 رو  پیاده های خدمات ساخت راه 54210
  مالرو های خدمات ساخت راه 54210
   پارکینگ های خدمات ساخت محوطه 54210
   فرودگاه های خدمات ساخت محوطه 54210
   فرودگاه  تاکسی خدمات ساخت مسیرهای 54210
 رو  دوچرخه خدمات ساخت مسیرهای 54210
   آهن  مسیر خط  ایمنی های نی سیستمخدمات ساختما 54210
   برقی  تراموای های خدمات ساختمانی سیستم 54210
   آهن  مسیر خط  کنترل های خدمات ساختمانی سیستم 54210
 ریزی خط آهن خدمات شن 54210
   شده  فرش ها و سایر سطوح  جاده  روی گذاری  عالمت خدمات 54210
 اهنماییهای ر خدمات نصب تابلو 54210
  خدمات نصب تراورس 54210
  های راهنمایی خدمات نصب چراغ 54210
   آهن خط بانی خدمات نصب سوزن 54210
 ها کننده نور راه خدمات نصب سیستم منور و منعکس 54210
   جاده  نگهداری خدمات 54210
 ها  خیابان  نگهداری خدمات 54210
  آهن خدمات نوسازی راه 54210

 های زیرزمینی ها و راه های هوایی، تونل ها، بزرگراه دمات ساختمانی کلی مربوط به پلخ 5422
 های زیرزمینی ها و راه های هوایی، تونل ها، بزرگراه خدمات ساختمانی کلی مربوط به پل 54220
  های هوایی خدمات ساخت بزرگراه 54220
 خدمات ساخت زیرگذر 54220
 ها خدمات ساخت پل 54220
 ها خدمات ساخت تونل 54220
   زیرزمینی های خدمات ساخت راه 54220

 های آبی، سدها، محدثات مربوط به آبیاری و سایر محدثات آبی خدمات ساختمانی کلی مربوط به بنادر، راه 5423
 ثات آبیهای آبی، سدها، محدثات مربوط به آبیاری و سایر محد خدمات ساختمانی کلی مربوط به بنادر، راه 54230
  زیر آب  امور تعمیراتی 54230
   و الی  و گل  سنگ آوری  جمع خدمات 54230
  غیر دریایی  متحرک خدمات ساخت سدهای 54230
  قایق خدمات ساخت باالبرهای 54230
   دریایی  متحرک خدمات ساخت سدهای 54230
 ها  خدمات ساخت و تعمیر اسکله 54230



494 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 یر باراندازهاخدمات ساخت و تعم 54230
 خدمات ساخت و تعمیر بنادر 54230
 خدمات ساخت و تعمیر بندرها 54230
   آبی خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات 54230
  آبیاری خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات 54230
   ساحلی های خدمات ساخت و تعمیر تفرجگاه 54230
   تخلیه های خدمات ساخت و تعمیر دریچه 54230
 های ساحلی خدمات ساخت و تعمیر دیوار 54230
   آبی های خدمات ساخت و تعمیر راه 54230
   کشتی  به  سراشیبی های خدمات ساخت و تعمیر راه 54230
   هیدرو مکانیکی های خدمات ساخت و تعمیر سازه 54230
  خدمات ساخت و تعمیر سدهای ثابت 54230
 گیرها خدمات ساخت و تعمیر سیل 54230
 خدمات ساخت و تعمیر کانال 54230
 ها خدمات ساخت و تعمیر لنگرگاه 54230
   لوله بجز خطوط  آب   تهیه خدمات ساخت و تعمیر مجاری 54230
   تعمیر کشتی های خدمات ساخت و تعمیر محل 54230
 ها شکن خدمات ساخت و تعمیر موج 54230
   هیدرولیک  ساختمانی مهندسی خدمات 54230
   خاک سازی  مقاوم خدمات 54230
 الیروبی بندر و مرداب 54230
 الیروبی رودخانه 54230
 الیروبی سد 54230
 الیروبی کانال 54230

 ارتباطی و نیرو) های کابل(خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله راه دور، خطوط  5424
 خدمات ساختمانی خطوط لوله راه دور 54241
  دور وط انتقال و دفع فاضالب زمینی راهخدمات احداث خط 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال آب زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال آب زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی آب راه 54241
  دور اد راهخدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی سایر مو 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی گاز راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی نفت راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال سایر مواد زیردریایی راه 54241



495 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال سایر مواد زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی راه 54241
  دور ه انتقال و دفع فاضالب زیرزمینی راهخدمات احداث خطوط لول 54241
  دور آوری آب باران راه خدمات احداث خطوط لوله جمع 54241
  دور های نفت و گاز راه کننده خدمات احداث خطوط لوله و تفکیک 54241

 ارتباطی و نیروی راه دور) های کابل(خدمات ساختمانی عمومی خطوط  54242
 دور نیرو راه )  های کابل ( خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور  ارتباطی زمینی راه خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور ارتباطی زیردریایی راه خدمات ایجاد خطوط  54242
  دور ارتباطی زیرزمینی راه خدمات ایجاد خطوط  54242
  دور  اینترنت راه خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور کابل نوری راه خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور نیرو راه)  های کابل ( خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  زمینی راه دور  ارتباطی خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  دور ارتباطی زیردریایی راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط  54242
  دور ارتباطی زیرزمینی راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط  54242
  دور  اینترنت راه مات تعمیر و نگهداری خطوطخد 54242
  دور کابل نوری راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  دور آهن راه های برق برای راه خدمات تعمیر و نگهداری دکل 54242
  دور های برق برای مترو راه خدمات تعمیر و نگهداری دکل 54242
  دور برق فشار قوی راههای  خدمات تعمیر و نگهداری دکل 54242
  دور های برق زیردریایی راه خدمات تعمیر و نگهداری کابل 54242
  دور های برق زیرزمینی راه خدمات تعمیر و نگهداری کابل 54242
  دور آهن راه های برق برای راه خدمات نصب دکل 54242
  دور های برق برای مترو راه خدمات نصب دکل 54242
  دور های برق فشار قوی راه صب دکلخدمات ن 54242
  دور های برق زیردریایی راه خدمات نصب کابل 54242
  دور های برق زیرزمینی راه خدمات نصب کابل 54242

 های محلی و امور وابسته خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله و کابل 5425
 خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله محلی 54251
   لوله محلی تعمیرخطوط 54251



496 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات احداث خطوط لوله آب گرم محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله آب محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله بخار آب محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله فاضالب محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله گاز محلی 54251
  یهای تقویت فشار محل خدمات ساخت ایستگاه 54251
  های محلی خانه های تلمبه خدمات ساخت ایستگاه 54251
   لوله محلی خدمات ساخت خطوط 54251
 خدمات ساختمانی عمومی امور وابسته به خطوط لوله محلی 54251

 های محلی و امور وابسته خدمات ساختمانی عمومی کابل 54252
 حلیهای زیرزمینی تلویزیون کابلی م خدمات احداث کابل 54252
   وابسته  و تأسیسات  محلی های خدمات ایجاد کابل 54252
  محلی های انتقال خدمات تعمیر برج 54252
   وابسته  و تأسیسات  محلی های خدمات تعمیر کابل 54252
 های ترانسفورماتور محلی خدمات ساخت ایستگاه 54252
 های تقویت مخابراتی محلی خدمات ساخت ایستگاه 54252
  پست برق محلی های خدمات ساخت ایستگاه 54252
  جانبی نیرو محلی های خدمات ساخت ایستگاه 54252
 های مخابراتی محلی خدمات ساخت برج 54252
  محلی های انتقال خدمات ساخت برج 54252
 های توزیع محلی خدمات ساخت برج 54252
 های مخابراتی تلفن همراه خدمات ساخت دکل 54252
 ها محلی دمات ساختمانی آنتنخ 54252

 های صنعتی خدمات ساختمانی عمومی معادن و کارخانه 5426
 های صنعتی خدمات ساختمانی عمومی معادن و کارخانه 54260
  خدمات احداث نیروگاه  54121
 احداث نیروگاهخدمات  54260
  های بارگیری های ایستگاه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  های تخلیه  های ایستگاه ساختمان  تعمیراتی خدمات 54260
  های مارپیچی  های دودکش ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  آهن های ذوب  های کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
   آهن  ذوب های  های کوره خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
 ها  های نیروگاه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
   معدن  استخراج های خدمات تعمیراتی ساختمان 54260



497 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   صنعتی های کارخانه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
   شیمیایی های  های کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
   کک های  های کوره ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  گیری لب قا های  های کوره ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  های بارگیری  خدمات ساخت ایستگاه 54260
  های تخلیه  ایستگاه خدمات ساخت  54260
   معدن  استخراج های خدمات ساخت خدمات ساختمان 54260
  های مارپیچی خدمات ساخت دودکش 54260
   صنعتی خدمات ساخت کارخانه 54260
  آهن های ذوب خدمات ساخت کارخانه 54260
   آهن  ذوب های خدمات ساخت کوره 54260
   کک های خدمات ساخت کوره 54260
   شیمیایی های خدمات ساخت کارخانه 54260
  گیری  قالب های خدمات ساخت کوره 54260
 ها خدمات ساخت نیروگاه 54260

 خدمات ساختمانی عمومی تسهیالت ورزشی در فضای باز و تفریحی 5427
 عمومی تسهیالت ورزشی در فضای باز و تفریحیخدمات ساختمانی  54270
 بال های روباز بیس خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز دو و میدانی خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز راگبی خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز فوتبال خدمات احداث استادیوم 54270
 رانی لخدمات احداث پیست اتومبی 54270
 خدمات احداث پیست دو و میدانی 54270
 سواری خدمات احداث پیست دوچرخه 54270
 خدمات احداث پیست موتورسواری 54270
 بال خدمات احداث زمین بیس 54270
 خدمات احداث زمین راگبی 54270
 فوتبال خدمات احداث زمین  54270
  بازی های خدمات احداث زمین 54270
 دوانی احداث میادین اسبخدمات  54270
 های روباز خدمات ساخت استادیوم 54270
 های تفریحی  خدمات ساخت پارک 54270
 های کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه 54270
 ) ساحلی( پالژ  خدمات ساخت تأسیسات 54270



498 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  روباز  تفریحی خدمات ساخت تأسیسات 54270
   سالنی ون بیر های  ورزش خدمات ساخت تأسیسات 54270
   تفریحی های  قایق های خدمات ساخت لنگرگاه 54270
   مسابقه خدمات ساخت مسیرهای 54270
   گلف خدمات ساخت میادین 54270

 بندی نشده در جای دیگر خدمات ساختمانی عمومی سایر امور مهندسی راه و ساختمان طبقه 5429
 بندی نشده در جای دیگر راه و ساختمان طبقهخدمات ساختمانی عمومی سایر امور مهندسی  54290
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه  مهندسی ساخت و نگهداری تأسیسات 54290
   آب  تصفیه های ساخت و نگهداری کارخانه 54290
   آب سازی  سالم های ساخت و نگهداری کارخانه 54290

 سازی محوطه خدمات آماده 543
 خدمات تخریب 5431

 خدمات تخریب 54310
 ها  بزرگراه انهدام 54310
  بناها انهدام 54310
 ها  خیابان انهدام 54310
 ها  سایر سازه انهدام 54310
 ها  بزرگراه تخریب 54310
 تخریب بناها 54310
 ها  خیابان تخریب 54310
 ها  سایر سازه تخریب 54310
  انفجار بناها خدمات 54320

 سازی محوطه  و پاکدهی خدمات شکل 5432
 سازی محوطه دهی و پاک خدمات شکل 54320
   ساختمانی های  محوطه سازی آماده 54320
   معدنی های  محوطه سازی آماده 54320
   خاک  باالیی  الیه زدایی   آلودگی خدمات 54320
 سازی زمین برای ساخت و ساز  آماده خدمات 54320
   کشاورزی ن زمی سازی  آماده خدمات 54320
   معدنی  امالک سازی  آماده خدمات 54320
   زمین خدمات احیای 54320
   درونی  استخراج خدمات 54320
 ها برای تسطیح زمین  انفجار صخره خدمات 54320



499 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   محوطه سازی   پاک خدمات 54320
  تثبیت آلودگی زمین خدمات 54320
 بندی  تراس خدمات 54320
 سطیح زمین ت خدمات 54320
 )مواد و مصالح حاصل از تخریب ساختمان( تفکیک سرباره  خدمات 54320
  حفاری زهکشی خدمات 54320
  چاه برای زهکشی  حفر افقی خدمات 54320
  چاه برای عبور کابل  حفر افقی خدمات 54320
   حفر چاه آزمایشی خدمات 54320
  دهی محوطه  شکل خدمات 54320
 زنی گمانه  خدمات 54320
 سازی  محوطه خدمات 54320
  خاک سازی   مقاوم خدمات 54320

 برداری خدمات حفاری و خاک 5433
 برداری خدمات حفاری و خاک 54330
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه  امور حفاری خدمات 54330
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه برداری  امور خاک خدمات 54330
   سرباره  انتقال اتخدم 54330
  جا به جایی خاک جهت ایجاد دیوار خاکی خدمات 54330
 آوری نخاله  جمع خدمات 54330
 ها   حفر گودال خدمات 54330
 برداری  خاک خدمات 54330
 ریزی   خاک خدمات 54330
 ساختمان برداری جهت احداث  خاک خدمات 54330
 خراب شدههای  برداری ساختمان  خاک خدمات 54330
 های آلوده زمین  الیه برداری  خاک خدمات 54330
   از ساخت  قبل  بزرگ  با مقیاس  خاکی  عملیات خدمات 54330
  کوهبری خدمات 54330
  گودبرداری خدمات 54330

 خدمات حفر چاه آب و خدمات نصب سیستم سپتیک 5434
 خدمات حفر چاه آب 54341
  حفاری قنات خدمات 54341
 عمیق  عمیق و نیمه های آب  حفر انواع چاه خدمات 54341
  کشاورزی های آب  حفر چاه خدمات 54341



500 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها  ساخت پایانه چاه ساختمان خدمات 54341
  الیروبی چاه و قنات خدمات 54341
  های چاه خدمات نصب تلمبه 54341
  کشی چاه  لوله های خدمات نصب سیستم 54341

 ستم سپتیکخدمات نصب سی 54342

  خدمات نصب سیستم سپتیک  54342

 ساخته های پیش خدمات سوار کردن قطعات و خدمات احداث ساختمان 544
 ساخته های پیش خدمات سوار کردن قطعات و خدمات احداث ساختمان 5440

 ساخته های پیش خدمات سوار کردن قطعات و خدمات احداث ساختمان 54400
  ساخته  پیش ناهای ب خدمات بر پاکردن 54400
  خدمات نصب دیوارهای موقتی   54400
  ساخته  پیش های  سازه خدمات بر پاکردن 54400
 خدمات نصب هر نوع جاده موقت 54400

 خدمات کارهای تخصصی ساختمانی 545
 ریزی کوبی و پی خدمات شمع 5451

 کوبی خدمات شمع 54511
  کوبی  شمع خدمات 54511

 ریزی خدمات پی 54512
  آرماتوربندی پی خدمات 54512
  ریزی  پی  تخصصی خدمات 54512
  شناژبندی پی خدمات 54512
 بندی پی  قالب خدمات 54512

 خدمات اسکلت ساختمان 5452
 خدمات اسکلت بنا 54521
 کشی ساختمان بندی و آهن اسکلت 54521
  ساختمان جوشکاری اسکلت 54521
 بتونی ساختمانخدمات ساخت اسکلت  54521
 خدمات ساخت اسکلت فلزی ساختمان 54521

 خدمات اسکلت بام 54522
  کشی اسکلت بام بندی و آهن اسکلت 54522



501 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جوشکاری اسکلت بام 54522
  خدمات ساخت اسکلت بتونی بام 54522
  خدمات ساخت اسکلت فلزی بام 54522

 سازی آن سازی و عایق خدمات بام 5453
 سازی آن سازی و عایق بامخدمات  54530
 خدمات آسفالت پشت بام 54530
 خدمات ایزوگام بام ساختمان 54530
   فلزی سازی  بام خدمات 54530
   چوبی بام کوبی  خدمات توفال 54530
   سفالی بام کوبی خدمات توفال 54530
   باران روهای  خدمات ساخت آب 54530
  ناودانی خدمات ساخت 54530
 کوبی خدمات شیروانی 54530
   در برابر رطوبت  تراس کاری  عایق خدمات 54530
 های داخلی ساختمان کاری سایر قسمت خدمات عایق 54530
 های خارجی ساختمان کاری قسمت خدمات عایق 54530
   در برابر آب سازی  عایق خدمات 54530
 خدمات قیراندود کردن بام ساختمان 54530
   ساختمان در برابر رطوبت سازی قاوم م خدمات 54530
   بام خدمات نصب پوشش 54530

 خدمات بتن 5454
 خدمات بتن 54540
 ریزی پایه ساختمان  بتن خدمات 54540
 ریزی پی ساختمان  بتن خدمات 54540
 ریزی کف ساختمان   بتن خدمات 54540
 های بتن مسلح خدمات جوشکاری فوالد برای پروژه 54540
 های بتن مسلح خدمات خمکاری فوالد برای پروژه 54540
 های خاص  به روش خدمات ساخت اسکلت بتن مسلح 54540
 های بزرگ  در اندازه خدمات ساخت اسکلت بتن مسلح 54540
 خدمات ساخت دیوارهای بتنی 54540
  خدمات ساخت گنبد بتنی 54540
 گیری بتن خدمات قالب 54540

 ای د سازهخدمات ساخت فوال 5455



502 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای خدمات ساخت فوالد سازه 54550
 ها  اجزای فوالدی پل خدمات برپا کردن 54550
 های ساختمانی  اجزای فوالدی جرثقیل خدمات برپا کردن 54550
 های الکتریکی  اجزای فوالدی دکل خدمات برپا کردن 54550
 های مخابراتی  اجزای فوالدی دکل خدمات برپا کردن 54550
 ها  اجزای فوالدی دیگر بنا خدمات برپا کردن 54550
   اجزای فوالدی ساختمان خدمات برپا کردن 54550
 ای  کارخانه  اسکلت فوالدی خدمات برپا کردن 54550
 های فلزی  دیوار خدمات برپا کردن 54550
 خدمات جوشکاری اتصاالت فلزی 54550
  ای ای ساخت فوالد سازه خدمات حرفه 54550

 خدمات بنایی 5456
 خدمات بنایی 54560
  آجرچینی خدمات 54560
   آجرکاری خدمات 54560
 چینی  بلوک خدمات 54560
  چینی  خشت خدمات 54560
  چینی  سنگ خدمات 54560

 سازی خدمات داربست 5457
 سازی خدمات داربست 54570
  اجاره و نصب داربست فلزی خدمات 54570
  کار ه و نصب سکوی اجار خدمات 54570
   داربست  برپا کردن خدمات 54570
  کار  سکوی  برپا کردن خدمات 54570
   داربست سازی  پیاده خدمات 54570
  کار  سکوی سازی  پیاده خدمات 54570

 سایر خدمات ساختمانی تخصصی 5459
 سایر خدمات ساختمانی تخصصی 54590
  بناها  جا کردن  جا به خدمات 54590
 های تزیینی  آتشدان  ساخت خدمات 54590
 خدمات ساخت دودکش کارخانه 54590
  نسوز های  الیه  ساخت خدمات 54590
   دیگر  در جای  نشده بندی تخصصی طبقه  ساختمانی خدمات 54590



503 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات نصب آزبست 54590
 کوبی شیروانی 54590

  

546 

  

  خدمات نصب
 خدمات نصب برقی 5461

 کشی برق دمات نصب و سیمخ 54611
 های سانترال  نصب تلفن خدمات 54611
 خدمات نصب سیستم مخابراتی و رادار در ساختمان 54611
 های ارتباطی در ساختمان خدمات نصب سیستم 54611
 های برقی ساختمان  اجرای پروژه خدمات 54611
 خدمات تأسیسات برقی ساختمان 54611
 ق صنعتی کارخانجاتکشی بر  سیم خدمات 54611
 کشی  سیم خدمات 54611
 کشی سیستم برق اضطراری  سیم خدمات 54611
   برقی خدمات نصب اتصاالت 54611
 خدمات نصب ترانسفورماتور برق در داخل بنا 54611
 خدمات نصب در بازکن برقی 54611
 خدمات نصب کنتورها برقی 54611

 شخدمات خدمات نصب هشداردهنده آت 54612
   آتش های هشداردهنده خدمات نصب سیستم 54612

 های هشداردهنده سرقت خدمات نصب سیستم 54613
   سرقت های هشداردهنده خدمات نصب سیستم 54613

 های مسکونی خدمات نصب آنتن ساختمان 54614
  های تلویزیونی مسکونی خدمات نصب آنتن 54614
  مسکونیای  های ماهواره خدمات نصب آنتن 54614
 خدمات نصب برِقگیرها 54614
  کابلی خدمات نصب خطوط تلویزیون 54614

 سایر خدمات برقی خدمات نصب 54619
   سنگین  برقی خدمات نصب تجهیزات 54619
 های روشنایی خدمات نصب سیستم 54619
  خدمات نصب برقی سایر 54619



504 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گذاری کشی آب و لوله خدمات لوله 5462
 کشی آب ت لولهخدما 54621
 گذاری لوله خدمات شبکه 54621
 خدمات نصب آبپاش 54621
 های آب برای خاموش کردن آتش کننده خدمات نصب تنظیم 54621
 های مراقبت بهداشتی خدمات نصب سیستم 54621
 های آب سرد خدمات نصب لوله 54621
 های آب گرم خدمات نصب لوله 54621

 خدمات زهکشی 54622
 ها  زهکش کارگذاری خدمات 54622

 خدمات تأسیساتی مربوط به گرم کردن، تهویه و تهویه مطبوع 5463
 خدمات تأسیساتی مربوط به گرم کردن 54631
   ناحیه  گرمایش های  سیستم  به  اتصال خدمات 54631
  مرکزی  گرمایش   کنترل های سیستم خدمات اتصال 54631
  ی گرمایش  تأسیسات خدمات 54631
  تعمیر انواع شوفاژ و موتورخانه خدمات 54632
  تعمیر انواع مشعل خانگی خدمات 54631
  بخار خانگی های خدمات تعمیر و نگهداری دیگ 54631
  های خانگی خدمات تعمیر و نگهداری کوره 54631
  مرکزی  گرمایش   کنترل های سیستم خدمات تعمیر و نگهداری  54631
   گرمایش  با تأسیسات  مرتبط زیخدمات فل 54631
  مرکزی  کنترل گرمایش  های کشی سیستم خدمات لوله 54631
 کشی شوفاژ  لوله خدمات 54631
  با خدمات نصب گرماساز  مرتبط کشی خدمات لوله 54631
 خدمات نصب آبگرمکن 54631
  مرکزی کنترل گرمایش های خدمات نصب تجهیزات سیستم 54631
  گرمایشی غیر برقی ت نصب تجهیزاتخدما 54631
 خدمات نصب یونیت هیتر 54631

 خدمات نصب تهویه مطبوع 54632
  دفترها  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  مرکز کامپیوتر  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  مغازه  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  واحد مسکونی  مطبوع های تهویه سیستمخدمات نصب  54632



505 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   مطبوع  تهویه  با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54632
   سرماساز  با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54632
  سرمایش   با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54632
 کشی کولر خدمات کانال 54632
 کشی هواکش و هواساز خدمات کانال 54632
  مطبوع  با خدمات نصب تهویه  مرتبط کشی مات لولهخد 54632
  با خدمات نصب سرماساز  مرتبط کشی خدمات لوله 54632
   با خدمات نصب سرمایش  مرتبط کشی خدمات لوله 54632
 خدمات نصب سرماساز 54632
 کننده های برج خنک خدمات نصب سیستم 54632
 کوئل خدمات نصب فن 54632
  کولرخدمات نصب 54632
 خدمات نصب هواکش و هواساز 54632

 خدمات گازکشی 5464
 خدمات گازکشی 54640
 خدمات نصب کنتور گاز 54640
  نصب لوازم عرضه اکسیژن در بیمارستان خدمات 54640
   نصب لوازم عرضه سایر انواع گازها خدمات 54640
 خدمات نصب لوازم گازی 54640
 رکشی گاز بیرون کا لوله 54640
 کشی گاز داخل کار لوله 54640

 دار کردن خدمات عایق 5465
 دار کردن خدمات عایق 54650
   حرارتی سازی  عایق خدمات 54650
  در برابر آتش سازی  عایق خدمات 54650
  رطوبتی سازی  عایق خدمات 54650
   صوتی سازی  عایق خدمات 54650

 سایر خدمات نصب 5469
 برقی آسانسور و پله خدمات نصب  54691
 خدمات نصب آسانسور 54691
  ها خدمات نصب باالبر 54691
 ها  برقی خدمات نصب پله 54691
  های فرار از آتش خدمات نصب پله 54691



506 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  روهای متحرک خدمات نصب پیاده 54691
 خدمات نصب تراولیتور 54691

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات نصب طبقه 54699
 گیر خدمات نصب آفتاب 54699
  خدمات نصب پرده 54699
 ای های کرکره خدمات نصب پرده 54699
 های لوردراپه خدمات نصب پرده 54699
 بورد خدمات نصب تابلو اعالنات و بیل 54699
 خدمات نصب تور 54699
 ها بان خدمات نصب سایه 54699
 خدمات نصب عالئم 54699
 .یی که جزو اجزای اساسی ساختمان نیستها خدمات نصب کاال 54699

 خدمات تکمیل و اتمام بنا 547
 کاری خدمات شیشه 5471

 کاری خدمات شیشه 54710
 کاری خارجی ساختمان خدمات آیینه 54710
 کاری داخلی ساختمان خدمات آیینه 54710
 بری خدمات شیشه 54710
 گری خدمات شیشه 54710
 ی دیواریکار خدمات نصب آیینه 54710
 ای های شیشه خدمات نصب در 54710
  خدمات نصب شیشه 54710
  پنجره خدمات نصب شیشه  54710
 خدمات نصب شیشه روکار ساختمان 54710

 کاری خدمات گچ 5472
 کاری خدمات گچ 54720
 کاری  تعمیرات گچ 54720
   خارجی کاری  گچ خدمات تزیینات 54720
  داخلی کاری  چ گ خدمات تزیینات 54720
 کاری خدمات سفیدکاری و گچ 54720
 خدمات گچ اندود کردن نمای بیرونی ساختمان 54720
 کاری نمای بیرونی ساختمان خدمات گچ 54720
  خدمات نصب دیوار گچی 54720



507 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات نصب سنگ گچ 54720
 ساخته بری پیش خدمات نصب گچ 54720

 خدمات نقاشی 5473
 شیخدمات نقا 54730
  روغنی ساختمان  نقاشی خدمات 54730
 های مهندسی  سایر ساخته  نقاشی خدمات 54730
  استر کاری پولی  رنگ خدمات 54730
 کاری چارچوب در و پنجره ساختمان  رنگ خدمات 54730
 های ساختمان کاری نرده  رنگ خدمات 54730
 کاری نمای خارجی ساختمان  رنگ خدمات 54730
  ساختمان زدایی  رنگ اتخدم 54730
  ساختمان کاری   الکل  الک خدمات 54730
  پالستیک ساختمان  نقاشی خدمات 54730
  نقاشی وسایل دکوراسیون خدمات 54730

 کاری کف و دیوار خدمات کاشی 5474
 کاری کف و دیوار خدمات کاشی 54740
  دیوارها  نصب پوشش تزیینی خدمات 54740
  دیوار صب سرامیک ن خدمات 54740
  کف  نصب سرامیک خدمات 54740
 های بتنی خدمات نصب کفپوش 54740
 های سنگی خدمات نصب کفپوش 54740
  دیوارها کاری  نصب کاشی خدمات 54740
   کف کاری  نصب کاشی خدمات 54740
   آکوستیک های خدمات نصب کاشی 54740
  سرامیکی های خدمات نصب کاشی 54740
  سیمانی های خدمات نصب کاشی 54740
 خدمات نصب موزاییک 54740

 گذاری، دیوارپوشی و کاغذ دیواری سایر خدمات کف 5475
 گذاری، دیوارپوشی و کاغذ دیواری سایرخدمات کف 54750
  خدمات نصب موکت   54750
   چوبی های زدن کف خدمات آستری 54750
   کاغذ دیواری خدمات برداشتن 54750
   چوبی های   کف کاری خدمات پولیش 54750



508 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه  دیوارپوشی خدمات 54750
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه گذاری  کف خدمات 54750
   چوبی های  کف سابی خدمات کف 54750
  خدمات نصب پارکت 54750
  تغییر دیوار  قابل های خدمات نصب پوشش 54750
   تغییر کف  قابل های خدمات نصب پوشش 54750
  خدمات نصب کاغذ دیواری 54750
  پالستیکی های  خدمات نصب کف 54750
 خدمات نصب مکالیوم 54750
  گذاری   کف  به  نهایی مربوط خدمات 54750

 کاری و درودگری خدمات نازک 5476
 کاری و درودگری خدمات نازک 54760
   دیواری های خدمات ایجاد گنجه 54760
  درودگری  خدمات 54760
   تزیینی  فلزکاری خدمات 54760
   معماری  فلزی خدمات 54760
  تزیینی  فوالدی خدمات 54760
   چوبی کاری  نازک خدمات 54760
   فلزی کاری  نازک خدمات 54760
  خدمات نصب پنجره 54760
 ها خدمات نصب ایوان 54760
  جا شونده  جا به  های رتیشنخدمات نصب پا 54760
 ها  دری خدمات نصب پشت 54760
 های داخلی خدمات نصب پله 54760
  درب های خدمات نصب چارچوب 54760
   ورودییها خدمات نصب درب 54760
 )  شده فوالدگذاری (  شده  تقویت های خدمات نصب درب 54760
   ضد آتش های خدمات نصب درب 54760
  گاراژ های  نصب دربخدمات 54760
  خدمات نصب سایر تجهیزات آشپزخانه 54760
   کاذب های خدمات نصب سقف 54760
  رادیاتور های خدمات نصب شبکه 54760
    تزیینی های  خدمات نصب قاب 54760
   آشپزخانه خدمات نصب کابینت 54760



509 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات نصب محافظ پنجره 54760
  درب خدمات نصب محافظ 54760

 گذاری خدمات مربوط به حصارکشی و نرده 5477
 گذاری خدمات مربوط به حصارکشی و نرده 54770
   چوبی خدمات نصب حصارهای 54770
  سیمی خدمات نصب حصارهای 54770
   فایبرگالس خدمات نصب حصارهای 54770
  فوالدی خدمات نصب حصارهای 54770
   بتونی خدمات نصب حصارهای 54770
 خدمات نصب نرده 54770

 سایر خدمات تکمیل و اتمام بنا 5479
 سایر خدمات تکمیل و اتمام بنا 54790
  دیگر  در جای  نشده بندی بنای طبقه  اتمام  خدمات 54790
 های آکوستیک خدمات استعمال پانل 54790
 های آکوستیک خدمات استعمال کاشی 54790
  رجی خا  دیوارهای خدمات بخارشویی 54790
  خارجی شویی دیوارهای  خدمات شن 54790

 خدمات اجاره مربوط به تجهیزات ساخت یا تخریب بنا یا کارهای مهندسی راه و ساختمان، با اپراتور 548
 خدمات اجاره مربوط به تجهیزات ساخت یا تخریب بنا یا کارهای مهندسی راه و ساختمان، با اپراتور 5480

 وط به تجهیزات ساخت یا تخریب بنا یا کارهای مهندسی راه و ساختمان، با اپراتورخدمات اجاره مرب 54800
 کرایه بولدوزر با اپراتور 54800
 کرایه بیل مکانیکی با اپراتور 54800
 کرایه تاورکرین با اپراتور 54800
 کرایه جرثقیل بار با اپراتور 54800
  کرایه تجهیزات تخریب با اپراتور   54800
  کرایه تجهیزات ساخت با اپراتور   54800
 کرایه جرثقیل برای کارهای ساختمانی با اپراتور 54800
 کرایه غلطک با اپراتور 54800
 کرایه گریدر با اپراتور 54800
 کرایه لودر با اپراتور 54800
 کرایه لیفتراک با اپراتور 54800
 سازی با اپراتور آالت راه کرایه ماشین 54800
 سنگین ساختمانی با اپراتور آالت سنگین و نیمه رایه ماشینک 54800



510 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دیزل با اپراتور کرایه موتورجوش 54800
 با اپراتور) تراک میکسر(کرایه مخزن متحرک بتون  54800

6 
آب، بـرق و    (خدمات توزیع کاال، محل اقامت، سرو غذا و نوشیدنی، خدمات حمل و نقل و توزیع خدمات شـهری                   

 )گاز
 فروشی خدمات عمده 61

 الزحمه یا قرارداد فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 611
 الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6111

، بـذرهای روغنـی و      ها  های روغنی و میوه     ها و دانه    الزحمه یا قرارداد، دانه     فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61111
 غذای دام

 ها، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61111

 الزحمه یا قرارداد، گل و نهال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61112
 های تزیینی زحمه یا قرارداد، بوتهال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61112
 الزحمه یا قرارداد، گل و نهال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61112

 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61113
 ری نشدهآو الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61113

 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61114
 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61114

  پوست خام، پوست و چرمالزحمه یا قرارداد، فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61115
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61115

بندی نشده    الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه            فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61119
 .است

 .بندی نشده است حمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقهالز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61119

 الزحمه یا قرارداد، غذا، آشامیدنی و دخانیات فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6112
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61121

 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه بر اساس حقفروشی، بجز  خدمات عمده 61121

هـای    ها و چربـی     الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن          فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61122
 خوراکی

 های خوراکی چربیها و  الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61122

 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61123



511 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61123

 الزحمه یا قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61124
 الزحمه یا قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61124

 پزی های شیرینی های شکری و فراورده الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61125
 پزی های شیرینی  شکری و فراوردههای  الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61125

 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61126
 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61126

 ها هالزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، کاکائو و ادوی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61127
 ها الزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، کاکائو و ادویه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61127

 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61128
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61128

بنـدی شـده      الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه           فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61129
 .است

 .بندی شده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61129

 نسوجات، پوشاک و پاپوشالزحمه یا قرارداد، م فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6113
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61131
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61131

 از کتان، پـرده،     الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی          فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61132
 پرده توری و اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پـرده تـوری و                   فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61132
 اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

  یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاکالزحمه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61133
 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61133

 الزحمه یا قرارداد، پاپوش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61134
 الزحمه یا قرارداد، پاپوش ساس حقفروشی، بجز بر ا خدمات عمده 61134

 الزحمه یا قرارداد، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6114
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61141

 نزلالزحمه یا قرارداد، مبلمان م فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61141



512 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی،             فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61142
 نت و نوارهای موسیقی

الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای                فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61142
 یموسیق

 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61143
 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61143

 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61144
 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل قفروشی، بجز بر اساس ح خدمات عمده 61144

 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61145

 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61145

ای، ظـروف   الزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری، محـصوالت چـوب پنبـه      فروشی، بجز بر اساس حق      دمات عمده خ 61146
 مسی و سایر ظروف چوبی

ای، ظـروف مـسی و سـایر          الزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری، محصوالت چوب پنبـه          فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61146
 ظروف چوبی

بنـدی    الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقـه               بجز بر اساس حق    فروشی،  خدمات عمده  61149
 )فرش، گلیم، قالیچه(نشده است 

 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61149

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه اساس حقفروشی، بجز بر  خدمات عمده 6115
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61151

 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61151

 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق  بجز بر اساس حقفروشی، خدمات عمده 61152
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61152

 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61153
 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61153

 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61154
  رومیزی و جواهرآالتالزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری و فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61154

 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61155
 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61155



513 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های چوبی و لوازم سفرالزحمه یا قرارداد، کاال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61156
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چوبی و لوازم سفر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61156

بنـدی    الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه            فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61159
 .شده است

 .بندی شده است الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه  حقفروشی، بجز بر اساس خدمات عمده 61159

 الزحمه یا قرارداد، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6116
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61161

 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61161

آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشـتی و سـرامیکی،       الزحمه یا قرارداد، یراق     فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61162
 لوازم الکتریکی ساختمان

 آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی ه یا قرارداد، یراقالزحم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61162

 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61163
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61163
 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی، بجز بر اساس حق هخدمات عمد 61164
 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61164

 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61165
 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی حقفروشی، بجز بر اساس  خدمات عمده 61165

 الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی و دارویی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6117
هـای    الزحمه یا قرارداد، محصوالت شـیمیایی اساسـی صـنعتی و رزیـن              فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61171

 مصنوعی
 های مصنوعی الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی و رزین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61171

  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61172
  شیمیایی–یالزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61172

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61173
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61173

 ارتوپدیالزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی و  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61174
 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی و ارتوپدی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61174

هـای آرایـشی و       الزحمه یا قرارداد، عطریـات، لـوازم آرایـش و صـابون             فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61175



514 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستشویی
 های آرایشی و دستشویی رارداد صابونالزحمه یا ق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175
 الزحمه یا قرارداد، عطریات فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175
 الزحمه یا قرارداد، لوازم آرایش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175

 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61176
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بجز بر اساس حق ت عمدهخدما 61176

 آالت، تجهیزات و ملزومات الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6118
پیمـا و     الزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیـه موتـوری موتورسـیکلت، بـرف             فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61181

 ها و ضمائم مربوط قسمت
 الزحمه یا قرارداد، لوازم یدکی و قطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، آرمیچر دینام استارت اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 یا قرارداد، اتوبوسالزحمه  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، اتومبیل دست دوم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، اتومبیل سواری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 های شخصی الزحمه یا قرارداد، اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، استارت فروشی، بجز بر اساس حق عمدهخدمات  61181
 فنر الزحمه یا قرارداد، انواع فنر و کمک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، انواع فیلتر روغن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ا قرارداد، انواع الستیکالزحمه ی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، باطری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، پیچ و مهره فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، تریلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، خودروهای شخصی اساس حقفروشی، بجز بر  خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، دیفرانسیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، دینام فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، رنگ اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، روکش صندلی فروشی، بجز بر اساس حق ات عمدهخدم 61181
 الزحمه یا قرارداد، رینگ و تایر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، سیلندر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 شیشه اتومبیلالزحمه یا قرارداد،  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، قطعات یدکی و لوازم الحاقی موتورسیکلت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، کاربوراتور فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 های دیزلی الزحمه یا قرارداد، کامیون فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، کولر اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181



515 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد، گریس واسکازین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، گیربکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
  یا قرارداد، لوازم تزیینی اتومبیلالزحمه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم داخلی اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم شمع و پالتین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 یدکی بدنه اتومبیلالزحمه یا قرارداد، لوازم  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم یدکی سیستم برق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم یدکی سیستم ترمز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، موتورسیکلت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، میل گاردن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 بوس الزحمه یا قرارداد، مینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، نوار چسب تزیینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181

 رارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخهالزحمه یا ق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61182
 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61182

 الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان اداری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61183
 الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان اداری وشی، بجز بر اساس حقفر خدمات عمده 61183

 افزاری های نرم الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر و بسته فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61184
 الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61184
 الزحمه یا قرارداد، فالپی و سی دی روشی، بجز بر اساس حقف خدمات عمده 61184

آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شـامل           الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61185
 تراکتور

 من و باغ شامل تراکتورآالت و تجهیزات کشاورزی، چ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61185

آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسـی          الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61186
 راه

 الزحمه یا قرارداد، باالبر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 های مکانیکی لدوزر و بیلالزحمه یا قرارداد، بو فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 سازی های جاده الزحمه یا قرارداد، غلطک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 های بیلدار الزحمه یا قرارداد، لودر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 یپز آالت آسفالت الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 آالت حفاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
  تجهیزات ساختمانآالت و الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186



516 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد، میکسر بتن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186

آالت و تجهیزات و ملزومات عملیـاتی مربـوط،           الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61187
 ها خاص سایر فعالیت

آالت و تجهیزات و ملزومات عملیـاتی مربـوط، خـاص سـایر                یا قرارداد، ماشین   الزحمه  فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61187
 ها فعالیت

بنـدی نـشده در       آالت و تجهیزات طبقـه      الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین      فروشی، بجز بر اساس حق      خدمات عمده  61189
 جای دیگر

 الت بافندگی و دوزندگی صنعتیآ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات حمل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های بافندگی صنعتی الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های تولید کفش الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های دوزندگی صنعتی الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، دستگاه پرس زباله فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، دستگاه پمپ بنزین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، فر نانوایی ی، بجز بر اساس حقفروش خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، لوازم مخابراتی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 کن شیرین آالت آب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت آردسازی ارداد، ماشینالزحمه یا قر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت بافندگی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت برش سنگ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 ه فاضالبآالت تخلی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تراشکاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تصفیه آب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تصفیه فاضالب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید آجر الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید منسوجات الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید نوشیدنی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت جوشکاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق مدهخدمات ع 61189
 آالت چاپ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 بری آالت چوب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 گیری آالت خامه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 گری آالت ریخته الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت سیمان الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صحافی اشینالزحمه یا قرارداد، م فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
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 آالت صنایع شیمیایی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صنایع غذایی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 ع فلزیآالت صنای الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آوری توتون و تنباکو آالت عمل الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت فاضالب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت کاغذسازی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت کشبافی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 سایی آالت موزاییک الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نانوایی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نجاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نورد الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت و تجهیزات صنایع نساجی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های توزین آالت و دستگاه الزحمه یا قرارداد، ماشین ر اساس حقفروشی، بجز ب خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، نقاله فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 بندی آالت پاک کردن و درجه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجزبر اساس حق خدمات عمده 61189

 حمه یا قرارداد، سایر محصوالتالز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 6119
 صورت جامد، مایع و گاز الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191

 الزحمه یا قرارداد، روغن گیربکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 رارداد، روغن موتورالزحمه یا ق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، ضد یخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، کپسول پرشده گاز مایع فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 های نفتی الزحمه یا قرارداد، نفت و فراورده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191

 سنگ معدن و فلزات به شکل ابتدایی الزحمه یا قرارداد، فروشی، بجز بر اساس حق ات عمدهخدم 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ آهن و سنگ آهن منگنزدار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ سرب و روی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ کرومیت فروشی، بجز بر اساس حق هخدمات عمد 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ مس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ منگنز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 نیومالزحمه یا قرارداد، شمش آلمی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، شمش آهن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، شمش طال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، کنسانتره آهن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 ه یا قرارداد، کنسانتره مسالزحم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، مس کاتد فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
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 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61193
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61193

 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا روشی، بجز بر اساس حقف خدمات عمده 61194
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61194

 الزحمه یا قرارداد،آخال و ضایعات مواد برای بازیافت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61195
 حمه یا قرارداد، آخال و ضایعات مواد برای بازیافتالز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61195

 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61196
 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61196

 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61197
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61197

 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61198
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61198

بنـدی   غیر فلزی و سایر محصو الت طبقـه الزحمه یا قرارداد، مواد معدنی  فروشی، بجز بر اساس حق     خدمات عمده  61199
 نشده در جای دیگر

 الزحمه یا قرارداد، اسفنج فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، اسکاج فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، پاشنه و سرپاشنه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، جارو فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، ظروف یک بار مصرف فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، فیلم و زینک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 مه یا قرارداد، کیسه پالستیکیالزح فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، کیسه فریزر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، گونی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 نسوجبندی پالستیکی، فلزی و م الزحمه یا قرارداد، لوازم بسته فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، لوازم قنادی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 آالت کفش الزحمه یا قرارداد، لوازم کفاشی و یراق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، لوازم نظافت منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، نایلکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، واکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 آالت کیف الزحمه یا قرارداد، یراق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
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 یومالزحمه یا قرارداد، فویل آلومین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، قالب کفش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199

 الزحمه یا قرارداد فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 612
 الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6121

ها بذرهای روغنی و غـذای        های روغنی و میوه     ها و دانه    قرارداد، دانه الزحمه یا     فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61211
 دام

 الزحمه یا قرارداد، بذر گیاهان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، تخم آفتابگردان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 د، تخم پنبهالزحمه یا قراردا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 جات  الزحمه یا قرارداد، تخم سبزی قفروشی، بر اساس ح خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، تخم گل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، تخم میوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 های روغنی ها و میوه رداد، دانهالزحمه یا قرا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211

 الزحمه یا قرارداد، گل و نهال فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 های تزیینی الزحمه یا قرارداد، بوته فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 الزحمه یا قرارداد، گل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 الزحمه یا قرارداد، نهال س حقفروشی، بر اسا خدمات عمده 61212

 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61213
 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61213

 آموز  حیوانات دستالزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61214
 آموز زنده الزحمه یا قرارداد، حیوانات دست فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61214
 الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61214

 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، چرم فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215

61219 
بنـدی نـشده       در جای دیگر طبقـه     الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که        فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده 

 .است
 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61219

 الزحمه یا قرارداد، غذا، آشامیدنی و دخانیات فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6122
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 ها ها و سبزی زحمه یا قرارداد، میوهال فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 بار الزحمه یا قرارداد، تره فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 الزحمه یا قرارداد، سبزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221

61222 
هـای    هـا و چربـی      زحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیـان و روغـن          ال  فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده 

 خوراکی
 های خوراکی الزحمه یا قرارداد، چربی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، تخم ماکیان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 ها رداد، روغنالزحمه یا قرا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222

 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223
 الزحمه یا قرارداد، شکار فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223
 مه یا قرارداد، گوشت ماکیانالزح فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223

 الزحمه یا قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61224
 الزحمه یا قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61224

 پزی های شیرینی شکری و فراوردههای   الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225
 های شکری الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225
 پزی های شیرینی الزحمه یا قرارداد، فراورده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225

 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61226
 الزحمه یا قرارداد، آب معدنی فروشی، بر اساس حق ات عمدهخدم 61226
 های گازدار الزحمه یا قرارداد، نوشابه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61226

 جات  اد، قهوه، چای، کاکائو و ادویهالزحمه یا قرارد فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 جات  یا قرارداد، ادویهالزحمه  س حقفروشی، بر اسا خدمات عمده 61227
 الزحمه یا قرارداد، چای فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 الزحمه یا قرارداد، قهوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 الزحمه یا قرارداد،کاکائو فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227

 ، محصوالت دخانیالزحمه یا قرارداد فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61228
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61228

 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61229
 .بندی نشده است ی که در جای دیگر طبقهالزحمه یا قرارداد، محصوالت غذای فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61229
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 الزحمه یا قرارداد، منسوجات، پوشاک و پاپوش فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6123
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61231
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61231

الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده               فروشی، بر اساس حق     ات عمده خدم 61232
 توری و اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

 الزحمه یا قرارداد، اقالم مختلف منزل از مواد نسجی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع پرده و پرده توری حقفروشی، بر اساس  خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع روبالشی از کتان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع سفره فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232

 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233
 الزحمه یا قرارداد، انواع پوشاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233
 الزحمه یا قرارداد، خز فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233

 الزحمه یا قرارداد، پاپوش قفروشی، بر اساس ح خدمات عمده 61234
 الزحمه یا قرارداد خدمات عمده فروشی کفش بر اساس حق 61234

 الزحمه یا قرارداد، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6124
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61241
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل ، بر اساس حقفروشی خدمات عمده 61241

الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نـت               فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61242
 و نوارهای موسیقی

صـفحات موسـیقی، نـت و نوارهـای     الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لـوازم و           فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61242
 موسیقی

 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61243
 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61243

 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61244
 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61244

 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61245
 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61245

ای، ظـروف مـسی و    پنبه الزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری، محصوالت چوب       فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61246
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 سایر ظروف چوبی
ای، ظروف مـسی و سـایر ظـروف     پنبه الزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری، محصوالت چوب فروشی، بر اساس حق    خدمات عمده  61246

 چوبی

بندی نـشده     الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه              بر اساس حق   فروشی،  خدمات عمده  61249
 )فرش، گلیم و قالیچه(است 

 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61249

 حمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقهالز فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6125
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61251
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61251

 یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیقالزحمه  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61252
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61252

 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61253
 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب  حقفروشی، بر اساس خدمات عمده 61253

 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61254
 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61254

 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بر اساس حق دهخدمات عم 61255
 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61255

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چوبی و لوازم سفر فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61256
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چوبی و لوازم سفر بر اساس حقفروشی،  خدمات عمده 61256

بندی شـده   الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه           فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61259
 .است

 .بندی شده است طبقهالزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61259

 الزحمه یا قرارداد، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6126
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61261
 و شیشه تختالزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61261

آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لـوازم           الزحمه یا قرارداد، یراق     فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61262
 الکتریکی ساختمان

 الزحمه یا قرارداد خدمات عمده فروشی کاالهای بهداشتی ساختمانی، بر اساس حق 61262
 الزحمه یا قرارداد ختمان، بر اساس حقخدمات عمده فروشی لوازم الکتریکی سا 61262
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 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61263
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61263

 ارداد، رنگ، جال و الکالزحمه یا قر فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61264
 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61264

 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61265
 یالزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دست فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61265

 الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی و دارویی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6127
 های مصنوعی الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی و رزین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61271
 های مصنوعی سی صنعتی و رزینالزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اسا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61271

  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61272
  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61272

 الهای دارویی و پزشکیالزحمه یا قرارداد، کا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61273
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61273

 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی و ارتوپدی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61274
 حی و ارتوپدیالزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جرا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61274

 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد، عطریات، لوازم آرایش و صابون فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61275
 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد، عطریات، لوازم آرایش و صابون فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61275

 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61276
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61276

 آالت، تجهیزات و ملزومات الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6128
ها و    پیما و قسمت    موتوری موتورسیکلت، برف  الزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیه        فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61281

 ضمائم مربوط
 خدمات خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری 61281
 خدمات فروش لوازم یدکی و قطعات الحاقی و وسایل نقلیه موتوری 61281
 خدمات فروش موتورسیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی مربوط 61281
 های خودروساز جاز شرکتهای م خدمات فروش نمایندگی 61281

 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61282
 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61282
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  ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان اداریالزحمه یا قرارداد، فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61283
 الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان اداری فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61283
 آالت اداری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61283

 افزاری های نرم ارداد، کامپیوتر و بستهالزحمه یا قر فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61284
 افزاری های نرم الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر و بسته فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61284

آالت و تجهیزات کـشاورزی، چمـن و بـاغ شـامل              الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61285
 تراکتور

 آالت کشاورزی الزحمه یا قرارداد، ماشین  بر اساس حقفروشی، خدمات عمده 61285
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61285

  راهآالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61286
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61286
 آالت ساختمانی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61286

ات و ملزومات عملیاتی مربوط، خـاص     آالت و تجهیز    الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61287
 ها سایر فعالیت

61287 
آالت و تجهیـزات و ملزومـات عملیـاتی مربـوط، خـاص سـایر                 الزحمه یـا قـرارداد، ماشـین        فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده 

 ها فعالیت

ی نـشده در جـای    بنـد   آالت و تجهیزات طبقه     الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین      فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده  61289
 دیگر

 آالت صنعتی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61289

 الزحمه یا قرارداد، سایر محصوالت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 6129
 ازصورت جامد، مایع و گ الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61291
 صورت جامد، مایع و گاز الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61291

 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن و فلزات به شکل ابتدایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61292
  فلزات به شکل ابتداییسنگ معدن و الزحمه یا قرارداد، فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61292

 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61293
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61293

 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61294
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا س حقفروشی، بر اسا خدمات عمده 61294

 الزحمه یا قرارداد، آخال و ضایعات مواد برای بازیافت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61295
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 الزحمه یا قرارداد، آخال و ضایعات مواد برای بازیافت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61295

 های نساجی قرارداد، نخالزحمه یا  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61296
 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61296

 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61297
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61297

 ارداد، آبالزحمه یا قر فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61298
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61298

61299 
بندی نشده    الزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصو الت طبقه             فروشی، بر اساس حق     خدمات عمده 
 در جای دیگر

 بندی نشده در جای دیگر فلزی و سایر محصوالت طبقهالزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61299

 فروشی خدمات خرده 62
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی خدمات خرده 621

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده خدمات خرده 6211
های روغنی، بـذرهای روغنـی و         نی و میوه  های روغ   ها و دانه    فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه       خدمات خرده  62111

 غذای دام
 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه خدمات خرده 62111

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گل و گیاه خدمات خرده 62112
 تزیینی های صی، بوتهفروشی در فروشگاه غیر تخص خدمات خرده 62112
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نهال خدمات خرده 62112

 آوری نشده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62113
 آوری نشده تنباکوی عمل فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خدمات خرده 62113

 آموز انات زنده، شامل حیوانات دستفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حیو خدمات خرده 62114
 آموز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62114

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62115
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست خام خدمات خرده 62115
 آوری شده روشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست عملف خدمات خرده 62115
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرم خام خدمات خرده 62115

 بندی نشده است فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62119
 بندی نشده است زی که در جای دیگر طبقهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد خام کشاور خدمات خرده 62119
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، غذا، آشامیدنی و دخانیات خدمات خرده 6212
 ها ها و سبزی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میوه خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سبزی خدمات خرده 62121
 غیر تخصصی، میوهفروشی در فروشگاه  خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی سبزی، خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی میوه، خدمات خرده 62121

 های خوراکی ها و چربی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62122
 تخصصی، انواع روغن خوراکیفروشی در فروشگاه غیر  خدمات خرده 62122
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تخم پرندگان و تخم ماکیان خدمات خرده 62122

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت، ماکیان و شکار خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دل، قلوه، زبان، مغز و جگر خدمات خرده 62123
 ی در فروشگاه غیر تخصصی، کله و پاچه خامفروش خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مرغ خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سیراب و شیردان خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت قرمز خدمات خرده 62123
  گاو و گوسفندفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکیان خدمات خرده 62123

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62124
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خاویار خدمات خرده 62124
 خصصی، ماهی و میگوفروشی در فروشگاه غیر ت خدمات خرده 62124

 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 های محلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 خصصی، محصوالت نانواییفروشی در فروشگاه غیر ت خدمات خرده 62125

 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آشامیدنی خدمات خرده 62126
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آب معدنی خدمات خرده 62126
 های گازدار فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نوشیدنی خدمات خرده 62126
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یخ خدمات خرده 62126

 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه، چای، کاکائو و ادویه خدمات خرده 62127
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ادویه خدمات خرده 62127
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چای خدمات خرده 62127
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده 62127
 اه غیر تخصصی، کاکائوفروشی در فروشگ خدمات خرده 62127

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62128
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62128

 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62129
 وشی در فروشگاه غیر تخصصی، برنجفر خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خرما خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خواربار خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوسیس و کالباس خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زیتون خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قند و نبات خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکارونی خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کمپوت خدمات خرده 62129
 ات فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حبوب خدمات خرده 62129
  خیارشور و ترشیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عسل خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی،اجیل و خشکبار خدمات خرده 62129

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، منسوجات، پوشاک و پاپوش خدمات خرده 6213
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62131
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه مالفه خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه کرکی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پتو خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر غیر تخصصی، پارچه نخی خدمات خرده 62131
 ای  غیر تخصصی، پارچه حولهفروشی در فروشگاه خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62131
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پرده خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه چادری خدمات خرده 62131
 ه مبلیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه روی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه ابریشمی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پشمی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه توری خدمات خرده 62131
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه کشباف خدمات خرده 62131

فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده توری                  خدمات خرده  62132
 و اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

 د نسجیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پرده توری از جنس موا خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، روبالشی از جنس کتان خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رومیزی از جنس کتان خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سفره از جنس کتان خدمات خرده 62132
 جنس کتانفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مالفه از  خدمات خرده 62132
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع مالفه، سفره، رومیـزی و روبالـشی از کتـان، پـرده، پـرده تـوری و اقـالم                    خدمات خرده  62132

 مختلف منزل از مواد نسجی

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک خدمات خرده 62133
 غیر تخصصی، جوراب روشی در فروشگاهف خدمات خرده 62133
 گانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک بچه خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست و چرم خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک خز خدمات خرده 62133
 ، پوشاک نظامیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پیژاما خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چادر خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک روحانیون خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک زیر مردانه خدمات خرده 62133
 )غیر از البسه ایمنی(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک کار  ردهخدمات خ 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک نوزاد خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پیراهن مردانه خدمات خرده 62133
 شرت فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تی خدمات خرده 62133
 ی در فروشگاه غیر تخصصی، عمامه و قبافروش خدمات خرده 62133
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، البسه حوله خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بارانی خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلوز خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پالتو خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عبا خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اورکت خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کت مردانه خدمات خرده 62133
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  پاپوشفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سرپایی خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش الستیکی خدمات خرده 62134
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوتین  خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چارق و گیوه خدمات خرده 62134
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه  خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه الستیکی خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش اسپرت خدمات خرده 62134
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش پارچه خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش طبی خدمات خرده 62134

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل خدمات خرده 6214
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مبلمان منزل خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی حصیری خدمات خرده 62141
 در فروشگاه غیر تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطیفروشی  خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لووردراپه خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز توالت خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز زیر تلویزیون خدمات خرده 62141
 تخصصی، میز و صندلی آشپزخانهفروشی در فروشگاه غیر  خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی ناهارخوری خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی تحریر خدمات خرده 62141

 و  فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صـفحات موسـیقی، نـت                  خدمات خرده  62142
 نوارهای موسیقی

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع نوار و دیسک موسیقی و آالت و لوازم موسیقی خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلندگو خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62142
  فروشگاه غیر تخصصی، لوازم و آالت موسیقیفروشی در خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62142

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62143
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آباژور خدمات خرده 62143
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ روشنایی منزل هخدمات خرد 62143
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوستر خدمات خرده 62143

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم منزل خدمات خرده 62144
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اطو خدمات خرده 62144
 روفرفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماک خدمات خرده 62144
 گیری میوه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آب خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توستر خدمات خرده 62144
 ه غیر تخصصی، جاروبرقیفروشی در فروشگا خدمات خرده 62144
 پزی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سماور برقی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شمعدان خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فریزر خدمات خرده 62144
 جوش برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین ظرفشویی خدمات خرده 62144
 کن فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مخلوط خدمات خرده 62144
 غیر تخصصی، میکسرفروشی در فروشگاه  خدمات خرده 62144
 پز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آرام خدمات خرده 62144
 برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آسیاب  خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه و شمعدان خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بخاری خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پلوپز ردهخدمات خ 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ خیاطی، گلدوزی و بافندگی خانگی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ گوشت خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چندکاره خدمات خرده 62144
 تراش برقی وشگاه غیر تخصصی، ریشفروشی در فر خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سشوار خدمات خرده 62144
 پز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کباب خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین لباسشویی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یخچال خدمات خرده 62144

فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف                   خدمات خرده  62145
 مسی

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم استیل خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خدمات خرده 62145
  فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم مالمینفروشی در خدمات خرده 62145



531 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نوربلین خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده 62145
 شی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم پالستیکیفرو خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم تفلون خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیومی خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم سنگی ات خردهخدم 62145
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم کریستال خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم لعابی خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم مسی خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نقره خدمات خرده 62145

 ای، سایر ظروف چوبی پنبه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62146
 یر تخصصی، ظروف و لوازم چوبیفروشی در فروشگاه غ خدمات خرده 62146
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم حصیری خدمات خرده 62146

بندی نشده اسـت   فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه              خدمات خرده  62149
 )فرش، گلیم و قالیچه(

 صصی، زیلو و جاجیمفروشی در فروشگاه غیر تخ خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گبه خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش ماشینی خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گلیم خدمات خرده 62149
  در فروشگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش دستباففروشی خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قالی خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش ماشینی خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قالیچه خدمات خرده 62149

 یر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقهفروشی در فروشگاه غ خدمات خرده 6215
 افزار فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62151
 افزار فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62151

  و ابزار دقیقفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی خدمات خرده 62152
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62152



532 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بازی و وسایل سرگرمی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع اسباب خدمات خرده 62153
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اسلحه شکار خدمات خرده 62153
 بازی  فروشگاه غیر تخصصی، اسبابفروشی در خدمات خرده 62153
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، روروک خدمات خرده 62153

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت خدمات خرده 62154
 آالت مروارید فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 ر فروشگاه غیر تخصصی، ساعت رومیزیفروشی د خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچی خدمات خرده 62154
 آالت بدلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 آالت نقره فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 آالت طال زینتفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت دیواری خدمات خرده 62154

 )شامل دوچرخه(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای ورزشی خدمات خرده 62155
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توپ خدمات خرده 62155
 چرخه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سه خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم ژیمناستیک خدمات خرده 62155
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دستکش خدمات خرده 62155
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، راکت خدمات خرده 62155

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62156
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چمدان خدمات خرده 62156
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساک دستی خدمات خرده 62156
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای چرمی خدمات خرده 62156
  فروشگاه غیر تخصصی، کیف دستیفروشی در خدمات خرده 62156

62159 
بنـدی نـشده      فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگـر طبقـه                خدمات خرده 

 .است
 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62159

 در فروشگاه غیر تخصصی، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانیفروشی  خدمات خرده 6216
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62161
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62161



533 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

تصاالت و اتـصاالت بهداشـتی و سـرامیکی، لـوازم           آالت، ا   فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یراق       خدمات خرده  62162
 الکتریکی ساختمان

 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یراق خدمات خرده 62162

 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62163
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62163

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62164
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62164

  و ابزار دستیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم فلزی کار خدمات خرده 62165
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62165

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت شیمیایی و دارویی خدمات خرده 6217
 های مصنوعی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی ورزین خدمات خرده 62171
 های مصنوعی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی ورزین خدمات خرده 62171

  شیمیایی–فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کود و محصوالت کشاورزی خدمات خرده 62172
  شیمیایی–فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کود و محصوالت کشاورزی خدمات خرده 62172

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62173
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62173

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خرده 62174
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم ارتوپدی خدمات خرده 62174

 های آرایشی و دستشویی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62175
 های آرایشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، صابون خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عطریات خدمات خرده 62175
 واد آرایشی و لوازم آرایشیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، م خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشک بچه خدمات خرده 62175

 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد پاک خدمات خرده 62176
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پودرهای پاک خدمات خرده 62176
 کننده ات پاکفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مایع خدمات خرده 62176
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده 62176
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد سفید خدمات خرده 62176



534 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت، تجهیزات و ملزومات فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 6218
هـا و     پیمـا و قـسمت       تخصصی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، بـرف       فروشی در فروشگاه غیر     خدمات خرده  62181

 ضمایم مربوط
 ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف خدمات خرده 62181

 دوچرخهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز  خدمات خرده 62182
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62182

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62183
 اداریفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان  خدمات خرده 62183

 افزاری های نرم فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کامپیوتر و بسته خدمات خرده 62184
 افزاری های نرم فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کامپیوتر و بسته خدمات خرده 62184

 ورآالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکت فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62185
 آالت و تجهیزات کشاورزی، تراکتور چمن فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62185

 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62186
 ، ساختمان و مهندسی راهآالت و تجهیزات معدن فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62186

آالت صـنعتی و تجهیـزات و ملزومـات عملیـاتی             فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر ماشـین         خدمات خرده  62187
 ها مربوط، خاص سایر فعالیت

 آالت صنعتی و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سـایر            فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر ماشین        خدمات خرده  62187
 ها فعالیت

 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62189
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62189

 یر محصوالتفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سا خدمات خرده 6219
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62191
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62191

 و فلز به شکل ابتداییفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سنگ معدن فلزات  خدمات خرده 62192
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62192

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چوب نتراشیده خدمات خرده 62193
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چوب نتراشیده خدمات خرده 62193



535 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 غیر تخصصی، کاغذ و مقوافروشی در فروشگاه  خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دفتر خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مقوا خدمات خرده 62194
 پستال فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کارت خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ کادو هخدمات خرد 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ رسم خدمات خرده 62194

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62195
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62195

 های نساجی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ خدمات خرده 62196
 های نساجی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ خدمات خرده 62196

 فروشی، در فروشگاه غیر تخصصی، برق خدمات عمده 62197
 فروشی، در فروشگاه غیر تخصصی، برق خدمات عمده 62197

 یر تخصصی، آبفروشی، در فروشگاه غ خدمات عمده 62198
 فروشی، در فروشگاه غیر تخصصی، آب خدمات عمده 62198

بنـدی نـشده در       فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه              خدمات خرده  62199
 جای دیگر

 بندی نشده در جای دیگر فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده 62199

 فروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 622
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده خدمات خرده 6221

های روغنی، بذرهای روغنی و غذای        های روغنی و میوه     ها و دانه    فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه      خدمات خرده  62211
 دام

 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه  خردهخدمات 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بذر گیاهان خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم آفتابگردان خدمات خرده 62211
 هفروشی در فروشگاه تخصصی، تخم پنب خدمات خرده 62211
 جات  شی در فروشگاه تخصصی، تخم سبزیفرو خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم گل خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم میوه خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، زیتون خدمات خرده 62211



536 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 هفروشی در فروشگاه تخصصی، گل و گیا خدمات خرده 62212
 تزیینی های فروشی در فروشگاه تخصصی، بوته خدمات خرده 62212
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گل خدمات خرده 62212
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نهال خدمات خرده 62212

 آوری نشده فروشی در فروشگاه تخصصی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62213
 آوری نشده ، تنباکوی عملفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62213

 آموز فروشی در فروشگاه تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اردک زنده خدمات خرده 62214
 آموز فروشی در فروشگاه تخصصی، حیوانات اهلی دست خدمات خرده 62214
 صی، حیوانات خانگیفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خرگوش خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خروس زنده خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دام زنده خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماهی خدمات خرده 62214
 ، مرغ زندهفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62214

 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خام خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرم خدمات خرده 62215

 .بندی نشده است صی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقهفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62219
 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62219

 فروشی در فروشگاه تخصصی، غذا، آشامیدنی و دخانیات خدمات خرده 6222
 ها ها و سبزی  میوهفروشگاه تخصصی،فروشی در  خدمات خرده 62221
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سبزی خدمات خرده 62221
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میوه خدمات خرده 62221

 های خوراکی ها و چربی فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62222
 ندگان و تخم ماکیانفروشی در فروشگاه تخصصی، تخم پر خدمات خرده 62222
 های خوراکی ها وچربی فروشی در فروشگاه تخصصی، روغن خدمات خرده 62222
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت لبنی خدمات خرده 62222

 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت، ماکیان و شکار خدمات خرده 62223



537 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بان، مغز و جگرفروشی در فروشگاه تخصصی، دل، قلوه، ز خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کله و پاچه خام خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت قرمز خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت گاو و گوسفند خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت ماکیان خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مرغ خدمات خرده 62223

 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62224
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خاویار خدمات خرده 62224
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماهی و میگو خدمات خرده 62224

 های شکری و محصوالت نانوایی ه تخصصی، شیرینیفروشی در فروشگا خدمات خرده 62225
 های محلی فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62225

 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، آشامیدنی خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آب معدنی خدمات خرده 62226
 های گازدار فروشی در فروشگاه تخصصی، نوشیدنی خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، یخ خدمات خرده 62226

 جات صی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62227
 جات  صی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62227

 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62228
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62228

 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آجیل و خشکبار خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، برنج خدمات خرده 62229
 ات فروشی در فروشگاه تخصصی، حبوب خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خرما خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خواربار خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خیارشور و ترشی خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سوسیس و کالباس خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عسل خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قند و نبات خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کمپوت خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماکارونی خدمات خرده 62229



538 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پاپوشفروشی در فروشگاه تخصصی، منسوجات، پوشاک و  خدمات خرده 6223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه کرکی خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه مالفه خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه نخی خدمات خرده 62231
 تخصصی، پتوفروشی در فروشگاه  خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه ابریشمی خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه پرده خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه پشمی خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه توری هخدمات خرد 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه چادری خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه حوله خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه رویه مبلی خدمات خرده 62231
 اففروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه کشب خدمات خرده 62231

فروشی در فروشگاه تخصصی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پـرده تـوری و                    خدمات خرده  62232
 اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

 فروشی در فروشگاه تخصصی، پرده توری از جنس مواد نسجی خدمات خرده 62232
  از جنس کتانفروشی در فروشگاه تخصصی، روبالشی خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مالفه از جنس کتان خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رومیزی از جنس کتان خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سفره از جنس کتان خدمات خرده 62232
، رومیـزی و روبالـشی از کتـان، پـرده، پـرده تـوری و اقـالم           فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع مالفه، سفره         خدمات خرده  62232

 مختلف منزل از مواد نسجی

 فروشی در فروشگاه تخصصی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک خدمات خرده 62233
 گانه فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک بچه خدمات خرده 62233
 صی، پوشاک پوست و چرمفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک خز خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک روحانیون خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک زیر مردانه خدمات خرده 62233
 )منیغیر از البسه ای(فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک کار  خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک نظامی خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک نوزاد خدمات خرده 62233



539 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیراهن مردانه خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیژاما خدمات خرده 62233
 شرت صی، تیفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، جوراب خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چادر خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اورکت خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بارانی خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بلوز خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پالتو خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک پوست خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عبا خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عمامه و قبا خدمات خرده 62233
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، البسه حوله خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کت مردانه خدمات خرده 62233

 فروشی در فروشگاه تخصصی، پاپوش خدمات خرده 62234
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه تخصصی، چکمه  خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چکمه الستیکی خدمات خرده 62234
 صی، سرپاییفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش اسپرت خدمات خرده 62234
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش پارچه خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش طبی خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش الستیکی خدمات خرده 62234
 )با رویه چرم یا جیر( تخصصی، پوتین فروشی در فروشگاه خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چارق و گیوه خدمات خرده 62234

 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل خدمات خرده 6224
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مبلمان منزل خدمات خرده 62241
 فهفروشی در فروشگاه تخصصی، بو خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لووردراپه خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز توالت خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز زیر تلویزیون خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی آشپزخانه خدمات خرده 62241
 فروشگاه تخصصی، میز و صندلی حصیریفروشی در  خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی ناهارخوری خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطی خدمات خرده 62241



540 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی تحریر خدمات خرده 62241

صصی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای            فروشی در فروشگاه تخ     خدمات خرده  62242
 موسیقی

 فایر فروشی در فروشگاه تخصصی، آمپلی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ارگ خدمات خرده 62242
 سیقیفروشی در فروشگاه تخصصی، انواع نوار و دیسک موسیقی و آالت و لوازم مو خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بلندگو خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیانو خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تار خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهای بادی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهای سیمی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنتور خدمات خرده 62242
 تار فروشی در فروشگاه تخصصی، سه خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ضرب خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عود خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قانون خدمات خرده 62242
 روشی در فروشگاه تخصصی، گیتارف خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم و آالت موسیقی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62242
 ویدئووشی در فروشگاه تخصصی، فر خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، هدفون خدمات خرده 62242

 فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آباژور خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چراغ روشنایی منزل خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوستر دهخدمات خر 62243

 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم منزل خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آبگرمکن خدمات خرده 62244
 گیری میوه فروشی در فروشگاه تخصصی، آب خدمات خرده 62244
 پز فروشی در فروشگاه تخصصی، آرام خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آسیاب برقی دهخدمات خر 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آیینه خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده 62244



541 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، اطو خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بخاری خدمات خرده 62244
 ر فروشگاه تخصصی، پلوپزفروشی د خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، توستر خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، جاروبرقی خدمات خرده 62244
 پزی فروشی در فروشگاه تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ خیاطی، گلدوزی و بافندگی خانگی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ گوشت خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چندکاره خدمات خرده 62244
 تراش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، ریش خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سشوار خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سماور برقی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شمعدان خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فریزر خدمات خرده 62244
 جوش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، قهوه خدمات خرده 62244
 پز فروشی در فروشگاه تخصصی، کباب خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین ظرفشویی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین لباسشویی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماکروفر خدمات خرده 62244
 کن فروشی در فروشگاه تخصصی، مخلوط خدمات خرده 62244
  میکسرفروشی در فروشگاه تخصصی، خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، یخچال خدمات خرده 62244

62245 
فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظـروف گلـی و ظـروف                     خدمات خرده 

 مسی
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیومی خدمات خرده 62245
 ه تخصصی، ظروف و لوازم استیلفروشی در فروشگا خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم پالستیکی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده 62245
 وف و لوازم سرامیکفروشی در فروشگاه تخصصی، ظر خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سنگی خدمات خرده 62245
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده 62245



542 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  کریستالفروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم لعابی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مسی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مالمین خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نقره خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نوربلین خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم تفلون خدمات خرده 62245

 سایر ظروف چوبیای،  پنبه فروشی در فروشگاه تخصصی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62246
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم چوبی خدمات خرده 62246
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم حصیری خدمات خرده 62246

بنـدی نـشده اسـت        فروشی در فروشگاه تخصصی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقـه               خدمات خرده  62249
 )فرش، گلیم، قالیچه(

 فروشی در فروشگاه تخصصی، زیلو و جاجیم خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فرش ماشینی خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گلیم خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گبه خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش دستباف خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش ماشینی خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قالی خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قالیچه خدمات خرده 62249

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه قفروشی، بر اساس ح خدمات عمده 6225
 افزار فروشی در فروشگاه تخصصی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، روزنامه خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کتاب خدمات خرده 62251
 مجلهفروشی در فروشگاه تخصصی،  خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نشریات ادواری خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نقشه خدمات خرده 62251
 افزار فروشی در فروشگاه تخصصی، نوشت خدمات خرده 62251

 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ابزار رسامی خدمات خرده 62252



543 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین عکاسی خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین فیلمبرداری خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین نقشه برداری خدمات خرده 62252
 کشی ازم رسامی و مهندسی و نقشهفروشی در فروشگاه تخصصی، لو خدمات خرده 62252

 بازی و وسایل سرگرمی فروشی در فروشگاه تخصصی، انواع اسباب خدمات خرده 62253
 بازی فروشی در فروشگاه تخصصی، اسباب خدمات خرده 62253
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اسلحه شکار خدمات خرده 62253
 ئکفروشی در فروشگاه تخصصی، رورو خدمات خرده 62253

 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهر خدمات خرده 62254
 آالت بدلی فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 آالت طال فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 آالت مروارید فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 آالت نقره فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت دیواری خدمات خرده 62254
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت رومیزی خدمات خرده 62254
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت مچی خدمات خرده 62254

 )شامل دوچرخه(ی، کاالهای ورزشی فروشی در فروشگاه تخصص خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اسکیت خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اسیلوسکوپ خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات اسکی روی برف و آب خدمات خرده 62255
 سواری فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته موج خدمات خرده 62255
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، توپ خدمات خرده 62255
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، دستکش خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوچرخه خدمات خرده 62255
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، راکت خدمات خرده 62255
 خصصی، سرسرهفروشی در فروشگاه ت خدمات خرده 62255
 چرخه فروشی در فروشگاه تخصصی، سه خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم ژیمناستیک خدمات خرده 62255

 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62256
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چمدان خدمات خرده 62256
 شی در فروشگاه تخصصی، ساک دستیفرو خدمات خرده 62256
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای چرمی خدمات خرده 62256



544 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، کیف دستی خدمات خرده 62256

 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62259
 .بندی نشده است ی در فروشگاه تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقهفروش خدمات خرده 62259

 فروشی در فروشگاه تخصصی، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی خدمات خرده 6226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62261
 ی، آجر ساختمانیفروشی در فروشگاه تخصص خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آجر نسوز خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آهک خدمات خرده 62261
 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، آهن خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته چندالیی خدمات خرده 62261
 صصی، ترانسفورماتور برقیفروشی در فروشگاه تخ خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شن و ماسه خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیشه ساختمانی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیشه و آیینه خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قیرگونی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لعاب خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مصالح ساختمانی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، موزاییک خدمات خرده 62261

االت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی        آالت، اتص   فروشی در فروشگاه تخصصی، یراق      خدمات خرده  62262
 ساختمان

 فروشی در فروشگاه تخصصی، حوض سنگی خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دستشویی چینی خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوش آب خدمات خرده 62262
 امیکفروشی در فروشگاه تخصصی، سر خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرآالت آب خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاسه چینی توالت خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاشی خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، وان خدمات خرده 62262
 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی فروشی در فروشگاه تخصصی، یراق خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سینک ظرفشویی خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای بهداشتی ساختمان خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تابلو کلید برق خدمات خرده 62262



545 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خصصی، چفتفروشی در فروشگاه ت خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چیلر خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سیم تلفن خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، طناب خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قطعات موتورهای برقی خدمات خرده 62262
 ی، کابل برقفروشی در فروشگاه تخصص خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کابل تلفن خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم الکتریکی ساختمان خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مشعل خدمات خرده 62262

 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارکت خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ دیواری خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مکالیوم خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، موکت خدمات خرده 62263

 فروشی در فروشگاه تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62264
 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، آچار خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیچ و مهره خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رنگ آماده ساختمانی خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62264
 ، میخفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62264
 برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، مته خدمات خرده 62265

 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62265
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62265

 داروییفروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیایی و  خدمات خرده 6227
  مصنوعیهای ورزینفروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی  خدمات خرده 62271
 های مصنوعی فروشی در فروشگاه تخصصی، رزین خدمات خرده 62271
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیایی صنعتی خدمات خرده 62271

  شیمیایی–، کود و محصوالت کشاورزیفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سموم شیمیایی و دفع آفات نباتی خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کنسانتره گیاهی خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کود حیوانی خدمات خرده 62272
  کود شیمیاییفروشی در فروشگاه تخصصی، خدمات خرده 62272



546 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات پزشکی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی خدمات خرده 62273
 ی انسانفروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای شیمیایی برا خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای شیمیایی برای دام خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای شیمیایی برای طیور خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای گیاهی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عرقیات گیاهی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گیاهان دارویی خدمات خرده 62273

 فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خرده 62274
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم ارتوپدی خدمات خرده 62274

 ایشی و دستشوییهای آر فروشی در فروشگاه تخصصی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62275
 های آرایشی فروشی در فروشگاه تخصصی، صابون خدمات خرده 62275
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عطریات خدمات خرده 62275
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد آرایشی و لوازم آرایشی خدمات خرده 62275

 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد پاک خدمات خرده 62276
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، پودرهای پاک خدمات خرده 62276
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات پاک خدمات خرده 62276
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده 62276
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد سفید خدمات خرده 62276

 آالت، تجهیزات و ملزومات  در فروشگاه تخصصی، ماشینفروشی خدمات خرده 6228
هـا و ضـمایم       پیما و قسمت    فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف          خدمات خرده  62281

 مربوط
 ربوطها و ضمایم م پیما و قسمت فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف خدمات خرده 62281

 فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62282
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62282

 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62283
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری ردهخدمات خ 62283
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی محل کار خدمات خرده 62283

 افزاری های نرم فروشی در فروشگاه تخصصی، کامپیوتر و بسته خدمات خرده 62284



547 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مپیوتریفروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات کا خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سی دی خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فالپی خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کامپیوتر شخصی خدمات خرده 62284
 برد فروشی در فروشگاه تخصصی، کی خدمات خرده 62284
  کامپیوترفروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم خدمات خرده 62284

 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62285
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62285

 جهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راهآالت و ت فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62286
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62286

آالت صنعتی و تجهیزات و ملزومات مربوط، خاص سـایر   فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین   خدمات خرده  62287
 ها فعالیت

 شمار ی در فروشگاه تخصصی، اسکناسفروش خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پروژکتور خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تراش برقی خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دستگاه زیراکس خدمات خرده 62287

 بندی نشده در جای دیگر ات طبقهآالت و تجهیز فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62289
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62289

 فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر محصوالت خدمات خرده 6229
 مایع و گازصورت جامد،  فروشی در فروشگاه تخصصی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نفت خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، واسکازین خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، واکس خدمات خرده 62291

 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62292
  در فروشگاه تخصصی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتداییفروشی خدمات خرده 62292
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ معدن فلزات خدمات خرده 62292
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62292

 فروشی در فروشگاه تخصصی،چوب نتراشیده خدمات خرده 62293
 وشگاه تخصصی، چوب نتراشیدهفروشی در فر خدمات خرده 62293

 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ و مقوا خدمات خرده 62294



548 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، دفتر خدمات خرده 62294
 پستال فروشی در فروشگاه تخصصی، کارت خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده 62294
 ی در فروشگاه تخصصی، مقوافروش خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ کادو خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ رسم خدمات خرده 62294

 فروشی در فروشگاه تخصصی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62295
 عات و مواد برای بازیافتفروشی در فروشگاه تخصصی، آخال و ضای خدمات خرده 62295
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ضایعات برای بازیافت خدمات خرده 62295

 های نساجی فروشی در فروشگاه تخصصی، نخ خدمات خرده 62296
 های نساجی فروشی در فروشگاه تخصصی، نخ خدمات خرده 62296

 فروشی، در فروشگاه تخصصی، برق خدمات عمده 62297
 فروشی، در فروشگاه تخصصی، برق عمدهخدمات  62297

 فروشی، در فروشگاه تخصصی، آب خدمات عمده 62298
 فروشی، در فروشگاه تخصصی، آب خدمات عمده 62298

بندی نـشده در جـای        فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه             خدمات خرده  62299
 دیگر

 بندی نشده در جای دیگر  فروشگاه تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقهفروشی در خدمات خرده 62299

 فروشی از طریق سفارش پستی خدمات خرده 623
 فروشی از طریق سفارش پستی، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده خدمات خرده 6231

هـای روغنـی، بـذرهای روغنـی و       روغنی و میوههای ها و دانه فروشی از طریق سفارش پستی، دانه     خدمات خرده  62311
 غذای دام

 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه فروشی از طریق سفارش پستی، دانه خدمات خرده 62311

 فروشی از طریق سفارش پستی، گل و گیاه خدمات خرده 62312
 ، گل و گیاهفروشی از طریق سفارش پستی خدمات خرده 62312

 آوری نشده فروشی از طریق سفارش پستی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62313
 آوری نشده فروشی از طریق سفارش پستی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62313

 آموز فروشی از طریق سفارش پستی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62314
 آموز سفارش پستی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دستفروشی از طریق  خدمات خرده 62314



549 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی از طریق سفارش پستی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62315
 فروشی از طریق سفارش پستی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62315

 .بندی نشده است قهفروشی از طریق سفارش پستی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طب خدمات خرده 62319
 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62319

 فروشی از طریق سفارش پستی، غذا، آشامیدنی و دخانیات خدمات خرده 6232
 ها ها و سبزی فروشی از طریق سفارش پستی، میوه خدمات خرده 62321
 ها ها و سبزی فروشی از طریق سفارش پستی، میوه خردهخدمات  62321

 های خوراکی ها و چربی فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62322
 های خوراکی ها و چربی فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62322

 فروشی از طریق سفارش پستی، گوشت ماکیان و شکار خردهخدمات  62323
 فروشی از طریق سفارش پستی، گوشت ماکیان و شکار خدمات خرده 62323

 فروشی از طریق سفارش پستی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62324
 و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریاییفروشی از طریق سفارش پستی، ماهی  خدمات خرده 62324

 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی از طریق سفارش پستی، شیرین خدمات خرده 62325
 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی از طریق سفارش پستی، شیرین خدمات خرده 62325

 ها فروشی از طریق سفارش پستی، آشامیدنی خدمات خرده 62326
 ها فروشی از طریق سفارش پستی، آشامیدنی خدمات خرده 62326

 جات  تی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی از طریق سفارش پس خدمات خرده 62327
 جات  تی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی از طریق سفارش پس خدمات خرده 62327

  دخانیفروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت خدمات خرده 62328
 فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62328

 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62329
 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62329

 فروشی از طریق سفارش پستی، منسوجات، پوشاک و پاپوش خدمات خرده 6233
 فروشی از طریق سفارش پستی، نخ و پارچه خدمات خرده 62331
 فروشی از طریق سفارش پستی، نخ و پارچه خدمات خرده 62331



550 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

ان، پرده، پرده توری و     فروشی از طریق سفارش پستی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کت              خدمات خرده  62332
 اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

فروشی از طریق سفارش پستی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده توری و اقالم مختلـف              خدمات خرده  62332
 منزل از مواد نسجی

  لوازم الحاقی پوشاکفروشی از طریق سفارش پستی، اقالم پوشاک، اقالم خز و خدمات خرده 62333
 فروشی از طریق سفارش پستی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک خدمات خرده 62333

 فروشی از طریق سفارش پستی، پاپوش خدمات خرده 62334
 فروشی از طریق سفارش پستی، پاپوش خدمات خرده 62334

  اقالم و تجهیزات منزلفروشی از طریق سفارش پستی، لوازم، خدمات خرده 6234
 فروشی از طریق سفارش پستی، مبلمان منزل خدمات خرده 62341
 فروشی از طریق سفارش پستی، مبلمان منزل خدمات خرده 62341

فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات رادیو و تلویزیـون، لـوازم و صـفحات موسـیقی، نـت و                      خدمات خرده  62342
 نوارهای موسیقی

 فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی ات خردهخدم 62342

 فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62343
 فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62343

 پستی، لوازم منزلفروشی از طریق سفارش  خدمات خرده 62344
 فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم منزل خدمات خرده 62344

فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظـروف گلـی و ظـروف                     خدمات خرده  62345
 مسی

 ، ظروف گلی و ظروف مسیفروشی از طریق سفارش پستی، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق خدمات خرده 62345

 ای و سایر ظروف چوبی پنبه فروشی از طریق سفارش پستی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62346
 فروشی از طریق سفارش پستی، قالی و فرش، گبه و گلیم خدمات خرده 62346

 .بندی نشده است ای دیگر طبقهفروشی از طریق سفارش پستی، اقالم و تجهیزات منزل که در ج خدمات خرده 62349
 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62349

 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مصرفی متفرقه خدمات خرده 6235
 افزار و نوشتفروشی از طریق سفارش پستی، کتاب، روزنامه، مجله  خدمات خرده 62351
 افزار فروشی از طریق سفارش پستی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62351



551 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62352
 فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62352

 بازی و وسایل سرگرمی فروشی از طریق سفارش پستی، انواع اسباب دمات خردهخ 62353
 بازی و وسایل سرگرمی فروشی از طریق سفارش پستی، انواع اسباب خدمات خرده 62353

 آالت فروشی از طریق سفارش پستی، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهر خدمات خرده 62354
 ق سفارش پستی، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالتفروشی از طری خدمات خرده 62354

 )شامل دوچرخه(فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62355
 )شامل دوچرخه(فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62355

 ازم سفرفروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای چرمی و لو خدمات خرده 62356
 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62356

 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62359
 .بندی نشده است  طبقهفروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر خدمات خرده 62359

 فروشی از طریق سفارش پستی، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی خدمات خرده 6236
 فروشی از طریق سفارش پستی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62361
 فروشی از طریق سفارش پستی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62361

آالت، اتـصاالت و اتـصاالت بهداشـتی و سـرامیکی، لـوازم               وشی از طریق سفارش پستی، یـراق      فر  خدمات خرده  62362
 الکتریکی ساختمان

 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی از طریق سفارش پستی، یراق خدمات خرده 62362

 ها غذ دیواری و انواع پوشش کففروشی از طریق سفارش پستی، کا خدمات خرده 62363
 ها فروشی از طریق سفارش پستی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62363

 فروشی از طریق سفارش پستی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62364
 فروشی از طریق سفارش پستی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62364

 ارش پستی، لوازم فلزی کار و ابزار دستیفروشی از طریق سف خدمات خرده 62365
 فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62365

 فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت شیمیایی و دارویی خدمات خرده 6237
  مصنوعیهای ورزینفروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی  خدمات خرده 62371
 فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت شیمیایی صنعتی خدمات خرده 62371



552 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مصنوعی فروشی از طریق سفارش پستی، رزین خدمات خرده 62371

  شیمیایی–فروشی از طریق سفارش پستی، کود و محصوالت کشاورزی خدمات خرده 62372
  شیمیایی–کود و محصوالت کشاورزیفروشی از طریق سفارش پستی،  خدمات خرده 62372

 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62373
 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62373

 فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خرده 62374
 روشی از طریق سفارش پستی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدیف خدمات خرده 62374

 های آرایشی و دستشویی فروشی از طریق سفارش پستی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62375
 های آرایشی و دستشویی فروشی از طریق سفارش پستی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62375

 کننده فروشی از طریق سفارش پستی، مواد پاک خدمات خرده 62376
 کننده فروشی از طریق سفارش پستی، مواد پاک خدمات خرده 62376

 آالت، تجهیزات و ملزومات فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 6238
ها و ضـمائم      ا و قسمت  پیم  فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف           خدمات خرده  62381

 مربوط
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف خدمات خرده 62381

 فروشی از طریق سفارش پستی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62382
  سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخهفروشی از طریق سفارش پستی، خدمات خرده 62382

 فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62383
 فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62383

 افزاری های نرم تر و بستهفروشی از طریق سفارش پستی، کامپیو خدمات خرده 62384
 فروشی از طریق سفارش پستی، فالپی و سی دی خدمات خرده 62384

 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62385
 ن و باغ شامل تراکتورآالت و تجهیزات کشاورزی، چم فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62385

 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62386
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62386

الت و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خـاص سـایر           آ  فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین       خدمات خرده  62387
 ها فعالیت



553 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها آالت و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فعالیت فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62387

 ای دیگربندی نشده در ج آالت و تجهیزات طبقه فروشی از طریق سفارش پستی، سایر ماشین خدمات خرده 62389
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی از طریق سفارش پستی، سایر ماشین خدمات خرده 62389

 فروشی از طریق سفارش پستی، سایر محصوالت خدمات خرده 6239
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی از طریق سفارش پستی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62391
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی از طریق سفارش پستی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62391

 فروشی از طریق سفارش پستی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62392
 فروشی از طریق سفارش پستی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62392

 فروشی از طریق سفارش پستی، چوب نتراشیده ت خردهخدما 62393
 فروشی از طریق سفارش پستی، چوب نتراشیده خدمات خرده 62393

 فروشی از طریق سفارش پستی، کاغذ و مقوا خدمات خرده 62394
 فروشی از طریق سفارش پستی، کاغذ و مقوا خدمات خرده 62394

 ی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافتفروشی از طریق سفارش پست خدمات خرده 62395
 فروشی از طریق سفارش پستی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62395
 فروشی از طریق سفارش پستی، ضایعات برای بازیافت خدمات خرده 62395

 های نساجی فروشی از طریق سفارش پستی، نخ خدمات خرده 62396
 های نساجی وشی از طریق سفارش پستی، نخفر خدمات خرده 62396

 فروشی، از طریق سفارش پستی، برق خدمات خرده 62397
 فروشی، از طریق سفارش پستی، برق خدمات خرده 62397

 فروشی، از طریق سفارش پستی، آب خدمات خرده 62398
 فروشی، از طریق سفارش پستی، آب خدمات خرده 62398

بندی نشده در جای      ز طریق سفارش پستی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه           فروشی ا   خدمات خرده  62399
 دیگر

 بندی نشده در جای دیگر فروشی از طریق سفارش پستی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده 62399

 فروشی غیر فروشگاهی سایر خدمات خرده 624
 یر فروشگاهی، مواد خام کشاورزی و حیوانات زندهفروشی غ سایر خدمات خرده 6241

های روغنی، بذرهای روغنی و غـذای        های روغنی و میوه     ها و دانه    فروشی غیر فروشگاهی، دانه     سایر خدمات خرده   62411
 دام



554 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 غذای دامهای روغنی، بذرهای روغنی و  های روغنی و میوه ها و دانه فروشی غیر فروشگاهی، دانه سایر خدمات خرده 62411

 فروشی غیر فروشگاهی، گل و گیاه سایر خدمات خرده 62412
 فروشی غیر فروشگاهی، گل و گیاه سایر خدمات خرده 62412

 آوری نشده فروشی غیر فروشگاهی، تنباکوی عمل سایر خدمات خرده 62413
 آوری نشده فروشی غیر فروشگاهی، تنباکوی عمل سایر خدمات خرده 62413

 آموز فروشی غیر فروشگاهی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست  خدمات خردهسایر 62414
 آموز فروشی غیر فروشگاهی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست سایر خدمات خرده 62414

 فروشی غیر فروشگاهی، پوست خام، پوست و چرم سایر خدمات خرده 62415
 ست خام، پوست و چرمفروشی غیر فروشگاهی، پو سایر خدمات خرده 62415

 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62419
 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62419

 آشامیدنی و دخانیاتفروشی غیر فروشگاهی، غذا،  سایر خدمات خرده 6242
 ها ها و سبزی فروشی غیر فروشگاهی، میوه سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، موز سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، ازگیل سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، انبه سایر خدمات خرده 62421
  فروشگاهی، توت سفیدفروشی غیر سایر خدمات خرده 62421
 فرنگی فروشی غیر فروشگاهی، توت سایر خدمات خرده 62421
 توت فروشی غیر فروشگاهی، شاه سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، گرمک سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، لیموترش سایر خدمات خرده 62421
 فروشگاهی، هندوانهفروشی غیر  سایر خدمات خرده 62421

 های خوراکی ها و چربی فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن سایر خدمات خرده 62422
 های خوراکی ها و چربی فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن سایر خدمات خرده 62422

 ت ماکیان و شکارفروشی غیر فروشگاهی، گوش سایر خدمات خرده 62423
 فروشی غیر فروشگاهی، گوشت ماکیان و شکار سایر خدمات خرده 62423

 فروشی غیر فروشگاهی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی سایر خدمات خرده 62424
  دریاییفروشی غیر فروشگاهی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای سایر خدمات خرده 62424



555 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی غیر فروشگاهی، شیرینی سایر خدمات خرده 62425
 های شکری و محصوالت نانوایی  فروشی غیر فروشگاهی، شیرینی سایر خدمات خرده 62425

 ها فروشی غیر فروشگاهی، آشامیدنی سایر خدمات خرده 62426
 اهی، نوشابهفروشی غیر فروشگ سایر خدمات خرده 62426

 جات  هی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی غیر فروشگا سایر خدمات خرده 62427
 جات  هی، قهوه، چای، کاکائو و ادویهفروشی غیر فروشگا سایر خدمات خرده 62427

 فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت دخانی سایر خدمات خرده 62428
 هی، سیگارفروشی غیر فروشگا سایر خدمات خرده 62428

 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، آدامس سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، بستنی سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، بالل سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، بیسکویت ایر خدمات خردهس 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پسته تازه سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پشمک سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پفک سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، چغاله بادام سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، زالزالک ر خدمات خردهسای 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، فلفل تازه سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، گوجه سبز سایر خدمات خرده 62429

    
  فروشی غیر فروشگاهی، منسوجات، پوشاک و پاپوش سایر خدمات خرده  6243

   نخ و پارچهفروشی غیر فروشگاهی، سایر خدمات خرده  62431
 فروشی غیر فروشگاهی، نخ و پارچه سایر خدمات خرده 62431

فروشی غیر فروشگاهی، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پـرده تـوری و                   سایر خدمات خرده   62432
 اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پـرده تـوری و اقـالم مختلـف         فروشی غیر فروشگاهی، انواع مالفه      سایر خدمات خرده   62432
 منزل از مواد نسجی

 فروشی غیر فروشگاهی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک سایر خدمات خرده 62433
 فروشی غیر فروشگاهی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک سایر خدمات خرده 62433



556 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی غیر فروشگاهی، پاپوش سایر خدمات خرده 62434
 فروشی غیر فروشگاهی، پاپوش سایر خدمات خرده 62434

 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل سایر خدمات خرده 6244
 فروشی غیر فروشگاهی، مبلمان منزل سایر خدمات خرده 62441
 وشگاهی، مبلمان منزلفروشی غیر فر سایر خدمات خرده 62441

فروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای                سایر خدمات خرده   62442
 موسیقی

 فروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی سایر خدمات خرده 62442

 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل روشنایی مات خردهسایر خد 62443
 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل روشنایی سایر خدمات خرده 62443

 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم منزل سایر خدمات خرده 62444
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم منزل سایر خدمات خرده 62444

  متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسیفروشی غیر فروشگاهی، لوازم سایر خدمات خرده 62445
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی سایر خدمات خرده 62445

 ای و سایر ظروف چوبی پنبه فروشی غیر فروشگاهی، کارهای حصیری، محصوالت چوب سایر خدمات خرده 62446
 ای و سایر ظروف چوبی پنبه فروشی غیر فروشگاهی، کارهای حصیری، محصوالت چوب سایر خدمات خرده 62446

 فروشی غیر فروشگاهی، قالی و فرش، گلیم و گبه سایر خدمات خرده 62446
 فروشی غیر فروشگاهی، قالی و فرش، گلیم و گبه سایر خدمات خرده 62446

 .بندی نشده است شگاهی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقهفروشی غیر فرو سایر خدمات خرده 62449
 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62449

 فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای مصرفی متفرقه سایر خدمات خرده 6245
 افزار ر فروشگاهی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشتفروشی غی سایر خدمات خرده 62451
 افزار فروشی غیر فروشگاهی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت سایر خدمات خرده 62451

 فروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق سایر خدمات خرده 62452
  اپتیکی و ابزار دقیقفروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات عکاسی، سایر خدمات خرده 62452

 بازی و وسایل سرگرمی فروشی غیر فروشگاهی، انواع اسباب سایر خدمات خرده 62453
 بازی و وسایل سرگرمی فروشی غیر فروشگاهی، انواع اسباب سایر خدمات خرده 62453



557 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت فروشی غیر فروشگاهی، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهر سایر خدمات خرده 62454
 فروشی غیر فروشگاهی، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالت سایر خدمات خرده 62454

 )شامل دوچرخه(فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای ورزشی  سایر خدمات خرده 62455
 )شامل دوچرخه(فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای ورزشی  سایر خدمات خرده 62455

 اهی، کاالهای چرمی و لوازم سفرفروشی غیر فروشگ سایر خدمات خرده 62456
 فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای چرمی و لوازم سفر سایر خدمات خرده 62456

 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62459
 .بندی نشده است فرقه که در جای دیگر طبقهفروشی غیر فروشگاهی، کاالهای مصرفی مت سایر خدمات خرده 62459

 فروشی غیر فروشگاهی، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی سایر خدمات خرده 6246
 فروشی غیر فروشگاهی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت سایر خدمات خرده 62461
 فروشی غیر فروشگاهی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت سایر خدمات خرده 62461

آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی           فروشی غیر فروشگاهی، یراق     سایر خدمات خرده   62462
 ساختمان

 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی غیر فروشگاهی، یراق سایر خدمات خرده 62462

 ها  فروشگاهی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کففروشی غیر سایر خدمات خرده 62463
 ها فروشی غیر فروشگاهی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف سایر خدمات خرده 62463

 فروشی غیر فروشگاهی، رنگ، جال و الک سایر خدمات خرده 62464
 فروشی غیر فروشگاهی، رنگ، جال و الک سایر خدمات خرده 62464

 روشی غیر فروشگاهی، لوازم فلزی کار و ابزار دستیف سایر خدمات خرده 62465
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی سایر خدمات خرده 62465

 فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت شیمیایی و دارویی سایر خدمات خرده 6247
  مصنوعیهای ورزینفروشی غیر فروشگاهی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی  سایر خدمات خرده 62471
 فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت شیمیایی صنعتی سایر خدمات خرده 62471
  مصنوعیهای رزینفروشی غیر فروشگاهی، محصوالت  سایر خدمات خرده 62471

  شیمیایی–فروشی غیر فروشگاهی، کود و محصوالت کشاورزی سایر خدمات خرده 62472
  شیمیایی–فروشگاهی، کود و محصوالت کشاورزیفروشی غیر  سایر خدمات خرده 62472

 فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای دارویی و پزشکی سایر خدمات خرده 62473



558 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای دارویی و پزشکی سایر خدمات خرده 62473

 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی سایر خدمات خرده 62474
 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خردهسایر  62474

 های آرایشی و دستشویی فروشی غیر فروشگاهی، عطریات، لوازم آرایش و صابون سایر خدمات خرده 62475
 های آرایشی و دستشویی فروشی غیر فروشگاهی، عطریات، لوازم آرایش و صابون سایر خدمات خرده 62475

 کننده فروشی غیر فروشگاهی، مواد پاک دمات خردهسایر خ 62476
 کننده فروشی غیر فروشگاهی، مواد پاک سایر خدمات خرده 62476

 آالت، تجهیزات و ملزومات فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 6248
هـا و ضـمایم       ا و قسمت  پیم  فروشی غیر فروشگاهی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف         سایر خدمات خرده   62481

 مربوط
 ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت فروشی غیر فروشگاهی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف سایر خدمات خرده 62481

 فروشی غیر فروشگاهی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه سایر خدمات خرده 62482
 یر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخهفروشی غیر فروشگاهی، سا سایر خدمات خرده 62482

 فروشی غیر فروشگاهی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری سایر خدمات خرده 62483
 فروشی غیر فروشگاهی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری سایر خدمات خرده 62483

 افزاری های نرم ستهفروشی غیر فروشگاهی، کامپیوتر و ب سایر خدمات خرده 62484
 فروشی غیر فروشگاهی، فالپی و سی دی سایر خدمات خرده 62484

 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62485
 امل تراکتورآالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ ش فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62485

 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62486

 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62486

تی و تجهیزات و ملزومـات عملیـاتی مربـوط،    آالت صنع فروشی غیر فروشگاهی، سایر ماشین  سایر خدمات خرده   62487
 ها خاص سایر فعالیت

آالت صنعتی و تجهیـزات و ملزومـات عملیـاتی مربـوط، خـاص سـایر                  فروشی غیر فروشگاهی، سایر ماشین      سایر خدمات خرده   62487
 ها فعالیت

 شده در جای دیگربندی ن آالت و تجهیزات طبقه فروشی غیر فروشگاهی، سایر ماشین سایر خدمات خرده 62489
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی غیر فروشگاهی، سایر ماشین سایر خدمات خرده 62489

 فروشی غیر فروشگاهی، سایر محصوالت خدمات خرده 6249



559 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت جامد، مایع و گاز فروشی غیر فروشگاهی، سوخت و محصوالت مربوط به سایر خدمات خرده 62491
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی غیر فروشگاهی، سوخت و محصوالت مربوط به خرده 62491

 فروشی غیر فروشگاهی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی سایر خدمات خرده 62492
 فروشی غیر فروشگاهی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی سایر خدمات خرده 62492
 وشی غیر فروشگاهی، سنگ معدن فلزاتفر سایر خدمات خرده 62492
 فروشی غیر فروشگاهی، فلز به شکل ابتدایی سایر خدمات خرده 62492

 فروشی غیر فروشگاهی، چوب نتراشیده سایر خدمات خرده 62493
 فروشی غیر فروشگاهی، چوب نتراشیده سایر خدمات خرده 62493

  مقوافروشی غیر فروشگاهی، کاغذ و سایر خدمات خرده 62494
 فروشی غیر فروشگاهی، کاغذ و مقوا سایر خدمات خرده 62494

 فروشی غیر فروشگاهی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت سایر خدمات خرده 62495
 فروشی غیر فروشگاهی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت سایر خدمات خرده 62495
 ، ضایعات برای بازیافتفروشی غیر فروشگاهی سایر خدمات خرده 62495

 های نساجی فروشی غیر فروشگاهی، نخ سایر خدمات خرده 62496
 های نساجی فروشی غیر فروشگاهی، نخ خدمات خرده 62496

 فروشی غیر فروشگاهی، برق سایر خدمات خرده 62497
 فروشی غیر فروشگاهی، برق سایر خدمات خرده 62497

 فروشگاهی، آبفروشی غیر  سایر خدمات خرده 62498
 فروشی غیر فروشگاهی، آب سایر خدمات خرده 62498

بندی نـشده در جـای        فروشی غیر فروشگاهی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه            سایر خدمات خرده   62499
 دیگر

  در جای دیگربندی نشده فروشی غیر فروشگاهی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه سایر خدمات خرده 62499

 الزحمه یا قرارداد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 625
 الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6251

هـای روغنـی و بـذرهای         های روغنی و میـوه      ها و دانه    الزحمه یا قرارداد، دانه     فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62511
 غنی و غذای دامرو

 های روغنی و بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62511

 الزحمه یا قرارداد، گل و گیاه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62512
 ل و گیاهالزحمه یا قرارداد، گ فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62512



560 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62513
 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62513

 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62514
 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62514

 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62515
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62515

بنـدی نـشده      الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگـر طبقـه              شی بر اساس حق   فرو  خدمات خرده  62519
 .است

 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62519

 ی و دخانیاتالزحمه یا قرارداد، غذا، آشامیدن فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6252
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62521
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62521

هـای   هـا و چربـی   الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخـم ماکیـان و روغـن    فروشی بر اساس حق   خدمات خرده  62522
 خوراکی

 های خوراکی ها و چربی الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62522

 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62523
 کارالزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و ش فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62523

 الزحمه یا قرارداد، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62524
 الزحمه یا قرارداد، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62524

 های شکری و محصوالت نانوایی  قرارداد، شیرینیالزحمه یا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62525
 های شکری و محصوالت نانوایی الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62525

 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62526
 ها یدنیالزحمه یا قرارداد، آشام فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62526

 جات  اد، قهوه، چای، کاکائو و ادویهالزحمه یا قرارد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62527
 جات  اد، قهوه، چای، کاکائو و ادویهالزحمه یا قرارد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62527

 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62528
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی بر اساس حق ات خردهخدم 62528



561 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62529
 ه استبندی نشد الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62529

 الزحمه یا قرارداد، منسوجات، پوشاک و پاپوش فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6253
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62531
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62531

 قرارداد، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پـرده             الزحمه یا   فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62532
 توری و اقالم مختلف منزل از مواد نسجی

الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه، سفره، رومیزی و روبالشی از کتان، پرده، پرده تـوری و اقـالم                    فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62532
 مختلف منزل از مواد نسجی

 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62533
 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62533

 الزحمه یا قرارداد، پاپوش فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62534
 الزحمه یا قرارداد، پاپوش فروشی بر اساس حق دمات خردهخ 62534

 الزحمه یا قرارداد، لوازم، اقالم و تجهیزات منزل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6254
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62541
 مان منزلالزحمه یا قرارداد، مبل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62541

الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و               فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62542
 نوارهای موسیقی

الزحمه یا قرارداد، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لـوازم و صـفحات موسـیقی، نـت و نوارهـای                     فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62542
 موسیقی

 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62543
 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62543

 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62544
 م منزلالزحمه یا قرارداد، لواز فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62544

الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشـق، ظـروف گلـی و                  فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62545
 ظروف مسی

 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62545

ای، سـایر ظـروف       پنبـه   الزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری، محصوالت چـوب          بر اساس حق   فروشی  خدمات خرده  62546



562 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چوبی
 الزحمه یا قرارداد، قالی و فرش، گلیم و گبه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62546

ی نـشده   بند  الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه             فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62549
 است

 بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62549

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6255
 افزار زنامه، مجله و نوشتالزحمه یا قرارداد، کتاب، رو فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62551
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62551

 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62552
 جهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیقالزحمه یا قرارداد، ت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62552

 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62553
 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62553

 اد، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالتالزحمه یا قرارد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62554
 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62554

 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62555
 )شامل دوچرخه(یا قرارداد، کاالهای ورزشی الزحمه  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62555

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چرمی و لوازم سفر فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62556
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چرمی و لوازم سفر فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62556

بندی نـشده   های مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقهالزحمه یا قرارداد، کاال فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62559
 است

 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62559

 الزحمه یا قرارداد، مصالح و لوازم فلزی کار ساختمانی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6256
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی بر اساس حق ات خردهخدم 62561
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62561

م آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لـواز          الزحمه یا قرارداد، یراق     فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62562
 الکتریکی ساختمان

آالت، اتـصاالت و اتـصاالت بهداشـتی و سـرامیکی، لـوازم الکتریکـی        الزحمه یا قرارداد، یراق فروشی بر اساس حق  خدمات خرده  62562
 ساختمان



563 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62563
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف اساس حقفروشی بر  خدمات خرده 62563

 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62564
 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62564

 فلزی کار و ابزار دستیالزحمه یا قرارداد، لوازم  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62565
 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62565

 الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی و دارویی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6257
 های مصنوعی ی صنعتی و رزینالزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اساس فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62571
 های مصنوعی الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی و رزین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62571

  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62572
  شیمیایی–قرارداد، کود و محصوالت کشاورزیالزحمه یا  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62572

 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62573
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62573

 ابزار جراحی ارتوپدیالزحمه یا قرارداد، وسایل و  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62574
 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62574

 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد، عطریات، لوازم آرایش و صابون فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62575
 های آرایشی و دستشویی د، عطریات، لوازم آرایش و صابونالزحمه یا قراردا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62575

 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62576
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62576

 جهیزات و ملزوماتآالت، ت الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6258
هـا و     پیما و قسمت    الزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف         فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62581

 ضمائم مربوط
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت الزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62581

 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62582
 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62582

  مبلمان اداریالزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات ادارای شامل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62583
 الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62583



564 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 افزاری های نرم الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر و بسته فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62584
 سی دیالزحمه یا قرارداد، فالپی و  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62584

آالت و تجهیـزات کـشاورزی، چمـن و بـاغ پامبـل               الزحمه یا قرارداد، ماشین     فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62585
 تراکتور

 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ پامبل تراکتور الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62585

 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62586
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62586

و ملزومات عملیـاتی    آالت صنعتی و تجهیزات       الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین      فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62587
 ها مربوط، خاص سایر فعالیت

آالت صنعتی و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربـوط، خـاص    الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین فروشی بر اساس حق   خدمات خرده  62587
 ها سایر فعالیت

بنـدی نـشده در جـای         قهآالت و تجهیزات طب     الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین      فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62589
 دیگر

 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62589

 الزحمه یا قرارداد، سایر محصوالت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 6259
 صورت جامد، مایع و گاز  و محصوالت مربوط بهالزحمه یا قرارداد، سوخت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62591
 صورت جامد، مایع و گاز الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62591

 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592
 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی بر اساس حقفروشی  خدمات خرده 62592
 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن فلزات فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592
 الزحمه یا قرارداد، فلز به شکل ابتدایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592

 رداد، چوب نتراشیدهالزحمه یا قرا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62593
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62593

 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62594
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62594

 حمه یا قرارداد، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافتالز فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62495
 الزحمه یا قرارداد، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62495
 الزحمه یا قرارداد، ضایعات برای بازیافت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62495



565 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های نساجی  قرارداد، نخالزحمه یا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62596
 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62596

 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62597
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62597

 اد، آبالزحمه یا قرارد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62598
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62598

بندی نـشده     الزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصو الت طبقه             فروشی بر اساس حق     خدمات خرده  62599
 در جای دیگر

 بندی نشده در جای دیگر  سایر محصوالت طبقهالزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر فلزی و فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62599

 محل اقامت، خدمات سرو غذا و آشامیدنی 63
 خدمات مربوط به محل اقامت 631

 خدمات اقامت در هتل و متل 6311
 خدمات اقامت در هتل و متل 63110
 خدمات اقامت در هتل 63110
 خدمات اقامت در متل 63110
 ا در مهمانسر خدمات اقامت 63110
   در مسافرخانه خدمات اقامت 63110

 سایر خدمات مربوط به محل اقامت 6319
 های تفریحی خدمات مراکز و خانه 63191
   مربوط  و خدمات  بزرگساالن  برای اردوگاه 63191
   مربوط  و خدمات  خانواده  برای اردوگاه 63191

   مبله  اقامتی  تسهیالت  کرایه خدمات 63192
   خصوصی های  آپارتمان کرایه 63192
   مبله های  اتاق کرایه 63192
  روزی  شبانه های  پانسیون کرایه 63192
   خصوصی  منازل کرایه 63192
   آپارتمانی های  هتل کرایه 63192

 های جوانان خدمات خوابگاه 63193
 های جوانان خدمات خوابگاه 63193
  مربوطهای جوانان و خدمات خوابگاه 63193



566 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات اردوگاه آموزشی و تعطیالت برای بچه 63194
 ها خدمات اردوگاه آموزشی و تعطیالت برای بچه 63194
 ها و خدمات مربوط اردوگاه برای بچه 63194
 اردوگاه برای جوانان و خدمات مربوط 63194

 خدمات اماکن استقرار کمپ و کاروان 63195
 کمپخدمات اماکن استقرار  63195
 خدمات اماکن استقرار کاروان 63195

 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  اقامت سایر خدمات 63199
  کارگری های ، خوابگاه  اقامتی  تسهیالت خدمات 63199
  دانشجویی های ، خوابگاه  اقامتی  تسهیالت خدمات 63199

 خدمات سرو غذا 632
 ه تمام خدمات رستورانخدمات سرو غذا به همرا 6321

 خدمات سرو غذا به همراه تمام خدمات رستوران 63210
 خدمات سروغذا به همراه خدمات رستوران 63210

 سرویس خدمات سرو غذا در تسهیالت سلف 6322
 سرویس خدمات سرو غذا در تسهیالت سلف 63220
 سرویس خدمات سرو غذا در سلف 63220
 خدمات بوفه 63220

 مات غذا رسانی، تدارک غذا برای بیرونخد 6323
 خدمات غذا رسانی، تدارک غذا برای بیرون 63230
 خدمات آماده کردن و عرضه غذا به خطوط هوایی 63230
 خدمات تدارک غذا برای بیرون 63230
 خدمات غذا رسانی برای بیرون 63230

 سایر خدمات سرو غذا 6329
 سایر خدمات سرو غذا 63290
   بستنی های خدمات غرفه 63290
   سرو کیک های  محل خدمات 63290
   چیپس های واگن 63290

   در محل  مصرف  برای  سرو آشامیدنی خدمات 633
   در محل  مصرف  برای  سرو آشامیدنی خدمات 6330



567 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   در محل  مصرف  برای  سرو آشامیدنی خدمات 63300
  خدمات مربوط  در محل و  مصرف  برای خدمات سرو آشامیدنی 63300

  و نقل زمینی خدمات حمل 64
 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 641

 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 6410
 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 64100

 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 64100

 آهن  و نقل با راه خدمات حمل  642
 آهن  خدمات حمل و نقل مسافر با راه 6421

 آهن   و نقل بین شهری مسافر با راه خدمات حمل 64211
  آهن  راه  وسیله نقلیه همراه مسافر با شهری خدمات حمل و نقل بین  64211
 آهن  راه  اثاث همراه مسافر با  شهری خدمات حمل و نقل بین 64211
  آهن  راه انات همراه مسافر باحیو  شهری  خدمات حمل و نقل بین 64211
  آهن  راه  سایر وسایل همراه مسافر با  شهری خدمات حمل و نقل بین 64211

 آهن  خدمات حمل و نقل شهری و حومه شهری مسافر با راه 64212
  آهن، مترو یا منو ریل  راه  سایر وسایل همراه مسافر با خدمات حمل و نقل شهری 64212
 آهن، مترو یا منو ریل  راه  و حومه شهری اثاث همراه مسافر با  و نقل شهریخدمات حمل 64212
 آهن، مترو یا منوریل حیوانات همراه مسافر با راه  و حومه شهری  خدمات حمل و نقل شهری 64212
  مترو  و حومه شهری مسافر با خدمات حمل و نقل شهری 64212
  منو ریل  مسافر با و حومه شهری خدمات حمل و نقل شهری 64212

 آهن و نقل بار توسط راه خدمات حمل  6422
 دار های یخچال آهن با واگن  و نقل بار توسط راه خدمات حمل 64221
   سرد شده صورت ویژه  به  که هایی  در واگن آهن  راه  منجمد توسط خدمات حمل و نقل کاالهای 64221

 آهن تانکر توسط راههای   و نقل بار با واگن خدمات حمل 64222
 دار ویژه تانکر های   در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل آب به 64222
  دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  گاز به خدمات حمل و نقل انواع 64222
 دار ویژه تانکر  های  در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل بنزین به 64222
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به 64222
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  مایعات به خدمات حمل و نقل سایرانواع 64222
 دار ویژه  تانکر های ر واگن د آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به 64222
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  به  خام خدمات حمل و نقل نفت 64222
 دار ویژه  تانکر های در واگن آهن  فله با راه صورت  سفید به خدمات حمل و نقل نفت 64222



568 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آهن  لبه با راه  بیهای  وسیله واگن  و نقل بار در کانتینر به خدمات حمل 64223
 آهن  لبه با راه  های بی وسیله واگن های مخصوص به   و نقل بار در جعبه خدمات حمل 64223
 آهن  لبه با راه  های بی وسیله واگن های مخصوص به بندی  و نقل بار در بسته خدمات حمل 64223

 آهن  های پستی با راه  و نقل نامه و بسته خدمات حمل 64224
  برای شرکت ملی پست آهن  راه های پستی توسط  و بسته خدمات حمل و نقل نامه 64224
 ها  برای سایر شرکت آهن  راه های پستی توسط  بسته خدمات حمل و نقل نامه و 64224

 آهن و نقل بار با راه سایر خدمات حمل  64229
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل آرد 64229
  آهن  راه خدمات حمل و نقل اتومبیل توسط 64229
  آهن  راه  توسط صورت فله  به  سنگ خدمات حمل و نقل زغال 64229
  آهن  راه توسط خدمات حمل و نقل سایر بارها  64229
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل سیمان 64229
  آهن  راه ط توس صورت فله  به خدمات حمل و نقل غالت 64229
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل ماسه 64229

 آهن  کشی توسط راه خدمات پیشرانی یا یدک 6423
 آهن کشی توسط راه خدمات پیشرانی یا یدک 64230
 های پایانه ها بین محوطه خدمات جا به جایی واگن 64230
  آهن های راه  یستگاهها بین ا کشی برای حرکت واگن خدمات یدک 64230
 ها ها در اطراف کارخانه کشی برای حرکت واگن خدمات یدک 64230

 ای و نقل جاده خدمات حمل  643
 ای مسافر، دارای برنامه زمانی و نقل جاده خدمات حمل  6431

  و نقل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی خدمات حمل 64311
   زمانی  برنامه  مسافر با اتوبوس برقی دارای  شهری  و حومه  شهریخدمات حمل و نقل 64311
  زمانی  برنامه   مسافر با اتوبوس دارای  شهری  و حومه خدمات حمل و نقل شهری 64311
  مسافر با اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی  شهری خدمات حمل و نقل شهری و حومه 64311
   زمانی  برنامه  مسافر با تراموا دارای  شهری حومه و  شهری خدمات حمل و نقل  64311
   زمانی  برنامه بوس دارای  مسافر با مینی  شهری  و حومه خدمات حمل و نقل شهری 64311
 زمانی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی  برنامه  دارای شهری  خدمات حمل و نقل  64311

 ل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی با هدف خاصو نق خدمات حمل  64312
 آموزان توسط سرویس مدارس خدمات حمل و نقل دانش 64312
 ها خدمات حمل و نقل دانشجویان توسط سرویس دانشگاه 64312



569 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات حمل و نقل کارگران توسط سرویس کارخانجات 64312
 س اداراتخدمات حمل و نقل کارمندان توسط سروی 64312
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  اتوبوس برقی شهری و حومه شهری دارای خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  اتوبوس شهری و حومه شهری دارای خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312
    خاص  با هدف زمانی  برنامه  دارای  شهریمسافر توسط تراموای شهری و حومه خدمات حمل و نقل  64312
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه بوس شهری و حومه شهری دارای  مینی خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312

  و نقل بین شهری مسافر، دارای برنامه زمانی خدمات حمل 64313
  حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافیزمانی بار و  برنامه   دارای خدمات حمل و نقل بین شهری 64313
   زمانی  برنامه بوس دارای  مینی  مسافر توسط بین شهری خدمات حمل و نقل  64313
   زمانی  برنامه  دارای  برقی  اتوبوس  مسافر توسط  شهری خدمات حمل و نقل بین 64313
   زمانی  برنامه  دارای اتوبوس  مسافر توسط  شهری خدمات حمل و نقل بین 64313
  زمانی  برنامه  شهری مسافر توسط تراموای دارای بین خدمات حمل و نقل  64313
 های تعاونی مسافربری خدمات حمل و نقل شرکت 64313

  و نقل بین شهری مسافر، دارای برنامه زمانی با هدف خاص خدمات حمل 64314
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای  برقی  اتوبوس وسطبین شهری مسافر ت  خدمات حمل و نقل  64314
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای  اتوبوس بین شهری مسافر توسط خدمات حمل و نقل  64314
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه بوس دارای  مینی  مسافر توسط بین شهری خدمات حمل و نقل  64314
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای مسافر توسط تراموای بین شهری خدمات حمل و نقل  64314

 بندی نشده در جای دیگر و نقل مسافر، دارای برنامه زمانی، طبقه سایر خدمات حمل  64319

64319 
و باال بر اسـکی  فریک  ، تله کابین  خدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی با قطار کابلی، تله                

  زمانی  برنامه دارای
  شهری دارای برنامه زمانی خدمات حمل و نقل مسافر با اتوبوس برای مشاهده نقاط دیدنی 64319
  دارای برنامه زمانی خدمات حمل و نقل مسافر با باالبر اسکی 64319
  دارای برنامه زمانی فریک خدمات حمل و نقل مسافر با تله 64319
  دارای برنامه زمانی کابین دمات حمل و نقل مسافر با تلهخ 64319
 بندی نشده در جاهای دیگر و دارای برنامه زمانی  زمینی طبقه خدمات حمل و نقل مسافر با سایر وسایل نقلیه مکانیزه 64319
  دارای برنامه زمانی خدمات حمل و نقل مسافر با قطار کابلی 64319

 ای مسافر، بدون برنامه زمانی ده و نقل جا خدمات حمل 6432
 رانی خدمات تاکسی 64321
 خدمات تاکسی تلفنی 64321
 خدمات تاکسی خطوط 64321
   فرودگاه  سرویس  تاکسی خدمات 64321
 خدمات تاکسی شهری 64321



570 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   فرودگاه  تاکسی ویژه خدمات 64321
  آهن رانی ایستگاه راه  تاکسی خدمات 64321
  مسافری رانی بنادر تاکسی  خدمات 64321
  رانی ترمینال تاکسی خدمات 64321

 های مسافری با راننده خدمات کرایه اتومبیل 64322
 خدمات آژانس اتومبیل سواری 64322
 خدمات آژانس اتومبیل کرایه 64322
 خدمات آژانس تاکسی تلفنی 64322
 روزی خدمات آژانس تاکسی تلفنی شبانه 64322
 ت آژانس تاکسی سرویسخدما 64322
 خدمات آژانس کرایه اتومبیل 64322
 خدمات آژانس کرایه تاکسی 64322
 خدمات حمل مسافر دربستی داخل و خارج شهر 64322
 خدمات در بستی مسافربرهای شخصی 64322
   اتومبیل با راننده برای مراسم ازدواج  کرایه خدمات 64322
 یخدمات کرایه اتومبیل ساعت 64322
 خدمات مسافربرهای راهی 64322
 خدمات مسیری مسافربرهای شخصی 64322

 بوس با راننده خدمات کرایه اتوبوس، مینی 64323
  برای سایر اهداف با راننده  اتوبوس  خدمات کرایه 64323
   برای مراسم ازدواج  اتوبوس با راننده  کرایه خدمات 64323
  برای مراسم سوگواری راننده اتوبوس با   کرایه خدمات 64323
   مناظر با راننده  برای تماشای  کرایه اتوبوس خدمات 64323
   به تور شهری با راننده  مربوط   کرایه اتوبوس خدمات 64323
   با راننده  سیاحتی های  اتوبوس  کرایه خدمات 64323
   مناظر با راننده  برای تماشای بوس   کرایه مینی خدمات 64323
   با راننده  سیاحتی بوس   مینی  کرایه خدمات 64323
   به تور شهری با راننده  مربوط  بوس   کرایه مینی خدمات 64323
  برای مراسم ازدواج با راننده   بوس  مینی  کرایه خدمات 64323
  برای سایر اهداف  با راننده بوس  مینی خدمات کرایه 64323
  با راننده برای مراسم سوگواری  بوس ی مین  کرایه خدمات 64323

 .شود وسیله انسان یا حیوان کشیده می ای که به ای مسافر توسط وسایل نقلیه  و نقل جاده خدمات حمل 64324
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط درشکه با راننده 64324



571 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات حمل و نقل مسافر توسط دلیجان با راننده 64324
 نقل مسافر توسط کالسکه با رانندهخدمات حمل و  64324
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط گاری با راننده 64324

 .بندی نشده است ای مسافر بدون برنامه زمانی، که در جای دیگر طبقه و نقل جاده سایر خدمات حمل  64329
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط حیوانات 64329
 چرخهخدمات حمل و نقل مسافر توسط دو 64329
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط موتورسیکلت 64329

 ای بار و نقل جاده خدمات حمل  6433
 دار ای بار توسط وسایل نقلیه یخچال و نقل جاده  خدمات حمل 64331
 دار  یخچال  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64331
   سرد شده  ویژه صورتی هایی که به وسیله اتومبیل  به نجمد یا سرد شده م  کاالهای ای خدمات حمل و نقل جاده 64331

 تریلرها های تانکر یا نیمه ای بار توسط کامیون و نقل جاده خدمات حمل  64332
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل آب به 64332
 های تانکردار میون توسط کا  فله صورت خدمات حمل و نقل بنزین به 64332
   تانکر ویژه های  در کامیون  فله صورت  مایعات به ای سایر انواع خدمات حمل و نقل جاده 64332
   ویژه های  توسط کامیون  فله صورت  سایر گازها به ای خدمات حمل و نقل جاده 64332
   ویژه ایه  در کامیون   فله صورت گاز طبیعی به ای خدمات حمل و نقل جاده 64332
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به 64332
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به 64332
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل نفت سفید به 64332

 های مجهز به شاسی برای کانتینر بار کانتینری توسط کامیونای   و نقل جاده خدمات حمل 64333
 های مجهز به شاسی برای کانتینر وسیله کامیون های مخصوص به  و نقل بار در جعبه خدمات حمل 64333
 های مجهز به شاسی برای کانتینر وسیله کامیون  و نقل بار در کانتینر به خدمات حمل 64333
 های مجهز به شاسی برای کانتینر وسیله کامیون های مخصوص به بندی بار در بسته و نقل  خدمات حمل 64333

  

 .شود وسیله انسان یا حیوان کشیده می ای که به ای بار توسط وسایل نقلیه  و نقل جاده خدمات حمل 64334
 .شود  می ه کشید  انسان وسیله  به ای که  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64334
 .شود  می  کشیده  حیوان وسیله  به ای که  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64334

 خدمات نقل و انتقال مبلمان خانگی و اداری و سایر کاالها 64335
  کاالهای منزل جایی جا به  خدمات  64335
   مبلمان جایی  جا به  خدمات 64335



572 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  در هر مسافت  منزل ای اثاث ل و نقل جادهخدمات حم 64335
 بندی و حمل تا وسیله نقلیه  فرعی بسته خدمات 64335

 ای نامه و بسته  و نقل جاده خدمات حمل 64336
 آهن و خدمات تحویل و پیک ای بجز راه  وسایل خدمات حمل و نقل جاده خدمات حمل و نقل بسته توسط 64336
 آهن و خدمات تحویل و پیک ای بجز راه  وسایل خدمات حمل و نقل جاده  توسط هخدمات حمل و نقل نام 64336

 ای بار  و نقل جاده سایر خدمات حمل 64339
  ای  جاده  تخصصی  نقلیه  وسایل  توسط خدمات حمل و نقل اتومبیل 64339
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط خدمات حمل و نقل بتن 64339
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  غیر تخصصی  نقلیه  وسایل  بار توسط ای حمل و نقل جادهخدمات  64339
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط خدمات حمل و نقل حیوانات مزرعه 64339
 ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به  سنگ خدمات حمل و نقل زغال 64339
  ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به مل و نقل سیمانخدمات ح 64339
 ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به خدمات حمل و نقل غالت 64339
 خدمات حمل و نقل قیر 64339
 خدمات حمل و نقل کاالهای وارداتی 64339
 خدمات حمل و نقل کاالی تجاری 64339
  ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به خدمات حمل و نقل ماسه 64339
 های سنگین خدمات حمل و نقل ماشین 64339
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  شده  تغلیظ خدمات حمل و نقل ماکادام 64339
 خدمات حمل و نقل محصوالت غذایی 64339
 خدمات حمل و نقل محصوالت کشاورزی 64339
  نقل محموالت سبک و سنگینخدمات حمل و 64339
 خدمات حمل و نقل مرکبات 64339
 خدمات حمل و نقل مصالح ساختمانی 64339
 خدمات حمل و نقل مواد شیمیایی اسیدی 64339
 خدمات حمل و نقل مواد معدنی و صنعتی 64339
 بار خدمات حمل و نقل میوه و تره 64339

 خدمات تحویل محلی متفرقه 6434
 ت تحویل محلی متفرقهخدما 64340
   دوچرخه  توسط پیک رسانی  پیام خدمات 64340
  موتور  توسط پیک رسانی  پیام خدمات 64340
  موتور  پیک  توسط  محلی خدمات تحویل 64340
  بار های  تاکسی  توسط  محلی خدمات تحویل 64340



573 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  غذا و دیگر خریدها  محلی خدمات تحویل 64340
  محلی  تحویل تسایر خدما 64340

 خدمات کرایه کامیون با راننده 6435
 خدمات کرایه کامیون با راننده 64350
 خدمات کرایه تریلر با راننده 64350
 خدمات کرایه کمپرسی با راننده 64350
 خدمات کرایه کامیونت با راننده 64350
 بار با راننده خدمات کرایه وانت 64350

  طریق لولهو نقل از خدمات حمل  644
 و نقل نفت خام و گاز طبیعی از طریق خط لوله خدمات حمل  6441

 و نقل نفت خام و گاز طبیعی از طریق خط لوله خدمات حمل  64410
 های نفتی از طریق خط لوله خدمات حمل و نقل فراورده 64410
 خدمات حمل و نقل گاز طبیعی از طریق خط لوله 64410
 ل نفت خام از طریق خط لولهخدمات حمل و نق 64410

 خدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق خط لوله 6449
 خدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق خط لوله 64490
  از طریق خط لوله  سنگ  زغال خدمات حمل و نقل دوغاب 64490
 خدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق خط لوله بجز آب و بخار آب 64490
  از طریق خط لوله  شیمیایی خدمات حمل و نقل محصوالت 64490

 خدمات حمل و نقل آبی 65
 خدمات خدمات حمل و نقل آبی در ساحل و ماورای اقیانوس 651

 خدمات حمل و نقل آبی مسافر در ساحل و ماورای اقیانوس 6511
 های دریایی  اتوبوسوسیله خدمات حمل و نقل آبی مسافر در ساحل و ماورای اقیانوس به 65111

  خدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی   65111
  هوورکرافت  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ساحل 65111
  هیدروفیل  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ساحل 65111
 ورکرافت هو  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ماورای اقیانوس 65111
  هیدروفیل خدمات حمل و نقل مسافر در ماورای اقیانوس توسط 65111

 سایر خدمات حمل و نقل آبی مسافر در ساحل و ماورای اقیانوس 65119
 خدمات حمل و نقل مسافر از بندری به بندر دیگر 65119
 خدمات حمل و نقل مسافر با قایق 65119
 ی بجز اتوبوس دریاییخدمات حمل و نقل مسافر با کشت 65119



574 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات حمل و نقل مسافر با لنج 65119
 های دریایی شامل حمل و نقل، گردش و تدارک غذا بدون دریافت وجه جداگانه خدمات حمل و نقل مسافر برای گردش 65119

 خدمات حمل و نقل آبی بار در ساحل و ماورای اقیانوس 6512
 وسیله شناورهای یخچالی  در ساحل و ماورای اقیانوس بهخدمات حمل و نقل آبی بار سرد شده 65121
 . است  سرد شده   ویژه صورتی  به  که هایی   در محفظه  منجمد در ساحل  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
  دار  یخچال  شناورهای وسیله  به  منجمد در ساحل  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
  دار  یخچال  شناورهای وسیله  به  منجمد در ماورای اقیانوس  کاالهای نقل آبیخدمات حمل و  65121
 . است  سرد شده  ویژه صورتی  به  که هایی   در محفظه  منجمد در ماورای اقیانوس  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121

 وس توسط تانکرصورت فله در ساحل و ماورای اقیان خدمات حمل و نقل آبی بار مایع به 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  بنزین در ساحل خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  بنزین در ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه   تانکرهای  روغن نباتی در ماورای اقیانوس توسط  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
   ویژه   تانکرهای توسط  در ماورای اقیانوس    سایربارهای مایع  آبی نقل و  خدمات حمل 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  گاز طبیعی خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  در ماورای اقیانوس توسط  گاز طبیعی خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط در ساحل گاز مایع  خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  گاز مایع در ماورای اقیانوس توسط خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  متان خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ماورای اقیانوس  متان خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  خام  نفت دمات حمل و نقل آبیخ 65122
   ویژه  تانکرهای  در ماورای اقیانوس توسط  خام  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  سفید در ساحل  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط اقیانوس سفید در ماورای   نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه   تانکرهای روغن نباتی در ساحل توسط  آبی   و نقل خدمات حمل 65122
   ویژه   تانکرهای توسط در ساحل   سایر بارهای مایع   آبی  و نقل خدمات حمل  65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  گازوئیل در ساحل خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  گازوئیل در ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه   تانکرهای  نفتی در ماورای اقیانوس توسط  شده  پاالیش  محصوالت  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
  ژه وی   تانکرهای  توسط  در ساحل  نفتی  شده  پاالیش  محصوالت  آبی  و نقل خدمات حمل 65122

 های کانتینر خدمات حمل و نقل آبی بار کانتینری در ساحل و ماورای اقیانوس توسط کشتی 65123
   ویژه  ساخت  دارای کننده  حمل  کانتینرهای  توسط  در ساحل  اقالم خدمات حمل و نقل آبی 65123
 نربر کانتی های  کشتی توسط    در ساحل  بار کانتینری خدمات حمل و نقل آبی 65123
  کانتینربر های  کشتی  توسط  در ماورای اقیانوس  بار کانتینری خدمات حمل و نقل آبی 65123



575 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات حمل و نقل آبی سایر انواع بار در ساحل و ماورای اقیانوس 65129
   در ساحل  آرد فله خدمات حمل و نقل آبی 65129
  انوسدر ماورای اقی    آرد فله خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  پستی های  بسته خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  پستی  های  بسته خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  فله  سنگ  زغال خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  فله   سنگ  زغال خدمات حمل و نقل آبی 65129
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  که در جای در ماورای اقیانوس  بار   سایر انواع  نقل آبیخدمات حمل و 65129
   در ساحل  فله  سیمان خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  فله   سیمان خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  فله  غالت خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  فله   غالت ل و نقل آبیخدمات حم 65129
   در ساحل  فله  خشک  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس    فله  خشک  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  فله  ماسه خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ماورای اقیانوسدر    فله  ماسه خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  نامه خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس    نامه خدمات حمل و نقل آبی 65129
   بار در ساحل  سایر انواع  خدمات حمل و نقل آبی خدمات 65129

 خدمات کرایه شناور با اپراتور برای حمل و نقل آبی در ساحل و ماورای اقیانوس 6513
 خدمات کرایه شناور با اپراتور برای حمل و نقل آبی در ساحل و ماورای اقیانوس 65130
   با خدمه  مایعات و گاز در ساحل   حمل  تانکر برای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  مایعات و گاز در ماورای اقیانوسی  حمل  تانکر برای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  بار در ساحل  حمل  برای اری ب  شناورهای خدمات کرایه 65130
   بار در ماورای اقیانوسی با خدمه  حمل  برای  باری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ساحل   فله صورت  به  بار خشک  حمل  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه ماورای اقیانوسی در    فله صورت  به  بار خشک  حمل  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی  خودکشش  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ماورای اقیانوسی  خدمات حمل و نقل آبی  خودکشش  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ساحل  ماهیگیری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ماورای اقیانوسی  ماهیگیری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  آبی در ساحل  حمل  برای  مسافری  شناورهای خدمات کرایه 65130

 های ساحلی و ماورای اقیانوس کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 6514



576 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نوسهای ساحلی و ماورای اقیا کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 65140
  کشی قایقهای ساحلی  خدمات یدک  65140
   ساحلی های  در آب  کشتی  تنه کشی خدمات یدک 65140
   ساحلی های  در آب  نفتی های جراثقالکشی  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب  نفتی های کشی جراثقال  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  آب در  نفتی های کشی دکل  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب  نفتی های کشی دکل  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  شناور در آب های کشی سایر جراثقال  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  شناور در آب های کشی سایر جراثقال  خدمات یدک 65140
  ساحلی های  در آبهای الیروب  کشی شناور  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های های الیروب در آب کشی شناور  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  در آب تمام  نیمه  شناورهای کشی  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب تمام  نیمه  شناورهای کشی  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  در آب  حفاری های کشی گویه  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  شناور در آب های کشی گویه  خدمات یدک 65140
  یانوس ماورای اق های  شناور در آب های  گویه کشی  خدمات یدک 65140
 ها از بارانداز کشی کمکی در وارد و خارج کردن شناور  بجز یدک  ساحلی های ها در آب کشی شناور  سایر یدک 65140

 های داخلی خدمات حمل و نقل در آب 652
 های داخلی خدمات حمل و نقل در آب 6521

 های دریایی های داخلی توسط اتوبوس خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65211
  درآب های داخلیخدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی توسط اتوبوس دریایی 65211
  هوورکرافت  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در آبراه 65211
   هوورکرافت  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه 65211
   هیدروفیل ها توسط افر در رودخانهخدمات حمل و نقل مس 65211
  هیدروفیل  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آبراه 65211
  هوورکرافت  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب 65211
  هیدروفیل  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب 65211
  هوورکرافت  توسط  کانال و نقل مسافر رویخدمات حمل  65211
  هیدروفیل  توسط  کانال خدمات حمل و نقل مسافر روی 65211

 های داخلی سایر خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65219
 هـر شـناوری بجـز اتوبـوس دریـایی       خدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مـسافر بـدون پرداخـت هزینـه اضـافی توسـط                 65219

  در آب های داخلی)ورکرافت و هیدروفیلهو(



577 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های داخلی  شناورهای گشت در آب خدمات حمل و نقل مسافر توسط 65219
  های داخلی  مناظردر آب های تماشای  شناوری  توسط خدمات حمل و نقل مسافر 65219
 )هوورکرافت و هیدروفیل(یایی  هر شناوری بجز اتوبوس در  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در آبراه 65219
  تاکسی آبی  توسط های داخلی خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65219
 ) هوورکرافت و هیدروفیل( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه 65219
 )هوورکرافت و هیدروفیل(بجز اتوبوس دریایی  هر شناوری   داخلی توسط های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب 65219
 )هوورکرافت و هیدروفیل( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   توسط  کانال خدمات حمل و نقل مسافر روی 65219

 های داخلی خدمات حمل و نقل بار در آب 6522
 های داخلی توسط شناورهای یخچال خدمات حمل و نقل بار در آب 65221
  یخچالدار   شناورهای  توسط  داخلی های  حمل و نقل بار در آبخدمات 65221
  داخلی های  در آب   سرد شده  ویژه صورتی  به  که هایی  منجمد در محفظه خدمات حمل و نقل کاالهای 65221

 های داخلی توسط تانکر خدمات حمل و نقل بار در آب 65222
   ویژه  تانکرهای  داخلی توسط های بنزین در آب خدمات حمل و نقل آبی  65222
   ویژه  تانکرهای  توسط  داخلی های  سفید در آب  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65222
   ویژه  تانکرهای  داخلی توسط های  گازوئیل در آب خدمات حمل و نقل آبی 65222
  تانکر  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل سایر مایعات در آب 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  فله صورت دمات حمل و نقل گاز مایع بهخ 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب خدمات حمل و نقل گاز متان 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب خدمات حمل و نقل گاز طبیعی 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  شده الیش پا  نفتی خدمات حمل و نقل محصوالت 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  خام خدمات حمل و نقل نفت 65222

 های داخلی سایر خدمات خدمات حمل و نقل بار در آب 65229
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  داخلی های خدمات حمل و نقل بار در آب 65229
 های داخلی خدمات حمل و نقل بار کانتینری در آب 65229

 های داخلی خدمات کرایه شناور با خدمه در آب 6523
 های داخلی خدمات کرایه شناور با خدمه در آب 65230
   با خدمه  داخلی های خدمات کرایه تانکرها در آب 65230
   با خدمه  لی داخ های  بار در آب های کننده خدمات کرایه حمل 65230
   با خدمه  داخلی های  در آب خدمات کرایه شناورهای خودکشش 65230
   با خدمه  داخلی های  در آب  باری خدمات کرایه شناورهای 65230
   با خدمه  داخلی های  در آب  ماهیگیری خدمات کرایه شناورهای 65230
   با خدمه لی داخ های  در آب  مسافری خدمات کرایه شناورهای 65230



578 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   با خدمه  داخلی های  در آب کش  یدک های خدمات کرایه کشتی 65230

 های داخلی کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 6524
 های داخلی کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 65240
   داخلی های  در آب  کشتی  تنه کشی خدمات یدک 65240
    داخلی های  در آب نفتی  های کشی جراثقال  خدمات یدک 65240
   داخلی های  در آب  نفتی های کشی دکل  خدمات یدک 65240
    داخلی های  شناور در آب های کشی سایرجراثقال  خدمات یدک 65240
   داخلی های های الیروب در آب کشی شناور  خدمات یدک 65240
    داخلی های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65240
  داخلی  های  در آب  تمام  نیمه  شناورهای کشی  خدمات یدک 65240
     داخلی های  در آب  حفاری های کشی گویه  خدمات یدک 65240
    داخلی های  شناور در آب های کشی گویه  خدمات یدک 65240
    داخلی های  در آب کشی لنج  خدمات یدک 65240
 ها از بارانداز کشی کمکی در وارد و خارج کردن شناور  بجز یدک  داخلی های ها در آب ناورکشی ش  سایر خدمات یدک 65240

 خدمات حمل و نقل هوایی 66
 خدمات حمل و نقل مسافر 661

 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی 6611
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی 66110

  نقل هوایی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافیخدمات حمل و 66110
 های منظم خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هلیکوپتر در مسیر 66110
 های منظم خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هواپیما در مسیر 66110

 ر، بدون برنامه زمانیخدمات حمل و نقل هوایی مساف 6612
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر، بدون برنامه زمانی 66120
  هلیکوپتر  توسط  هوایی  تاکسی خدمات 66120
 خدمات حمل و نقل هوایی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی 66120
 لیکوپترخدمات حمل و نقل هوایی مسافر بدون برنامه زمانی توسط ه 66120
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هواپیما 66120
  جهت تماشای مناظر  گشت هوایی خدمات 66120

  و نقل هوایی بارخدمات حمل 662
 های پستی خدمات خدمات حمل و نقل هوایی نامه و بسته 6621

 یهای پست خدمات خدمات حمل و نقل هوایی نامه و بسته 66210
   زمانی  برنامه  دارای  پستی های ها و بسته  نامه  خدمات حمل و نقل و هوایی خدمات 66210



579 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   زمانی  برنامه  بدون  پستی های ها و بسته  نامه  خدمات حمل و نقل و هوایی خدمات 66210

 خدمات حمل و نقل هوایی سایر انواع بار 6629
 ع بارخدمات حمل و نقل هوایی سایر انوا 66290
   است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  زمانی  برنامه  بار بدون خدمات حمل و نقل هوایی 66290
  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  زمانی که  برنامه  بار دارای خدمات حمل و نقل هوایی 66290
   زمانی  برنامه جایی بدون  سهولت در جا به ورمنظ بههای مخصوص  بندی  بار در بسته خدمات حمل و نقل هوایی 66290
  زمانی  برنامه جایی دارای  سهولت در جا به منظور بههای مخصوص  بندی  بار در بسته خدمات حمل و نقل هوایی 66290

 خدمات حمل و نقل از طریق فضا 663
 خدمات حمل و نقل از طریق فضا 6630

 خدمات حمل و نقل از طریق فضا 66300
 های فضایی خدمات آزمایشگاه 66300
  فضا ها در  ماهواره خدمات استقرار 66300
 خدمات حمل و نقل فضایی 66300
  فضا ها به  ماهواره خدمات فرستادن 66300

 خدمات کرایه هواپیما با اپراتور 664
 خدمات کرایه هواپیما با اپراتور 6640

 خدمات کرایه هواپیما با اپراتور 66400
 خدمات حمل و نقل با هواپیمای چارتر 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  باری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  دارای  باری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  مسافربری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  دارای  مسافربری  هلیکوپترهای دمات کرایهخ 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  باری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
  زمانی با خدمه  برنامه  دارای  باری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
  ا خدمه زمانی ب  برنامه  بدون  مسافربری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  دارای  مسافربری  هواپیمای خدمات کرایه 66400

 خدمات پشتیبانی و کمکی خدمات حمل و نقل 67
 خدمات جا به جایی بار 671

 خدمات جا به جایی کانتینر 6711
 خدمات جا به جایی کانتینر 67110
 ریلی بار  های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
  زمینی بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110



580 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  هوایی بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
  بندری بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
  بندری بار کانتینری  های  پایانه خدمات 67110
 ی بار کانتینری ریل  های  پایانه خدمات 67110
  زمینی بار کانتینری  های  پایانه خدمات 67110
  هوایی بارکانتینری  های  پایانه خدمات 67110
  ریلی بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  زمینی بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  هوایی بار ایه  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  بندری بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  هوایی های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  بندری های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  ریلی های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  زمینی های  نتینر در پایانهخدمات جا به جایی کا 67110
  بندری بار های   در پایانه  ویژه  بار در کانتیرهای  جا به جایی خدمات 67110
  ریلی بار های   در پایانه  ویژه  بار در کانتیرهای  جا به جایی خدمات 67110
  زمینی بار های   در پایانه  ویژه  بار در کانتیرهای  جا به جایی خدمات 67110
  هوایی بار های   در پایانه  ویژه  بار در کانتیرهای  جا به جایی خدمات 67110
  بندری بار های   کانتیر در پایانه  جا به جایی خدمات 67110
  ریلی بار های   کانتیر در پایانه  جا به جایی خدمات 67110
  زمینی بار های   کانتیر در پایانه  جا به جایی خدمات 67110
  هوایی بار های   کانتینر در پایانه خدمات جا به جایی 67110

 ها جایی سایر محموله خدمات جا به  6719
 ها جایی سایر محموله خدمات جا به  67190
  بندری بار های  خدمات بارگیری بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  ریلی بار های  خدمات بارگیری بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  زمینی بار های  خدمات بارگیری بارهای غیرکانتینری در پایانه 67190
  هوایی بار های  خدمات بارگیری بارهای غیرکانتینری در پایانه 67190
  بندری بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  ریلی بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  زمینی بار غیر کانتینری  های ایانه پ خدمات 67190
  هوایی بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  بندری بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  ریلی بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190



581 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  زمینی بار های  پایانهخدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در  67190
  هوایی بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  بندری بار های   در پایانه   بار غیر کانتیری خدمات جا به جایی 67190
  ریلی بار های   در پایانه   بار غیر کانتیری خدمات جا به جایی 67190
  زمینی بار های   در پایانه  ر کانتیری بار غی خدمات جا به جایی 67190
  هوایی بار های   در پایانه   بار غیر کانتیری خدمات جا به جایی 67190
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  برخدمات حمل و نقل بار که در جای  بار فرع جایی خدمات جا به  67190
  است  نشده بندی  دیگر طبقه جای بندری بار که در  های   در پایانه بر خدمات حمل و نقل  بار فرع جایی خدمات جا به  67190
  است  نشده بندی  دیگر طبقه  زمینی بار که در جای های   بر خدمات حمل و نقل در پایانه  بار فرع جایی خدمات جا به  67190
   است  نشده بندی  دیگر طبقه  بار که در جای هوایی های   بر خدمات حمل و نقل در پایانه  بار فرع جایی خدمات جا به  67190
  بندری بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  ریلی بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  زمینی بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  هوایی بار های   بار در پایانه ییجا  جا به  سایر خدمات 67190

 خدمات انبار کردن و انبارداری 672
 ای خدمات انبارهای سردخانه 6721

 ای خدمات انبارهای سردخانه 67210
 خدمات انبارهای سایر آبزیان در سردخانه 67210
 جات در سردخانه  سیفی خدمات انبارهای 67210
 ایر آبزیان در سردخانههای س خدمات انبارهای فراورده 67210
 های گوشتی در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 های ماهی در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 های مرغ در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 های میگو در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
  منجمد در سردخانه غیر خدمات انبارهای کاالهای 67210
   منجمد در سردخانه خدمات انبارهای کاالهای 67210
 خدمات انبارهای گوشت در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای ماهی در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای محصوالت جالیزی در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای محصوالت غذایی فاسد شدنی در سردخانه 67210
 دمات انبارهای محصوالت لبنی در سردخانهخ 67210
 خدمات انبارهای مرغ در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای میگو در سردخانه 67210
  میوه در سردخانه خدمات انبارهای 67210



582 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت فله خدمات انبارکردن گاز یا مایعات به 6722
 صورت فله خدمات انبارکردن گاز یا مایعات به 67220
   فله صورت  گاز به خدمات انبارهای انواع 67220
   فله صورت ها به  نوشیدنی خدمات انبارهای انواع 67220
   فله صورت خدمات انبارهای بنزین به 67220
   فله صورت روغن نباتی به خدمات انبارهای  67220
   فله صورت  به  سایر بارهای مایع خدمات انبارهای  67220
  فله  صورت ارهای گازوئیل بهخدمات انب 67220
  فله صورت  به خدمات انبارهای متان 67220
   فله صورت  نفتی به  شده  پاالیش محصوالت خدمات انبارهای  67220
   فله صورت  به  خام خدمات انبارهای نفت 67220
  فله صورت  سفید به خدمات انبارهای نفت 67220
  فله صورت به کوره  خدمات انبارهای نفت 67220

 سایر خدمات انبارداری 6729
 سایر خدمات انبارداری 67290
 خدمات انبارهای آهن 67290
 خدمات انبارهای انواع جو 67290
 خدمات انبارهای انواع عدس 67290
 خدمات انبارهای انواع گندم 67290
 خدمات انبارهای انواع لپه 67290
 خدمات انبارهای انواع لوبیا 67290
 خدمات انبارهای انواع ماش 67290
 خدمات انبارهای انواع نخود 67290
 خدمات انبارهای پنبه 67290
 خدمات انبارهای تجهیزات بهداشتی 67290
 خدمات انبارهای چای 67290
 خدمات انبارهای چوب 67290
 خدمات انبارهای خشکبار 67290
 سایر انواع حبوب خدمات انبارهای  67290
 خدمات انبارهای سنگ 67290
 خدمات انبارهای ضایعات 67290
 خدمات انبارهای علوفه 67290
 خدمات انبارهای فرش 67290
 خدمات انبارهای کاالهای تجاری 67290



583 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات انبارهای لوازم صنعتی 67290
 سایر خدمات انبارداری 67290

 خدمات کمک ناوبری 673
 خدمات کمک ناوبری 6730

 مات کمک ناوبریخد 67300
 خدمات برج مراقبت دریایی 67300
  ها  راهنمای کشتی خدمات 67300
   دریایی خدمات فانوس 67300
  فانوس های  کشتی خدمات 67300
  شناور های  گویه خدمات 67300
  (gps)یابی رادیویی  خدمات مکان 67300
  گذارکانال  نشانه خدمات 67300
 ناوبری کمک  سایر خدمات 67300

 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل ریلی 674
 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل ریلی 6740

 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل ریلی 67400
 آهن های راه خدمات آشیانه دیزل 67400
 آهن خدمات ارتباطات و عالیم الکتریکی راه 67400
 آهن های راه خدمات اعزام دیزل 67400
 خدمات انجام امور سیر و حرکت قطار 67400
 آهن خدمات برج نگهبانی ایستگاه راه 67400
 آهن  مسافر راه های خدمات پایانه 67400
 آهن های راه خدمات تحویل و تحول دیزل 67400
 خدمات تنظیم حرکت قطارها 67400
 آهن خدمات جریه راه 67400
 آهن های راه کشی دیزل دکیخدمات  67400
 آهن خدمات درزین خانه راه 67400
 آهن خدمات راهبانی راه 67400
 آهن خدمات راهبندی راه 67400
 آهن خدمات راهدارخانه راه 67400
  قطار  بلیت  رزرو خدمات 67400
 آهن خدمات سوزنبانی راه 67400
 آهن خدمات سیمبانی ایستگاه راه 67400
 م عبور قطارخدمات عوض کردن خطوط و ریل هنگا 67400



584 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  قطار  بلیت  فروش خدمات 67400
  آهن  در راه  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67400
  آهن  در راه  مسافر  توشه  قسمت خدمات 67400
 آهن مسافری راه) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67400
 خدمات کنترل تردد قطارها 67400
 آهن خدمات کنترل تقاطع جاده و راه 67400
 آهن خدمات کنترل خط راه 67400
 خدمات کنترل مسیر حرکت قطارها 67400
 خدمات مانور قطارها 67400

 ای خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده 675
 خدمات ایستگاه اتوبوس 6751

 خدمات ایستگاه اتوبوس 67510
 شهری  ارسال و دریافت توشه مسافران اتوبوس بین  خدمات 67510
  بین شهری  بلیط فروشی اتوبوس خدمات 67510
  شهری  اتوبوس  بلیط فروشی خدمات 67510
   شهری  مسافر اتوبوس های خدمات پایانه 67510
   شهری  بین  مسافری اتوبوس های خدمات پایانه 67510
 خدمات دفترهای تعاونی مسافربری بین شهری 67510
 ریشه  اتوبوس بین   بلیت  رزرو خدمات 67510
  بین شهری  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67510
  شهری  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67510
 مسافری بین شهری) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67510
 مسافری شرکت واحد) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67510

 خدمات اداره امور بزرگراه، پل و تونل 6752
 خدمات اداره امور بزرگراه، پل و تونل 67520
  امور بزرگراه  اداره خدمات 67520
  امور تونل  اداره خدمات 67520
 ها  امور پل  اداره خدمات 67520
 ها  امور جاده  اداره خدمات 67520
 ها  امور خیابان  اداره خدمات 67520
 ها  امور گذرگاه  اداره خدمات 67520

 های پارک لخدمات مح 6753
 های پارک خدمات محل 67530



585 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  پارکبان خدمات 67530
 ها و اماکن عمومی ها، جاده در خیابان  پارک  خدمات 67530
  پارکومتر خدمات 67530
   خودرو  پارکینگ خدمات 67530
  دوچرخه   پارکینگ خدمات 67530
   مسقف  بدون  عمومی  پارکینگ خدمات 67530
  یا طبقاتی  مسقف  عمومی ارکینگ پ خدمات 67530
  موتورسیکلت   پارکینگ خدمات 67530
 ها و اماکن عمومی ها، جاده  پارک در خیابان سایر خدمات 67530

 ای سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده 6759
 ای سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده 67590
 ای مات حمل و نقل جادهسایر خدمات پشتیبانی خد 67590

 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی 676
 ) جایی محموله به بجز جا(خدمات اداره امور بندر و آبراه  6761

 ) جایی محموله به بجز جا(خدمات اداره امور بندر و آبراه  67610
 خدمات اداره امور اسکله 67610
 خدمات اداره امور بارانداز 67610
 دمات اداره امور بندرخ 67610
 خدمات اداره امور ترمینال مسافری بندر 67610
 خدمات اداره امور لنگرگاه 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری آبراه 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری حوضچه 67610
 های دردار خدمات اداره امور و نگهداری سد 67610
 های متحرک ی سدخدمات اداره امور و نگهدار 67610
  خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   کشتی خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   قایق های خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   لنج های خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری منگنه کشتی 67610
 شکن خدمات اداره امور و نگهداری موج 67610
  شده  کانالیزه های خدمات اداره امور و نگهداری رودخانه 67610
  مصنوعی داخلی های  امور سایر آبراه خدمات اداره 67610
   شده  کانالیزه های  رودخانه خدمات اداره و نگهداری 67610
 های ساحلی خدمات مراقبت از نورافکن 67610



586 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  کش  یدک  غیر از کشتی  وسایلی  توسط کشی درکانال خدمات یدک 67610

 خدمات هدایت کشتی و پهلوگیری 6762
 خدمات هدایت کشتی و پهلوگیری 67620
 خدمات شناورهای راهنما در خارج لنگرگاه 67620
 خدمات شناورهای راهنما در داخل لنگرگاه 67620
 طرخدمات شناورهای راهنما در هنگام خ 67620
 کشی به حوضچه و برعکس خدمات یدک 67620

 خدمات نجات کشتی و شناورسازی مجدد 6763
 خدمات نجات کشتی و شناورسازی مجدد 67630
 های داخلی های واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور 67630
 های ساحلی های واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور 67630
  های ماورای اقیانوس های واژگون شده در آب اورخدمات برپایی شن 67630
 های داخلی خدمات به آب انداختن شناور در آب 67630
 های ساحلی خدمات به آب انداختن شناور در آب 67630
  های ماورای اقیانوس خدمات به آب انداختن شناور در آب 67630
 ی داخلیها های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
 های ساحلی های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
  های ماورای اقیانوس های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
 های داخلی خدمات نجات شناور در آب 67630
 های ساحلی خدمات نجات شناور در آب 67630
  ماورای اقیانوسهای  خدمات نجات شناور در آب 67630

 سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی 6769
 سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی 67690
 خدمات از رده خارج کردن شناورها 67690
 خدمات انبار کردن شناورهای از رده خارج شده 67690
 خدمات ثبت شناورها 67690
 اییبندی شناورهای دری  رده خدمات 67690
 شکن خدمات شناورهای یخ 67690

 خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی 677
 )جایی محموله بجز جا به (خدمات اداره امور فرودگاه  6771

 )جایی محموله بجز جا به (خدمات اداره امور فرودگاه  67710
 ) بار جایی بجز جا به  (  امور فرودگاه  اداره خدمات 67710



587 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  مسافری  هوایی  پایانه خدمات 67710
 خدمات مربوط به اداره امور باند پرواز فرودگاه 67710
  پرواز های خدمات مربوط به اداره امور محوطه 67710

 خدمات کنترل ترافیک هوایی 6772
 خدمات کنترل ترافیک هوایی 67720
 خدمات ایستگاه رادار هواپیما 67720
 مخابراتی هواپیماییخدمات ایستگاه  67720
   رادار مستقر در فرودگاه های  ایستگاه خدمات 67720
 خدمات ایستگاه هدایت هواپیما 67720
 خدمات برج کنترل پرواز 67720
 خدمات ردیابی هواپیما 67720
   هوایی  ترافیک  برخاستن خدمات کنترل 67720
   هوایی  ترافیک  کنترل خدمات 67720
 نترل خطوط هوایی هواپیماهاخدمات ک 67720
   هوایی  فرود ترافیک خدمات کنترل 67720
 خدمات هماهنگی پرواز 67720
 )فرودگاه(خدمات هماهنگی پرواز  67720
   هوایی  ترافیک  شدن  نزدیک کنترل خدمات 67720

 سایر خدمات پشتیبانی برای خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی 6779
  پشتیبانی برای خدمات حمل و نقل هوایی یا فضاییسایر خدمات 67790
  آشیانه هواپیما خدمات 67790
  در هواپیما  اطفاء حریق خدمات 67790
  در هواپیما  حریق  از گسترش  جلوگیری خدمات 67790
 کشی هواپیما  یدک خدمات 67790
 )بجز تعمیرات( نگهداری هواپیما  خدمات 67790
  یا فضایی  خدمات حمل و نقل هوایی  برای شتیبانی پ سایر خدمات 67790

 آژانس مسافرتی، خدمات اپراتور و راهنمای گردشگر 678
 آژانس مسافرتی و خدمات اپراتور تور 6781

 خدمات آژانس مسافرتی 67811
  یا قرارداد الزحمه  حق اخذ ویزای مسافرتی تورهای خارجی بر اساس 67811
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  اقامتی هیالت ارائه تس خدمات 67811
  دریایی  فروش بلیت مسافرتی خط خدمات 67811
  فروش بلیت مسافرتی قطار خدمات 67811



588 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   فروش بلیت مسافرتی هواپیما خدمات 67811
  فروش بلیت مسافرتی اتوبوس خدمات 67811
 قرارداد یا  الزحمه  حق های حج بر اساس خدمات کاروان 67811
  یا قرارداد الزحمه  حق های زیارتی بر اساس خدمات کاروان 67811
  یا قرارداد الزحمه  حق بر اساس) تور(های کامل   گشت خدمات 67811

 خدمات اپراتور تور 67812
 سیاحتی) تور(های کامل  گشت 67812
 زیارتی) تور(های کامل   گشت 67812
 زیارتی) تور(های کامل  ریزی گشت  برنامه خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل  ریزی گشت  برنامه خدمات 67812
 زیارتی) تور(های کامل   تدارک تسهیالت اقامتی در گشت خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   تدارک تسهیالت اقامتی در گشت خدمات 67812
 زیارتی) تور(ل های کام  ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت خدمات 67812
 زیارتی) تور(های کامل   خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت خدمات 67812
 زیارتی) تور(های کامل  ی گشت سازمانده خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   سازماندهی گشت خدمات 67812
 زیارتی) تور(های کامل   در گشت سایر خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   در گشت سایر خدمات 67812

 خدمات ارائه اطالعات به گردشگر 67813
 و سیاحتیهای زیارتی   اطالعاتی جهت مسافرت خدمات 67813
  سفر  اطالعاتی خدمات 67813
 ریزی سفر  برنامه خدمات 67813
  دریایی  رزرو بلیت مسافرتی خط خدمات 67813
  رزرو بلیت مسافرتی قطار خدمات 67813
   رزرو بلیت مسافرتی هواپیما خدمات 67813
  رزرو بلیت مسافرتی اتوبوس خدمات 67813
  سفر قامتی ا  رزرو تسهیالت خدمات 67813
  سفر  مشاوره خدمات 67813

 خدمات راهنمای گردشگری 6782
 خدمات راهنمای گردشگری 67820
 )بجز مترجم(های راهنمای گردشگر    گردشگر ارائه شده توسط آژانس  راهنمایی خدمات 67820



589 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )ی شکاربجز مترجم و راهنما( راهنمای گردشگری ارائه شده توسط راهنمای مستقل  خدمات 67820

 خدمات کمکی و سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل 679
 خدمات آژانس خدمات حمل و نقل بار و سایر خدمات کمکی خدمات حمل و نقل بار 6791

 خدمات آژانس خدمات حمل و نقل بار و سایر خدمات کمکی خدمات حمل و نقل بار 67910
  ارسال نیابتی بار خدمات 67910
  بندری بار های  ات بارشماری در پایانهخدم 67910
  ریلی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  زمینی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  هوایی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
 نویسی خدمات بارنامه 67910
 ار بندری ب های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  ریلی بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  زمینی بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  هوایی بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  بار  تجزیه خدمات 67910
 خدمات ترخیص کاال 67910
 خدمات توزین کاال 67910
 خدمات تهیه بار 67910
  بار  داللی خدمات 67910
  هواپیما  فضایی  داللی خدمات 67910
  داللی کشتی خدمات 67910
 خدمات صدور بارنامه 67910
 بندی کاال خدمات عدل 67910
 داری خدمات قپان 67910
  بار  کارگزاری خدمات 67910
 برداری خدمات نمونه 67910
  بار  کردن  یکی خدمات 67910

 .بندی نشده است پشتیبانی خدمات حمل و نقل که در جای دیگر طبقهسایر خدمات  6799

 .بندی نشده است سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل که در جای دیگر طبقه 67990
 بندی هواپیما جهت سطح پرواز  درجه خدمات 67990

 خدمات پست وپیک  68
 خدمات پست وپیک  681

 خدمات پستی  6811
 ها ی مربوط به نامهخدمات پست  68111



590 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه   توزیع  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت   توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  ادواری  نشریات   توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  چاپی های  نوشته   توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  اوراق قضایی ها توسط احکام و توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  اخطاریه ها توسط توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  حقوق مستمری بگیران توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  حواله های آرد نانوایان توسط توزیع  68111
  ملی   پست  تشکیالت  سیم کارت تلفن همراه توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  صورت حساب بانک ها توسط توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب،برق،گاز و تلفن توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کارت بیمه بستری شهری خدمات درمانی توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کارت های کد اقتصادی توسط وزیعت  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کتب کتابخانه ها توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کتب نهضت سواد آموزی توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  مجوز صادرات و واردات کاال توسط توزیع  68111
    ملی  پست الت تشکی  توسط  نامه توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط آوری جمع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه آوری جمع  68111
  ملی  پست  تشکیالت آوری کتب کتابخانه ها توسط جمع  68111
  ملی  پست  تشکیالت آوری کتب نهضت سواد آموزی توسط جمع  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت آوری جمع  68111
    ملی  پست  تشکیالت آب،برق و گاز توسط) قرائت کنتور( میزان مصرف  آوری جمع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه آوری جمع  68111
  ملی  پست  تشکیالت آوری نسخ پزشکان و داروخانه ها توسط جمع  68111
    ملی  پست  تشکیالت وسط ت  ادواری  نشریات آوری جمع  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط چاپی های نوشته آوری  جمع  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل احکام و اوراق قضایی ها توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل اخطاریه ها توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل حقوق مستمری بگیران توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل حواله های آرد نانوایان توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه حمل و نقل  68111
  ملی   پست  تشکیالت  سیم کارت تلفن همراه توسط  حمل و نقل  68111



591 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  ملی  پست  تشکیالت  حساب بانک ها توسطحمل و نقل صورت  68111
    ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب،برق،گاز و تلفن توسط  حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کارت بیمه بستری شهری خدمات درمانی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کارتهای کد اقتصادی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت ل کتب کتابخانه ها توسطحمل و نق  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کتب نهضت سواد آموزی توسط  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت  حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل مجوز صادرات و واردات کاال توسط  68111
    ملی  پست ت تشکیال  توسط  نامه حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل نسخ پزشکان و داروخانه ها توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  ادواری  نشریات حمل و نقل  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  چاپی های  نوشته  حمل و نقل  68111
 ملی   پست  تشکیالت خدمات پست سریع بین المللی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت خدمات مربوط به تجزیه نامه ها و مبادالت پستی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت خدمات مربوط به عملیات پستی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت توسط    هوایی نامه پستی خدمات  68111

 خدمات پستی مربوط به بسته  68112
   ملی  پست  تشکیالت  تمام نقاط کشور و خارج از کشورتوسطارسال محموله های پستی به  68112
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های  بسته تحویل  68112
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های  بسته آوری جمع  68112
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های حمل و نقل بسته  68112

 ان اداره  پستخدمات ارائه شده درپیشخو  68113
 پست اکسپرس  68113
 پست پیشتاز  68113
 پست ترکیبی  68113
 پست تصویری  68113
 پست خرید  68113
 پست سفارشی  68113
 پست مستقیم  68113
 پست ویژه  68113
 خدمات اخذ تاییدیه تحصیلی   68113
 خدمات ارایه دفتر چه آماده خدمت سربازی  68113
 امه خدمات اشتراک روزن  68113



592 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اولیه صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی  68113
 خدمات پست جواب قبول  68113
 خدمات تعویض  دفترچه بیمه خدمات درمانی  68113
 خدمات توزیع فرم کاریابی  68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان آزمون های استخدامی  68113
 ای بخش خصوصیخدمات ثبت نام داوطلبان آزمون های چند مرحله   68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد  68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور دانشگاه پیام نور  68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری  68113
 خدمات ثبت نام سیم کارت تلفن همراه  68113
 خدمات ثبت نام کارت تردد افاغنه   68113
 ام کارت شناسایی ملی خدمات ثبت ن  68113
 خدمات ثبت نام کارت شناسایی موقت   68113
 خدمات ثبت نام کد اقتصدی  68113
 خدمات ثبت نام متقاضیان استفاده از فرصتهای شغلی  68113
 خدمات ثبت نام متقاضیان کارت هوشمند سوخت  68113
 خدمات دریافت فیش واریزی حواله های آرد نانوایان  68113
 مات دریافت کاال برگخد  68113
 خدمات دریافت مجوز صادرات و واردات کاال  68113
 خدمات قبول سفارشات خرید   68113
 خدمات مربوط به اخذ گذر نامه   68113
 خدمات مربوط به اخذ گواهی نامه   68113
     شده  گواهی های خدمات مربوط به بسته  68113
  خدمات مربوط به تعویض گواهی نامه  68113
 خدمات مربوط به خودرو  68113
 خدمات مربوط به فروش کتاب، روزنامه، مجله و نشریات   68113
 خدمات مربوط به قبول آگهی جهت درج در روزنامه   68113
 خدمات مربوط به کارت سهمیه فشنگ   68113
 خدمات مربوط به کارت مجوز حمل سالح  68113
   شده خدمات مربوط به نامه های گواهی  68113
 فروش تمبر   68113

 سایر خدمات پستی  68119
 اجاره صندوق پستی  68119
 پست الکترونیک  68119



593 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پست رستانت  68119
 پست صوتی  68119
 سایر خدمات عمومی پستی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند  68119

 خدمات پیک  6812
 خدمات پیک  68120
   پیک غیر پستی توسط  بسته تحویل  68120
   پیک   توسط  پستی های  بسته  تحویل  68120
   پیک   توسط  نامه  تحویل  68120
 ترن پارت  68120
 تیپاکس مرسوالت  68120
    پیک   غیر پستی توسط  بسته آوری جمع  68120
     پیک  توسط  پستی های  بسته آوری  جمع  68120
    پیک   توسط  نامه آوری جمع  68120
    پیک  غیر پستی توسط  بسته  ونقل ملح  68120
    پیک  توسط  پستی های  بسته  ونقل  حمل  68120
     پیک  توسط  نامه  ونقل  حمل  68120
 D.H.Lخدمات پست   68120
 خدمات پیک باد پا  68120

 های اصلی خدمات توزیع برق و خدمات توزیع آب و گاز از طریق لوله 69
 های اصلی  خدمات توزیع گاز از طریق لولهخدمات توزیع برق و 691

 خدمات توزیع و انتقال برق 6911
 توزیع برق 69111

 توزیع برق 69111

 انتقال برق 69112
 انتقال برق 69112

   اصلی های  لوله  گاز از طریق  توزیع خدمات 6912
   اصلی های  لوله  گاز از طریق  توزیع خدمات 69120
   اصلی های  لوله  از طریق ، توزیع گازی  های سوخت 69120

 های اصلی خدمات توزیع آب از طریق لوله 692
 های اصلی خدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گرم، از طریق لوله 6921

 های اصلی خدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گرم، از طریق لوله 69210



594 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های اصلی م، از طریق لولهخدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گر 69210

 های اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله 6922
 های اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله 69220
 های اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله 69220

  و اجارهخدمات مالی و خدمات وابسته؛ خدمات امالک و مستغالت و خدمات واگذاری 7
 گری مالی، بیمه و خدمات کمکی خدمات واسطه 71

 ها، خدمات بیمه و خدمات بازنشستگی گذاری گری مالی بجز بانکداری سرمایه خدمات واسطه 711
 ها، خدمات بیمه و خدمات بازنشستگی گذاری گری مالی، بجز بانکداری سرمایه خدمات واسطه 7110

 ها، خدمات بیمه و خدمات بازنشستگی گذاری ز بانکداری سرمایهگری مالی، بج خدمات واسطه 71100
  خدمات–اتوبانک 71100
  تسهیالت–اجاره به شرط تملیک 71100
  تسهیالت–داری مالی اجاره 71100
 اداره تمامی امور مربوط به تهیه منابع مالی خارجی 71100
  خدمات–اعطای اعتبار 71100
 داری غیر ربوی در قالب عقود اسالمیاعطای تسهیالت در بانک 71100
 های ارزی کشور ها و پرداخت انجام عملیات مربوط به دریافت 71100
 ها عالی بانک های شورای انجام تمامی امور در زمینه ایجاد تسهیالت، هماهنگی و پیگیری وظایف و مسئولیت 71100
 انجام مطالعات الزم در مورد انتشار اوراق بهادار 71100
  خدمات–ایران چک 71100
 صورت مشارکت مدنی تسهیالت به 71100
 تسهیالت اجاره به شرط تملیک 71100
 داری مالی تسهیالت اجاره 71100
 گذاری مستقیم صورت سرمایه تسهیالت به 71100
 صورت مشارکت حقوقی تسهیالت به 71100
  خدمات–تسهیالت خرید کاالی مصرفی 71100
 جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) نسیه(وش اقساطی تسهیالت فر 71100
 تسهیالت فروش اقساطی مسکن 71100
 آالت و تأسیسات تسهیالت فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین 71100
 الحسنه تسهیالت قرض 71100
 تسهیالت مضاربه 71100
 تسهیالت معامالت سلف 71100
  خدمات–)خرید دین(ی تنزیل اسناد و اوراق تجار 71100
 های پولی و مالی تنظیم، تدوین وارائه پیشنهاد در زمینه سیاست 71100
  عمرانی، تولیدی و خریدهای خارجیهای تنظیم استفاده مناسب منابع مالی خارجی در طرح 71100



595 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–جعاله 71100
  خدمات–چک بین بانکی 71100
  خدمات–چک فاکس 71100
  خدمات–تی تضمین شدهچک مسافر 71100
  ATMخدمات  71100
 خدمات اتوبانک 71100
 های ناقص، سوخته و پوسیده خدمات ارزیابی اسکناس 71100
 ها و مسکوک مازاد بر احتیاج خدمات از جریان خارج نمودن اسکناس 71100
 خدمات اعطای اعتبار 71100
 ها  نحوه مصرف آن ها و پیگیری نکها و با ته به دولت، شهرداریخدمات اعطای وام و اعتبار به دولت، مؤسسات وابس 71100
 س و به جریان گذاشتن مسکوکاتخدمات انتشار اسکنا 71100
 ها ی و وابسته به دولت و شهرداریخدمات انجام امور بانکی مربوط به دولت و مؤسسات دولت 71100
  امور تخصیص ارز و بودجه ارزیخدمات انجام تمامی 71100
 خدمات ایران چک 71100
 خدمات بانکی 71100
 خدمات بانکداری مرکزی 71100
 ع اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشورورد مقدار و نواخدمات بر 71100
 المللی و نظارتی ستانداردهای بینها و ا خدمات بررسی تحوالت بانکداری در جهان و بومی کردن رویه 71100
 های خارجی های نمایندگی بانکها، مؤسسات اعتباری و شعب و دفتر یس بانکخدمات بررسی تقاضای تأس 71100
 نفتیریزی مطلوب، کنترل و هماهنگی در امور ارزی صادرات کاالهای غیر  خدمات برنامه 71100
 خدمات تسهیالت خرید کاالی مصرفی 71100
  های ارزی کشور خدمات تعهد یا تضمین پرداخت 71100
 )خرید دین( اسناد و اوراق تجاری خدمات تنزیل 71100
 المللی های اعتباردهنده بین زمانها، مؤسسات و سا ها، شرکت خدمات تنظیم روابط اعتباری سیستم بانکی با بانک 71100
 های ارزی های کلی و سیاست خدمات تنظیم، تدوین و اعمال مقررات ارزی متناسب با خط مشی 71100
  اعمال نظارت مؤثر بر نظام بانکیهای مورد نیاز برای وابط، مقررات و چارچوبخدمات تهیه و تنظیم ض 71100
 خدمات جعاله 71100
 ت منسوخه، مستعمل، فرسوده و ناقصها و مسکوکا آوری اسکناس خدمات جمع 71100
 مختلف مورد نیاز نظام بانکی کشورآوری، تجهیز، پرورش و تمرکز اطالعات  خدمات جمع 71100
 مات چک بین بانکیخد 71100
 خدمات چک فاکس 71100
 خدمات چک مسافرتی تضمین شده 71100
 ای پولی، ارزی و طالی بانک مرکزیه خدمات حفظ و نگهداری اندوخته 71100
 حفظ و نگهداری خزانه جواهرات ملیخدمات  71100
 خدمات خودپرداز 71100



596 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها و مؤسسات اعتباری بندی بانک هخدمات رتب 71100
سازی و توسعه ابزارهای نوین پرداخت برای تمامی تبـادالت پـولی در شـبکه بـانکی کـشور، مؤسـسات مـالی و                          خدمات زمینه  71100

 المللی  مؤسسات مالی بینها و اعتباری داخلی، بانک
 ای خدمات سپرده 71100
 گذاران ای به سایر سپرده خدمات سپرده 71100
 مؤسساتها و  اران شرکتگذ ای به سپرده خدمات سپرده 71100
ها و مؤسسات اعتباری و انجام اقـدامات          های مالی احتمالی بانک     ها، پیشگیری از وقوع بحران      خدمات شناسایی به موقع ریسک     71100

 اصالحی
 خدمات صدور و پرداخت حواله 71100
 خدمات عابربانک 71100
 خدمات کارت اعتباری 71100
 )طالیی ای و بز، نقرهس(خدمات کارت اعتباری  71100
 )مغناطیسی(خدمات کارت برداشت  71100
 )هوشمند(مات کیف پول الکترونیکی خد 71100
 ای ارزی کشور در سررسیدهای مربوطه ها و پرداخت خدمات کنترل شرایط قراردادها و نگهداری حساب دریافت 71100
 خدمات لیزینگ 71100
  تسهیالت–خدمات لیزینگ 71100
  کشورهای خارجهای خدمات مبادله و نگاهداری نمونه اسکناس و مسکوکات کشور و بانک 71100
 خدمات مدیریت بهینه ذخایر ارزی 71100
 خدمات مزارعه 71100
 خدمات مساقات 71100
 ها و مؤسسات اعتباری  سالمت بانکخدمات نظارت بر ثبات و 71100
 ها پرداخت و جریان صحیح پرداختع خدمات نظارت بر حسن عملکرد نظام جام 71100
 های لیزینگ تعاونی اعتبار و شرکتهای  ها، شرکت الحسنه، صرافی های قرض خدمات نظارت بر صندوق 71100
 خدمات نظارت بر ورود و خروج غیر قانونی پول داخلی و ارز 71100
 ها و مؤسسات اعتباری ت مالی بانکخدمات نظارت مستمر بر موقعی 71100
 ها هداری حساب سپرده قانونی بانکخدمات نگا 71100
المللی پول و مؤسسات مشابه و نگهداری حساب وجوه ریالی مؤسـسات   خدمات نگاهداری حساب سهمیه ایران در صندوق بین     71100

 الذکر فوق
 ها ا و بانکه ه به دولت، شهرداریها و مؤسسات وابست های ریالی و ارزی دولت، شرکت خدمات نگاهداری حساب 71100
 مقیم خدمات وام رهنی غیر 71100
 خدمات وام رهنی مقیم 71100
 تجاری رهنی اشخاص برای مقاصد غیر خدمات وام غیر 71100
 رهنی برای اهداف تجاری خدمات وام غیر 71100
 ها و مؤسسات مالی خارجی  با بانکخدمات هماهنگی، تنظیم و برقراری روابط کارگزاری 71100



597 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–خودپرداز 71100
 الحسنه  قرض–سپرده 71100
 الحسنه جاری دولتی  قرض–سپرده 71100
 ها الحسنه جاری شرکت  قرض–سپرده 71100
 سپرده ارزی 71100
  ساله1گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله2گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله3گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله4ری گذا سپرده سرمایه 71100
  ساله5گذاری  سپرده سرمایه 71100
 مدت گذاری بلند سپرده سرمایه 71100
 مدت  کوتاهگذاری سرمایهسپرده  71100
  عادیمدت کوتاه گذاری سرمایهسپرده  71100
  ماهه6 ویژه مدت کوتاه گذاری سرمایهسپرده  71100
 دار ارزی  مدتگذاری سرمایهسپرده  71100
 دار قابل انتقال  مدتگذاری رمایهسسپرده  71100
 دار قابل تقسیم  مدتگذاری سرمایهسپرده  71100
 ارزی –گذاری سپرده 71100
  ارزیگذاری سپرده 71100
  تسهیالت– مستقیمگذاری سرمایه 71100
  خدمات–صدور و پرداخت حواله 71100
  خدمات–عابربانک 71100
  تسهیالت–رمایه در گردش واحدهای تولیدیجهت تأمین س) نسیه(فروش اقساطی  71100
  تسهیالت–فروش اقساطی مسکن 71100
  تسهیالت–آالت و تأسیسات فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین 71100
  تسهیالت–الحسنه قرض 71100
 انداز پسالحسنه  قرض 71100
  ارزیانداز پسالحسنه  قرض 71100
  درگردشانداز پسالحسنه  قرض 71100
  عادیانداز پسالحسنه  قرض 71100
  ویژهانداز پسالحسنه  قرض 71100
 الحسنه جاری قرض 71100
 الحسنه جاری ارزی قرض 71100
 الحسنه جاری اشخاص قرض 71100
 الحسنه جاری دولتی قرض 71100



598 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها الحسنه جاری شرکت قرض 71100
  خدمات–کارت اعتباری 71100
  خدمات–)ای و طالیی رهسبز، نق(کارت اعتباری  71100
  خدمات–)مغناطیسی(کارت برداشت  71100
  خدمات–)هوشمند(کیف پول الکترونیکی  71100
  خدمات–لیزینگ 71100
  شرایطسایر مرجع واجد مبادله و ارائه خدمات اطالعاتی به شعبه بانکی و 71100
  خدمات–مزارعه 71100
  خدمات–مساقات 71100
  تسهیالت–یمشارکت حقوق 71100
  تسهیالت–مشارکت مدنی 71100
  تسهیالت–مضاربه 71100
  تسهیالت–معامالت سلف 71100
  خدمات–وام رهنی غیر مقیم 71100
  خدمات–وام رهنی مقیم 71100
  خدمات–اص برای مقاصد غیر تجاریوام غیر رهنی اشخ 71100

 ها گذاری سرمایهخدمات بانکداری  712
 ها گذاری سرمایهداری خدمات بانک 7120

 ها گذاری سرمایهخدمات بانکداری  71200
  خدمات– تضمین اوراق قرضه 71200
  خدمات–گذاری سرمایهشرکت  71200
 خدمات تضمین اوراق قرضه 71200
 گذاری سرمایهخدمات شرکت  71200

 عی اجباری، بجز خدمات تأمین اجتما)بجز خدمات بیمه مجدد(خدمات بیمه و بازنشستگی  713
 )بجز خدمات بیمه مجدد(خدمات بیمه عمر و موظفین  7131

 خدمات بیمه زندگی و بازنشستگی فردی 71311
 بازنشستگی، فردی، قرارداد 71311
 بیمه زندگی 71311
 بیمه عمر 71311
 بیمه عمر زمانی 71311
 انداز پسبیمه عمر و  71311
 دهای بازنشستگی، فردی، قراردا طرح 71311
 قرارداد بازنشستگی فردی 71311
 قرارداد بیمه زندگی 71311



599 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های بازنشستگی فردی قرارداد طرح 71311

 خدمات بازنشستگی گروهی 71312
 بازنشستگی، گروه، قرارداد 71312
 تأمین وجوه بازنشستگی 71312
 خدمات تأمین وجوه بازنشستگی 71312
 دادهای بازنشستگی، گروهی، قرار طرح 71312
 قرارداد طرح بازنشستگی گروهی 71312

 خدمات بیمه حوادث و درمان 7132
 خدمات بیمه حوادث و درمان 71320
 بیمه حوادث انفرادی 71320
 بیمه حوادث انفرادی تشکیل سرمایه 71320
 بیمه حوادث تحصیلی 71320
 انداز پسبیمه حوادث تکمیلی  71320
 مانیبیمه حوادث تکمیلی عمر ز 71320
 انداز پسبیمه حوادث تکمیلی عمر و  71320
 بیمه حوادث کارکنان دولت 71320
 بیمه حوادث گروهی 71320
 بیمه درمان بازنشستگان 71320
 بیمه درمان حج و زیارت 71320
 بیمه درمان گروهی 71320
 )آکسا(بیمه درمان مسافران خارج از کشور  71320
  قرارداد–بیمه سفر 71320
  قرارداد–های تکمیلی حوادث بیمه 71320
 بیمه –حوادث انفرادی 71320
 بیمه –حوادث تحصیلی 71320
  بیمه–حوادث گروهی 71320
 )درمانی(قرارداد بیمه تندرستی  71320
 قرارداد بیمه سفر 71320
 های تکمیلی حوادث قرارداد بیمه 71320

 )ای اتکاییه غیر از بیمه(های غیر زندگی  خدمات بیمه 7133
 خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 بیمه بدنه اتومبیل 71331
 بیمه حوادث سرنشین 71331



600 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بیمه دیه 71331
 بیمه شخص ثالث 71331
 بیمه شخص ثالث ودیه 71331
 بیمه مازاد حوادث مسافرین 71331
 های صادره بیمه وسایل نقلیه موتوری، قرارداد بیمه نامه 71331
 بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 قرارداد بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331

 وسایل حمل و نقل خدمات بیمه کشتیرانی، هواپیمایی و سایر انواع 71332
 بیمه بدنه کشتی 71332
 بیمه کانتینر 71332
 های مسافربری های بیمه کشتی نامه بیمه 71332
 بیمه هواپیما 71332
 خدمات بیمه کشتیرانی، هواپیمایی و سایر وسایل حمل و نقل 71332
 قرارداد بیمه حمل و نقل 71332
 قرارداد بیمه کشتیرانی 71332
 آهن قرارداد بیمه واگن راه 71332
 های اقماری کشتیرانی قرارداد بیمه 71332
 قراردادهای بیمه کشتیرانی، پوشش 71332

 خدمات بیمه بار 71333
 بیمه باربری 71333
 بیمه باربری داخلی 71333
 بیمه باربری صادراتی 71333
 بیمه باربری وارداتی 71333

 ها خدمات بیمه سایر دارایی 71334
 سوزی نفت و انرژی بیمه آتش 71334
 )های شخصی شامل بیمه(بیمه کشتی، قرارداد  71334
 رداد قرا–آالت بیمه ماشین 71334
  قرارداد–بیمه مستغالت 71334
 )های شخصی شامل بیمه(قرارداد بیمه کشتی  71334
 آالت قرارداد بیمه ماشین 71334
 قرارداد بیمه مستغالت 71334



601 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات بیمه تعهد عمومی 71335
 بیمه مسئولیت 71335
 ای پزشکان بیمه مسئولیت حرفه 71335
 المللی بینبیمه مسئولیت حمل و نقل  71335
 بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی 71335
 بیمه مسئولیت مدنی 71335
 بیمه مسئولیت نفت و انرژی 71335
 های بیمه آلودگی، قرارداد بیمه نامه 71335
 های بیمه معالجه اشتباه، قرارداد بیمه نامه 71335
 های مسئولیت سایر انواع بیمه 71335
 قابل محصولقرارداد بیمه تعهد در م 71335
 قرارداد بیمه معالجه اشتباه 71335

 ها و اعتبارات خدمات بیمه ضمانت نامه 71336
 بیمه اعتبار 71336
 بیمه سپرده 71336
  قرارداد–بیمه ضامن 71336
 بیمه وام 71336
 قرارداد بیمه ضامن 71336

 های غیر زندگی خدمات سایر بیمه 71339
 سوزی آتشبیمه  71339
 بیمه پول 71339
  مرتع و آبخیزداریبیمه جنگل، 71339
 بیمه دام، طیور، آبزیان 71339
  قرارداد–بیمه درستکاری 71339
  قرارداد–بیمه رهن 71339
  قرارداد–بیمه سند مالکیت 71339
 بیمه شکست شیشه 71339
 بیمه صداقت و امانت 71339
 بیمه محصوالت باغی 71339
 راعیبیمه محصوالت ز 71339
 بیمه مهندسی 71339
 بیمه مهندسی نفت و انرژی 71339
 های بیمه رهن، قرارداد بیمه نامه 71339



602 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مالی، قرارداد های بیمه زیان بیمه نامه 71339
 بندی نشده در جای دیگر، قرارداد های غیر زندگی طبقه بیمه نامه 71339
 ردادا قر–های حقوقی بیمه 71339
 مه غیر زندگی، سایرخدمات بی 71339
 قرارداد بیمه رهن 71339
 قرارداد بیمه سند مالکیت 71339
 های حقوقی قرارداد بیمه 71339
 .اند بندی نشده های غیر زندگی که در جای دیگر طبقه قرارداد بیمه 71339
 قراردادهای بیمه درستکاری 71339

 خدمات بیمه اتکایی 714
 گیخدمات بیمه اتکایی زند  7141

 خدمات بیمه اتکایی زندگی 71410
 خدمات بیمه اتکایی زندگی 71410

 خدمات بیمه اتکایی حوادث و درمان 7142
 خدمات بیمه اتکایی حوادث و درمان 71420
 خدمات بیمه اتکایی حوادث و درمان 71420

 های غیر زندگی خدمات بیمه اتکایی سایر بیمه 7143
 های غیر زندگی یر بیمهخدمات بیمه اتکایی سا 71430
 خدمات بیمه اتکایی غیر زندگی 71430

  بازنشستگیبیمه و از های مالی غیر گری خدمات کمکی واسطه 715
 گذاری سرمایهخدمات مربوط به بانکداری  7151

 ها تملیک دارایی خدمات ادغام و 71511
 ها تملیک دارایی خدمات ادغام و 71511

 های پر مخاطره گذاری  سرمایهی وخدمات همکاری مال 71512
 های پر مخاطره، تأمین مالی گذاری سرمایه 71512

 گذاری  سرمایهسایر خدمات مربوط به بانکداری و 71519
 گذاری  سرمایهسایر خدمات مربوط به بانکداری و 71519

 خدمات مربوط کاالها و اوراق بهادار و) داللی(کاری  العمل خدمات حق 7152
 اوراق بهادار) داللی(کاری  العمل خدمات حق 71521
 های کارگزاری بورس اوراق بهادار خدمات شرکت 71521



603 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات کارگزاری بورس اوراق بهادار 71521
 های تعاونی، فروش صندوق 71521

 کاال )داللی (کاری العمل حقخدمات  71522
 از معامالت اختیاری، داللی ابزارهای مالی غیر 71522
 داللی سلف خری مالی، 71522
 معامالت اختیاری، موجودی، داللی 71522

 انتقال مبادالت اوراق بهادار نقل و خدمات پردازش و 71523
  انتقال مبادالت اوراق بهادار نقل و خدمات پردازش و 71523

 امانتی خدمات مربوط به مدیریت اوراق بهادار، امانی و 7153
 هادارخدمات مدیریت اوراق ب 71531
 های مالی خدمات مدیریت دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد های بازنشستگی، مدیریت، بر اساس حق های مالی، صندوق دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد های تعاونی، مدیریت، بر اساس حق های مالی، صندوق دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد ت، بر اساس حق، مدیریگذاری سرمایههای  های مالی، صندوق دارایی 71531
 های امانت های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 قرارداد الزحمه یا های بازنشستگی بر اساس حق های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 قرارداد الزحمه یا های تعاونی بر اساس حق های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 قرارداد الزحمه یا  بر اساس حقگذاری سرمایههای  ی مالی صندوقها مدیریت دارایی 71531

 خدمات مالی 71532
  مدیریتدارایی، 71532
 مدیریت خدمات امانی 71532
 مدیریت دارایی 71532

 )سرپرستی امانات(خدمات امانتداری  71533
 )سرپرستی امانات(خدمات امانتداری  71533

 ارهای مالیخدمات مربوط به اداره باز 7154
 خدمات عملیاتی بازارهای مالی 71541
 عملیات بازارهای مالی، 71541
 خدمات تاالر بورس 71541
 خدمات سازمان کارگزاری بورس اوراق بهادار 71541
 خدمات عملیاتی بازار مالی 71541
 عملیات بازارهای مالی 71541



604 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 عملیات مبادله اوراق بهادار 71541
 ادله کاالعملیات مب 71541
 عملیات مبادله اوراق بهادار، 71541
  عملیاتمبادله کاال، 71541

 بازارهای مالی خدمات نظارت بر 71542
 مالی، تنظیم بازار 71542
 کردن بازارهای مالی، تصویر 71542
 خدمات به تصویر کشیدن بازارهای مالی 71542
 خدمات تنظیمی بازار مالی 71542

  اداره بازارهای مالیسایر خدمات 71549
 خدمات اداره بازار مالی، سایر 71549

 های مالی گری سایر خدمات کمکی برای واسطه 7155
 خدمات مشاوره مالی 71551
 خدمات آگاهی از بازار 71551
 خدمات تحلیل بازار 71551
 خدمات مشاوره مالی 71551
 خدمات مشورت مالی 71551
 گذاری سرمایهر امو خدمات مشاوره در 71551

 خدمات تبدیل ارز خارجی 71552
 )بجز بانک(خدمات ارزی  71552
 خدمات صرافی 71552
  خدمات–صرافی 71552
 مبادله پول خارجی، خدمات 71552

 اتاق پایاپای خدمات پردازش مبادالت مالی و 71553
 ترازهای مالی، رسیدگی 71553
  انتقالی پرداخت، سایر، نقلی وهای حواله 71553
 رسیدگی به ترازهای مالی 71553
 ها کارگزاری بانک 71553

 جای دیگر بندی نشده در های مالی، طبقه گری واسطهسایر خدمات کمکی برای  71559
 بانک مرکزی غیر پول، انتشار 71559
 بانک مرکزی غیر توزیع پول، 71559



605 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بانک مرکزی غیر تولید پول، 71559
 بانک مرکزی غیر ،جایگزین پول 71559
 خدمات کارگزاری وام 71559
 داللی رهن، 71559
 غیر بانک مرکزی طراحی پول، 71559

 خدمات کمکی برای بیمه و بازنشستگی 716
 و نمایندگی بیمه) کاری العمل حق(خدمات داللی  7161

 و نمایندگی بیمه) کاری العمل حق(خدمات داللی  71610
 )کارگزار بیمه (خدمات داللی بیمه 71610
 های نمایندگی بیمه شرکت 71610
 محصوالت بازنشستگی، فروش 71610
 نمایندگی بیمه 71610
 واسطه بیمه 71610

 های بیمه خدمات تسویه خسارت 7162
 های بیمه خدمات تسویه خسارت 71620
 )کارشناسی خسارت(های بیمه  بازبینی خسارت 71620
 های بیمه ت خسارتمذاکره درباره پرداخ 71620

 )آکچوئری(خدمات کارشناسی بیمه  7163
 خدمات کارشناسی بیمه 71630
 خدمات کارشناسی بیمه 71630

 سایر خدمات کمکی برای بیمه و بازنشستگی 7169
 سایر خدمات کمکی برای بیمه و بازنشستگی 71690
 کمکیاند،  بندی نشده بازنشستگی، خدماتی که در جای دیگر طبقه 71690
 خدمات مشاوره بازنشستگی 71690
 های بازنشستگی، اداره کردن صندوق 71690

 مستغالت خدمات امالک و 72
 ای خدمات امالک و مستغالت شامل مستغالت ملکی یا اجاره 721

 ای کرایه امالک ملکی یا اجاره خدمات اجاره یا 7211
 ای اجارهکرایه امالک مسکونی ملکی یا  خدمات اجاره یا 72111

  های مسکونی  آپارتمان  یا اجاره خدمات کرایه 72111
  یا اجاره ساختمان تجاری خدمات کرایه 72111
   یا اجاره سوئیت مسکونی خدمات کرایه 72111



606 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   یا اجاره ساختمان مسکونی کرایهخدمات  72111
 . است ی عمده آن مسکونی کاربر  با چند کاربری که های  یا اجاره ساختمان خدمات کرایه 72111
   متحرک یها  استقرار خانه های  یا اجاره مکان خدمات کرایه 72111
   مسکونیهای  یا اجاره محل خدمات کرایه 72111
   ویالهای مسکونی یا اجاره خدمات کرایه 72111

 ای کرایه شامل مستغالت غیر مسکونی ملکی یا اجاره خدمات اجاره یا 72112
 ات کرایه یا اجاره استخر شناخدم 72112
 خدمات کرایه یا اجاره انبار رو باز 72112
 خدمات کرایه یا اجاره باغ یا ویال برای برگزاری مراسم 72112
 خدمات کرایه یا اجاره پارکینگ 72112
 های توقیفی خدمات کرایه یا اجاره پارگینگ اتومبیل 72112
 خدمات کرایه یا اجاره پاساژ 72112
  اداریهایخدمات کرایه یا اجاره دفتر 72112
 بازرگانیهای خدمات کرایه یا اجاره دفتر 72112
 خدمات کرایه یا اجاره رستوران 72112
 خدمات کرایه یا اجاره زمین تنیس 72112
 خدمات کرایه یا اجاره زمین فوتبال 72112
 خدمات کرایه یا اجاره زمین گلف 72112
  اجاره سالن برگزاری مراسمخدمات کرایه یا 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سالن تئاتر 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سالن سینما 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سالن نمایشگاه 72112
 های ورزشی خدمات کرایه یا اجاره سالن 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سوله 72112
 خدمات کرایه یا اجاره مغازه 72112
  یا اجاره انبار سرپوشیده خدمات کرایه 72112
  استقرار کاروان های  یا اجاره ماهانه یا ساالنه مکان خدمات کرایه 72112
  یا اجاره ساختمان اداری خدمات کرایه 72112
  یا اجاره ساختمان تجاری و اداری خدمات کرایه 72112
  یا اجاره ساختمان صنعتی خدمات کرایه 72112
   کارخانجات یا اجاره خدمات کرایه 72112
   کشاورزی  مستغالت  یا اجاره خدمات کرایه 72112
 خدمات کرایه یا اجاره گاراژ اختصاصی 72112

 خدمات خرید و فروش ساختمان و زمین مربوط به آن 7212



607 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مسکونی و زمین مربوط به آن خدمات خرید و فروش ساختمان 72121
  و زمین مربوط به آن د و فروش ساختمان مسکونیخدمات خری 72121
  و زمین مربوط به آن  مسکونیهای خدمات خرید و فروش آپارتمان 72121
 . است  کاربری عمده آن مسکونی کهطوری   با چند کاربری و زمین مربوط به آن به های خدمات خرید و فروش ساختمان 72121
  و زمین مربوط به آن  مسکونی های خدمات خرید و فروش ساختمان 72121
 سوئیت مسکونی و زمین مربوط به آنخدمات خرید و فروش  72121
  مسکونی و زمین مربوط به آنهای  خدمات خرید و فروش محل 72121
 الهای مسکونی و زمین مربوط به آنخدمات خرید و فروش وی 72121

 های مربوط به آن مینهای غیر مسکونی و ز خدمات خرید و فروش ساختمان 72122
 خدمات خرید و فروش ساختمان صنعتی 72122
 خدمات خرید و فروش استخر شنا 72122
  خدمات خرید و فروش انبار رو باز 72122
 خدمات خرید و فروش باغ یا ویال برای برگزاری مراسم 72122
 خدمات خرید و فروش پارکینگ 72122
  خدمات خرید و فروش پاساژ 72122
 خدمات خرید و فروش رستوران 72122
 خدمات خرید و فروش زمین تنیس 72122
 خدمات خرید و فروش زمین فوتبال 72122
 خدمات خرید و فروش زمین گلف 72122
 دمات خرید و فروش ساختمان اداری خ 72122
 خدمات خرید و فروش ساختمان تجاری 72122
 . است  کاربری عمده آن غیر مسکونی طوری که  چند کاربری و زمین مربوط به آن به با های خدمات خرید و فروش ساختمان 72122
 خدمات خرید و فروش سالن برگزاری مراسم 72122
 خدمات خرید و فروش سالن تئاتر 72122
 خدمات خرید و فروش سالن سینما 72122
 خدمات خرید و فروش سالن نمایشگاه 72122
 های ورزشی النخدمات خرید و فروش س 72122
 خدمات خرید و فروش سوله 72122
 خدمات خرید و فروش فروش انبار سرپوشیده 72122
  خدمات خرید و فروش کارخانجات 72122
 خدمات خرید و فروش گاراژ اختصاصی 72122
   کشاورزی ت خرید و فروش مستغالتخدما 72122
  خدمات خرید و فروش مغازه 72122
 های توقیفی  و فروش پارگینگ اتومبیلخدمات خرید 72122



608 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  شدهبندی قطعهخدمات خرید و فروش زمین خالی و  7213
  شدهبندی قطعهخدمات خرید و فروش زمین خالی و  72130
  شدهبندی قطعهخالی و   مسکونی خدمات خرید و فروش زمین 72130
 دهبندی ش قطعه خالی و  غیر مسکونی  خدمات خرید و فروش زمین 72130

 قرارداد الزحمه یا خدمات امالک و مستغالت بر اساس پرداخت حق 722
 الزحمه یا قرارداد خدمات مدیریت امالک بر اساس پرداخت حق 7221

 الزحمه یا قرارداد خدمات مدیریت امالک مسکونی بر اساس پرداخت حق 72211
  قرارداد یا مهالزح  حق جران بر اساسأخدمات مدیریت رسیدگی به امور مست 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق  هستند بر اساس  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های  ساختمان خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس های مسکونی  محل خدمات مدیریت 72211
  قرارداد  یا الزحمه  حق  بر اساسمسکونی ،  متحرک های  استقرار خانه های خدمات مدیریت مکان 72211
 قرارداد  یا الزحمه  حق  بر اساس های ویالیی  واحد خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  مشترک  با مالکیت  مسکونی  واحدهای خدمات مدیریت 72211
  قرارداد یا الزحمه  حق  اجاره بها بر اساسآوری جمعخدمات  72211
 قرارداد  یا الزحمه  حق  بر اساس های آپارتمانی  واحد خدمات مدیریت 72211
 الزحمه یا قرارداد خدمات اداره امالک مسکونی بر اساس پرداخت حق 72211

 الزحمه یا قرارداد خدمات مدیریت مستغالت غیر مسکونی بر اساس پرداخت حق 72212
 قرارداد  یا الزحمه  حق ر اساس غیرمسکونی ب های ساختمان  اداره  خدمات 72212
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق بر اساس  هستند  عمدتاً غیر مسکونی  که ندمنظورهچ  های  ساختمان خدمات مدیریت 72212
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  تجاری  مستغالت خدمات مدیریت 72212
 قرارداد  یا الزحمه حق   بر اساس  صنعتی  مستغالت خدمات مدیریت 72212
 قرارداد  یا الزحمه  حق  بر اساس  کشاورزی  مستغالت خدمات مدیریت 72212
  قرارداد یا الزحمه  پرداخت حق  هستند بر اساس  عمدتاً غیر مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های ساختمان  خدمات مدیریت 72212
 الزحمه یا قرارداد س پرداخت حقخدمات اداره امالک غیر مسکونی بر اسا 72212

 قرارداد الزحمه یا های مربوط به آن بر اساس پرداخت حق ها و زمین خدمات فروش ساختمان 7222
 الزحمه یا قرارداد های مربوط به آن بر اساس پرداخت حق های مسکونی و زمین خدمات فروش ساختمان 72221
  یا قراردادالزحمه اس پرداخت حقهای مسکونی بر اس خدمات فروش آپارتمان 72221
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های خدمات فروش ساختمان 72221
   یا قراردادالزحمه خدمات فروش سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق 72221
 الزحمه یا قرارداد رداخت حق بر اساس پ های مسکونی  خدمات فروش محل 72221
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق خدمات فروش ویالهای مسکونی 72221

 قرارداد الزحمه یا های غیر مسکونی و زمین مربوط به آن بر اساس پرداخت حق فروش ساختمان 72222



609 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش استخر شنا بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار رو باز بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش باغ یا ویال برای برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد  حقخدمات فروش پارکینگ بر اساس پرداخت 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پاساژ بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش رستوران بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین تنیس بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین فوتبال بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین گلف بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان اداری بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان تجاری بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی  که ه چندمنظور های خدمات فروش ساختمان 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن تئاتر بر اساس پرداخت حق 72222
 حمه یا قراردادالز خدمات فروش سالن سینما بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد های ورزشی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش سالن 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوله بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد ق بر اساس پرداخت ح خدمات فروش کارخانجات 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حق 72222
   یا قراردادالزحمه  کشاورزی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش مستغالت 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش مغازه بر اساس پرداخت حق 72222

 الزحمه یا قرارداد  حقخدمات فروش زمین بر اساس پرداخت 7223
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین بر اساس پرداخت حق 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات آژانس تهیه مسکن بر اساس 72230
  یا قرارداد  الزحمه  حق خدمات آژانس معامالت ملکی بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات اجاره، رهن، خرید و فروش امالک بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات اطالعات امالک بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات اطالعات مسکن بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات انجام معامالت ملکی بر اساس 72230
 قرارداد یا  الزحمه  حق خدمات بنگاه معامالت ملکی بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات بورس مسکن بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات داللی امالک بر اساس 72230



610 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  یا قرارداد الزحمه  حق  باغی بر اساس زمین  خدمات فروش 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  غیر مسکونی زمین  خدمات فروش 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق  کشاورزی بر اساس زمین  مات فروشخد 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس مسکونی  زمین  خدمات فروش 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات مشاور امالک و مستغالت بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات مشاوره تهیه مسکن بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق گری در خرید و فروش امالک بر اساس ات واسطهخدم 72230

 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی امالک و مستغالت بر اساس حق 7224
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی امالک و مستغالت بر اساس حق 72240
  یا قراردادلزحمها های مسکونی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی آپارتمان 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی استخر شنا بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی انبار رو باز بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد ال برای برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حقخدمات ارزیابی باغ یا وی 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی پارکینگ بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی پاساژ بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی رستوران بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین تنیس بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین فوتبال بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین گلف بر اساس پرداخت حق 72240
 داد یا قرار الزحمه  حق  بر اساس  غیر مسکونی زمین خدمات ارزیابی  72240
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس خدمات ارزیابی زمین مسکونی 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ساختمان اداری بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ساختمان تجاری بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی رتمانی آپا های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی  که  چندمنظوره های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  بر اساس  آن  به  مربوط های  و زمین  غیر مسکونی های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  بر اساس  آن  به  مربوط های  و زمین  مسکونی های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد تر بر اساس پرداخت حقخدمات ارزیابی سالن تئا 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن سینما بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد های ورزشی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی سالن 72240
   یا قراردادالزحمه خدمات ارزیابی سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق 72240



611 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سوله بر اساس پرداخت حق 72240
  یا قراردادالزحمه  بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی کارخانجات 72240
 ا قراردادالزحمه ی خدمات ارزیابی گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق های مسکونی خدمات ارزیابی محل 72240
   یا قراردادالزحمه  کشاورزی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی مستغالت 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی مغازه بر اساس پرداخت حق 72240
 قرارداد  یا الزحمه  حق  بر اساس ی مسکون خدمات ارزیابی واحدهای 72240
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی ویالهای مسکونی 72240

 خدمات اجاره یا کرایه بدون اپراتور 73
 آالت و تجهیزات بدون اپراتور خدمات اجاره یا کرایه ماشین 731

 راننده و نقل بدون  خدمات اجاره یا کرایه تجهیزات حمل 7311
 خدمات اجاره یا کرایه اتومبیل و وانت سبک بدون راننده 73111
  بدون رانندهاجاره، اتومبیل، کرایه یا 73111
  بدون رانندهخدمات کرایه یا اجاره اتومبیل، 73111
 خدمات کرایه یا اجاره سواری، بدون راننده 73111
  بدون رانندهخدمات کرایه یا اجاره وانت، 73111
 اجاره، بدون راننده سواری، کرایه یا 73111
  بدون رانندهاجاره، وانت، کرایه یا 73111

 رابطه با وسایل نقلیه حمل کاال بدون راننده خدمات کرایه یا اجاره در 73112
  بدون رانندهتریلی، کرایه یا اجاره، 73112
 خدمات کرایه کامیون، بدون راننده 73112
 جاره تریلی، بدون رانندهخدمات کرایه یا ا 73112
 کامیون، اجاره یا کرایه، بدون راننده 73112

 خدمات کرایه یا اجاره مربوط به وسایل نقلیه ریلی بدون راننده 73113
   راننده  بدون–  یا اجاره ، کرایه آهن ، راه  نقلیه وسایل 73113

 ل زمینی بدون راننده و نق خدمات کرایه یا اجاره مربوط به سایر تجهیزات حمل 73114
  بدون راننده–کرایه اتوبوس، اجاره یا 73114
  بدون راننده–خدمات کرایه یا اجاره اتوبوس 73114
  بدون راننده–بوس خدمات کرایه یا اجاره مینی 73114
   راننده  بدون– اجاره  یا ، کرایه موتورسیکلت 73114
 ه بدون رانند–، اجاره یا کرایهبوس مینی 73114
   حیوان  توسط  حمل، مسافر،  نقلیه وسایل 73114



612 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  اپراتور  بدون– ، اجاره  انسان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه وسایل 73114
  اپراتور  بدون– ، اجاره  حیوان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه وسایل 73114

  و نقل آبی بدون راننده خدمات اجاره یا کرایه وسایل حمل 73115
  بدون اپراتور–کرایه لنج خدمات اجاره یا 73115
  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه قایق 73115
  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه کرجی 73115
  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه کشتی 73115
  بدون اپراتور–قایق، کرایه یا اجاره 73115
 ون اپراتور بد–کرجی، اجاره یا کرایه 73115
  بدون اپراتور–اجاره یا کرایه کشتی، 73115
  بدون اپراتور– یا اجاره ، بار، کرایه کشتی 73115
  بدون اپراتور–  یا اجاره ، مسافر، کرایه کشتی 73115
  بدون اپراتور–لنج، اجاره یا کرایه 73115

  و نقل هوایی بدون خلبان خدمات اجاره یا کرایه وسایل حمل 73116
  بدون اپراتور–کرایه بالگرد، اجاره یا 73116
  بدون اپراتور–هواپیما، اجاره یا کرایه 73116
  بدون اپراتور–کرایه بالگرد خدمات اجاره یا 73116
  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه هواپیما 73116

 خدمات اجاره یا کرایه کانتینرها 73117
 اراوانکرایه ک خدمات اجاره یا 73117
 خدمات اجاره یاکرایه کانتینر 73117
 کانتینر، اجاره یاکرایه 73117
 کاراوان، اجاره یاکرایه 73117

 تجهیزات بدون اپراتور آالت و  خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین 7312
 تجهیزات کشاورزی بدون راننده آالت و  خدمات اجاره یا کرایه ماشین 73121
  بدون اپراتور–کرایه جاره یاتراکتور، ا 73121
  بدون اپراتور–کرایه یلر، اجاره یارت 73121
  بدون اپراتور–کرایه تیلر خدمات اجاره یا 73121
  بدون اپراتور–کرایه کمباین خدمات اجاره یا 73121
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تراکتور 73121
 اتور بدون اپر–کرایه کمباین، اجاره یا 73121
  اپراتور  بدون– یا اجاره ، کرایه ، دانه  کاشت های ماشین 73121



613 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، نشاء، کرایه  کاشت های ماشین 73121

 تجهیزات ساختمانی بدون راننده آالت و  خدمات اجاره یا کرایه ماشین 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره باالبر و نقاله، 73122
  بدون اپراتور–بولدوزر، کرایه یا اجاره 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره بیل مکانیکی، 73122
  بدون اپراتور–تاورکرین، کرایه یا اجاره 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره جرثقیل، 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره نقاله 73122
  بدون اپراتور–ه باالبر و نقالهخدمات کرایه یا اجار 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره بولدوزر 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره بیل مکانیکی 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تاورکرین 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره جرثقیل 73122
  بدون اپراتور– اجاره گریدرخدمات کرایه یا 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره لودر 73122
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین جوشکار 73122
  بدون اپراتور–ات کرایه یا اجاره ماشین گودبرداریخدم 73122
  بدون اپراتور–گریدر، کرایه یا اجاره 73122
  بدون اپراتور–هکرایه یا اجار لودر، 73122
   راننده  بدون– یا اجاره کرایه ،  حفاری آالت ماشین 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره ،یماشین جوشکار 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره ،یماشین گودبردار 73122
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره نقاله، 73122

 بدون اپراتور) کامپیوتر بجز(تجهیزات دفتری  آالت و  خدمات اجاره یا کرایه ماشین 73123
   یا اجاره  کرایه، پردازشگر متن 73123
  اپراتور  بدون–  یا اجاره کرایه) بجز کامپیوتر (  اداری تجهیزات 73123
 صندوق خدمات کرایه یا اجاره گاو 73123
  بدون اپراتور–تحریر خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73123
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین زیراکس 73123
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین فتوکپی 73123
  بدون اپراتور–های محاسباتی خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73123
   اداری خدمات کرایه یا اجاره مبلمان 73123
   یا اجاره ، کرایه  فتوکپی های دستگاه 73123
  اجاره  یا ق، کرایهوگاوصند 73123



614 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره تحریر، ماشین 73123
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره ماشین زیراکس، 73123
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره ماشین فتوکپی، 73123
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره های محاسباتی، ماشین 73123
  اپراتور  بدون،  یا اجاره ، کرایه)بجز کامپیوتر ( داری ا آالت ماشین 73123
   یا اجاره  کرایه،  اداری مبلمان 73123

 خدمات اجاره یا کامپیوتر بدون اپراتور 73124
  اپراتور  بدون– یا اجاره کرایه ، اطیسین مغ های  خواننده 73124
 تور اپرا  بدون–  یا اجاره ، کرایه  چشمی های خواننده 73124
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  مرکزی واحد پردازش 73124
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه واحد جانبی 73124

 خدمات اجاره یا کرایه تجهیزات مخابراتی بدون اپراتور 73125
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه کننده  پیچ های تلفن 73125
  اپراتور  بدون– یا اجاره  کرایه ، فاکس 73125
 دمات کرایه یا اجاره دستگاه فاکسخ 73125
 خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات وسایل ارتباط جمعی 73125

 جای دیگر بدون اپراتور بندی شده در آالت و تجهیزات، طبقه  خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین 73129
 ن اپراتور بدو– تجهیزات حفاری، کرایه یا اجاره 73129
  بدون اپراتور–کنترل، کرایه یا اجاره گیری و تجهیزات اندازه 73129
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه تجهیزات معدنی 73129
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  نفتی های  حوزه تجهیزات 73129
  اپراتور بدون–کنترل گیری و خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات اندازه 73129
  بدون اپراتور–های نفتی خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات حوزه 73129
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات معدنی 73129
  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ژنراتور و توربین 73129
  بدون اپراتور–ابزار خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73129
  بدون اپراتور–رایه یا اجاره تجهیزات حفاریخدمات ک 73129
  بدون اپراتور–کرایه یا اجاره توربین، ژنراتور و 73129
  اپراتور  بدون–  یا اجاره کرایه ،  نمایشگاه لوازم 73129
  اپراتور  بدون– اجاره  یا کرایه اند،  نشده بندی  دیگر طبقه جای  در  که آالتی ماشین 73129
  اپراتور  بدون–  یا اجاره کرایه ابزار، ماشین 73129
  اپراتور  بدون– یا اجاره کرایه ، علمی ، گیری  اندازه وسایل 73129



615 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات کرایه یا اجاره مربوط به سایر کاالها 732
 ها  صوت و وسایل مشابه و لوازم آن و، ضبطئخدمات کرایه دادن یا کرایه کردن تلویزیون، رادیو، وید 7321

 ها  صوت و وسایل مشابه و لوازم آن ، ضبطویدئوخدمات کرایه دادن یا کرایه کردن تلویزیون، رادیو،  73210
  کرایه–آتاری 73210
  کرایه–اکو 73210
  کرایه–بلندگو 73210
 خدمات کرایه آتاری 73210
 کرایه اکو 73210
 کرایه بلندگو 73210
   یا اجاره  کرایه نوار،  ضبط ویدئوی 73210

 خدمات اجاره یا کرایه نوار ویدئو 7322
 خدمات اجاره یا کرایه نوار ویدئو 73220
   یا اجاره  کرایه،  ویدئویی بازی 73220
 خدمات کرایه دی وی دی 73220
 خدمات کرایه نوار ویدئو 73220
 یخدمات کرایه سی د 73220
 خدمات کرایه فیلم 73220
  کرایه–دی وی دی 73220
  کرایه–ی دیس 73220
  کرایه–فیلم 73220
   سرگرمی  برای  خانگی ر تجهیزات د  استفاده ، برای  یا اجاره کرایه – نوار کاست 73220
   یا اجاره  کرایه–نوار ویدئو 73220

 خدمات کرایه یا اجاره مبلمان و سایر وسایل خانوار 7323
 نوارخدمات کرایه یا اجاره مبلمان و سایر وسایل خا 73230
   یا اجاره  کرایه– تختخواب 73230
   اجاره یا کرایه ، تشک 73230
 خدمات کرایه یا اجاره انواع ظروف 73230
 دمات کرایه یا اجاره لوازم آشپزیخ 73230
 صندلی خدمات کرایه یا اجاره میز و 73230
  کرایه یا اجاره–ظروف 73230
  کرایه یا اجاره–لوازم آشپزی 73230
  کرایه یا اجاره–صندلی میز و 73230



616 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اجاره یا کرایه وسایل تفریحی و اوقات فراغت 7324
 خدمات اجاره یا کرایه وسایل تفریحی و اوقات فراغت 73240
  ه یا اجار آالت موسیقی، کرایه 73240
   یا اجاره  کرایه،  تفریحی تجهیزات 73240
   یا اجاره  کرایه،  آب  روی  ورزشی تجهیزات 73240
 آالت موسیقی  خدمات کرایه یا اجاره 73240
   تفریحی رایه یا اجاره تجهیزاتخدمات ک 73240
   آب  روی  ورزشی  اجاره تجهیزاتخدمات کرایه یا 73240
 خدمات کرایه یا اجاره دوچرخه 73240
   تفریحی های رایه یا اجاره قایقخدمات ک 73240
   آب  روی  اسکی اره کفشخدمات کرایه یا اج 73240
 خدمات کرایه یا اجاره لوازم موسیقی 73240
 خدمات کرایه یا اجاره لوازم ورزشی 73240
 خدمات کرایه یا اجاره موتورسیکلت 73240
 یا اجاره  دوچرخه، کرایه 73240
   یا اجاره  کرایه،  تفریحی های قایق 73240
  اجاره یا   کرایه،  آب  روی  اسکی کفش 73240
   یا اجاره لوازم موسیقی، کرایه 73240
   یا اجاره لوازم ورزشی، کرایه 73240
   یا اجاره موتورسیکلت، کرایه 73240

 خدمات اجاره یا کرایه البسه خانوار 7325
 خدمات اجاره یا کرایه البسه خانوار 73250
 خدمات کرایه لباس داماد 73250
 سخدمات کرایه لباس عرو 73250
  کرایه–لباس داماد 73250
  کرایه–لباس عروس 73250

 خدمات اجاره یا کرایه مربوط به محصوالت نساجی، لباس و کفش 7326
 خدمات اجاره یا کرایه مربوط به محصوالت نساجی، لباس و کفش 73260
 خدمات اجاره یا کرایه مربوط به محصوالت نساجی، لباس و کفش 73260

 آالت و تجهیزات   یا کرایه مربوط به ماشینخدمات اجاره 7327
  و تجهیزاتآالت  مربوط به ماشین خدمات اجاره یا کرایه 73270
  و تجهیزاتآالت  خدمات اجاره یا کرایه مربوط به ماشین 73270



617 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جای دیگر بندی نشده در خدمات اجاره یا کرایه سایر کاالهای طبقه 7329
 جای دیگر بندی نشده در یر کاالهای طبقهخدمات اجاره یا کرایه سا 73290
   یا اجاره  کرایه– پزشکی تجهیزات 73290
   یا اجاره  کرایه– پیراپزشکی تجهیزات 73290
   یا اجاره  کرایه–  عکاسی اتتجهیز 73290
  کرایه–حجله 73290
  کرایه–خنچه عقد 73290
   یا اجاره  کرایه– ساعت 73290
 یه کرا–سفره عقد 73290
 کرایه وسایل چراغانی 73290
 کرایه حجله 73290
 کرایه خنچه عقد 73290
 کرایه سفره عقد 73290
 کرایه المپ 73290
 کرایه لوازم عقد 73290
   یا اجاره  کرایه– گیاه 73290
  کرایه–المپ 73290
  کرایه–لوازم عقد 73290
  کرایه یا اجاره–وسایل چراغانی 73290

 های غیر معمولی و غیر مالی هیه مجوز جهت حق استفاده از دارائیخدمات ت 733
 های کامپیوتری افزار خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نرم 7331

 های کامپیوتری افزار خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نرم 73310
 های کامپیوتری افزار خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نرم 73310

 خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثار موسیقی، ادبی و نمایش 7332
 خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثار موسیقی، ادبی و نمایش 73320
 خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثار موسیقی، ادبی و نمایش 73320

 ه از ابداعات ثبت شدهخدمات تهیه مجوز حق استفاد 7333
 خدمات تهیه مجوز حق استفاده از ابداعات ثبت شده 73330
 خدمات تهیه مجوز حق استفاده از ابداعات ثبت شده 73330

 )ها پروانه(خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجاری و امتیازات  7334
 )ها پروانه( امتیازات خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجاری و 73340
 )ها پروانه(خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجاری و امتیازات  73340



618 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های غیر معمولی و غیر مالی خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از سایر دارایی 7339
 های غیر معمولی و غیر مالی خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از سایر دارایی 73390
 های غیر معمولی و غیر مالی خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از سایر دارایی 73390

 خدمات بازرگانی و تولید 8
 خدمات تحقیق و توسعه 81

 علوم طبیعی و مهندسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 811
 علم فیزیک خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 8111

 علم فیزیک ربی درخدمات تحقیق و توسعه تج 81110
 خدمات علم فیزیک،  تحقیق و توسعه تجربی در 81110
 خدمات در فیزیک،) بنیادی(توسعه پایه   تحقیق و 81110
 خدمات ریاضی، در) بنیادی(توسعه پایه  تحقیق و 81110
 خدمات ،…نجوم و الکترومغناطیس، نور، حرارت، مورد توسعه تجربی در تحقیق و 81110
 خدمات توسعه در ریاضی، ق وتحقی 81110
 علم فیزیک خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81110
 در فیزیک) بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81110
 ریاضی در) بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81110
 …نجوم و الکترومغناطیس، نور، حرارت، مورد توسعه تجربی در خدمات تحقیق و 81110
 توسعه در ریاضی دمات تحقیق وخ 81110

 شناسی زیستعلم شیمی و  خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 8112
 شناسی زیستعلم شیمی و  خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81120

 خدمات ،شناسی  زیستعلم شیمی و در) بنیادی(توسعه پایه   تحقیق و 81120
 خدمات ،شناسی زیستعلم شیمی و  تحقیق و توسعه تجربی در 81120
 شناسی  زیستعلم شیمی و در) بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81120
 …وارگانیسم  میکرو شناسی جانوران، گیاهان، بوم فیزیولوژی و تخمیر، توسعه در کاتالیزورهای شیمیایی، خدمات تحقیق و 81120

 تکنولوژی توسعه تجربی در مهندسی و خدمات تحقیق و 8113
 تکنولوژی توسعه تجربی در مهندسی و خدمات تحقیق و 81130
 خدمات  تحقیق و توسعه تجربی در مهندسی و تکنولوژی، 81130
 خدمات تکنولوژی، مهندسی و در) بنیادی(توسعه پایه   تحقیق و 81130
برق، ارتباطات، کـشتی، هواپیمـا،      آالت،   گری، فلزات، ماشین   علوم و تکنولوژی کاربردی برای ریخته      تحقیق و توسعه تجربی در     81130

 خدمات ،…مهندسی راه و ساختمان، ساختمان، اطالعات و
آالت، بـرق، ارتباطـات، کـشتی،        گری، فلزات، ماشین   تکنولوژی کاربردی برای ریخته    علوم و  توسعه تجربی در   خدمات تحقیق و   81130

 …ساختمان، ساختمان، اطالعات و هواپیما، مهندسی راه و
 تکنولوژی مهندسی و در) بنیادی(توسعه پایه  ات تحقیق وخدم 81130



619 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 علوم کشاورزی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 8114
 علوم کشاورزی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81140
 خدمات کشاورزی، در) بنیادی(توسعه پایه   تحقیق و 81140
 خدمات علوم کشاورزی، تحقیق و توسعه تجربی در 81140
 کشاورزی در) بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81140

 علوم پزشکی و داروسازی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 8115
 علوم پزشکی و داروسازی خدمات تحقیق و توسعه در 81150
 خدمات علوم پزشکی و داروسازی،  تحقیق و توسعه در 81150
 خدمات داروسازی، زشکی وعلوم پ در) بنیادی(توسعه پایه  تحقیق و 81150
 داروسازی علوم پزشکی و در) بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81150

 سایر علوم طبیعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 8119
 سایر علوم طبیعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81190

 خدمات سایر علوم طبیعی،  تحقیق و توسعه تجربی در 81190
 خدمات محیط زیست، توسعه در قیق و تح 81190
 خدمات سایر علوم طبیعی، در )بنیادی(توسعه پایه  تحقیق و 81190
 سایر علوم طبیعی در )بنیادی(توسعه پایه  خدمات تحقیق و 81190
 محیط زیست توسعه در خدمات تحقیق و 81190

 علوم اجتماعی و علوم انسانی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در 812
 شناسی روان و شناسی جامعهعلوم فرهنگی،  ای در خدمات تحقیقی و پیشبرد تجربه 8121

 شناسی روان و شناسی جامعهعلوم فرهنگی،  ای در خدمات تحقیقی و پیشبرد تجربه 81210
 خدمات در زمینه اقتصاد،) بنیادی( تحقیق و توسعه پایه  81210
 و علوم فرهنگی خدمات تحقیق و توسعه در مورد فرهنگ  81210
 خدمات ،شناسی روان و شناسی جامعهتحقیق و توسعه در علوم فرهنگی،  81210
 خدمات تحقیق و توسعه در مورد فرهنگ و علوم فرهنگی، 81210
 شناسی روان و شناسی جامعهخدمات تحقیق و توسعه در علوم فرهنگی،  81210

    
  ای در اقتصاد  خدمات تحقیق و توسعه تجربه  8122

  ای در اقتصاد  خدمات تحقیق و توسعه تجربه  81220
   خدمات -ای در اقتصاد  تحقیق و توسعه تجربه  81220
  ای در زمینه مدیریت کسب و کار  تحقیق و توسعه تجربه  81220
  در زمینه اقتصاد ) بنیادی(خدمات، تحقیق و توسعه پایه   81220
  ه مدیریت کسب و کار ای در زمین خدمات، تحقیق و توسعه تجربه  81220



620 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  ای در اقتصاد  خدمات تحقیق و توسعه تجربه  81220

 ای در قانون خدمات تحقیق و توسعه تجربه 8123
 قانون ای در خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 خدمات های مختلف،  و زبانشناسی زبانای در   تحقیق و توسعه تجربه 81230
 خدمات ،شناسی انساندر سایر علوم اجتماعی و ای   تحقیق و توسعه تجربه 81230
 خدمات ای در مورد قانون جنایی، توسعه تجربه  تحقیق و 81230
 خدمات ای در زمینه قانون مدنی، تحقیق و توسعه تجربه 81230
 خدمات قانون، ای در تحقیق و توسعه تجربه 81230
 دنیای در زمینه قانون م خدمات، تحقیق و توسعه تجربه 81230
 های مختلف  و زبانشناسی زبانای در  خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 شناسی انسانای در سایر علوم اجتماعی و  خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در مورد قانون جنایی توسعه تجربه خدمات تحقیق و 81230

 ای رشته ای میان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 813
 ای رشته ای میان  تحقیق و توسعه تجربهخدمات 8130

 ای رشته ای میان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81300
 ای رشته ای میان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81300

 خدمات حقوقی و حسابداری 82
 خدمات حقوقی 821

 های مختلف قانون  خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه 8211
 های مختلف قانون جنایی ه حقوقی و وکالت در زمینه خدمات مشاور 82111

 آن مورد خدمات وابسته در قانون جنایی، مشاوره حقوقی و 82111
 آن مورد خدمات وابسته در قانون جنایی، نمایندگی حقوقی و 82111

 های قانون های دادرسی قضایی در خصوص سایر زمینه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در روش 82119
 های قانون، خدمات های دادرسی قضایی در خصوص سایر زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در روش 82119
  از نوع غیر جناییها تحقیق حقوقی پرونده 82119
  از نوع غیر جناییها تدارک پرونده 82119
  قانون جناییاز ارتباط با قانون به غیر حقوقی در تدوین اسناد 82119
  از نوع غیر جناییها ی موکلین پروندهحمایت حقوق 82119
 خدمات ارائه شده در دفتر خدمات حقوقی 82119
 خدمات ارائه شده دردارالوکاله 82119
 دفتر وکالت خدمات ارائه شده در 82119
 دارالوکاله، خدمات 82119



621 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دفتر خدمات حقوقی، خدمات 82119
 دفتر وکالت، خدمات 82119

 های مدیره، غیره  هیئتقضایی،  های داوری شبه  هیئتهای کیفری  ی و وکالت در رویهخدمات مشاوره حقوق 8212
 های مدیره، غیره  هیئتقضایی،  های داوری شبه  هیئتهای کیفری  خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در رویه 82120
 خدمات های مدیره، غیره،  هیئتقضایی،  های داوری شبه  هیئتهای کیفری  مشاوره حقوقی و وکالت در رویه 82120
 قضایی نوع غیر ها از تحقیق حقوقی پرونده 82120
 قضایی نوع غیر از ها تدارک پرونده 82120
 نوع حقوقی های کیفری، از شیوه ارتباط با تدوین اسناد، در 82120
  کیفریهای شیوه ارتباط با حقوقی در تدوین اسناد 82120
 قضایی نوع غیر  داوری اداری، ازهیئتمقابل یک  ها، در رسیدگی به پرونده 82120

 خدمات تهیه اسناد حقوقی و گواهینامه 8213
 خدمات تهیه اسناد حقوقی و گواهینامه 82130
 اسناد حقوقی و گواهینامه، خدمات تهیه 82130
 اسناد حقوقی و گواهی، خدمات 82130
 اسناد رسمی، خدمات تنظیم 82130
 اه تدوین حق ثبت 82130
 تدوین حق چاپ 82130
 تدوین حقوق مالکیت معنوی 82130
 نامه تدوین وصیت 82130
 کسب و های کار نامه تنظیم امتیاز 82130
 قراردادهای تجاری تنظیم 82130
 خدمات ارائه شده در دفتر اسناد رسمی 82130
 خدمات ارائه شده در محضر ازدواج 82130
 ثبت اسناد و امالکدفتر  خدمات ارائه شده در 82130
 محضر ازدواج و طالق خدمات ارائه شده در 82130
 محضر اسناد رسمی خدمات ارائه شده در 82130
 محضر طالق خدمات ارائه شده در 82130
 خدمات تنظیم اسناد رسمی 82130
 سازی اسناد حقوقی و گواهی خدمات فراهم 82130
 خدمات گواهی امضا 82130
  رسمی، خدماتدفتر اسناد 82130
 دفتر ثبت اسناد و امالک، خدمات 82130
 خدمات گواهی امضا، 82130
 محضر ازدواج و طالق، خدمات 82130



622 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 محضر ازدواج، خدمات 82130
 محضر اسناد رسمی، خدمات 82130
 خدمات محضر طالق، 82130

 سایر خدمات حقوقی 8219
 گری خدمات داوری و میانجی 82191
 مورد منازعات درحکمیت  82191
 گری، خدمات داوری و میانجی 82191

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حقوقی طبقه 82199
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حقوقی طبقه 82199

 خدمات حسابداری، حسابرسی مالی و دفترداری 822
 خدمات حسابداری و حسابرسی مالی 8221

 یخدمات حسابرسی مال 82211
 حسابرسی مالی، خدمات 82211
 خدمات بازرسی مالی 82211

 های حسابداری خدمات تهیه گزارش 82212
 های  حسابداری، خدمات تهیه گزارش 82212
 های مالی خدمات بازدید صورت 82212

 های مالی خدمات تنظیم صورت 82213
 های مالی، خدمات تنظیم صورت 82213
 ای مالیه خدمات تنظیم صورت 82213
 های مالی خدمات گردآوری صورت 82213
 ها گردآوری ترازنامه 82213
 های مالی گردآوری صورت 82213

 سایر خدمات حسابداری 82219
 سایر خدمات حسابداری 82219

 های مالیاتی خدمات دفترداری، به غیر از اظهارنامه 8222
 لیاتیهای ما خدمات دفترداری، به غیر از اظهارنامه 82220
 های مالیاتی، خدمات دفترداری به غیر از اظهارنامه 82220

 خدمات مشاوره مالیاتی 823
 ها  مالیات مربوط به شرکتریزی طرحخدمات مشاوره و  8231



623 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها  مالیات مربوط به به شرکتریزی طرحخدمات مشاوره و  82310
 یریز طرحخدمات مشاوره و  ها، مالیات مربوط به به شرکت 82310
 ریزی طرحخدمات  های رسمی، مالیات 82310

 ها های مالیاتی شرکت خدمات تعیین و تهیه گزارش 8232
 ها های مالیاتی شرکت خدمات تعیین و تهیه گزارش 82320
 ها های مالیات رسمی، بازدید اظهارنامه اظهارنامه 82320
 ها های مالیات رسمی، مهیاسازی اظهارنامه اظهارنامه 82320
 ها بازدید مالیاتی شرکت خدمات تهیه و 82320
 ، خدمات تعیین و تهیهها های مالیاتی شرکت گزارش 82320

  و تعیین مالیات اشخاص حقیقیریزی طرحخدمات  8233
  و تعیین مالیات اشخاص حقیقیریزی طرحخدمات  82330
 ریزی و تعیین طرحخدمات  مالیات اشخاص حقیقی، 82330

 ها حساب شرکت ستگی و تصفیهخدمات ورشک 824
 ها حساب شرکت خدمات ورشکستگی و تصفیه 8240

 ها حساب شرکت خدمات ورشکستگی و تصفیه 82400
 حساب خدمات ورشکستگی و تصفیه ها، شرکت 82400

 سایر خدمات تخصصی، کسب و کار 83
 خدمات مشاوره و مدیریت 831

 ای و مدیریت خدمات مشاوره 8311
 مدیریت عمومی ای و ت مشاورهخدما 83111
 زمینه بهبود سوددهی خدمات رایزنی در 83111
 کار و کسبزمینه تدوین خط مشی  خدمات رایزنی در 83111
 کسب و کار زمینه سازمان حقوقی یک واحد خدمات رایزنی در 83111
 موضوعات مدیریتی زمینه سایر خدمات رایزنی در 83111
 ت رایزنیمدیریت عمومی، خدما 83111
  خدماتمدیریت عمومی، ای و مشاوره 83111

 مدیریت مالی ای و خدمات مشاوره 83112
 خدمات مدیریت مالی، ای و مشاوره 83112
 های حسابداری خدمات رایزنی در زمینه بسط نظام 83112
  عمدهگذاری سرمایههای پیشنهادی  خدمات رایزنی در زمینه تحلیل طرح 83112
 های مناسب سرمایه  رایزنی در زمینه ترکیبخدمات 83112
 گردش زمینه سرمایه در خدمات رایزنی در 83112



624 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات رایزنی، مدیریت مالی 83112
 ، خدمات رایزنیای های بودجه نظارت 83112

 ای و مدیریت منابع انسانی خدمات مشاوره 83113
 زمینه بازرسی کارکنان خدمات رایزنی در 83113
 زمینه توسعه منابع انسانی ات رایزنی درخدم 83113
 دمات مشاوره مدیریت منابع انسانیخ 83113
  و مدیریتای منابع انسانی، خدمات مشاوره 83113

 ای مدیریت بازاریابی خدمات مشاوره 83114
 ای مدیریت بازاریابی، خدمات مشاوره 83114
 زمینه تعلیم کارمندان خدمات رایزنی در 83114
 دهی به مشتری مشی خدمت زمینه خط خدمات رایزنی در 83114
 گذاری زمینه سیاست قیمت خدمات رایزنی در 83114
 بندی زمینه طراحی نحوه بسته خدمات رایزنی در 83114
 زمینه عملیات بازاریابی خدمات رایزنی در 83114
 زمینه مجاری توزیع محصول خدمات رایزنی در 83114
 زمینه مدیریت فروش درخدمات رایزنی  83114
 خدمات رایزنی مدیریت بازاریابی 83114

 ای مدیریت تولید خدمات مشاوره 83115
 ای خدمات مشاوره مدیریت تولید، 83115
 کارگیری مواد زمینه به خدمات رایزنی در 83115
 زمینه تعیین معیارهای انجام کار خدمات رایزنی در 83115
 نه مدیریت دفتریزمی خدمات رایزنی در 83115
 نظارت موجودی زمینه مدیریت و خدمات رایزنی در 83115
 نحوه گردش کار زمینه مطالعات زمان و خدمات رایزنی در 83115
 زمینه معیارهای ایمنی خدمات رایزنی در 83115
 زمینه معیارهای نظارت کیفیت خدمات رایزنی در 83115
 خدمات رایزنی مدیریت تولید 83115

 ای مدیریت سایر خدمات مشاوره 83119
 ای مدیریت سایر خدمات مشاوره 83119

 کار و کسبخدمات مشاوره  8312
 خدمات روابط عمومی 83121
  خدماتروابط عمومی، 83121



625 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سایر خدمات مشاوره کار و کسب 83129
 زمینه توسعه صنعتی خدمات رایزنی در 83129
  فعالیت گردشگریزمینه توسعه خدمات رایزنی در 83129
 ای زمینه توسعه ناحیه خدمات رایزنی در 83129
 زمینه مربوط به بسط سیاحتی خدمات رایزنی در 83129
 سایر خدمات مشاوره کار و کسب 83129

 بندی نشده در جایی دیگر خدمات مشاوره علمی و فنی طبقه 8313
 محیطی  زیستای خدمات مشاوره 83131
 ای دمات مشاورهمحیطی، خ زیست 83131
 محیطی خدمات رایزنی زیست 83131

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات علمی و فنی طبقه 83139
 آمارشناسان مشاور، خدمات مربوط 83139
 های علمی زمینه خدمات رایزنی در 83139
 های فنی زمینه خدمات رایزنی در 83139
 خدمات مشاوره آمارشناسان 83139
 های آماری زمینه ت مشاوره درخدما 83139
 دانشمندان مشاور، خدمات مربوط 83139
 دانان مشاور، خدمات مربوط ریاضی 83139
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات علمی و فنی طبقه 83139
 متخصصین فنی مشاور، خدمات مربوط 83139

 خدمات مشاوره کامپیوتر 8314
 ها هماهنگی سیستمو  افزار خدمات مشاوره سخت 83141
  خدمات مشاورهها، و هماهنگی سیستمافزار  سخت 83141
  کامپیوترافزار سختای مربوط به نصب  خدمات مشاوره 83141
 ای  کامپیوتر، خدمات مشاورهافزار سختنصب  83141

 افزار خدمات مشاوره مربوط به نرم 83142
 ، خدمات مشاورهافزار نرم 83142
 ، خدماتسینوی برنامه 83142
 فناوری اطالعات برای استفادهخدمات طراحی و توسعه  83142
 ای افزار، خدمات مشاوره ها و نرم سیستم 83142
  اطالعات برای استفاده، خدمات طراحی و توسعهفناوری 83142
 نویسی برنامهخدمات  83142



626 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها  اطالعات برای شبکه و سیستمفناوریخدمات طراحی و توسعه  83142
 افزار ها و نرم خدمات مشاوره ای سیستم 83142
 ITخدمات مشاوره فنی  83142
 ، خدمات طراحی و توسعهها  اطالعات برای شبکه و سیستمفناوری 83142
 خدمات ،ITمشاوره فنی  83142

 سایر خدمات مشاوره کامپیوتر 83149
 ها، خدمات طراحی سیستم 83149
 دماتخ مشاوره مدیریت و سیستم، 83149
  خدماتها، تحلیل سیستم 83149
 ت اطالعافناوریخدمات پشتیبانی  83149
 ها خدمات تحلیل سیستم 83149
 ها خدمات طراحی سیستم 83149
 خدمات مشاوره مدیریت و سیستم 83149
  خدمات پشتیبانی اطالعات،فناوری 83149

 خدمات مدیریت تسهیالت کامپیوتری 8315
  تسهیالت کامپیوتریخدمات مدیریت 83150
  اریژینالافزار خدمات نرم 83150
  افزار  اریژینال ـ خدمات نرم  83150

 ها خدمات نگهداری سیستم 8316
 ها خدمات نگهداری سیستم 83160
 ها، خدمات نگهداری سیستم 83160
 های کامپیوتری آزمایش برنامه 83160
 های کامپیوتری نگهداری نظام 83160

 خدمات مدیریت، به غیر از خدمات مدیریت پروژه ساختمانیسایر  8319
 سایر خدمات مدیریت، به غیر از خدمات مدیریت پروژه ساختمانی 83190
 سایر خدمات مدیریت، به غیر از خدمات مدیریت پروژه ساختمانی 83190

 ریزی شهری و خدمات زیباسازی شهرها خدمات معماری و برنامه 832
 ریخدمات معما 8321

 خدمات مشاوره معماری و تهیه نقشه اولیه 83211
 معماری و تهیهخدمات مشاوره  نقشه اولیه، 83211
 معماری و قبل از طراحی، خدمات مشورتی 83211
 های ساختمانی، به عهده گرفتن مطالعات اولیه هزینه برای ساختمان پروژه 83211



627 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مشورتی معماری و قبل از طراحی 83211

 خدمات اداری مربوط به قرارداد و تهیه نقشه معماری 83212
  و تهیهقراردادخدمات اداری مربوط به   نقشه معماری، 83212
 های معماری توسعه نقشه 83212
 انواع ساختمان سایر بنا و خدمات اداری مربوط به قرارداد برای ایجاد 83212
 های معماری خدمات تهیه نقشه 83212

 خدمات معماریسایر  83219
 سازی تابلوها خدمات معماری برای فراهم 83219

 خدمات معماری زیباسازی شهرها ریزی شهری و برنامه 8322
 هاانداز چشمریزی شهری و خدمات معماری  خدمات معماری و برنامه 83221
 خدمات معماری اندازها، ریزی شهری و خدمات معماری چشم برنامه 83221
 خدمات یزی شهری،ر برنامه 83221
 طراحی شهری، خدمات 83221
 ریزی شهری خدمات برنامه 83221
 خدمات طراحی شهری 83221

 سازیخدمات معماری زیبا 83222
 زیباسازی،خدمات معماری 83222
 اندازها خدمات معماری چشم 83222
 خدمات معماری فضای سبز 83222
 اندازها، خدمات معماری چشم 83222
 خدمات ماری فضای سبز،مع 83222

 خدمات مهندسی 833
 مجموعه خدمات مهندسی 8331

 مجموعه خدمات مهندسی برای بناها 83311
 بناها، خدمات مهندسی 83311
 کشی ساختمان، خدمات نقشه 83311
 کشی ساختمان خدمات نقشه 83311

 مجموعه خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83312
  مجموعه خدمات مهندسی عمران،مهندسی 83312

 مجموعه خدمات مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی 83313



628 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کارخانه و فرایندهای صنعتی، مجموعه خدمات مهندسی 83313

 ها مجموعه خدمات مهندسی برای سایر پروژه 83319
 کشی لوله گاز، خدمات نقشه 83319
 کشی لوله گاز خدمات نقشه 83319

 دمات مدیریت پروژه در مورد ساختمانخ 8332
 خدمات اجرای طرح و نظارت بر کارهای ساختمانی 83321
  طرح و نظارتکارهای ساختمانی، خدمات اجرای 83321
 های عمرانی، خدمات کنترل کیفی پروژه 83321
  خدمات مدیریت پروژهسازی بناها،  ساختمان 83321
 مرانیهای ع خدمات کنترل کیفی پروژه 83321
 سازی بناها خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان 83321

 سازی مربوط به کارهای مهندسی شهری خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان 83322
  خدمات مدیریت پروژهسازی مربوط به کارهای مهندسی شهری، ساختمان 83322

 مات مدیریت پروژه خدسازی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی، ساختمان 83323
 سازی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی ن خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختما 83323

 ها سازی سایر پروژه خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان 83329
  خدمات مدیریت پروژهها، سازی سایر پروژه ساختمان 83329
 خدمات نظارت ساخت ساختمان، 83329
  نظارت بر ساخت ساختمانخدمات 83329

 خدمات مشورتی مهندسی و تهیه نقشه اولیه 8333
 خدمات مشاوره فنی ساختمانی 83331
  خدمات مشاوره فنیساختمانی، 83331
 مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیهبناها، خدمات  83331
 خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای بناها 83331

 شاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای کارهای مهندسی عمرانخدمات م 83332
 مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیهکارهای مهندسی عمران، خدمات  83332
 های آب خدمات مشاوره سازه 83332
  خدمات مشاورههای آب، سازه 83332

  صنعتیخدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای کارخانه و فرایندهای 83333
 مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیهکارخانه و فرایندهای صنعتی، خدمات  83333



629 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای سایر پروژه 83339
  خدمات مشاوره مهندسیها، تهیه نقشه اولیه برای سایر پروژه 83339

 خدمات طراحی مهندسی 8334
 بناها برای خدمات طراحی مهندسی 83341
 مهندسیطراحی بنای بناها، خدمات  83341

 خدمات طراحی مهندسی برای کارهای مهندسی شهری 83342
  خدمات طراحی مهندسیکارهای مهندسی شهری، 83342
 خدمات مهندسی طراحی شهرسازی 83342
  خدمات مهندسی طراحیشهرسازی، 83342

 فرایندهای صنعتیخدمات طراحی مهندسی برای کارخانه و  83343
 کارخانه و فرایندهای صنعتی، خدمات مهندسی 83343
 های طراحی، خدمات مهندسی  پروژه 83343
  و اسکلت بناها، خدمات طراحیها ریزی ساختمان پی 83343
 خدمات طراحی مهندسی  تأسیسات فنی و الکتریکی بناهای غیر مسکونی، 83343
 اطی و انتقال مخابراتهای ارتب خدمات طراحی سیستم 83343
 خدمات طراحی آالت صنعتی، ماشین 83343
 ها و اسکلت بناها ریزی ساختمان خدمات طراحی برای پی 83343
 آالت صنعتی خدمات طراحی ماشین 83343
 آالت کشاورزی خدمات طراحی ماشین 83343
 خدمات طراحی مدارهای الکترونیکی 83343
 ی غیر مسکونیکتریکی بناهای تأسیسات فنی و الخدمات طراحی مهندسی برا 83343
  طراحیهای خدمات مهندسی مربوط به پروژه 83343
 خدمات طراحیهای ارتباطی و انتقال مخابرات،  سیستم 83343
  خدمات طراحیآالت کشاورزی، ماشین 83343
 مدارهای الکترونیکی، خدمات طراحی 83343

 ها  پروژهخدمات طراحی مهندسی برای سایر 83349
 ها، خدمات طراحی مهندسی پروژه 83349

  مرحله ساخت و نصب محصوالت صنعتیخدمات مهندسی در حین 8335
 خدمات مهندسی برای بناها در حین مرحله ساخت و نصب 83351
 و نصب، خدمات مهندسیبناها در حین مرحله ساخت  83351
 خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی شهری 83351



630 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مهندسیکارهای مهندسی شهری،  83351

 خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران در حین مرحله ساخت و نصب 83352
 های آبرسانی و تأسیسات بهداشتی خدمات مهندسی برای طرح 83352
 خدمات مهندسیهای آبرسانی و تأسیسات بهداشتی،  طرح 83352
 حله ساخت و نصب، خدمات مهندسی مرکارهای مهندسی عمران در حین 83352

 خدمات مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی در حین مرحله ساخت و نصب 83353
 های ایجاد صنایع تولیدی خدمات مهندسی برای طرح 83353
  خدمات مهندسیهای ایجاد صنایع تولیدی، طرح 83353
  نصب، خدمات مهندسی مرحله ساخت وکارخانه و فرایندهای صنعتی در حین 83353

 سازی و نصب وسایل ها در حین مرحله ساختمان خدمات مهندسی جهت سایر پروژه 83359
 مهندسی آب، خدمات مربوط 83359
 خدمات مربوط به مهندسی آب 83359
 سازی و نصب وسایل، خدمات ها در حین مرحله ساختمان مهندسی پروژه 83359

 سایر خدمات مهندسی 8339
 سایر خدمات مهندسی برای بناها 83391
 سایر خدمات مهندسی بناها، 83391

 سایر خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83392
 کارهای مهندسی عمران، سایر خدمات مهندسی 83392

 کارخانه و فرایندهای صنعتیسایر خدمات مهندسی برای  83393
 ت مهندسیهای صنعتی، سایر خدماکارخانه و فرایند 83393

 های دیگر  سایر خدمات مهندسی برای پروژه 83399
 های دیگر  سایر خدمات مهندسی برای پروژه 83399

 خدمات طراحی ویژه 834
 خدمات طراحی دکوراسیون داخلی 8341

 خدمات طراحی دکوراسیون داخلی 83410
 طراحی دکوراسیون داخلی، خدمات 83410

 سایر خدمات طراحی ویژه 8349
 سایر خدمات طراحی ویژه 83490
 سایر خدمات طراحی ویژه 83490



631 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سایر خدمات علمی و فنی 835
 ، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافیشناسی خدمات زمین 8351

 ، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافیشناسی خدمات زمین 83510
 یکی و سایر خدمات اکتشافی، خدمات، ژئوفیزشناسی زمین 83510
  و ژئوفیزیکیشناسی خدمات زمین 83510
 شناسی و ژئوفیزیکی، خدمات زمین 83510

 های زیرزمینی خدمات مربوط به بررسی 8352
 های زیرزمینی خدمات مربوط به بررسی 83520
 ی زیرزمینی، خدماتها بررسی 83520

 های سطح زمین خدمات مربوط به بررسی 8353
 سطح زمینهای  خدمات مربوط به بررسی 83530
 ی سطح زمین، خدماتها بررسی 83530
  تهیه نقشه زمین، خدمات 83530
 خدمات مربوط به تهیه نقشه زمین 83530

 خدمات تهیه نقشه 8354
 خدمات تهیه نقشه 83540
  تهیه نقشه، خدمات 83540

  وضع هوابینی پیشخدمات هواشناسی و  8355
 هوا وضع بینی پیشخدمات هواشناسی و  83550
  خدمات مربوط هوا، بینی پیشهای  بررسی 83550
 های هواشناسی، خدمات مربوط  بررسی 83550
  هوابینی پیشهای  خدمات مربوط به بررسی 83550
 های هواشناسی خدمات مربوط به بررسی 83550
 بینی وضع هوا، خدمات پیشهواشناسی و  83550

 خدمات بررسی و آزمایش فنی 8356
 تعیین درجه خلوص مات بررسی و آزمایش ترکیبات وخد 83561
 تعیین درجه خلوص، خدمات بررسی و آزمایش ترکیبات و 83561

 خدمات بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی 83562
 بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی، خدمات 83562

 های الکترونیکی و مکانیکی خدمات بررسی و آزمایش سیستم 83563



632 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های الکترونیکی و مکانیکی، خدمات سی و آزمایش سیستمبرر 83563

 ای خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده 83564
 ای، خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده 83564

 سایر خدمات بررسی و آزمایش فنی 83569
 سایر خدمات بررسی و آزمایش فنی 83569

 های تبلیغاتی خدمات آگهی 836
 ریزی تبلیغات  بوط به برنامهخدمات مر 8361

 های تبلیغاتی ، ساخت و به اجراگذاری آگهیریزی طرحخدمات  83610
 خدمات آژانس تبلیغاتی 83610
 آژانس تبلیغاتی، خدمات 83610
 تهیه طرح آگهی، پوستر و پالکارد، خدمات 83610
 طراحی آگهی برای رادیو و تلویزیون و مطبوعات، خدمات 83610
 ، خدمات)برای تبلیغ کاال(راحی آگهی روی بدنه اتوبوس ط 83610
 های تبلیغاتی، خدمات ، ساخت و تعیین جای آگهیریزی طرح 83610
 مکان برای تبلیغات، خدمات مربوط به ایجاد و تعیین 83610
 خدمات تهیه طرح آگهی، پوستر و پالکارد 83610
  مطبوعاتخدمات طراحی آگهی برای رادیو و تلویزیون و 83610
 )برای تبلیغ کاال(خدمات طراحی آگهی روی بدنه اتوبوس  83610
 های تبلیغاتی ، ساخت و تعیین جای آگهیریزی طرحخدمات  83610
 خدمات مربوط به ایجاد و تعیین مکان برای تبلیغات 83610

 یکار العمل های تبلیغاتی بر اساس حق خرید یا فروش فضایا زمان مربوط به آگهی 8362
 کاری العمل های تبلیغاتی بر اساس حق خرید یا فروش فضا یا زمان مربوط به آگهی 83620
 کاری العمل کنندگان بر اساس حق طرف تبلیغ زمان وسیله ارتباطی از خرید 83620
 کاری العمل های تبلیغاتی بر اساس حق های آگهی طرف نمایندگی زمان وسیله ارتباطی از خرید 83620

 )کاری العمل به استثنای حق( وش فضا یا زمان تبلیغاتفر 8363
 )کاری العمل به استثنای حق(های چاپی  فروش فضای تبلیغات در رسانه 83631
 )کاری العمل به استثنای حق(های چاپی  فروش فضای تبلیغات در رسانه 83631

 )یکار العمل به استثنای حق(فروش زمان تبلیغات رادیو و تلویزیون  83632
 )کاری العمل به استثنای حق(فروش زمان تبلیغات رادیو و تلویزیون  83632

 )کاری العمل به استثنای حق(فروش فضای تبلیغات اینترنتی  83633



633 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )کاری العمل حقبه استثنای ( های تبلیغاتی اینترنتی خدمات انجام کار در ارتباط فروش فضای آگهی 83633
 )کاری العمل حقبه استثنای ( نترنتیفروش فضا تبلیغات ای 83633

 )کاری العمل حقبه استثنای (های تبلیغاتی  فروش سایر فضاها یا زمان 83639
  توزیع تراکت، خدمات 83639
 خدمات توزیع تراکت 83639
 های تبلیغاتی خدمات توزیع کارت 83639
  تبلیغاتی، خدمات توزیعهای کارت 83639

 ی تبلیغاتیها سایر خدمات آگهی 8369
 های تبلیغاتی سایر خدمات آگهی 83690
 های تبلیغاتی، خدمات آگهی سایر 83690

 عمومی خدمات بررسی بازار و سنجش افکار 837
 عمومی و سنچش افکار خدمات بررسی بازار 8370

 عمومی خدمات بررسی بازار و سنجش افکار 83700
 تعمومی، خدما بررسی بازار و سنجش افکار 83700
 سنجش افکار عمومی، خدمات 83700
  نظرسنجی، خدمات 83700
 خدمات سنجش افکار عمومی 83700
 خدمات نظرسنجی 83700

 خدمات فرایندهای عکاسی خدمات عکاسی و 838
 خدمات عکاسی 8381

 خدمات عکسبرداری از چهره 83811
 عکسبرداری از چهره، خدمات 83811
 عکاسی از چهره، خدمات 83811

 های تبلیغاتی و خدمات عکاسی مربوط به آن خدمات آگهی 83812
 های تبلیغاتی و خدمات عکاسی مربوط به آن، خدمات آگهی 83812
  تولید عکس برای بخش بازرگانی، خدمات 83812
 خدمات تولید عکس برای بخش بازرگانی 83812
 عکاسی جهت تهیه بروشور 83812
 عکسبرداری تجاری 83812

 خدمات عکاسی از رویدادها 83813
 های عروسی، خدمات تولید عکس 83813



634 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 عکاسی از رویدادها، خدمات 83813
  مد، خدماتتولید عکس برای 83813
 خدمات تولید عکس برای مد 83813
 های عروسی خدمات تولید عکس 83813
 مراسم ها و جشن خدمات عکسبرداری از 83813
 رویدادهای ورزشی خدمات عکسبرداری از 83813
 التحصیلی غرمراسم فا خدمات عکسبرداری از 83813

 خدمات عکاسی ویژه 83814
 عکسبرداری در زیر آب، خدمات 83814
 ها، نماها توسط هواپیماها و هلیکوپترها، خدماتانداز چشمعکسبرداری  83814
 عکاسی ویژه، خدمات 83814
 خدمات تخصصی عکاسی 83814
 سبرداری در زیر آبخدمات عک 83814
 ها، نماها توسط هواپیماها و هلیکوپترهاانداز چشمخدمات عکسبرداری  83814
 عکاسی، خدمات تخصصی 83814

 ها رتوش عکس خدمات بازسازی و 83815
 بازسازی و رتوش عکس، خدمات 83815
 بازسازی عکس، خدمات 83815
 خدمات بازسازی عکس 83815
 رتوش عکس، خدمات 83815

 سایر خدمات عکاسی 83819
 سایر خدمات عکاسی 83819

 خدمات فرایندهای عکاسی 8382
 خدمات فرایندهای عکاسی 83820
 چاپ و ظهور عکس و فیلم سیاه و سفید، خدمات 83820
 ، خدمات)بجز سینما(ظهور و چاپ فیلم و عکس  83820
 فیلمبرداری از مجالس، خدمات 83820
 ور عکس و فیلم سیاه و سفیدخدمات چاپ و ظه 83820
 )بجز سینما(خدمات ظهور و چاپ فیلم و عکس  83820
 خدمات فیلمبرداری از مجالس 83820
 خدمات کپی عکس 83820
 خدمات البراتوار عکاسی 83820



635 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های عکاسی، خدماتفرایند 83820
 کپی عکس، خدمات 83820
 البراتوار عکاسی، خدمات 83820

 بندی نشده در جای دیگر ای، علمی و فنی طبقه فهسایر خدمات حر 839
 خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی 8391

 خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی 83910
 ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی، خدمات 83910

 جای دیگر بندی نشده در ای، علمی و فنی طبقه تمام خدمات دیگر حرفه 8399
 جای دیگر بندی نشده در ای، علمی و فنی طبقه تمام خدمات دیگر حرفه 83990
 جای دیگر بندی نشده در ای، علمی و فنی طبقه تمام خدمات دیگر حرفه 83990

 عرضه و بازیابی اطالعات خدمات ارتباطات، 84
 خدمات ارتباطات و پخش برنامه 841

 خدمات کاربری 8411
 خدمات کاربری 84110
 ارتباط راه دور، خدمات 84110
 ارتباطات با سیم، خدمات انتقال ترافیک 84110
 دهندگان ارتباطات، خدمات های محلی با دیگر سرویس ارتباطات حلقه 84110
  خدماتسیم، ارتباطی بی 84110
  خدمات شارژینگاستفاده اختصاصی از مدارها، 84110
  تلفن همگانی، خدمات شارژینگ کاربرهای مکالمات راه دور از طریق 84110
 سیم، خدمات های ارتباطی بی  حامل 84110
 خدمات سرویس تجمیع 84110
 یس رومینگخدمات سرو 84110
 رومینگ، خدمات سرویس 84110
 سرویس تجمیع، خدمات 84110
 ، خدمات پایان ارتباط برایالمللی بینمکالمات  84110
 مکالمات داخلی، خدمات برقراری ارتباط برای 84110
  خدمات پایان ارتباطت داخلی،مکالما 84110
  خدمات انتقال ترافیکسیم، ارتباطات بی 84110
  خدمات انتقال ترافیک،المللی بینارتباطات  84110
  خدمات انتقال ترافیکارتباطات داخلی، 84110
  خدمات انتقال ترافیکای، ارتباطات ماهواره 84110
  خدماتارتباطی با سیم، 84110



636 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدماتموقعیت، رتباطی همتسهیالت ا 84110
  خدماتهای ارتباطی با سیم، حامل 84110
  خدمات ارتباطیهای محلی، حلقه 84110
  خدمات اجارهحوزه ارتباط مشترک، 84110
 خدمات اجاره حوزه ارتباط مشترک 84110
 خدمات ارتباط راه دور 84110
 ان ارتباطاتدهندگ های محلی با دیگر سرویس خدمات ارتباطات حلقه 84110
 های محلی خدمات ارتباطی حلقه 84110
 خدمات ارتباطی سرویس داخلی 84110
 خدمات انتقال ترافیک ارتباطات با سیم 84110
 سیم خدمات انتقال ترافیک ارتباطات بی 84110
 المللی بینخدمات انتقال ترافیک ارتباطات  84110
 خدمات انتقال ترافیک ارتباطات داخلی 84110
 ای خدمات انتقال ترافیک ارتباطات ماهواره 84110
 المللی بینخدمات برقراری ارتباط برای مکالمات  84110
 قراری ارتباط برای مکالمات داخلیخدمات بر 84110
 المللی بینخدمات پایان ارتباط برای مکالمات  84110
 پایان ارتباط برای مکالمات داخلیخدمات  84110
 موقعیت یالت ارتباطی همخدمات تسه 84110
 های ارتباطی با سیم خدمات حامل 84110
 سیم های ارتباطی بی خدمات حامل 84110
 خدمات شارژینگ استفاده اختصاصی از مدارها 84110
 مات راه دور از طریق تلفن همگانیخدمات شارژینگ کاربرهای مکال 84110
 خدمات عمده ارتباطی با سیم 84110
 سیم عمده ارتباطی بیخدمات  84110
  خدمات ارتباطیسرویس داخلی، 84110
  خدمات برقراری ارتباط،المللی بینمکالمات  84110

 خدمات تلفن ثابت 8412
 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن ثابت 84121
  دسترسی و استفاده تلفن ثابت، خدمات  84121
 (Central office exchange centrex)خدمات   84121
 اپراتوری ارتباطات، خدمات 84121
 برقراری ارتباط راه دور بر اساس اینترنت، خدمات 84121
 مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات راه دور تلفن ثابت غیر 84121



637 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات محلی تلفن ثابت غیر 84121
  محلیتلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات 84121
 تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات راه دور 84121
  تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات محلی 84121
 مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات محلی تلفن معمولی ثابت غیر 84121
  شمارنده، خدمات راه دورتلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات محلی 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات راه دور 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات محلی 84121
 های راه دور مجانی، خدمات تلفن 84121
 ای، خدمات های سکه تلفن 84121
 خدمات اپراتوری ارتباطات 84121
 المللی بینخدمات برقراری ارتباط اپراتوری  84121
 قراری ارتباط اپراتوری بین شهریخدمات بر 84121
  اینترنتخدمات برقراری ارتباط راه دور بر اساس 84121
 single hopخدمات تلفن  84121
 خدمات تلفن اضطراری 84121
 PSTN (Public Switched Telephone Network)خدمات دسترسی تجاری  84121
 PSTN (Public Switched Telephone Network) خدمات دسترسی مسکونی  84121
  خدمات برقراری ارتباط،المللی بیناپراتوری  84121
  خدمات برقراری ارتباطاپراتوری بین شهری، 84121
  خدمات،)118( اطالعات تلفن 84121
  خدماتبرقراری ارتباط، 84121
  خدماتتلفن اضطراری، 84121
 تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات راه دور 84121
 مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت غیر 84121
  خدماتهای عمومی، تلفن 84121
  خدماتهای کارتی، تلفن 84121
  خدماتهای محلی مجانی، فنتل 84121
 )118( خدمات اطالعات تلفن 84121
 خدمات برقراری ارتباط 84121
 خدمات برقراری ارتباط مجدد 84121
 های راه دور مجانی خدمات تلفن 84121
 ای های سکه خدمات تلفن 84121
 های عمومی خدمات تلفن 84121



638 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های کارتی خدمات تلفن 84121
 های محلی مجانی خدمات تلفن 84121
  بر اساس نوع ارتباطغیر مسکونیخدمات راه دور تلفن ثابت  84121
 خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
  بر اساس نرخ ثابتغیر مسکونیخدمات راه دور تلفن معمولی ثابت  84121
 نی بر اساس سرویس شمارندهخدمات راه دور تلفن معمولی ثابت مسکو 84121
 خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت 84121
 تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط خدمات راه دور 84121
 PSTNبر اساس  VPN (virtual private network) های مجازی خدمات شبکه 84121
 خدمات قطع ارتباط 84121
 د ارتباط راه دورخدمات محدو 84121
  بر اساس نوع ارتباطغیر مسکونیخدمات محلی تلفن ثابت  84121
 خدمات محلی تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط 84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
 ابت بر اساس نرخ ثغیر مسکونیخدمات محلی تلفن معمولی ثابت  84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت 84121
 قطع ارتباط، خدمات 84121

 خدمات مطالعه تصویری تلفن ثابت 84122
 ، خدماتdisplay bundleتلفن ثابت  ارائه لیست مکالمات 84122
 ، خدماتcall returnسخ مستقیم مکالمه تلفن ثابت پا 84122
 ، خدماتvoice mailپست الکترونیکی صوتی تلفن ثابت  84122
 ، خدماتcall answerمنشی تلفنی تلفن ثابت  84122
  خدمات،messagingتلفن ثابت  ارسال پیام 84122
  خدمات،call displayافشای مکالمه تلفن ثابت  84122
  خدمات،call waitingتلفن ثابت   مکالمهانتظار 84122
  خدمات،call forwardingانتقال مکالمه تلفن ثابت  84122
 ، خدماتcall blockingانسداد مکالمه تلفن ثابت  84122
  خدمات،call screeningتشخیص وکنترل مکالمه تلفن ثابت  84122
  خدمات ویژهتلفن ثابت، 84122
 display bundleتلفن ثابت  مکالماتخدمات ارائه لیست  84122
 messagingتلفن ثابت  خدمات ارسال پیام 84122
 call displayخدمات افشای مکالمه تلفن ثابت  84122
 call waitingتلفن ثابت  خدمات انتظار مکالمه 84122



639 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 call forwarding خدمات انتقال مکالمه تلفن ثابت 84122
 call blockingتلفن ثابت خدمات انسداد مکالمه  84122
 call returnخدمات پاسخ مستقیم مکالمه تلفن ثابت  84122
 voice mailخدمات پست الکترونیکی صوتی تلفن ثابت  84122
 call screeningکنترل مکالمه تلفن ثابت  خدمات تشخیص و 84122
 way calling-3خدمات مکالمه کنفرانس  84122
 call answer تلفن ثابت خدمات منشی تلفنی 84122
 خدمات ویژه تلفن ثابت 84122

 )تلفن همراه(خدمات ارتباطات متحرک  8413
 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن همراه 84131
 Paging services  الفباییبندی صفحهخدمات  84131
 Paging services عددی بندی صفحهخدمات  84131
 ت، خدماpcsارتباطات شخصی  84131
 ای، خدمات تلفن ماهواه 84131
  خدمات دسترسی و استفادهتلفن همراه، 84131
 تلفن همراه، خدمات راه دور 84131
 تلفن همراه، خدمات رومینگ 84131
 تلفن همراه، خدمات محلی 84131
 تلفن همراه اعتباری، خدمات 84131
 مسافت، خدمات تلفن همراه بر اساس هر 84131
 پرداخت شده، خدمات همراه که هزینه آن پیش تلفن  84131
 وسیله ه تلفن همراه، خدمات ارسال داده ب 84131
 دسترسی کاربردی محدود تلفن همراه به وب، خدمات 84131
  خدماتوسیله تلفن همراه، هارسال داده ب 84131
  خدمات،(SMS)پیام کوتاه  84131
  خدمات ارسال امواجتلفن همراه، 84131
  خدمات دسترسی به وبتلفن همراه، 84131
 فن همراه بر اساس هر مسافت، خدماتتل 84131
  خدماتهای رادیویی تلفن همراه، حامل 84131
  Ait-to-groundخدمات  84131
 Ship-to-shoreخدمات ارتباطات  84131
 pcsخدمات ارتباطات شخصی  84131
 خدمات ارسال امواج تلفن همراه 84131
 وسیله تلفن همراه همات ارسال داده بخد 84131



640 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وسیله تلفن همراه هخدمات ارسال داده ب 84131
   (way mobile messaging–2)خدمات پیام دو طرفه کوتاه  84131
 (SMS)خدمات پیام کوتاه  84131
 ای خدمات تلفن ماهواه 84131
 خدمات تلفن همراه اعتباری 84131
 مسافت اس هرخدمات تلفن همراه بر اس 84131
 مسافت خدمات تلفن همراه بر اساس هر 84131
  (Automatic mobile telephony)خدمات تلفن همراه خودکار  84131
 پرداخت شده خدمات تلفن همراه که هزینه آن پیش 84131
 های رادیویی تلفن همراه خدمات حامل 84131
 خدمات دسترسی به وب تلفن همراه 84131
  کاربردی محدود تلفن همراه به وبسترسیخدمات د 84131
 خدمات راه دور تلفن همراه 84131
 خدمات رومینگ تلفن همراه 84131
 خدمات محلی تلفن همراه 84131
 (virtual private network) باریک باند pcs خدمات 84131

 خدمات ویژه تلفن همراه 84132
  ویژهتلفن همراه، خدمات 84132
 display bundleرائه لیست مکالمات خدمات ا 84132
 messagingخدمات ارسال پیام  84132
 call answerخدمات منشی تلفنی  84132
 call displayخدمات افشای مکالمه  84132
 call waitingخدمات انتظار مکالمه  84132
 call forwardingخدمات انتقال مکالمه  84132
 call blockingخدمات انسداد مکالمه  84132
 call returnخدمات پاسخ مستقیم مکالمه  84132
 voice mailخدمات پست الکترونیکی صوتی  84132
 call screeningکنترل مکالمات  خدمات تشخیص و 84132
 وسیله تلفن همراه هخدمات جستجوی وب ب 84132

 های خصوصی خدمات شبکه 8414
 های خصوصی خدمات شبکه 84140
  خدماتهای خصوصی، هشبک 84140
 VAST (very small aperture terminal) های شخصی خدمات شبکه 84140
  خدمات اجاره خطوط ارتباطی 84140



641 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  IP VPN (Virtual Private Network) خدمات اجاره شبکه 84140
 خدمات تدارکات اجاره مدارهای غیر ارتباطاتی 84140
  پخش اختصاصیخدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت 84140
 خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت تجارت اختصاصی 84140
 DS1 یا T1خدمات خطوط شخصی  84140
 DS2 یا T2خدمات خطوط شخصی  84140
 DS3 یا T3خدمات خطوط شخصی  84140
 DS4 یا T4خدمات خطوط شخصی  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS1 یا T1خدمات سطوح  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS2 یا T2سطوح خدمات  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS3 یا T3خدمات سطوح  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS4 یا T4خدمات سطوح  84140
 broadbandهای شخصی با پهنای باند باال  خدمات شبکه 84140
  شخصی باریک باندهای خدمات شبکه 84140
 widebandد های شخصی پهن بان خدمات شبکه 84140

 ها خدمات انتقال داده 8415
 ها خدمات انتقال داده 84150
 ها،خدمات  انتقال داده 84150
  ماهواره جهت پخش ناپیوستهVSAT Vulnerability  (Vulnerability Self Assessment Tool) خدمات 84150
  Integrated Services Digital Network ISDN) (ها به روش خدمات ارسال داده 84150
 packet switchedها به روش  خدمات ارسال داده 84150
 خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت کاربرد ناپیوسته 84150
  خدمات تقویت ایستگاه ارسال داده 84150
   IP VPN  (virtual private network) خدمات دسترسی از راه دور 84150
  خدمات دسترسی دیجیتالی 84150

 م خدمات ارتباطی دیگرتما 8416
 تمام خدمات ارتباطی دیگر 84160
  از راه دورگیری اندازهخدمات  84160
  از ایستگاه راداربرداری بهرهخدمات  84160
 خدمات پیگیری ماهواره 84160
 خدمات تلکس 84160
 خدمات تلگراف 84160
 خدمات کنفرانس صوتی 84160



642 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات پخش برنامه 8417
 ت پخش برنامهخدما 84170
 MDSوسیله   بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله کابل  بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله ماهواره  بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  جیتالی بهخدمات پخش برنامه تلویزیونی دی 84170
  کابلوسیله بهای  صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به 84170
  کابلوسیله بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ  84170
 MDS وسیله بهای  صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی به 84170
  ماهوارهوسیله بهای  صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی به 84170
 MDS وسیله بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی  84170
  ماهوارهوسیله بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی  84170
  کابلوسیله بهای  صورت پرداخت دوره ونی دیجیتال بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزی 84170
  کابلوسیله بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی دیجیتال  84170
 وسیله کابل خدمات پخش برنامه انتخابی آنالوگ تلویزیونی به 84170
 MDSوسیله  خدمات پخش برنامه انتخابی تلویزیونی به 84170
 وسیله ماهواره ابی تلویزیونی بهخدمات پخش برنامه انتخ 84170
 وسیله کابل خدمات پخش برنامه انتخابی تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله کابل  بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی آنالوگ به 84170
  کابلیلهوس  آنالوگ به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 MDSوسیله   به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 وسیله ماهواره   به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
  کابلوسیله  دیجیتالی به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 ای به خانه خدمات هدایت برنامه تلویزیون ماهواره 84170

 خدمات ارتباطات اینترنتی 842
 خدمات پشتیبان اینترنت 8421

 خدمات پشتیبان اینترنت 84210
 (backbone)خدمات پی بستر اینترنت  84210
  (carriage) دیگر ISP به ISPیک  خدمات انتقال ترافیک اینترنتی از 84210
 (Peering services)خدمات تبادل ترافیک اینترنتی  84210
 واگذاری عمده استفاده از اینترنتدمات خ 84210

 خدمات دسترسی به اینترنت 8422
 خدمات دسترسی به اینترنت 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت بهبود یافته 84220



643 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  سرعت با کابلخدمات دسترسی به اینترنت پر 84220
 سرعت با خط تلفن خدمات دسترسی به اینترنت پر 84220
 ی به اینترنت پهن باندخدمات دسترس 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت با تلفن همراه 84220
 ات دسترسی به اینترنت باریک باندخدم 84220
 (remote access)خدمات دسترسی به اینترنت کنترل از راه دور  84220
 خدمات دسترسی به اینترنت با کابل 84220
 Dial upخدمات دسترسی به اینترنت با خط تلفن  84220
 (DSL)خدمات دسترسی به اینترنت باخطوط اشتراک دیجیتالی  84220
 (ISDN)خدمات دسترسی به اینترنت با شبکه دیجیتالی سرویس یکپارچه  84220
 سیم بیخدمات دسترسی به اینترنت  84220

 سایر خدمات ارتباطات اینترنتی 8429
 سایر خدمات ارتباطات اینترنتی 84290
  ارسال پیام انسجام یافته اینترنتیخدمات 84290
 خدمات تلفن اینترنتی 84290
 خدمات چت اینترنتی 84290
 (BBS)های بولتنی  خدمات سیستم 84290
 خدمات فاکس اینترنتی 84290
 خدمات کنفرانس اینترنتی 84290

 (On-line)خدمات تهیه اطالعات برخطی  843
 (On-line)خدمات تهیه اطالعات برخطی  8430

 (On-line)خدمات تهیه اطالعات برخطی  84300
 (On-line) خدمات اخبار جاری برخطی 84300
 (On-line)خدمات بانک اطالعاتی برخطی  84300
 (On-line)خدمات تهیه دیتای برخطی  84300
 (On-line) اطالعات برخطی خدمات آمار یا دیگر 84300
 )افزارهای بازی و قمار بجز نرم ((On-line) افزارهای برخطی خدمات اجرای نرم 84300
 (On-line) خدمات اطلس برخطی 84300
 (On-line) خدمات انتشار روزنامه برخطی 84300
 .شود  میupdatedکه در دوره زمانی مشخص  (On-line) خدمات انتشار نشریه برخطی 84300
 (On-line)ای برخطی  های دوره خبرنامه خدمات انتشار 84300
 (On-line)خدمات بازیابی اطالعات برخطی  84300
 ی اکشن اینترنتیها خدمات بازی 84300
 (RPGs)های ایفای نقش اینترنتی  خدمات بازی 84300



644 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )استراتژی( های رزمی خدمات بازی 84300
 های کارتی اینترنتی خدمات بازی 84300
 ی کودکان اینترنتیها خدمات بازی 84300
 (On-line)ها برخطی  ایگاه دادهخدمات پ 84300
 (On-line)صورت برخطی  ها به خدمات تهیه اطالعات روی وب سایت 84300
 (On-line)خدمات تهیه خدمات دیتای برخطی  84300
 (On-line) خدمات جریان صدای برخطی 84300
 (On-line) های برخطی خدمات جوک 84300
 (On-line) های کاربردی برخطی افزار های نرم خدمات دانلود فایل 84300
 (On-line) افزارهای سیستم برخطی های نرم خدمات دانلود فایل 84300
 (On-line) خدمات دانلود فیلم و ویدئوی برخطی 84300
 (On-line) خدمات دانلود موسیقی برخطی 84300
 (On-line) های برخطی المعارف خدمات دایره 84300
 (On-line) ی برخطیها خدمات دیکشنری 84300
 (On-line) های برخطی خدمات سایرکتاب 84300
 (On-line) خدمات کتاب درسی برخطی 84300
 (On-line) خدمات کتاب راهنمای برخطی 84300
 (On-line) خدمات کتاب مراجع عمومی برخطی 84300
 (On-line) های برخطی خدمات کارتون 84300
 (On-line) رخطیهای تبریک ب خدمات کارت 84300
 (On-line) خدمات کارهای گرافیکی برخطی 84300
 (On-line) های برخطی خدمات نقشه 84300
 (On-line) خدمات نمودارهای برخطی 84300
 .شوند که شامل موارد فوق نمی (On-line) خدمات برخطی سایر 84300

 های خبری خدمات آژانس 844
 نشریات ادواری زنامه وهای خبری به رو خدمات آژانس 8441

 نشریات ادواری های خبری به روزنامه و خدمات آژانس 84410
 های چاپی برای رسانه تأمین اخبار 84410
 های چاپی برای رسانه های اخبار تأمین عکس 84410

 تصویری های صوتی و های خبری به رسانه خدمات آژانس 8442
 تصویری ی صوتی وها های خبری به رسانه خدمات آژانس 84420
 تصویری های صوتی و برای رسانه تأمین اخبار 84420
 تصویری های صوتی و برای رسانه های اخبار تأمین عکس 84420



645 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات بایگانی کتابخانه و 845
 خدمات کتابخانه 8451

 خدمات کتابخانه 84510
 ها اصالح کتاب 84510
 خدمات امانت دادن کتاب 84510
 امانت دادن نوارخدمات  84510

 )آرشیو( خدمات بایگانی 8542
 )آرشیو( خدمات بایگانی 84520
 های عمومی، اداره بایگانی 84520
 خدمات آرشیو 84520

 خدمات پشتیبانی 85
 های کاریابی و عرضه نیروی انسانی خدمات بنگاه 851

 های کاریابی و تحقیقات اجرایی خدمات مربوط به بنگاه 8511
 دمات تحقیقات اجراییخ 85111
  تحقیقات اجرایی، خدمات 85111
 وسیله خدمات اجرایی تحقیق امتحان متقاضیان کار به 85111
  دیگرانوسیله بهانتخاب کارکنان اجرایی برای استخدام  85111

 یابی های کار خدمات بنگاه 85112
 یابی، خدمات های کار بنگاه 85112
  دیگرانوسیله بهی استخدام دائمی ارجاع متقاضیان کاربرا 85112
  دیگرانوسیله بهارجاع متقاضیان کاربرای استخدام موقتی  85112
  دیگرانوسیله بهانتخاب متقاضیان کاربرای استخدام دائمی  85112
  دیگرانوسیله بهانتخاب متقاضیان کاربرای استخدام موقتی  85112
 یهای استخدام  نمایندگیوسیله بهتحقیق  85112
 های استخدامی  نمایندگیوسیله بهغربال کردن متقاضیان کار  85112

 خدمات عرضه نیروی انسانی 8512
 خدمات عرضه نیروی انسانی پشتیبانی اداری 85121
 عرضه نیروی انسانی پشتیبانی اداری، خدمات 85121
 اریابی برای تأمین کارکنان پشتیبانی اداری و سایر کارکنان، خدمات مربوط به ک 85121
  تأمین کارمندان برای واگذاری کار 85121
 هابرای واگذاری کار  تأمین ماشین نویس 85121
  تأمین متصدیان پردازش لغات برای واگذاری کار 85121



646 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 برای واگذاری کار اطالعات به کامپیوتر  تأمین متصدیان ورود 85121
 ها برای واگذاری کار  تأمین منشی 85121
 خدمات تأمین کارکنان کمکی اداری 85121
 خدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کارکنان پشتیبانی اداری و سایر کارکنان 85121

 خدمات عرضه نیروی انسانی کمکی خانگی 85122
 ای بچه برای استخدام توسط دیگرانتأمین پرستاره 85122
 تکاران برای استخدام توسط دیگرانتأمین خدم 85122
 دار برای استخدام توسط دیگران یهتأمین سرا 85122
 ی انسانی کمکی خانگی، خدمات عرضهنیرو 85122

 صنعت خدمات عرضه سایر کارکنان بازرگانی و 85123
 صنعت تأمین سایر کارکنان بازرگانی و 85123
 تأمین کارگران ساختمانی برای واگذاری کار 85123
 ه برای واگذاری کارکنند تأمین کارگران مراقبت 85123
 تأمین متصدیان ماشین برای واگذاری کار 85123
 خدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کارکنان صنعتی یا بازرگانی 85123
  خدمات عرضهسایر کارکنان بازرگانی وصنعت، 85123
 مربوط بهعتی یا بازرگانی، خدمات کاریابی برای تأمین کارکنان صن 85123

 ت عرضه کارکنان پزشکیخدما 85124
 کارکنان پزشکی، خدمات عرضه 85124
 تأمین کارکنان پرستاری برای واگذاری کار 85124
 تأمین کارکنان پزشکی برای واگذاری کار 85124
 خدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کارکنان پرستاری 85124
 کاریابی برای تأمین کارکنان پرستاری، خدمات مربوط  85124

 خدمات عرضه سایرنیروی انسانی 85129
 تأمین دیگرکارکنان برای واگذاری کار 85129
 تأمین معلمان برای واگذاری کار 85129
 معلمین، تأمین برای واگذاری کار 85129

 خدمات بازرسی و امنیتی 852
 خدمات بازرسی 8521

 خدمات بازرسی 85210
  خدماتبازرسی، 85210
 رسی محرمانهخدمات باز 85210



647 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 برابر سرقت مغازه خدمات محافظت در 85210

 ای امنیتی خدمات مشاوره 8522
 ای امنیتی خدمات مشاوره 85220
 خدمات مشاوره تضمینی 85220
 خدمات مشاوره تخصصی 85220

 خدمات کنترل از طریق زنگ خطر 8523
 خدمات کنترل از طریق زنگ خطر 85230
 ، نظارت منظمهای امنیتی سیستم 85230
 های امنیتی، نگهداری سیستم 85230
  زنگ خطر، خدمات کنترل از طریق 85230

 )حفاظت شده(های مسلح   خدمات ماشین 8524
 )حفاظت شده(های مسلح   خدمات ماشین 85240
 های محافظتی  ماشینوسیله بهانتقال  85240
 های مسلح حفاظتی  خدمات ماشین 85240

 بانیخدمات نگه 8525
 خدمات نگهبانی 85250
 خدمات  نگهبانی، 85250
 مربوط به سرقت خصوص موارد تحقیق در 85250
 وبازرسی امنیتی خدمات گشت 85250
 خصوصی خدمات محافظتی، 85250
 های نگهبان، خدمات سگ 85250
 های حفاظتی فعالیت 85250
 خدمات محافظان امنیتی، 85250
 سوزی  آتشبرابر ی درمحافظت اموال تجار 85250
  دزدیبرابر محافظت اموال تجاری در 85250
 سوزی  آتشبرابر محافظت اموال خصوصی در 85250
 محافظت اموال خصوصی دربرابردزدی  85250
 سوزی  آتشبرابر محافظت اموال صنعتی در 85250
 محافظت اموال صنعتی در برابر دزدی 85250

 سایر خدمات امنیتی 8529
 سایر خدمات امنیتی 85290
 ها خدمات محافظت از اشخاص و مکان 85290



648 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها، خدمات محافظت از اشخاص و مکان 85290

 خدمات نظافت 853
 کنی جانوران موذی خدمات ضد عفونی و ریشه 8531

 کنی جانوران موذی خدمات ضد عفونی و ریشه 85310
 کنی جانوران موذی، خدمات ضد عفونی و ریشه 85310

 ها  کردن پنجره خدمات تمیز 8532
 ها کردن پنجره خدمات تمیز 85320
 ها پاک کردن در و پنجره 85320

 خدمات نظافت عمومی 8533
 خدمات نظافت عمومی 85330
 دیوارهای داخلی، نظافت 85330
 های مسکونی نظافت خانه 85330
 های اداری نظافت ساختمان 85330
 جاریهای ت نظافت ساختمان 85330
 های صنعتی نظافت ساختمان 85330
 نظافت و واکس زدن کف زمین 85330

 خدمات نظافت اختصاصی 8534
 خدمات نظافت اختصاصی 85340
 های عمل استرلیزه کردن اتاق 85340
 متعلقات اتاق عمل استرلیزه کردن وسایل و 85430
 نظافت تانکرها 85430
 نظافت تجهیزات حمل و نقل 85430
 امثال آن های کامپیوتر و نظافت سایت 85430
 ها دودکش ها و نظافت کوره 85430
 نظافت مخازن 85430

 بندی خدمات بسته 854
 بندی خدمات بسته 8540

 بندی خدمات بسته 85400
 بندی  بسته–آجیل 85400
 بندی بسته –ها آن محصوالت حاصل از بزیان وآ 85400
 بندی  بسته–ها ادویه 85400
 بندی  بسته–بادام 85400



649 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی  بسته–بذر 85400
 بندی  بسته–برنج 85400
 بندی موز بسته 85400
 های آجیلی بندی میوه بسته 85400
 بندی آجیل بسته 85400
 ها آن محصوالت حاصل از بزیان وآبندی  بسته 85400
 بندی اسانس بسته 85400
 بندی انواع تخمه آجیل بسته 85400
 بندی  بسته–بندی انواع تخمه آجیل تهبس 85400
 مرغ بندی انواع خمیر بسته 85400
 بندی انواع شیرینی بسته 85400
 بندی انواع گوشت طیور بسته 85400
 بندی انواع گوشت قرمز بسته 85400
 بندی بادام بسته 85400
 بندی بذر بسته 85400
 بندی برنج بسته 85400
 ربندی بیکینگ پود بسته 85400
 بندی بندی و درجه  بسته–بندی پسته بسته 85400
 بندی پنیر بسته 85400
  پودر کیکبندی بسته 85400
 بندی تخمه آفتابگردان بسته 85400
 بندی جو بسته 85400
 بندی حبوب بسته 85400
 بندی خرچنگ بسته 85400
 بندی خرما بسته 85400
 بندی خشکبار بسته 85400
 خمیرترشبندی  بسته 85400
 آبزیان طیور، بندی خوراک دام، بسته 85400
 بندی دم شاه میگو بسته 85400
 بندی ذرت بسته 85400
 بندی سرکه بسته 85400
 بندی سویا بسته 85400
 بندی شکر بسته 85400
 بندی شیرخشک بسته 85400
 بندی عسل بسته 85400



650 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی علوفه  بسته 85400
 بندی غالت بسته 85400
 بندی فندق بسته 85400
 بندی قارچ خوراکی بسته 85400
 بندی قند بسته 85400
 بندی قهوه بسته 85400
 بندی قهوه فوری بسته 85400
 بندی کره پاستوریزه بسته 85400
 بندی کنسانتره میوه بسته 85400
 بندی گردو بسته 85400
 بندی گندم بسته 85400
 فرنگی بندی گوجه بسته 85400
 بندی گوشت قرمز بسته 85400
 بندی گوشت گاو بسته 85400
 بندی گوشت گوسفند بسته 85400
 بندی گوشت ماکیان بسته 85400
 بندی ماهی بسته 85400
 خالء بندی ماهی در بسته 85400
 بندی ماهیان غیر ماکول بسته 85400
 بندی مایه پنیر بسته 85400
 بندی مرغ بسته 85400
 ندی مواد آردیب بسته 85400
 غذایی برای هواپیما بندی مواد بسته 85400
 بندی میگو بسته 85400
 ها خشک سبزی بندی میوه و بسته 85400
 بندی نان بسته 85400
 بندی نسکافه بسته 85400
 بندی نمک بسته 85400
 بندی وانیل بسته 85400
  روغن بادامبندی بسته 85400
 )جامد(کی بندی روغن خورا بسته 85400
 )مایع( روغن خوراکی بندی بسته 85400
 بندی روغن نارگیل بسته 85400
 بندی  بسته–بیکینگ پودر 85400
 بندی بسته –پنیر 85400



651 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی  بسته–پودر کیک 85400
 بندی بادام پودرگیری و بسته 85400
 بندی  بسته–پیاز 85400
 بندی  بسته–جو 85400
 بندی  بسته–حبوب 85400
 بندی  بسته–خرچنگ 85400
 بندی  بسته–خرما 85400
 بندی  بسته–خشکبار 85400
 بندی  بسته–خمیرترش 85400
  انواعبندی بسته –خمیرمرغ 85400
 بندی  بسته–دم شاه میگو 85400
 بندی بسته –ذرت 85400
 بندی بسته –روغن بادام 85400
 بندی بسته –)جامد(روغن خوراکی  85400
 بندی بسته –)مایع(وغن خوراکی ر 85400
 بندی بسته –روغن نارگیل 85400
 بندی  بسته–زیره 85400
 بندی  بسته–ها سبزی 85400
 بندی بسته –سرکه 85400
 بندی  بسته–سویا 85400
 بندی بسته –زمینی سیب 85400
 بندی  بسته–سیر 85400
 بندی  بسته–شکر 85400
 بندی بسته –شیرخشک 85400
 بندی بسته –عسل 85400
 بندی  بسته–علوفه 85400
 بندی  بسته–غالت 85400
 الزحمه  بر اساس حق–بندی اجناس های بسته فعالیت 85400
 الزحمه  بر اساس حق–بندی هدایا های بسته فعالیت 85400
 بندی بسته –فندق 85400
 بندی بسته –قارچ خوراکی 85400
 بندی بسته –قند 85400
 بندی بسته –قهوه 85400
 بندی بسته –کنسانتره میوه 85400
 بندی  بسته–کره پاستوریزه 85400



652 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی بسته –گردو 85400
 بندی بسته –گل وگیاه 85400
 بندی بسته –گندم 85400
 بندی  بسته–فرنگی گوجه 85400
 بندی  بسته–گوشت گاو 85400
 بندی بسته –گوشت گوسفند 85400
 بندی سته ب–گوشت ماکیان 85400
 بندی  بسته–ماهی 85400
 خالء بندی در  بسته–ماهی 85400
 بندی  بسته–ماهیان غیر ماکول 85400
 بندی بسته –مایه پنیر 85400
 بندی  بسته–مرغ 85400
 بندی بسته –مرکبات 85400
 بندی بسته –مواد آردی 85400
 بندی بسته –غذایی برای هواپیما مواد 85400
 بندی سته ب–موز 85400
 بندی  بسته–میگو 85400
 بندی بسته –ها سبزی ها و میوه 85400
 بندی  بسته–ها خشک سبزی میوه و 85400
 بندی بسته –نان 85400
 بندی خدمات بسته 85400
 خدمات کادوپیچی 85400

 سایر خدمات پشتیبانی 859
 سایر خدمات پشتیبانی 8591

 خدمات گزارش اعتبار 85910
  خدماتگزارش اعتبار، 85910
  اعتبار تجاری، خدماتهای گزارش نرخ 85910
  اعتبار شخصی، خدماتهای گزارش نرخ 85910

  اعاناتآوری جمعهای  خدمات بنگاه 8592
  اعاناتآوری جمعهای  خدمات بنگاه 85920
 های معوقه اصالح حساب 85920
 های معوقه پرداخت حساب 85920
 های سودمند حساب صورت آوری جمع 85920
 خرید وام 85920



653 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات پشتیبانی تلفن 8593
 خدمات مراکز مکالمات تلفنی 85931
 خدمات منشی تلفنی 85931

 خدمات پشتیبانی تلفن سایر 85939
 خدمات پشتیبانی تلفن سایر 85939

 خدمات تکثیر 8594
 خدمات تکثیر 85940
 تکثیر، خدمات 85940

 مشتریان پستی و خدمات پستیگردآوری فهرست  8595
 گردآوری فهرست مشتریان پستی و خدمات پستی 85950
 گردآوری فهرست مشتریان پستی و خدمات پستی 85950

 ها خدمات پردازش داده 8596
 ها خدمات پردازش داده 85960
 ها، خدمات پردازش داده 85960

 تجاری خدمات ساماندهی نمایشگاه و بازار 8597
 تجاری دمات ساماندهی نمایشگاه و بازارخ 85970
 ها برپایی نمایشگاه 85970
 تجاری خدمات ساماندهی نمایشگاه و بازار 85970
 های علمی سازماندهی انجمن 85970
 سازماندهی دیدارهای علمی 85970

 جای دیگر بندی نشده در خدمات پشتیبانی طبقه سایر 8599
 بندی نشده در جای دیگر خدمات پشتیبانی طبقه سایر 85990
  به شخص ثالثCPUخدمات اجاره  85990
 خدمات پخش تلویزیونی 85990
 جای دیگر بندی نشده در خدمات دفترخانه طبقه 85990
 خدمات رزرو جا برای تئاتر 85990
 خدمات متخصصین قانونی 85990
 جای دیگر بندی نشده در طبقه خدمات متخصصین مشاور 85990
 تئاتر مات معین کردن نقش درخذ 85990
   قرائت گاز، کنتورهای 85990



654 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   نگهداری گاز، کنتورهای 85990
 های تجاری مدیریت عالمت 85990

 خدمات مرتبط با کشاورزی، شکار، جنگلداری، ماهیگیری، استخراج معدن و خدمات رفاهی 86
 خدمات مرتبط با کشاورزی، شکار، جنگلداری، ماهیگیری 861

 خدمات مرتبط با فعالیت کاشت و برداشت محصول 8611
 خدمات مرتبط با فعالیت کاشت و برداشت محصول 86110
 برداشت محصول 86110
 چیدن میوه درختان 86110
 خدمات هرس شاخه درختان 86110
 کاشت محصول 86110
 کم کردن محصوالت 86110
 کاری  گیاه–های ورزشی محوطه 86110
  نگهداری–ی ورزشیها محوطه 86110
 ها مرتب کردن پیچک 86110
  چیدن–میوه درختان 86110

 )دامداری(خدمات پرورش حیوانات  8612
 خدمات پرورش حیوانات خانگی 86121
 چینی گوسفندان پشم 86121
 چینی  پشم–گوسفندان 86121

 خدمات پرورش سایر حیوانات 86129
 پروار کردن حیوانات اهلی 86129
  پروار کردن–حیوانات اهلی 86129

 خدمات مرتبط با فعالیت شکار 8613
 خدمات مرتبط با فعالیت شکار 86130
 خدمات مرتبط با فعالیت شکار 86130

 خدمات مرتبط با فعالیت جنگلداری و قطع اشجار 8614
 خدمات مرتبط با فعالیت جنگلداری و قطع اشجار 86140
 گلانتقال الوار از میان جن 86140
 و چوب خدمات ارزیابی الوار 86140
 خدمات تنک کردن جنگل 86140
 کاری مجدد جنگل خدمات گپه 86140
 کاری جنگل خدمات نشاء 86140



655 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مرتبط با فعالیت ماهیگیری 8615
 خدمات مرتبط با فعالیت ماهیگیری 86150
  مرتبط با ماهیگیری و صید آبزیانخدمات 86150
  ماهی خوراکی در کارگاه یا مزرعهرتبط با پرورش و تکثیرخدمات م 86150

 خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن 862
 خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن 8621

 خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن 86210
 گاز طبیعی برای حمل و نقل کردن مجدد تبدیل به گاز 86210
 لیت استخراج معدنخدمات مرتبط با فعا 86210

 خدمات مرتبط با فعالیت برق، گاز و توزیع آب 863
 خدمات مرتبط با فعالیت برق 8631

 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات انتقال برق  86311
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات انتقال برق  86311

 )ادالزحمه یا قرارد بر اساس حق(خدمات توزیع برق  86312
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات توزیع برق  86312

 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  به خدمات توزیع گاز 8632
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع گاز به 86320
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع گاز به 86320

 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع گاز به 8633
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب به 86330
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق (لوله میان شاه پخش آب از 86330
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق( خطوط لوله وسیله خدمات توزیع آب به 86330

 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب داغ و بخار آب به 8634
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب داغ و بخار آب به 86340
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق (لوله میان شاه آب داغ از و پخش بخار 86340
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب داغ و بخار آب به 86340

 )ها به استثنای ساختمان(نگهداری  خدمات نصب،تعمیر و 87
 آالت و تجهیزات نگهداری محصوالت فلزی ساخته شده، ماشینو خدمات تعمیر  871

 آالت و تجهیزات میر و نگهداری محصوالت فلزی ساخته شده، به استثنای ماشینخدمات تع 8711
 آالت و تجهیزات به استثنای ماشین خدمات تعمیر و نگهداری محصوالت فلزی ساخته شده، 87110



656 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت و تجهیزات به استثنای ماشین خدمات تعمیر و نگهداری محصوالت فلزی ساخته شده، 87110

 آالت اداری و حسابداری و نگهداری ماشین رخدمات تعمی 8712
 آالت اداری و حسابداری خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 87120
 آالت اداری و حسابداری خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 87120

  کامپیوترافزار سختخدمات تعمیر و نگهداری  8713
  کامپیوترافزار سختخدمات تعمیر و نگهداری  87130
  کامپیوترافزار سختخدمات تعمیر و نگهداری  87130
  کامپیوترافزار سختسرویس کردن  87130

 آالت و تجهیزات حمل و نقل و نگهداری ماشین خدمات تعمیر 8714
 خدمات تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوری 87141
 پنچری وسایل نقلیه موتوری، تعمیر 87141
 وتوریتعمیر پنچری وسایل نقلیه م 87141
 های داخلی وسایل نقلیه موتوری تعمیر تیوپ 87141
 های الکتریکی وسایل نقلیه موتوری تعمیر سیستم 87141
 های وسایل نقلیه موتوری قفل تعمیر 87141
 رنگ آستری زدن وسایل نقلیه موتوری 87141

 روب برفهای  ها و ماشین خدمات تعمیر و نگهداری موتورسیکلت 87142
 میر موتورسیکلتتع 87142
 روب برفهای  تعمیر ماشین نگهداری و 87142

 جای دیگر بندی نشده در ها و سایر وسایل نقلیه موتوری طبقهتریلر نیمخدمات تعمیر و نگهداری تریلرها،  87143
 تعمیر و نگهداری تریلرها 87143
 تریلرهای کوچک، تعمیر و نگهداری 87143

  سایر تجهیزات حمل و نقلخدمات تعمیر و نگهداری 87149
 تعمیر سایر وسایل حمل و نقل، نگهداری و 87149
 تعمیر های ورزشی، نگهداری و قایق 87149
 تعمیر ها، نگهداری و کشتی 87149
 تعمیر برقی، نگهداری و دار های ریل گردونه 87149
 تعمیر آهن، نگهداری و راه دار های ریل گردونه 87149
 تعمیر آهن، نگهداری و ی راههالکوموتیو 87149
 تعمیر های برقی، نگهداری ولکوموتیو 87149



657 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت و تجهیزات خدمات تعمیر و نگهداری سایر ماشین 8715
 خدمات تعمیر وسایل الکتریکی خانگی 87151
 تجهیزات ویدئویی، خانگی، تعمیر 87151
 تعمیر ماشین لباسشویی خانگی 87151
 ارتی خانگی الکتریکیتعمیر تجهیزات حر 87151
 تجهیزات صوتی خانگی تعمیر 87151
 یی الکتریکیویدئوتعمیر تجهیزات  87151
 تلویزیون تعمیر 87151
 جاروبرقی خانگی تعمیر 87151
 های خانگی کن تعمیر خشک 87151
 تعمیر رادیو 87151
 تعمیر فریزر خانگی 87151
 تعمیر وسایل خانگی 87151
 ل خانگیتعمیر یخچا 87151
 تلویزیون، تعمیر 87151
 جاروبرقی خانگی، تعمیر 87151
 خدمات تعمیر وسایل برقی خانگی 87151
 رادیو، تعمیر 87151
 های رادیویی، تعمیر فرستنده 87151
 ماشین لباسشویی خانگی، تعمیر 87151

 دیگربندی نشده در جای  آالت و تجهیزات الکتریکی طبقه خدمات تعمیر ماشین 87152
 ترانسفورماتورهای الکتریکی، کوک کردن مجدد 87152
 بندی نشده در جای دیگر های الکتریکی طبقه آالت و دستگاه خدمات تعمیر ماشین 87152
 دوباره چرخاندن ترانسفورماتورهای الکتریکی 87152
 دوباره چرخاندن موتورهای الکتریکی 87152
 کیهای لکتری دوباره چرخاندن مولد 87152

 خدمات تعمیر وسایل و تجهیزات مخابراتی 87153
 های تلوزیونی، نگهداری و تعمیر فرستنده 87153
 های ارتباط از راه دور خدمات تعمیر تجهیزات و دستگاه 87153

 سنجی تقخدمات تعمیر ابزار پزشکی، اپتیکی و د 87154
 نوری ودقیق شکی،زخدمات تعمیر وسایل پ 87154
 ای تجهیزات نوری حرفهتعمیر  87154



658 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای تعمیر تجهیزات عکاسی حرفه 87154
 ای سینما تعمیر تجهیزات فیلمبرداری حرفه 87154

 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 87159
 نگهداری و تعمیر، ابزار، ماشین 87159
 تعمیر ها، نگهداری و پمپ 87159
 نگهداری و تعمیر، غیر خانگی، هیزات تهویهتج 87159
 نگهداری و تعمیر، های باغی تراکتور 87159
 نگهداری و تعمیر، های کشاورزی تراکتور 87159
 نگهداری و تعمیر، ها آالت و سوپاپ شیر 87159
 تعمیر و نگهداری، محصوالت نساجی، آالت ماشین 87159
 یآالت معدن تعمیر و نگهدار ماشین 87159

 خدمات تعمیر سایر کاالها 872
 خدمات تعمیر کفش و مصنوعات چرمی 8721

 خدمات تعمیر کفش و مصنوعات چرمی 87210
 ها تعمیر پاپوش 87210
 دان تعمیر جامه 87210
 تعمیر کاالهای چرمی 87210
 تعمیر کیف دستی 87210

 ساعت مچی، ساعت دیواری و جواهرات خدمات تعمیر 8722
 دمات تعمیر ساعت مچی، ساعت دیواری و جواهراتخ 87220
 تعمیر جواهرات 87220
 تعمیر ساعت مچی و ساعت 87220

 پوشاک و منسوجات خانوار خدمات تعمیر 8723
 پوشاک و منسوجات خانوار خدمات تعمیر 87230
 تعمیر، پوشاک استفاده شده 87230
 نوسازی، پوشاک استفاده شده 87230
 استعمیر لب 87230
 هایی استفاده شده تعمیر لباس 87230
 تعمیر منسوجات خانگی 87230
 تعمیر، منسوجات خانگی 87230

 خدمات تعمیر مبلمان 8724
 مبلمان خدمات تعمیر 87240



659 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تعمیر مبل 87240

 بندی نشده در جای دیگر ات تعمیر و نگهداری سایر کاالهای طبقهدمخ 8729
 بندی نشده در جای دیگر ی سایر کاالهای طبقهخدمات تعمیر و نگهدار 87290
 تعمیر تجهیزات عکاسی و دوربین عکاسی 87290
 ها تعمیر دوچرخه 87290
 بندی نشده در جای دیگر تعمیر کاالها و تجهیزات خانگی طبقه 87290
 تعمیر وسایل ورزشی و اردویی 87290
 تعمیر، وسایل ورزشی و اردویی 87290
 ها و دیگر سازهای موسیقی یانوکوک کردن پ 87290

 )ها به استثنای ساختمان(خدمات نصب  873
 آالت و تجهیزات خدمات نصب محصوالت فلزی ساخته شده به استثنای ماشین 8731

 آالت و تجهیزات خدمات نصب محصوالت فلزی ساخته شده به استثنای ماشین 87310

 الت و تجهیزات صنعتیآ ماشین خدمات نصب صنعتی، تولیدی و تعمیر 8732
 آالت و تجهیزات صنعتی خدمات نصب صنعتی، تولیدی و تعمیر ماشین 87321

 آالت اداری و حسابداری و کامپیوترها خدمات نصب ماشین 8733
 آالت اداری و حسابداری و کامپیوترها خدمات نصب ماشین 87330

 طیخدمات نصب رادیو، تلویزیون و لوازم و تجهیزات ارتبا 8734
 خدمات نصب رادیو، تلویزیون و لوازم و تجهیزات ارتباطی 87340
 نصب تجهیزات رادیویی، 87340

 آالت و تجهیزات تخصصی پزشکی، ابزارآالت اپتیکی و ابزار دقیق خدمات ماشین 8735
 آالت و تجهیزات تخصصی پزشکی، ابزارآالت اپتیکی و ابزار دقیق خدمات ماشین 87350

 بندی نشده در جای دیگر آالت و لوازم الکتریکی طبقه صب ماشینخدمات ن 8736
 جای دیگر بندی نشده در آالت و لوازم الکتریکی طبقه خدمات نصب ماشین 87360

 بندی نشده در جای دیگر خدمات نصب سایر کاالهای طبقه 8739
 جای دیگر بندی نشده در خدمات نصب سایر کاالهای طبقه 87390

 های فیزیکی متعلق به دیگران روی نهاده یدی برخدمات تول 88
 )آالت و تجهیزات به استثنای ماشین(های فیزیکی متعلق به دیگران  خدمات تولیدی بر روی نهاده 881

 ها و دخانیات ها، آشامیدنی خدمات تولید خوراکی 8811
 ها ها و آشامیدنی خدمات تولید خوراکی 88111



660 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دنبه یاب کردن پیه حیوانی آ 88111
 پیه صنعتی تولید روغن و تصفیه چربی حیوانی و ب کردن وآ 88111
 سیاب کردن قهوهآ 88111
 انجماد مرغ 88111
 مرغ انواع خمیر انجماد 88111
 انواع گوشت طیور انجماد 88111
 انجمادانواع گوشت قرمز 88111
 بندی  درجه–بندی انواع حبوب، بدون بسته 88111
 ردن پستهبرشته ک 88111
 کردن حبوب بلغور 88111
 دادن انواع خشکبار بو 88111
 پاستوریزه کردن پسته 88111
 پاستوریزه کردن کردن خشکبار 88111
 پاک کردن حبوب 88111
 کنی پسته پاک 88111
 های آجیلی میوه کردن پودر 88111
 کنی حبوب پوست 88111
 بادام گیری پوست 88111
 ستهگیری پ پوست 88111
 گیری فندق پوست 88111
 گیری گردو پوست 88111
 تصفیه روغن آفتابگردان 88111
 دانه تصفیه روغن پنبه 88111
 تصفیه روغن زیتون 88111
 تصفیه روغن سویا 88111
 تصفیه روغن کرچک 88111
 تصفیه روغن کلزا 88111
 تصفیه روغن کنجد 88111
 تصفیه روغن ماهی 88111
  شکرتصفیه 88111
 تصفیه کشمش 88111
 فندق تولید 88111
 تولید آجیل 88111
 تولید انواع تخمه آجیل 88111
 تولید انواع کشمش  88111



661 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تولید پودر پوست خشک گردو 88111
 پزی تولید پودر کیک 88111
 تولید کشمش تیزآبی 88111
 تولید وانیل 88111
 بندی گردو بسته تولید و 88111
 کره پاستوریزه دتولی 88111
 تهیه قاوت 88111
 موم جداسازی عسل از 88111
 صورت انواع کنسرو حفاظت از فساد گوشت و محصوالت گوشتی به 88111
 ها صورت سایر روش حفاظت از فساد گوشت و محصوالت گوشتی به 88111
 کالباس صورت سوسیس و محصوالت گوشتی به گوشت و فساد حفاظت از 88111
 ها ترشی ها بروش شوریجات و سبزی ها و میوه فاظت از فسادح 88111
 خدمات تونل انجماد 88111
  غذایی ای جهت نگهداری مواد خدمات سردخانه 88111
 خشک کردن پسته 88111
 خشک کردن گوشت 88111
 خندان کردن پسته 88111
 پیاز بندی درجه 88111
 خرما بندی درجه 88111
  زیرهبندی درجه 88111
 ها سبزی بندی درجه 88111
 زمینی سیب بندی درجه 88111
 مرکبات بندی درجه 88111
 ها سبزی ها و میوه بندی درجه 88111
 بندی بندی انواع حبوب، بدون بسته درجه 88111
 بندی پسته درجه 88111
 بندی حبوب درجه 88111
  زعفرانبندی درجه 88111
 بندی سیر درجه 88111
 گیاه بندی گل و درجه 88111
 شستشوی کشمش بندی و درجه 88111
 دادن گوشت دود 88111
 سردخانه باالی صفر 88111
 سردخانه دومداره 88111
 صفر سردخانه زیر 88111



662 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شیرین کردن بادام 88111
 آوری موز عمل 88111
 )ها کشتارگاه انواع دام (محصوالت گوشت و فساد حفاظت از آوری و عمل 88111
 آوری خرچنگ عمل 88111
 ها آوری سبزی عمل 88111
 زرد آوری سیر عمل 88111
 میگو آوری شاه عمل 88111
 آوری قارچ خوراکی عمل 88111
 آوری ماهی عمل 88111
 آوری ماهیان غیر ماکول عمل 88111
 آوری میگو عمل 88111
 ها آن محصوالت حاصل از بزیان وآانجماد  آوری و عمل 88111
 ها خشک سبزی میوه و فراوری 88111
 بندی مرغ قطعه 88111
 کشتارگاه مرغ 88111
 نوع گاوی کشتارگاه از 88111
 نوع گوسفندی کشتارگاه از 88111
 کشتارگاه صنعتی طیور 88111
  و شستشویبندی درجه –کشمش 88111
 لپه کردن حبوب 88111
 کردن گوشت نمک سود 88111
 وغن نباتیهیدروژنه کردن ر 88111

 خدمات تولید دخانیات 88112

 خدمات تولید منسوجات، پوشاک و محصوالت چرمی 8812
 خدمات تولید منسوجات 88121
 آب مالی پوشاک 88121
 آب مالی کردن منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 آهار زنی 88121
 آهار زنی منسوجات و کاالهای نساجی پوشاک 88121
 پوشاکبخار دادن  88121
 چاپ، های نساجی پارچه 88121
 آهار زدن، پوشاک 88121
 پوشاک، بخار زدن 88121
 پوشیدن، پوشاک 88121



663 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تعمیر کردن، پوشاک 88121
 چروک کردن، پوشاک 88121
 حریر نما کردن، پوشاک 88121
 خشک کردن، پوشاک 88121
 سفید کردن، پوشاک 88121
 خدمات ساخت منسوجات 88121
 چاپ، حاضری، کاالی نساجی 88121
 آب دادن، منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 آهار زدن، منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 بخار زدن، منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 پوشیدن، منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 رفو کردن، منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 سفید کردن، جیمنسوجات و کاالهای نسا 88121

 خدمات تولید پوشاک 88122
 خدمات تولید پوشاک 88122

 خدمات تولید محصوالت چرمی 88123

 چوب پنبه، به استثنای مبلمان و حصیر و مصنوعات بافته شده خدمات تولید چوب و 8813
 خدمات تولید چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان و حصیر و مصنوعات بافته شده 88130
  مواد نگهدارنده یا دیگر موادوسیله بهاشبع ، چوب 88130
 خشک کردن، چوب 88130
  حصیر و خدمات ساخت مواد بافندگیپنبه به غیر از مبلمان و چوب و چوب 88130
 خدمات ساخت حصیر و مواد طناب 88130
 به غیر از مبلمان، خدمات ساخت محصوالت چوبی 88130

 صنوعات کاغذیخدمات تولید کاغذ و م 8814
 خدمات تولید کاغذ و مصنوعات کاغذی 88140

 ای های حاصل از نفت خام و سوخت هسته خدمات تولید کک، فراورده 8815
 ای سوخت هسته های حاصل از نفت خام و خدمات تولید کک، فراورده 88150
 ای های هسته آوردن سوخت دوباره به عمل 88150
 ایعات رادیو اکتیوآوردن ض دوباره به عمل 88150
 )آوری مجدد عمل( آوردن دوباره به عمل، ضایعات رادیو اکتیو 88150
 آوردن دوباره به عمل، ضایعات رادیو اکتیو 88150



664 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات تولید مواد شیمیایی و مصنوعات از آن 8816
 ها خدمات تولید مواد شیمیایی و مصنوعات از آن 88160

 یکی و پالستیکیخدمات تولید مواد الست 8817
 خدمات تولید مواد الستیکی و پالستیکی 88170
 روکش پالستیکی، های شنا استخر 88170
 گذاری پالستیکی روکش، ها تانکر 88170
 های پالستیکی طبقه مانند خدمات ساخت قسمت 88170
 های پالستیکی لوله شده خدمات ساخت قسمت 88170
 کی قابل سفت شدن در برابر حرارتهای پالستی خدمات ساخت قسمت 88170
 خدمات ساخت الستیک و محصوالت پالستیکی 88170
 خدمات ساخت و تقویت قطعات پالستیکی 88170
 آوردن به عمل، سطوح پالستیکی 88170
 سطوح پالستیکی، رزوه کردن 88170
 کاری سطوح پالستیکی، روکش 88170
 ءپوشش فلزی دادن اشیا پالستیکی در خال 88170

 های غیر فلزی خدمات تولید کانی 8818
 های غیر فلزی خدمات تولید کانی 88180

 آالت و تجهیزات سایر خدمات تولیدی به استثنای محصوالت فلزی و ماشین 8819
 آالت و تجهیزات سایر خدمات تولیدی به استثنای محصوالت و ماشین 88190
 جال دادن مبلمان 88190

 آالت و تجهیزات متعلق به دیگران ا استفاده از فلزات و محصوالت فلزی، ماشینخدمات تولیدی ب 882
 خدمات تولیدی با استفاده از فلزات و محصوالت فلزی متقلق به دیگران 8821

 خدمات روکش کردن و نصب محافظ فلزی 88211
 روکش فلزی، حرارتی، ها افشانه 88211
 آوری فلزات عمل ه ب 88211
 ادن فلزاتجال د 88211

 خدمات تراش کاری عمومی فلزات و محصوالت فلزی متعلق به دیگران 88212
 بریدن قطعات فلزی 88212
 های فلزی بهم متصل کردن قطعات کار 88212
 های فلزی تیز کردن قطعات کار 88212



665 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تولید فلزات اساسی 88213

 دمات فلز کاریخدمات تولید سایر محصوالت فلزی ساخته شده و خ 88219
  آنوسیله بهساخت قطعات فلزی ، رسوب دادن 88219

 خدمات تولید تجهیزات حمل و نقل 8822
 هاتریلر نیمخدمات تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و  88221

 خدمات تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 88229
 خدمات ساخت تجهیزات حمل و نقل دیگر 88229

 آالت و تجهیزات به استثنای تجهیزات حمل و نقل د ماشینخدمات تولی 8823
 گر آالت اداری، حسابداری و محاسبه خدمات تولید ماشین 88231

 آالت و لوازم الکتریکی خدمات تولید ماشین 88232

 خدمات تولید لوازم و تجهیزات رادیو، تلویزیون و ارتباطات 88233
 تلوزیونی و رادیویی، باطیخدمات ساخت اسباب و تجهیزات ارت 88233

 اپتیکی، ساعت و ساعت مچی خدمات تولید ابزار دقیق پزشکی و 88234

 سایر خدمات تولیدی 89
 تکثیر خدمات چاپ، نشر و 891

 الزحمه یا قرارداد خدمات نشر بر اساس حق 8911
 الزحمه یا قرارداد خدمات نشر بر اساس حق 89110

 قراردادا انتشار بر مبنای مزد ی 89110

 الزحمه یا قرارداد های ضبط شده بر اساس حق خدمات چاپ و تکثیر رسانه 8912
 الزحمه یا قرارداد خدمات چاپ و خدمات مربوط به چاپ بر اساس حق 89121
 ها به قطع در آوردن کتاب 89121
 متن  تصویر وآوری جمعخدمات  89121
 ها دوختن کتاب 89121
 های خطی چاپ شده خهصحافی دوباره نس 89121
 تولید، طرح مدل عکاسی 89121
 ساخت، عدل عکاسی 89121
 تولید، عکسبرداری 89121
 ها منگنه کردن کتاب 89121



666 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزحمه یا قرارداد های ضبط شده بر اساس حق خدمات تکثیر رسانه 89122
 قراردادتکثیر اطالعات بر مبنای مزد یا  89122
 قراردادری بر مبنای مزد یا های لیز تکثیر دیسک 89122
 قراردادای فشرده بر مبنای مزد یا ه تکثیر لوح 89122
 قراردادهای گرامافون بر مبنای مزد یا  تکثیر صفحه 89122
 قراردادافزار بر مبنای مزد یا  تکثیر نرم 89122
 قراردادتکثیر نوار کاست بر مبنای مزد یا  89122
 قرارداد بر مبنای مزد یا ییویدئوهای  تکثیر نوار 89122
 قراردادهای ضبط شده بر مبنای مزد یا  رسانه خدمات تکثیر 89122
 قراردادتکثیر، بر مبنای مزد یا ، های ضبط شده رسانه 89122
 قراردادتکثیر، بر مبنای مزد یا ، های گرامافون صفحه 89122

 دی مشابه بر روی پالستیک و خدمات تولیدهی شکل، کاری برش، کاری پرس، گری ریخته 892
  و خدمات تولیدی مشابه بر روی پالستیکدهی شکل، کاری برش، کاری پرس، گری ریخته 8920

  و خدمات تولیدی مشابه بر روی پالستیکدهی شکل، کاری برش، کاری پرس، گری ریخته 89200

  و خدمات تولیدی مشابه بر روی فلزاتکاری برشآهنگری، گری،  ریخته 893
  فلزاتگری ریختهخدمات  8931

  فلزاتگری ریختهخدمات  89310
 گیری ، قالبآهن کروی 89310

  و خدمات تولیدی مشابه بر روی فلزاتکاری برشآهنگری،  8932
 ، به شکل رول درآوردن و متالوژیکاری برش، کاری پرسخدمات آهنگری،  89320
 نصب در محل، اسکلت فلزی خود ساخته 89320
 شکل دادن فلزات غیر از آهن 89320
 فلزات را مطابق طرح شکل دادن 89320

 الزحمه یا قرارداد  اساس حقرخدمات بازیافت ب 894
 الزحمه یا قرارداد خدمات بازیافت ضایعات فلزی بر اساس حق 8941

 الزحمه یا قرارداد خدمات بازیافت ضایعات فلزی بر اساس حق 89410
 قراردادبر مبنای مزد یا ، زیبازسازی ضایعات فل 89410
 قراردادبر مبنای مزد یا ، های فلزی بازسازی قراضه 89410
 های اتومبیل بازسازی قسمت 89410
 قراردادبر مبنای مزد یا ، باز پروراندن، های قراضه بلز 89410
 ی استفاده شدهاجداسازی ضایعات خطرناک از کااله 89410
 مجدد از کاالهای استفاده شده، ادهجداسازی قسمت قابل استف 89410



667 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  ضایعات فلزیجداسازی و بندی دسته 89410
 خاکی کردن از کاالهای مصرف شدهخطرناک، ضایعات  89410
 یقرارداداستفاده مجدد بر مبنای تعرفی یا ، ضایعات فلزی 89410
 خرد کردن مکانیکی، ضایعات فلزی 89410
 سازی و جدابندی ، دستهضایعات فلزی 89410
 فرایند تبدیل به مواد خام واسط، ضایعات فلزی 89410

 الزحمه یا قرارداد خدمات بازیافت ضایعات غیر فلزی بر اساس حق 8942
 الزحمه یا قرارداد خدمات بازیافت ضایعات غیر فلزی بر اساس حق 89420
 قراردادبر مبنای مزد یا  غیر فلزی، بازسازی ضایعات 89420
 قراردادبر مبنای مزد یا  غیر فلزی، های  قراضهبازسازی 89420
 فرایند تبدیل به مواد خام ثانویه، تخریب ضایعات 89420
 ای  ضایعات شیشهبندی دسته 89420
  دست آوردن الستیک برای تولید مواد خام ثانویه دوباره به 89420
  دست آوردن مواد شیمیایی از ضایعات شیمیایی دوباره به 89420
 خرد کردن، ضایعات شیمیایی 89420
 بندی ، دستهضایعات شیمیایی 89420
 نظافت، ضایعات شیمیایی 89420
  مواد شیمیایی از آن، بازسازیضایعات شیمیایی 89420
 قرارداداستفاده مجدد بر مبنای تعرفه یا ، ضایعات غیر فلزی 89420
 هفرایند تبدیل به مواد خام ثانوی، ضایعات غیر فلزی 89420
 قراردادبر مبنای مزد یا ، باز پروراندن، های غیر فلزی قراضه 89420
 به عمل آوردن، به مواد خام ثانویه، های غیر فلزی قراضه 89420
 احیای الستیک برای تولید آن، مواد خام ثانویه 89420
 ها برای تولید  و گلوله کردن پالستیکبندی ، دستهمواد خام ثانویه 89420
 فرایند تبدیل ضایعات غیر فلزی به آن، اد خام ثانویهمو 89420
 های غیر فلزی به آن فرایند تبدیل قراضه، مواد خام ثانویه 89420

 خدمات جمعی، اجتماعی و شخصی 9
 اداره امور عمومی و سایر خدمات اجتماعی مربوط به کل جامعه، خدمات تأمین اجتماعی اجباری 91

 خدمات اداری دولت 911
 خدمات عمومی دولت 9111

  قانونگذاریو خدمات اجرایی 91111
 )شورا(خدمات دفتر نماینده مردم  91111
 ها  استانداری  قانونگذاری عملیات 91111
 انجام امور خدمات شهری 91111



668 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انجام خدمات شهری و نوسازی 91111
 توسعه و نگهداری و ایجاد فضای سبز 91111
 شهرداری دمات شهریخت تولیدات عمرانی جه 91111
 دمات جلوگیری از تخلفات ساختمانیخ 91111
 دمات شهری و عمران امور اجتماعیخ 91111
 خدمات اداره امور شهری شهرداری 91111
 باجه کنترل و دریافت عوارض شهرداری خدمات 91111
   منطقه امور  اجرای خدمات اداره 91111
 شهرداریخدمات اداره امالک و اراضی  91111
 و مهاجرین خارجی خدمات اداره امور اتباع 91111
 خدمات اداره خدمات دولتی مربوط مجلس شورای اسالمی 91111
  شهرداریدرامدخدمات اداره  91111
 خدمات اداره کل ثبت احوال استان 91111
 خدمات اداری شهرداری 91111
 )فوت – طالق– ازدواج–دتول(ارائه خدمات سجلی و ثبت وقایع چهارگانه  91111
 خدمات استانداری 91111
 خدمات امور دفتر مقام معظم رهبری 91111
 خدمات امور عمران شهرداری 91111
 بخشداری –خدمات امور عمومی 91111
 خدمات امور عمومی دهداری 91111
 خدمات امور عمومی شهرداری 91111
 هدگان خارجیخدمات امور مربوط به اتباع خارجی و پنا 91111
 خدمات امور مربوط به بخشداری و امور روستایی 91111
 های شهرداری فعالیت خدمات امور همیاری و 91111
 خدمات ایستگاه موتوری شهرداری 91111
 های اجرایی ادارات خدمات بخشداری نظارت برعملکرد و دستگاه 91111
 های شهرداری دارویی کلینیک خدمات پزشکی و 91111
 خدمات تأمین نیروی انسانی ادارات دولتی 91111
 خدمات ترابری شهرداری 91111
 خدمات تعویض و صدور شناسنامه 91111
 خدمات ثبت احوال و شناسنامه 91111
 سازی غیر مجاز خدمات جلوگیری از ساختمان 91111
 بازیافت مواد  وآوری جمعخدمات  91111
 تانداریخدمات جهت رفاه شهروندان اس 91111
 خدمات دایره امانی شهرداری 91111



669 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات دفتر ارتباط مردمی مجلس شورای اسالمی 91111
 خدمات دفتر بخشداری 91111
 خدمات دفتر حمل و نقل شهرداری 91111
 انجام امور اداری خدمات دفتر خدمات شهری و 91111
 خدمات دفتر سد معبر شهرداری 91111
  وابسته به استانداری–ن مناطق محرومخدمات دفتر عمرا 91111
  شهری–گیری خدمات دفتر عوارض 91111
 خدمات دفتر نمایندگی شورا 91111
 خدمات دفتر نمایندگی فرمانداری و بخشداری 91111
 )ارتباط با نمایندگان (خدمات دفتر نمایندگی مجلس 91111
 خدمات دفتر نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی 91111
 )دفتر ارتباط مردم با نمایندگان( خدمات دفتر نماینده مجلس 91111
 خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در استان 91111
 ها خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه 91111
 خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در نیروهای مسلح 91111
 خدمات دهداری امور مربوط به ده و روستا 91111
 خدمات دهداری به روستاییان و حومه 91111
 خدمات دیوان محاسبات 91111
 خدمات رسیدگی به امور اتباع خارجی 91111
 خدمات رسیدگی به امور بخشداری 91111
 خدمات رسیدگی به امور روستا 91111
 خدمات رسیدگی به امور روستا و دهستان 91111
 بادیآارائه خدمات کشاورزی و دامداری و صنعتی به خدمات رسیدگی به امور روستاییان و  91111
 ) خدمات شهری–زب فضای س–نظافت( خدمات رسیدگی به امور شهر 91111
 خدمات رسیدگی به امور شهرداری 91111
 )فرمانداری( های اجرایی خدمات رسیدگی به بخش 91111
 خدمات رسیدگی به فضای سبز 91111
  دادن پروانه کسب– دادن پروانه ساخت– عمرانی روستاخدمات رسیدگی به کارهای 91111
 اهالی روستا خدمات رسیدگی به مسائل و مشکالت 91111
 خدمات رسیدگی به مشکالت مردم حوزه نمایندگی 91111
 )بخشداری فرمانداری( خدمات رسیدگی به مشکالت مردمی 91111
 خدمات رفاهی و نظافت شهر شهرداری 91111
 روستایی و امور اداریخدمات  91111
 خدمات زیباسازی شهر و امور شهری 91111
 خدمات سازمان ساماندهی شهرداری 91111



670 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات سازمان عمران شهرداری 91111
 خدمات سازمان نظارت و پیگیری شهرداری 91111
 خدمات سازمان نوسازی شهر تهران 91111
 نهخدمات ستاد اجرایی واحدهای بدون کسب پروا 91111
 خدمات ستاد بازسازی مسکن مناطق سانحه دیده 91111
 های عمرانی خدمات سیاسی و نظارت بر ادارات و پروژه 91111
 خدمات شورای اسالمی شهر 91111
  اجتماعی زنان–خدمات شورای فرهنگی 91111
  صدا و سیماخدمات شورای نظارت بر 91111
 خدمات شهرداری اجراییات 91111
 ات شهرداری منطقهخدم 91111
  صدور پروانه ساختمان–سد معبر ساز و رفع  کنترل ساخت و–خدمات شهری 91111
 سایر امور فنی و عمرانی خدمات شهری فضای سبز و 91111
 خدمات شهری کارهای عمرانی و خدمات اداری 91111
 ها خدمات شهری و فضای سبز و پارک 91111
 ارت و اجرای قوانین صنفی در بازارخدمات صدور پروانه کسب نظ 91111
 خدمات صدور جواز پایان کار و ساخت خانه 91111
 کارهای مربوط به روستا خدمات صدور جواز کسب و 91111
 ، مرگ و طالقنامه، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواجخدمات صدور شناس 91111
 )شهرداری( خدمات شهری خدمات عمران شهری و 91111
 گذاری و نظافت شهر عمرانی شهرداری جدولخدمات  91111
 )دهداری( خدمات عمرانی و روستایی 91111
  رسیدگی به مشکالت روستاها–خدمات عمومی 91111
 )اداره امور اقتصادی(خدمات عمومی  91111
 سیاسی خدمات عمومی امنیتی و 91111
 از سیاسی و اجتماعی اعم نظارت و هماهنگی تمامی امورات شهرستان( خدمات فرمانداری 91111
 )کشی لوله سازی مدرسه حمام و راه(خدمات فنی و عمرانی استان  91111
 خدمات قانونگذاری 91111
 خدمات قسمت کنترل شهرداری معاونت فنی عمرانی 91111
 خدمات کارگاه عمرانی شهرداری منطقه 91111
 های شهرداری خدمات کشتارگاه 91111
 ون امور بانوان استانخدمات کمیسی 91111
 عمومی شهر خدمات کنترل اماکن 91111
 های حمل مسافر بوس خدمات گرفتن عوارض از مینی 91111
 خانه شهرداری خدمات گل 91111
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 کاری میادین شهرداری خدمات گل 91111
 خدمات مجلس شورای اسالمی 91111
 اردوگاه خدمات محل اسکان اتباع خارجی 91111
 های شهرداری ات محل پارکینگ و نگهداری از ماشینخدم 91111
 خدمات مدیریت ارشد کشوری 91111
 خدمات مدیریت سیاسی دهستان 91111
 عمرانی شهرداری خدمات مدیریت فنی و 91111
 شهری امور تاکسیرانی ت بررخدمات مدیریت و نظا 91111
 ها خدمات مراقبت از روستا 91111
 ها سرپرست شهرداری کودکان بی مندان وخدمات مراکز سال 91111
 ها خدمات مراکز گسترش خدمات تولید و عمرانی استانداری 91111
 خدمات مربوط به شهرسازی شهرداری 91111
 شهرداری خدمات مرکز آموزش 91111
 های شهری شهرداری خدمات مرکز حمل و تخلیه زباله 91111
 زده نگخدمات مرکز ستاد بازسازی مناطق ج 91111
 های استان خدمات مشارو فنی شهرداری 91111
 خدمات مشورتی و عمرانی روستا 91111
 خدمات معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 91111
  شهرداری–و ترافیک خدمات معاونت امور اجتماعی و حمل و نقل 91111
 )اترهای زیر نظر شهرداریتئ و سینما، فرهنگسرا(هنری شهرداری  خدمات معاونت امور فرهنگی و 91111
 خدمات معاونت خزانه استان 91111
 خدمات معاونت عمرانی استانداری 91111
 خدمات مناطق ثبت احوال 91111
 خدمات مناطق محروم 91111
 خدمات موتوری شهرداری خدمات شهری 91111
 بار تره خدمات میادین میوه و 91111
 یومی شهرخدمات ناحیه شهرداری خدمات عم 91111
 خدمات نظارت امنیتی و اجتماعی 91111
 خدمات نظارت بر ادارات دهستان 91111
 خدمات نظارت بر ادارات صدور پروانه کسب 91111
 مسائل و مشکالت مردمی بخشداری خدمات نظارت بر امنیت و رسیدگی بر 91111
  و ستاد رفع سد معبرخدمات نظارت بر امور پیمانکاران شهرداری و کارهای اجرایی 91111
 خدمات نظارت بر عملکرد مجلس 91111
 رهبری خدمات نظارت بر عملکرد 91111
 خدمات نقلیه استانداری 91111
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 خدمات نقلیه موتوری شهرداری 91111
 خدمات نگهبانی از فضای سبز شهرداری 91111
 خدمات نگهبانی ساختمان استانداری 91111
 اع خارجیخدمات نگهداری اتب 91111
 خدمات نگهداری اموال شهرداری 91111
 نماها و زیباسازی شهر شهرداری آب ها و خدمات نگهداری فضای سبز، طرح میدان 91111
 سازی شهر بر ساخت و سازها و پارکخدمات نگهداری فضای سبز نظارت  91111
 ای شهرداری های گلدانی و باغچه خدمات نگهداری گل و گیاه و فروش انواع گل 91111
 خدمات نگهداری و حفاظت از پارک 91111
 خدمات نمایندگی بخشداری 91111
 خدمات نمایندگی ثبت احوال 91111
 خدمات نمایندگی عالی دولت 91111
 خدمات نماینده سیاسی دولت در منطقه 91111
 خدمات واحد خدمات اجتماعی مجلس 91111
 های نوسازی شهری شهرداری خدمات 91111
 نظارت بر امور شهری شهرداری 91111
 های عمرانی استان نظارت بر پروژه 91111
 های اجرایی در دهستان نظارت بر دستگاه 91111
 نظارت بر دوایر دولتی 91111
 شهر شهرداری های شهری و پاکیزه نگه داشتن محیط نظارت بر عملکرد زمین 91111
 ها ادارات و ارگان نظارت بر کار 91111
 بر کار سیاسی اداری و امنیتی نظارت بر کار ادارات نظارت 91111
 های عمرانی نظارت بر کار ادارات و پروژه 91111
 آوری زباله و تخلفات ساختمانی جمع نظارت بر 91111
 رسانی به روستاهای تابعه استان کار دهستان و خدمات نظارت بر 91111
  زیر پوششنظارت برکل ادارات و شوراهای 91111
 نظارت عالیه بر امور بخش 91111
 نظارت کلی بر شهر 91111
 ها شهرداری ها و پارک نظافت خیابان 91111
 نگهداری و حفاظت از ترمینال شهرداری 91111
 نمانیدگی امور فرمانداری در دهستان 91111

 مالیه مالی و خدمات امور 91112
 شورداری ک خدمات بدهی عمومی خزانه 91112
  مالیات و عوارض بر کاالهاآوری جمعخدمات  91112
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 خدمات رسیدگی به تخلفات مالیاتی 91112
  آوری  جمع کاالها،  و مالیات عوارض 91112
   عمومی  اعتبارات مدیریت 91112
   عمومی های  وام مدیریت 91112

 خدمات آماری اجتماعی و ریزی اقتصادی و برنامه خدمات 91113
   دولتی  ادارات  خدمات–آمار 91113
   اجتماعی ریزی  برنامه  به ربوط خدمات م– اجرایی 91113
   به  مربوط  اداری  خدمات–  اجتماعی ریزی برنامه 91113
   به  مربوط  اجرایی  خدمات–  اقتصادی ریزی برنامه 91113
  جموع در م  آماری  و خدمات  و اجتماعی  اقتصادی ریزی برنامه 91113
   دولتی  یا واحدهایها، دفتر  ادارات وسیله  به بندی  فرمول–  اجتماعی های سیاست 91113
  ریزی  برنامه  یا واحدهایها، دفتر  ادارات وسیله  به بندی ، فرمول  اقتصادی های سیاست 91113

 ات بنیادیقخدمات دولت به تحقی 91114
  علوم اجتماعی ت تحقیقا  به  مربوط  اداری خدمات 91114
  علوم طبیعی  تحقیقات  به  مربوط  اداری خدمات 91114
    اداری  خدمات–  انسانی تحقیقات 91114
     اداری  خدمات–  بنیادی تحقیقات 91114
    اداری  خدمات–  خاص  نظم  دارای تحقیقات 91114
    اداری  خدمات–  اجتماعی  در علوم تحقیقات 91114
    اداری  خدمات–  طبیعی  در علوم حقیقاتت 91114
     اداری  خدمات–  منظم تحقیقات 91114
 خدمات دولت به تحقیقات بنیادی 91114
   تحقیقات   به  مربوط  اداری  خدمات–  اجتماعی علوم 91114
     تحقیقات  به  مربوط  اداری  خدمات–  طبیعی علوم 91114

 بندی نشده در جای دیگر لت، طبقهسایر خدمات اداری دو 91119
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه(  عمومی امور  به   خدمات مربوط – اجرایی 91119
 ) دیگر جای  در  نشده بندی طبقه(   به  مربوط  اداری  خدمات– امور عمومی 91119
 ) دیگر ایج  در  نشده بندی طبقه(   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– امور عمومی 91119
 ) دیگر جای  در  نشده بندی طبقه(   به مربوط    اجرایی  خدمات– امورعمومی 91119
    به  مربوط  اداری ، خدمات انتخابات 91119
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات اداری دولت طبقه 91119

ی و سـایر خـدمات اجتمـاعی بجـز         های بهداشتی، فرهنگ    ی که خدمات آموزشی، مراقبت    مؤسساتخدمات اداری    9112
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 .دهند خدمات تأمین اجتماعی ارائه می
 خدمات اداری مربوط به امور آموزشی 91121

   به  مربوط  اداری  خدمات، آموزش 91121
   عمومی  اطالعات  به  مربوط ، خدمات آموزش 91121
   آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس اداره 91121
   به  مربوط  خدمات–  آموزشی  عمومی اطالعات 91121
   آموزشی مؤسسات و سایر   مدارس بازرسی 91121
   آموزش  و سایر مؤسسات  مدارس ی برا  پشتیبانی خدمات 91121
   به بوط مر  اداری ، خدمات  آموزشی های فعالیت 91121
   اداره–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   بازرسی–  آموزشی ات و سایر مؤسس مدارس 91121
   پشتیبانی  خدمات–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   مدیریت–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس تمدیری 91121
   به  مربوط  اداری  خدمات–  آموزشی مؤسسات 91121

 هداشتیهای ب خدمات اداری مربوط به مراقبت 91122
   عمومی یها  بیمارستان اداره 91122
   عمومی  پرستاری های  خانه دارها 91122
   عمومی  دندانپزشکی های  کلینک اداره 91122
   عمومی های  خانه  نقاهت اداره 91122
   خدمات–  عمومی پزشکی اعتبارات 91122
   پرستاری های  خانه بازرسی 91122
   و پشتیبانی  اجرایی  خدمات– ی عموم بهداشت 91122
   اداره–  عمومی های بیمارستان 91122
   مدیریت–  عمومی های بیمارستان 91122
  های  خانه  عمومی  مدیریت– پرستاری 91122
  های  بر خانه  نظارت– پرستاری 91122
 ها  بیمارستان  بازرسان– پزشکی 91122
  های  کلینک  بازرسی– پزشکی 91122
   مدیریت–  عمومی  پرستاری های خانه 91122
   عمومی های  بیمارستان  پشتیبانی برای خدمات 91122
   عمومی  پرستاری های  خانه برای   پشتیبانی خدمات 91122
   عمومی  دندانپزشکی های  کلینیک  برای  پشتیبانی خدمات 91122
  ی عموم های  کلینیک  برای  پشتیبانی خدمات 91122
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 ها خانه  نقاهت  برای  پشتیبانی خدمات 91122
   عمومی های خانه  نقاهت  برای ی پشتیبان خدمات 91122
   اداره–  عمومی  دندانپزشکی های کلینک 91122
   مدیریت–  عمومی های کلینیک 91122
   عمومی یها  بیمارستان مدیریت 91122
   عمومی  پرستاری های  خانه یریتمد 91122
   عمومی  دندانپزشکی یها  درمانگاه مدیریت 91122
   عمومی یها  درمانگاه مدیریت 91122
   عمومی های خانه  نقاهت مدیریت 91122
   اداره–  عمومی های خانه نقاهت 91122

 رفاه اجتماعی اداری برای تأمین مسکن و خدمات 91123
  نداردهای در مورد استا  اطالعات انتشار– آلودگی 91123
   مسکن  استانداردهای ارزیابی 91123
   آلودگی استانداردهای  در مورد انتشار اطالعات 91123
   مورد مسکن در  عمومی انتشار اطالعات 91123
   سکونت  محل  استانداردهای وسعهت 91123
   ساختمان  ایمنی  مقررات توسعه 91123
   به  مربوط  اداری  خدمات،  مسکن  تأمین  به  مربوط  صالحیت  تعیین انداردهایاست   به  مربوط  اداری خدمات 91123
   اجاره  اسکان  صالحیت  و موازین  کنترل  به  مربوط  اداری خدمات 91123
    مسکن  خاص نیازهای خدمات  91123
   و دفع آوری  جمع  به  مربوط  اداری  خدمات– زباله 91123
   خدمات– ی عموم مسکن 91123
   مسکن  بر استانداردهای نظارت 91123
   خدمات–  مسکن  خاص نیازهای 91123

 اداری مربوط به امور تفریحی، فرهنگی و مذهبی خدمات 91124
   اشخاص وسیله  به  فرهنگی های  فعالیت ترویج 91124
 ها  سازمان وسیله  به  فرهنگی های  فعالیت ترویج 91124
   تأمین  خدمات–  فرهنگی تتسهیال 91124
   به  مربوط  اداری  خدمات– تفریح 91124
   فرهنگی  تسهیالت  برای  پشتیبانی خدمات 91124
   محلی های  فستیوال  برای  پشتیبانی خدمات 91124
   ملی های  فستیوال  برای  پشتیبانی خدمات 91124
  ای طقه من یها  فستیوال  برای  پشتیبانی خدمات 91124
   مذهبی  مؤسسات  برای  پشتیبانی خدمات 91124
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   فرهنگی های  فعالیت کننده رویج ت های سازمان 91124
   به بوط مر  اداری ، خدمات فرهنگ 91124
   برای  پشتیبانی  خدمات–  ملی های فستیوال 91124
   انفرادی  ترویج–  فرهنگی های فعالیت 91124
 ها  سازمان وسیله  به  ترویج–  فرهنگی های فعالیت 91124
   برای  پشتیبانی  خدمات–  دینی مؤسسات 91124
 ها  فستیوال  پشتیبانی  خدمات– محلی 91124
   به  مربوط  اداری  خدمات– مذهب 91124

 کسب و خدمات اداری برای اجرای کارامدتر عملیات کار 9113
 ماهیگیری و شکار نگلداری،خدمات اداری مربوط به کشاورزی، ج 91131

   کنترل  به  مربوط  اداری خدمات – آفات 91131
  احیاء  به  مربوط  اداری  خدمات– اراضی 91131
   بهبود و توسعه  به  مربوط داری ا  خدمات– اراضی 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–  کشاورزی  محصوالت بندی درجه  و بازرسی 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–  گیاهی های یبیمار 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–تأمین خدمات دامپزشکی برای مزارع 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–تثبیت بازارهای کشاورزی 91131
  خدمات اداری مربوط به–تثبیت زمین 91131
  به وط مرب  اداری  خدمات–تحقیقات کشاورزی و توسعه تجربی 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات– کاری جنگل 91131
 کنی  ریشه  به  مربوط  اداری  خدمات– حشرات موذی 91131
 ها ریزی ماهی ها و محل تخم خدمات اداری مربوط به اداره و حمایت از شکارگاه 91131
  به دامپزشکی مربوط  اداری خدمات 91131
 یی کردن برداشت از منابع جنگل به عقال مربوط  اداری خدمات 91131
   جنگل  درختان  برش صدور پروانه   به  مربوط  اداری خدمات 91131
  به تنظیم مقررات اداره امور جنگل مربوط  اداری  خدمات 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات– شکار صدور پروانه 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–  ماهیگیری صدور پروانه 91131

 مات اداری مربوط به سوخت و انرژیخد 91132
   به  مربوط  اداری  خدمات، انرژی 91132
   اطالعاتی  خدمات، انرژی 91132
  امور  اداره  به  مربوط شتیبانی پ ، خدمات انرژی 91132
   به  مربوط  اداری  خدمات، ای  هسته انرژی 91132
  سوخت چوب برداری  بهره  به  مربوط  مقرات  تنظیم خدمات 91132
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  سوخت معدنی برداری  بهره  به  مربوط اتر مقر  تنظیم خدمات 91132
 گاز  سوخت نفت و برداری  بهره  به  مربوط اتر مقر  تنظیم خدمات 91132
 ای  سوخت هسته برداری  بهره  به  مربوط اتر مقر  تنظیم خدمات 91132
 های جامد  به حفاظت از سوختخدمات تنظیم مقررات مربوط 91132
  سازی  ذخیره  به  مربوط  مقرات  تنظیم  خدمات– جامد های سوخت 91132
  های  سوخت  به  مربوط  اداری  خدمات– غیر تجاری 91132
   به  مربوط  اداری  خدمات– گاز طبیعی 91132
   سوخت  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91132
   به  مربوط  اداری  خدمات– نفت 91132
   به  مربوط  اداری  خدمات– ، انرژی ای هسته 91132

 معدنی، صنایع تولیدی و ساختمانخدمات اداری مربوط به استخراج معدن و منابع  91133
   توسعه–  معادن  ایمنی استانداردهای 91133
    نظارت–  معادن  ایمنی استانداردهای 91133
  اداری   خدمات– ساختماناستانداردهای  91133
     مقررات  تنظیم  خدمات–  ساختمان استانداردهای 91133
   ایمنی  استانداردهای  توسعه– استخراج 91133
   پشتیبانی  به  مربوط  اداری ات خدم– استخراج 91133
   اطالعات  خدمات– استخراج 91133
   ایمنی  بر استانداردهای  نظارت– استخراج 91133
   صدور پروانه–  ساختمان اشغال 91133
   مقررات  توسعه–  ساختمان ایمنی 91133
   بر مقررات  نظارت–  ساختمان ایمنی 91133
   استانداردهای  توسعه–  معادن ایمنی 91133
   بر استانداردهای  نظارت–  معادن ایمنی 91133
   به ربوط م  اداری  خدمات–  معدنی  منابع بازاریابی 91133
   توسعه–  ساختمان  ایمنی  مقررات تنظیم 91133
   نظارت–  ساختمان  ایمنی  مقررات تنظیم 91133
   معادن  ایمنی  استانداردهای عهتوس 91133
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–تولید 91133
   توسعه  به  مربوط  اداری خدمات –تولید 91133
   گسترش  به  مربوط اداری  خدمات –تولید 91133
   اطالعاتی  خدمات–تولید 91133
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–تولید 91133
 خدمات اداری مربوط به بازاریابی 91133
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 خدمات اداری مربوط به حفاظت از معادن 91133
 خدمات اداری مربوط به کشف معادن 91133
 نظارت بر قوانین مربوط به اکتشاف  وخدمات مربوط به تبیین 91133
   ساختمان  اشتغال صدور گواهی 91133
   منابع  بازاریابی  به  مربوط ی ادار  خدمات– معدنی 91133
   تولید منابع  به  مربوط  اداری  خدمات– معدنی 91133
   ذخایر منابع  به  مربوط  اداری  خدمات– معدنی 91133
   منابع اطالعاتی خدمات – معدنی 91133
   امور منابع  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– معدنی 91133
   خدمات–  ساختمان  استانداردهای  به  مربوط مقررات 91133
   بازاریابی  به  مربوط  اداری ت خدما–  معدنی منابع 91133
  تولید  به  مربوط  اداری  خدمات–  معدنی منابع 91133
   مرمت  به  مربوط  اداری  خدمات–  معدنی ابعمن 91133
  امور  اداره  به  مربوط شتیبانی پ  خدمات–  معدنی منابع 91133
   استخراج  ایمنی ر استانداردهای ب نظارت 91133
   ساختمان  ایمنی  بر مقررات ارتنظ 91133

  و ارتباطاتخدمات اداری مربوط به حمل و نقل 91134
   به مربوط   اداری خدمات – پست 91134
   به  مربوط  اداری  خدمات–تلفن 91134
   به  مربوط  اداری  خدمات–تلگراف 91134
   و نقل  حمل  به  مربوط  اداری  خدمات– ای جاده 91134
   به  مربوط  اداری  خدمات– آبی   و نقل حمل 91134
  ه ب  مربوط  اداری  خدمات– هوایی   و نقل حمل 91134
 های ارتباطی بهبود سیستم ایجاد و توسعه و ریزی و  برنامه  به  مربوط  اداری خدمات 91134
 ماهوارهای های ارتباطی بدون سیم و  سیستم  به  مربوط  اداری خدمات 91134
 حمایتی برای تمامی امور ذکر شده در باال رسانی و خدمات اطالع 91134
 واپیماخدمات مربوط به آشیانه ه 91134
 خدمات مربوط به باند فرودگاه 91134
 های مسافربری خدمات مربوط به پایانه 91134
 خدمات مربوط به تسهیالت انتقال آب 91134
 آهن خدمات مربوط به راه 91134
 تجهیزات مربوط به حمل و نقل هوایی های منقول و خدمات مربوط به سایر سازمان 91134
 های هوانوردی مکخدمات مربوط به ک 91134
   به  مربوط  اداری  خدمات–  و سایر تسهیالت  لوله خطوط 91134
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   حمل و نقل  به  مربوط  اداری  خدمات– آهن راه 91134
   به  مربوط  اداری  خدمات–  جاده  ساخت های  و کمک زیرسازی 91134
   ارتباطات  به  مربوط  اداری ات خدم– ای ماهواره 91134
   خدمات–  ارتباطات  به  مربوط مقررات 91134
   خدمات–  حمل و نقل  به  مربوط مقررات 91134

 خدمات اداری مربوط به توزیع و تأمین مواد غذایی آماده مصرف، هتل و رستوران 91135
   به  مربوط  اداری  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
  رسانی  اطالع  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
   به  مربوط  اداری  خدمات،  توزیع تجارت 91135
   امور اداره  به  مربوط شتیبانی پ ، خدمات  توزیع تجارت 91135
   خدمات،  اطالعات  توزیع تجارت 91135
   به  مربوط  اداری خدمات – کننده  از مصرف حمایت 91135
 ها اقامتگاه هتل و   به  مربوط  اداری خدمات 91135
   به  مربوط  مقررات  تنظیم دمات خ– فروشی خرده 91135
     اداری  خدمات– رستوران 91135
   اطالعاتی  خدمات– رستوران 91135
 مور ا  اداره  به  مربوط شتیبانی پ  خدمات– رستوران 91135
   مربوط  اداری  خدمات– بندی سهمیه 91135
   کنترل  به  مربوط  اداری خدمات – قیمت 91135
   خدمات– فروشی  عمده  تجارت  به  مربوط مقررات 91135
   خدمات– فروشی  خرده  به  مربوط مقررات 91135

 خدمات اداری عمومی مربوط به گردشگری 91136
 انتشار اطالعات مربوط به گردشگری تبلیغاتی وهای  خدمات فعالیت 91136

 های چندمنظوره توسعه خدمات اداری مربوط به طرح 91137
   به  مربوط  اداری  خدمات–  توسعه  چندمنظوره های پروژه 91137
  طالعاتی ا  خدمات–  توسعه  چندمنظوره های پروژه 91137
  امور  اداره  به  مربوط شتیبانی پ  خدمات–  توسعه  چندمنظوره های پروژه 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری مات خد–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   اجرای  به  مربوط  اداری خدمات –  تفریح  برای  منسجم تتسهیال 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
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   ساختمان  به  مربوط  اداری مات خد–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری مات خد– تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری خدمات – تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی ای بر  منسجم تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری خدمات –  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه   به   مربوط اداری   خدمات– آبیاری  برای منسجم   تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری خدمات –  تفریح  برای منسجم  تسهیالت 91137
  یزیر  برنامه  به مربوط   اداری خدمات –  تفریح  برای منسجم  تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای منسجم   تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای منسجم  تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری خدمات –   سیل کنترل   برای منسجم  تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی برای   منسجم  تسهیالت 91137
  امور  اداره  به  مربوط شتیبانی پ ، خدمات  چندمنظوره های  پروژه توسعه 91137
  مربوط به  اداری  خدمات،  چندمنظوره های  پروژه توسعه 91137

 خدمات عمومی اداری مربوط به اقتصاد، بازرگانی و کار 91138
   به  مربوط  اداری  خدمات– های تجاری  آرم ادارات 91138
   به  مربوط  اداری  خدمات–  اختراعات  ثبت داراتا 91138
  کارگر  امور مبادله اداره 91138
   مقررات  به  مربوط  اداری دمات خ– انحصارات 91138
   به  مربوط  اداری  خدمات–بازار ارز 91138
   به  مربوط  اداری  خدمات– کاالها بازارهای 91138
   مقررات  تنظیم  به  مربوط ارید ا ارز، خدمات  بازارهای 91138
   بازرسی  به  مربوط  اداری دمات خ–  بازرگانی بخش 91138
   مقررات  تنظیم  به  مربوط داری ا  خدمات–  بازرگانی بخش 91138
   صدور پروانه  به  مربوط  اداری  خدمات–  بازرگانی بخش 91138
   اجرای  به مربوط   اداری  خدمات–  کارگری  مقررات تنظیم 91138
 های دولتی سازی شرکت  به امور خصوصی  مربوط  اداری خدمات 91138
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  به تنظیم مقررات انحصارات  مربوط  اداری خدمات 91138
  به سازمان بورس  مربوط  اداری خدمات 91138
  به سازمان حسابرسی  مربوط  اداری خدمات 91138
  استانداردکنندهساتمؤس به   مربوط  اداری خدمات 91138
 اال و خدمات سازمان تعزیرات حکومتیعرضه ک خدمات نظارت بر  91138
  بندی  فرمول  به  مربوط  اداری ، خدمات  اقتصادی های سیاست 91138
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  کارگری های سیاست 91138
  بندی  فرمول  به  مربوط  اداری  خدمات–  کارگری های سیاست 91138
   مقررات  وضع  به  مربوط  خدمات،  اقتصادی های فعالیت 91138
  یها  سیاست  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
  ت مقررا  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
  یها  سیاست بندی  فرمول  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
   مبادله ملیات ع–کارگر 91138
  امور اجرا– کارگر مبادله 91138
   اجرای  به  مربوط  اداری خدمات –کار   نیروی  تحرک  در ایجاد انگیزه  سیاستی  معیارهای 91138
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  بیکاری  کاهش برای  سیاستی  معیارهای 91138

 شده در جای دیگربندی ن خدمات کلی برای دولت، طبقه 9114
 خدمات کلی پرسنلی برای دولت 91141

   به  مربوط  اجرایی  خدمات– ، امور عمومی پرسنل 91141
   به  مربوط  اداری  خدمات– ، امور عمومی پرسنل 91141
   برای  عمومی دمات خ–  دولت پرسنل 91141
  یها  روشها و  سیاست  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات– پرسنلی 91141
 های  ها و روش  سیاست  توسعه  به  مربوط  اداری  خدمات– پرسنلی 91141
  امور ، اداره ، خدمات  غیر نظامی  مقررات تنظیم 91141
  پرسنلیارتقا خدمات مربوط به ارزشیابی و 91141
 بندی مشاغل خدمات مربوط به طبقه 91141
 خدمات مربوط به گزینش پرسنل 91141
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  پرسنلی های ها و روش سیاست 91141
   توسعه  به  مربوط  اداری خدمات –  پرسنلی های ها و روش سیاست 91141

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات عمومی دولت طبقه 91149
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات عمومی دولت طبقه 91149

 طور کل ات به جامعه بهارائه خدم 912
 مرزی خدمات اداری مربوط به امور خارجی، خدمات دیپلمات و کنسولی برون 9121
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 مرزی خدمات اداری مربوط به امور خارجی، خدمات دیپلمات و کنسولی برون 91210
   خدمات،  امور خارجه های  وزارتخانه– اجرایی 91210
  خارج ر در مأخذ مستق  خدمات ، ارائه اداره 91210
   مستقر در خارج  مطالعه های  اتاق اداره 91210
   مستقر در خارج های  کتابخانه اداره 91210
   ملی  از مرزهای  در خارج رهنگی ف  اطالعات توزیع 91210
   عملیات– کشور  مستقر در خارج های کتابخانه 91210
   اجرایی  خدمات– مأخذ مستقر در خارج 91210
  از  خارج  فرهنگی  اطالعات وزیع ت–  ملی مرزهای 91210
   اجرایی  خدمات–  امور خارجه وزارت 91210
  اجرا  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیاسی های هیئت 91210
  اجرا  به  مربوط  اداری  خدمات–  کنونی های هیئت 91210

 های اقتصادی خارجی خدمات مربوط به کمک 9122
 های اقتصادی خارجی مربوط به کمکخدمات  91220
  به  مربوط  اداری  خدمات–  پناهندگان های برنامه 91220
   خارجی  کشورهای  فنی  آموزش ایه  کمک  برای  ملزومات تأمین 91220
   کشورهای  برای  و آموزشی  فنی های  کمک  یا تأمین  ارائه– خارجی 91220
  اقتصادی های  کمک  به  مربوط  اداری دمات، خ  توسعه  در حال کشورهای 91220
  غیر نظامی های  کمک  به  مربوط ، خدمات  توسعه  در حال کشورهای 91220
   به  مربوط  اداری ، خدمات  توسعه  در حال  کشورهای  اقتصای به های کمک 91220
   خارجی های  دولت  مجاز به  اقتصادی های  کمک های هیئت 91220

 های نظامی خارجی مات مربوط به کمکخد 9123
 های نظامی خارجی خدمات مربوط به کمک 91230
   خدمات– المللی  بین  صلح حفظ 91230
   نظامی های  کمک  به  مربوط  اداری ، خدمات  خارجی کشورهای 91230
 ها  وام  و اعطای  بالعوض های  کمک  به  مربوط  اداری خدمات – نظامی 91230
  های  کمک  به  مربوط  اداری  خدمات–  خارجی  کشورهای  به– نظامی 91230
   خارجی یها  دوست ، به های  معتبر کمک های ، هیئت نظامی 91230

 خدمات دفاع نظامی 9124
 خدمات دفاع نظامی 91240
   خدمات–  نظامی اطالعات 91240
   به  مربوط  اداری  خدمات–  نظامی اطالعات 91240
   برای  بهداشتی  خدمات–  نظامی پرسنل 91240
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   به  مربوط  اداری  خدمات،  دفاعی  تجربیات توسعه 91240
 خدمات اجرایی ارتباطات 91240
 خدمات اجرایی امور مهندسی 91240
 خدمات اجرایی ترابری 91240
 خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 امی نیروی زمینیخدمات اجرایی دفاع نظ 91240
 خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 خدمات اجرایی کسب اطالعات 91240
 خدمات اجرایی مخابرات 91240
 ها و ملزومات مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان خدمات اجرایی 91240
 خدمات اداری ارتباطات 91240
 خدمات اداری امور مهندسی 91240
 اداری برای تحقیقات توسعه تجربی مربوط به دفاعخدمات  91240
 خدمات اداری برای تحقیقات کاربردی دفاعی 91240
 خدمات اداری ترابری 91240
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی زمینی 91240
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 های تحت فرماندهی و یگان ..... اداری زمینی و سایر نیروهای خدمات 91240
 خدمات اداری کسب اطالعات 91240
 خدمات اداری مخابرات 91240
 ها و ملزومات خدمات اداری مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان 91240
 خدمات اداری نیروهای ذخیره و پشتیبانی  91240
  نظامیخدمات بهداشتی برای پرسنل 91240
 خدمات پشتیبانی برای تحقیقات توسعه تجربی مربوط به دفاع 91240
   دفاعی  کاربردی  تحقیقات  برای  پشتیبانی خدمات 91240
   دفاعی  تجربیات  توسعه  برای ی پشتیبان خدمات 91240
 خدمات عمومی اداری مربوط به دفاع نظامی 91240
 خدمات نظارتی ارتباطات 91240
 خدمات نظارتی امور مهندسی 91240
 خدمات نظارتی ترابری 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی زمینی 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 های تحت فرماندهی و یگان خدمات نظارتی زمینی و سایر نیروهای 91240



684 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دمات نظارتی کسب اطالعاتخ 91240
 خدمات نظارتی مخابرات 91240
 ها و ملزومات خدمات نظارتی مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان 91240
 خدمات نظارتی نیروهای ذخیره و پشتیبانی  91240
   کاربردی  تحقیقات  به  مربوط ی ادار ، خدمات دفاع 91240
   تجربیات  توسعه ه ب  مربوط  اداری ، خدمات دفاع 91240
   کاربردی  تحقیقات  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات دفاع 91240
   تجربیات  توسعه  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات دفاع 91240
    اداری  خدمات،  نظامی دفاع 91240
   خدمات،  نظامی دفاع 91240
    اداری  خدمات–  نیروها ذخیره 91240
   خدمات– ظامی ن ملزومات 91240
    اداری  خدمات–  نظامی ملزومات 91240
  ت، خدما  نظامی مهندسی 91240
    اداری  خدمات،  نظامی مهندسی 91240
   دفاع  به  مربوط  اداری خدمات – نظامی 91240
   مهندسی  به  مربوط  اداری دماتخ – نظامی 91240
   کمکی یروهای ن  به  مربوط داری ا خدمات – نظامی 91240
   اطالعات  خدمات– نظامی 91240
  مهندسی خدمات – نظامی 91240
   ارتباطات  به  مربوط  اداری ات خدم– نظامی 91240
   اطالعات  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   ترابری  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
  های  ذخیره  به  مربوط  اداری ت خدما– نظامی 91240
   ملزومات  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   پرسنل  بهداشت  برای  خدمات– نظامی 91240
   پشتیبانی  خدمات– نظامی 91240
   ترابری  خدمات– نظامی 91240
   دفاع  خدمات– نظامی 91240
   ملزومات  خدمات– نظامی 91240
   فرماندهی  تحت یها  یگان  به  مربوط  اداری خدمات –  غیر رزمی نیروهای 91240

 خدمات دفاع غیر نظامی 9125
 خدمات دفاع غیر نظامی 91250
  ، خدمات  غیر نظامی  دفاع  به  مربوط– اجرایی 91250



685 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

    اداری  خدمات–  غیر نظامی  دفاع تمرینات 91250
 یخدمات پشتیبانی مربوط به طراحی عملیات احتیاط 91250
 خدمات پشتیبانی مربوط به مانورهای غیر نظامی 91250
   احتمالی  عملیات ریزی  برنامه،  غیر نظامی دفاع 91250
    اداری  خدمات،  غیر نظامی دفاع 91250
    پشتیبانی  خدمات،  غیر نظامی دفاع 91250
  نظامی غیر   دفاع  برای ریزی ، برنامه  احتمالی عملیات 91250

 نشانی آتشخدمات انتظامی و  9126
 نشانی آتشخدمات انتظامی و  91260
   سوزی  از آتش  جلوگیری  خدمات–  اداری های نشان آتش 91260
    سوزی آتش با   مقابله  خدمات–  اداری های نشان آتش 91260
   اداره–  پلیس های آزمایشگاه 91260
   پلیس های  آزمایشگاه اداره 91260
   پلیس دائمی   نیروهای اداره 91260
  پلیس  کمکی  نیروهای اداره 91260
   پلیس  ویژه  نیروهای اداره 91260
  وسیله  به  از غیر نظامیان  حفاظت– پلیس 91260
 ها  خارجی نام  ثبت   به  مربوط  اداری  خدمات– پلیس 91260
  یفری ک  سوابق  به  مربوط  اداری  خدمات– پلیس 91260
   ترافیک  مقررات  به  مربوط اری اد  خدمات– پلیس 91260
   خدمات– دائمی  پلیس 91260
  خدمات–  کمکی پلیس 91260
   خدمات– نشانی  و آتش پلیس 91260
   خدمات–  ویژه پلیس 91260
 ها  اداری واجرایی پلیس در بندرگاه خدمات 91260
  عالی مؤسساتها و  اداری حفاظت پلیس از بانک خدمات 91260
 مرزها اجرایی پلیس در  اداری و خدمات 91260
 اجرایی پلیس گاردهای ساحلی  اداری و خدمات 91260
 بالیای طبیعی خدمات مقابله با سیل و 91260
  نشانی  آتش  خدمات– زیردریایی 91260
   بانگهداری  در ارتباط  پلیس ات خدم–  کیفری سوابق 91260
   خدمات–ها  آزاد و کوه های  آب  بر روی  نجات تعملیا 91260
   بازداشت  به  مربوط  اداری مات، خد مجرمان 91260
  اجرا  به  مربوط  اداری خدمات –  پلیس های نیرو 91260



686 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   اداره–  پلیس دائمی  نیروهای 91260
   خدمات–  پلیس دائمی  نیروهای 91260
  اره اد–  پلیس  کمکی نیروهای 91260
   اداره–  پلیس  ویژه نیروهای 91260

 های حقوقی خدمات اداری مربوط به دادگاه 9127
 های حقوقی خدمات اداری مربوط به دادگاه 91270
   تفسیر قانون خدمات 91270
  تفسیر حقوق خدمات 91270
  ولت د  از طرف  شده  ارائه ای  مشاوره  خدمات– حقوقی 91270
   دولت  از طرف  نیابت  به ای ره مشاو خدمات – حقوقی 91270
   دولت  از طرف  نیابت  به یندگی نما  خدمات– حقوقی 91270
  کمک حقوقی خدمات 91270
    اداری  خدمات–  حقوقی های دادگاه 91270
    اداری  خدمات–  کیفری  حقوقی های دادگاه 91270
  اجرا  به  مربوط داری ا  خدمات–  مدنی  حقوقی های دادگاه 91270
   امور اجرایی  به  مربوط  اداری ، خدمات  کیفری های دادگاه 91270
  اجرا  به  مربوط  اداری خدمات –  قضایی سیستم 91270
   مربوطه  و خدمات صدور حکم 91270
  یها  دادگاه  اداره  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91270

 به بازداشت یا بازپروری مجرمینخدمات اداری مربوط  9128
 خدمات اداری مربوط به بازداشت یا بازپروری مجرمین 91280
   مجرمین  تهذیب اداره 91280
   دارالمساکین اداره 91280
 ها  زندان اداره 91280
 ها  زندان  ویژه  مزارع اداره 91280
 ها  زندان های  مکان اداره 91280
 ها  نوانخانه اداره 91280
   خدمات–  عمومی تأدیب 91280
   اداره–  مجرمین تهذیب 91280
   اجرای–  مجرمین تهذیب 91280
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  مجرمین تهذیب 91280
  ها   زندانی های  مکان خدمات اداره 91280
  ها   زندانی های  مکان  اداره  به  مربوط  اداری خدمات 91280
  اداره – دارالمساکین 91280



687 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   اداره–ها زندان 91280
   اداره  به  مربوط  اداری خدمات –ها زندان 91280
   تأدیبی یها زندان 91280
   بازپروری  به  مربوط  اداری ، خدمات مجرمان 91280
   اداره–ها  زندان مزارع 91280
  ه ادار  به  مربوط  اداری خدمات –ها  زندان مزارع 91280
  اداره –ها  زندان  ویژه مزارع 91280
  اداره –ها  زندان های مکان 91280
   اداره–ها  نوانخانه 91280

 سایر خدمات مربوط به نظم و امنیت عمومی 9129
 سایر خدمات مربوط به نظم و امنیت عمومی 91290
  در زمان صلح  داخلی  اضطراری  استفاده  برای  ملزومات تأمین 91290
  خدمات– در زمان صلح  داخلی  اضطراری  در مواقع  استفاده  برای  ملزومات تدارک 91290
   خدمات–  و امنیت عمومی  نظم  به  مربوط تنظیم مقررات 91290
   و امنیت  نظم  افزایش  برای لی ک های  سیاست تنظیم و تبیین 91290
   عمومی  و امنیت  نظم مورد به انتشار اطالعات در  مربوط خدمات 91290
   به  مربوط  کلی یها  سیاست   تنظیم و تبیین–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   به  مربوط  اداری  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   اطالعاتی  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
    پشتیبانی  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
    مقررات  تنظیم دمات خ–  عمومی منیت و ا نظم 91290
   مربوط  سایر خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290

 خدمات تأمین اجتماعی اجباری 913
 های حقوق دوران بیماری، دوران زایمان یا از کار افتادگی موقت خدمات اداری مربوط به برنامه 9131

 ران بیماری، دوران زایمان یا از کار افتادگی موقتهای حقوق دو خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
   خدمات،  اجتماعی  امنیت  به  مربوط– اجرایی 91310
  درامد ناتوانی   دادن  از دست  حقوق برای تأمین 91310
 های حقوقی درمان بیماری خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
 از کار افتادگیهای دوران  خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
  تأمین اجتماعی های  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات– زایمان 91310
 تماعی زایمانخدمات اداری مربوط به برنامه تأمین اج 91310

ان غیـر از    بگیـر   مـستمری های مربوط به حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، حقوق سالمندی، نـاتوانی یـا                برنامه 9132
 کارکنان دولت
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  نام محصول  کد

ان غیـر از    بگیـر   مـستمری های مربوط به حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، حقوق سالمندی، نـاتوانی یـا                برنامه 91320
 کارکنان دولت

  حقوق  به  مربوط  اداری  خدمات–  دولت  کارکنان بازنشستگی 91320
 های حقوق سالمندی خدمات اداری مربوط به برنامه 91320
 های ناتوانی و معلولیت رنامهخدمات اداری مربوط به ب 91320
 ان غیر از کارکنان دولتبگیر مستمریهای  خدمات اداری مربوط به برنامه 91320

 خدمات اداری مربوط به غرامت بیکاری 9133
 خدمات اداری مربوط به غرامت بیکاری 91330
  از دست رفته افراد به علت بیکاریامددرمنظور جبران  ههای دولتی ب های بیمه اجتماعی یا سایر برنامه پرداختی 91330
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی اجرایی مربوط به برنامه 91330
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی اداری مربوط به برنامه 91330
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی پشتیبانی مربوط به برنامه 91330

 ی خانواده و فرزندانهای مقرر خدمات اداری مربوط به برنامه 9134
 های مقرری خانواده و فرزندان خدمات اداری مربوط به برنامه 91340
 های دارای فرزند تحت تکفل پرداخت به خانواده 91340
 پرداختی به خانوارها مبتنی بر تعداد فرزندان بدون در نظر داشتن نیازها 91340
 ی خانوارهای دارای فرزندان تحت تکفلی برادرامدخدمات عمومی اداری مربوط به کمک  91340

 خدمات آموزشی 92
 خدمات آموزش ابتدایی 921

 دبستانی خدمات آموزشی پیش 9211
 دبستانی خدمات آموزشی پیش 92110

  خدمات–آمادگی 92110
  خدمات آموزشی ارائه شده در–آمادگی 92110
  خدمات آموزشی–پیش از ابتدایی 92110
 یخدمات آمادگ 92110
 مات آموزش ارائه شده در کودکستانخد 92110
 خدمات آموزش پیش از ابتدایی 92110
 آمادگی خدمات آموزشی ارائه شده در 92110
 خدمات کودکستان 92110
  خدمات–کودکستان 92110
 خدمات آموزشی ارائه شده در –کودکستان 92110

 سایر خدمات آموزش ابتدایی 9219



689 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وزش ابتداییسایر خدمات آم 92190
 آموزان  خدمات مدارس دانش–استثنایی ابتدایی 92190
 ابتدایی کودکان استثنایی خدمات آموزش 92190
 خدمات آموزشی دبستان 92190
 خدمات آموزشی نابینایان ابتدایی 92190
 خدمات دبستان استثنایی 92190
 آموزان استثنایی ابتدایی خدمات مدارس دانش 92190
  خدمات آموزشی–تاندبس 92190
  خدمات–دبستان استثنایی 92190
 ابتدایی  خدمات آموزش–کودکان استثنایی 92190
  خدمات آموزشی–نابینایان ابتدایی 92190

 )راهنمایی و دبیرستان(متوسطه عمومی  خدمات آموزش 922
 )دوره اول متوسط عمومی (خدمات آموزش راهنمایی 9221

 )دوره اول متوسط عمومی (ماییخدمات آموزش راهن 92210
  خدمات آموزش راهنمایی–تیزهوشان 92210
 جای دیگر بندی نشده در خدمات آموزش راهنمایی طبقه 92210
 نابینایان خدمات آموزش راهنمایی 92210
 خدمات آموزش راهنمایی تیزهوشان 92210
 خدمات آموزش راهنمایی معلولین 92210
  خدمات آموزش–ی نشده جای دیگربند راهنمایی طبقه 92210
  خدمات آموزش–نابینایان راهنمایی 92210
  خدمات آموزش–راهنمایی تیزهوشان 92210
  خدمات آموزش–راهنمایی معلولین 92210
  خدمات آموزش راهنمایی–معلولین 92210
  خدمات آموزش راهنمایی–نابینایان 92210

 )وسطهدوره دوم مت(متوسطه  خدمات آموزش 9222
 )دوره دوم متوسطه(متوسطه  خدمات آموزش 92220
 خدمات آموزش دبیرستانی 92220
  خدمات آموزش–دبیرستان استثنایی 92220
  خدمات–دانشگاهی آموزش پیش 92220
  خدمات–آموزش دبیرستانی 92220
  خدمات آموزش دبیرستان–استثنایی 92220
  خدمات آموزش–دانشگاهی پیش 92220
  خدمات آموزش دبیرستان–تیزهوشان 92220
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  نام محصول  کد

 آموزش دبیرستان تیزهوشان خدمات 92220
 دانشگاهی خدمات آموزش پیش 92220
 خدمات آموزش دبیرستان استثنایی 92220
 خدمات آموزش دبیرستان معلولین 92220
  خدمات آموزش–دبیرستان تیزهوشان 92220
  خدمات آموزش–دبیرستان معلولین 92220
  خدمات آموزش–دبیرستانی 92220
  خدمات آموزش دبیرستان–معلولین 92220

 ای حرفه خدمات آموزش متوسطه فنی و 9223
 ای حرفه خدمات آموزش متوسطه فنی و 92230
  خدمات–ای آموزش متوسطه حرفه 92230
  خدمات–آموزش متوسطه فنی 92230
  خدمات هنرستان–سیما ای صدا و حرفه 92230
 ای مات آموزش متوسطه حرفهخد 92230
  آموزش متوسطه فنیخدمات 92230
 سیما ای صدا و خدمات هنرستان حرفه 92230
 خدمات هنرستان صنعتی 92230
 ای معلولین خدمات هنرستان فنی حرفه 92230
 ای استثنایی خدمات هنرستان فنی و حرفه 92230
 خدمات هنرستان کاردانش 92230
  کشاورزیخدمات هنرستان 92230
 خدمات هنرستان موسیقی 92230
 خدمات هنرستان نساجی 92230
 خدمات هنرستان هنر 92230
  خدمات هنرستان–صنعتی 92230
  خدمات هنرستان–ای معلولین  حرفه وفنی 92230
  خدمات هنرستان–ای استثنایی فنی و حرفه 92230
  خدمات هنرستان–کاردانش 92230
 ت هنرستان خدما–کشاورزی 92230
  خدمات آموزش–ای متوسطه حرفه 92230
  خدمات آموزش–متوسطه فنی 92230
 مات هنرستان خد–موسیقی 92230
  خدمات هنرستان–نساجی 92230
  خدمات هنرستان–هنر 92230



691 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–صدا و سیماای  هنرستان حرفه 92230
  خدمات–هنرستان صنعتی 92230
  خدمات–علولینای م هنرستان فنی حرفه 92230
  خدمات–ای استثنایی هنرستان فنی و حرفه 92230
  خدمات–هنرستان کاردانش 92230
  خدمات–هنرستان کشاورزی 92230
  خدمات–هنرستان موسیقی 92230
  خدمات–هنرستان نساجی 92230
  خدمات–هنرستان هنر 92230

 خدمات آموزش عالی 923
 پس از دوره متوسطهای  خدمات آموزش فنی و حرفه 9231

 ای پس از دوره متوسطه خدمات آموزش فنی و حرفه 92310
 خدمات معادل آموزش کارشناسی ارشد کارکنان 92310
  خدمات–)کاردانی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات–)کارشناسی ارشد (آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92310
  خدمات–)سیکارشنا (آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92310
  خدمات معادل–آموزش کاردانی 92310
  خدمات معادل–آموزش کارشناسی ارشد کارکنان 92310
  خدمات معادل–آموزش کارشناسی کارکنان 92310
 )کاردانی(خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
 )کارشناسی ارشد (خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92310
 )کارشناسی (من خدمت فرهنگیانخدمات آموزش ض 92310
 خدمات معادل آموزش کاردانی 92310
 خدمات معادل آموزش کارشناسی کارکنان 92310
  خدمات آموزش–)کاردانی(ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات آموزش–)کارشناسی ارشد (ضمن خدمت فرهنگیان 92310
  خدمات آموزش–)کارشناسی (ضمن خدمت فرهنگیان 92310
  خدمات–معادل آموزش کاردانی 92310
 دمات خ–معادل آموزش کارشناسی ارشد کارکنان 92310
  خدمات–معادل آموزش کارشناسی کارکنان 92310

 های در سطح باالتر آموزش خدمات آموزش دانشگاهی و سایر 9239
 های در سطح باالتر آموزش خدمات آموزش دانشگاهی و سایر 92390
 های علمیه زشی حوزهخدمات آمو 92390
  خدمات آموزشی–های علمیه حوزه 92390



692 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات آموزش ارائه شده در دانشگاه 92390
 ای  حرفهمؤسساتخدمات آموزش ارائه شده در  92390
  خدمات آموزش ارائه شده در–ها دانشگاه 92390
  خدمات خدمات آموزش ارائه شده در–ای  حرفهمؤسسات 92390

 )ای فنی و حرفه(ات آموزشی و کارآموزی سایر خدم 929
 )ای فنی و حرفه(سایر خدمات آموزشی و کارآموزی  9290

 )ای فنی و حرفه(سایر خدمات آموزشی و کارآموزی  92900
  خدمات آموزشی–بزرگساالن خارج از سیستم آموزش مدارس معمولی 92900
 ی خدمات آموزش–بزرگساالن خارج از سیستم دانشگاهی 92900
  خدمات آموزش–ای های حرفه تعلیم ورزش 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی اتوبوس 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی اتومبیل 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی کامیون 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی موتورسیکلت 92900
 خدمات آموزش بزرگساالن خارج از سیستم دانشگاهی 92900
 ای های حرفه موزش تعلیم ورزشخدمات آ 92900
 پروری خدمات آموزش و ترویج برای فعاالن آبزی 92900
 خدمات آموزش و ترویج برای فعاالن صیادی 92900
 خدمات آموزشی بزرگساالن خارج از سیستم آموزش مدارس معمولی 92900
 ای ورزش خدمات آموزشی مربیان حرفه 92900
 بوسخدمات تعلیم رانندگی اتو 92900
 خدمات تعلیم رانندگی اتومبیل 92900
 خدمات تعلیم رانندگی کامیون 92900
 خدمات تعلیم رانندگی موتورسیکلت 92900
 خدمات تعلیم راهنمای خلبانی هواپیما 92900
 خدمات تعلیم راهنمای ناخدای کشتی 92900
 بزرگساالن   برنامه–خدمات سوادآموزی 92900
  خدمات–هواپیماراهنمای خلبانی  92900
  خدمات–راهنمای ناخدای کشتی 92900
 سایر خدمات آموزش و تعلیم 92900
  خدمات–بزرگساالن  سوادآموزی برنامه 92900
  خدمات آموزش و ترویج برای–پروری فعاالن آبزی 92900
  خدمات آموزش و ترویج برای–فعاالن صیادی 92900
 وزشی خدمات آم–ای ورزش مربیان حرفه 92900



693 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات بهداشتی و اجتماعی 93
 خدمات بهداشتی برای انسان 931

 خدمات بیمارستانی 9311
 خدمات بیمارستانی 93110

  خدمات بیمارستان–کلیه ارولوژی و 93110
 کلیه  ارولوژی و بیمارستان 93110
  خدمات بیمارستان–اطفال 93110
  خدمات بیمارستان–روان اعصاب و 93110
 اطفال  بیمارستان 93110
 روان اعصاب و  بیمارستان 93110
 تخصصی  بیمارستان 93110
 مسلولین  بیمارستان 93110
  جذامیان بیمارستان 93110
 پزشکی  چشم بیمارستان 93110
 انکولوژی بیمارستان خون و 93110
  روانپزشکی بیمارستان 93110
  ریوی و سل بیمارستان 93110
 زایمان  زنان و بیمارستان 93110
 ها  زندان بیمارستان 93110
 خونبیمارستان سرطان و  93110
  سوختگی بیمارستان سوانح و 93110
  عمومی بیمارستان 93110
 عروق  قلب و بیمارستان 93110
 مجاری ادرار  کلیوی و بیمارستان 93110
  بینی حلق و، بیمارستان گوش 93110
  نظامی بیمارستانی 93110
   نظر مستقیم زیر  شده  ارائه  بیمارستانی  خدمات– پزشکان 93110
 .شود  می  انجام  پزشک نظر مستقیم   تحت  که  بیمارستانی ، خدمات پزشکان 93110
  تیمارستان 93110
  خدمات بیمارستان–جذامیان 93110
  خدمات بیمارستان–پزشکی چشم 93110
 اطفال  خدمات بیمارستان 93110
 روان اعصاب و  خدمات بیمارستان 93110
 تخصصی  خدمات بیمارستان 93110



694 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  جذامیان خدمات بیمارستان 93110
 پزشکی چشم  خدمات بیمارستان 93110
 زایمان زنان و  خدمات بیمارستان 93110
 مسلولین  خدمات بیمارستان 93110
 کلیه  ارولوژی و خدمات بیمارستان 93110
 انکولوژی رستان خون وخدمات بیما 93110
  روانپزشکی خدمات بیمارستان 93110
  سل ریوی و خدمات بیمارستان 93110
 ها  زندان بیمارستان خدمات  93110
 خدمات بیمارستان سرطان و خون 93110
  سوختگی خدمات بیمارستان سوانح و 93110
  عمومی خدمات بیمارستان 93110
 عروق  قلب و خدمات بیمارستان 93110
 مجاری ادرار  کلیوی و خدمات بیمارستان 93110
  بینی حلق و، خدمات بیمارستان گوش 93110
   پزشکان نظر مستقیم  زیر  شده  ارائه  بیمارستانی خدمات 93110
  نظامی  بیمارستانی خدمات 93110
  خدمات تیمارستان 93110
 خدمات زایشگاه 93110
 ها دان زن بیمارستان خدمات  93110
  خدمات بیمارستان–انکولوژی خون و 93110
  خدمات بیمارستان–روانپزشکی 93110
  خدمات بیمارستان–سل ریوی و 93110
 زایشگاه 93110
  خدمات بیمارستان–زایمان زنان و 93110
  بیمارستان   خدمات–ها زندان 93110
  خدمات بیمارستان–سرطان و خون 93110
  خدمات بیمارستان– تگیسوخ سوانح و 93110
  خدمات بیمارستان–عروق قلب و 93110
  خدمات بیمارستان–مجاری ادرار کلیوی و 93110
  خدمات بیمارستان– بینی حلق و، گوش 93110
  خدمات بیمارستان–مسلولین 93110
  خدمات بیمارستان–نظامی 93110

 خدمات پزشکی و دندانپزشکی 9312



695 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ومیخدمات پزشکی عم 93121
   پزشک وسیله  خدمات پیشگیری به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات تشخیص به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات درمان به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
   پزشک وسیله پیشگیری به  خدمات– عمومی   ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات تشخیص به–  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات درمان به–  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
  خدمات–  پزشکان نظر مستقیم  زیر جراحی 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  با ماهیت  ذهنی های  بیماری ازخدمات پیشگیری  93121
   پزشکوسیله  به  عمومی  با ماهیت  جسمی های از بیماری  خدمات پیشگیری 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات پیشیگیری از بیماری 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  با ماهیت  جسمی های خدمات تشخیص بیماری 93121
   پزشک وسیله به   عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات تشخیص بیماری 93121
   پزشکان نظر مستقیم  زیر  شده  ارائه  جراحی خدمات 93121
   پزشک وسیله به   عمومی  با ماهیت  جسمی های خدمات درمان بیماری 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات درمان بیماری 93121
   پزشکی ای  مشاوره خدمات 93121
 خدمات مطب پزشکی عمومی 93121
   عمومی پزشکی خدمات 93121
 خدمات –  پزشک وسیله به   عمومی  با ماهیت  جسمی های درمان بیماری 93121
  خدمات–  پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های درمان بیماری 93121
 خدمات –  پزشکی ای مشاوره 93121
  خدمات–مطب پزشکی عمومی 93121

 تخصصی  پزشکی خدمات 93122
  خدمات تفسیر– اندوسکوپی 93122
  خدمات مطب–پزشکی تخصصی 93122
  خدمات–کلینیک تخصصی پلی 93122
  خدمات مطب–پوست و مو 93122
  مطب خدمات–پزشکی چشم 93122
  تفسیر– خدمات الکتروکاردیوگرام 93122
  تفسیر– خدمات اندوسکوپی 93122
 کلینک در  پایی  سر  بیماران  درمانی خدمات انسولین 93122
 کلینیک تخصصی خدمات پلی 93122
 )…و و آندوسکوپی Xاشعه (پزشکی   و تفسیر تصاویر  تحلیل خدمات 93122



696 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  یوگرامخدمات تفسیر الکتروکارد 93122
   اشعه های خدمات تفسیر عکس 93122
 پایی در کلینک  سر بیماران X   با اشعه خدمات درمان 93122
 خدمات درمان با اشعه مادون قرمز 93122
 خدمات درمان با اشعه ماوراء بنفش 93122
  کلینک در  تنفسی  سرپایی با ماسک بیماران  خدمات درمان 93122
 در کلینک  پایی سر  بیماران خدمات دیالیز 93122
 پزشکان  نظر مستقیم  زیر  شده  ارائه  روانپزشکی خدمات 93122
  در کلینک  سر پایی بیماران درمانی  خدمات شیمی 93122
 خدمات کلینیک پزشکی 93122
  کودکان پزشکی  ای  مشاوره خدمات 93122
  شناسی عصب ای   مشاوره خدمات 93122
 طب پزشکی تخصصیخدمات م 93122
 خدمات مطب پوست و مو 93122
 پزشکی خدمات مطب چشم 93122
 خدمات مطب خون و انکولوژی 93122
 خدمات مطب ریوی 93122
 خدمات مطب زنان و زایمان 93122
 خدمات مطب غدد و متابولیسم 93122
 خدمات مطب کلیه و مجاری ادرار 93122
 خدمات مطب گوارش 93122
 ات مطب گوش، حلق و بینیخدم 93122
 خدمات مطب متخصص قلب وعروق 93122
  خدمات مطب–خون و انکولوژی 93122
  خدمات– سرپایی در کلینک بیماران X   با اشعه درمان 93122
  خدمات–درمان با اشعه مادون قرمز 93122
  خدمات–درمان با اشعه ماوراء بنفش 93122
  خدمات–کلینک  در  تنفسی با ماسکپایی   سر بیماران  درمان 93122
  خدمات–در کلینک  پایی  سر  بیماران دیالیز 93122
 پزشکان  نظر مستقیم  زیر  شده  خدمات ارائه– روانپزشکی 93122
  خدمات مطب–ریوی 93122
  خدمات مطب–زایمان زنان و 93122
  خدمات–کلینک  در پایی  سر بیماران  درمانی شیمی 93122
  خدمات مطب–غدد و متابولیسم 93122
  خدمات تفسیر– الکتروکاردیوگرام 93122



697 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–کلینیک پزشکی 93122
  خدمات مطب–کلیه و مجاری ادرار 93122
  خدمات مطب–گوارش 93122
  خدمات مطب–گوش، حلق و بینی 93122
  مطب خدمات–عروق متخصص قلب و 93122
 خدمات – کودکان پزشکی  ای مشاوره 93122
  خدمات– شناسی عصب  ای مشاوره 93122
  خدمات–مطب پزشکی تخصصی 93122
  خدمات–مطب پوست و مو 93122
  خدمات–پزشکی مطب چشم 93122
  خدمات–مطب خون و انکولوژی 93122
  خدمات –مطب ریوی 93122
  خدمات –مطب غدد و متابولیسم 93122
  خدمات–مطب کلیه و مجاری ادرار 93122
  خدمات–مطب گوارش 93122
 خدمات –مطب گوش، حلق و بینی 93122
  خدمات–عروق مطب متخصص قلب و 93122

  خدمات دندانپزشکی  93123
   خدمات–ارتودنسی 93123
 خدمات – دندان آزمایشات 93123
  خدمات –  دندان  میانی  حفره های بیماری 93123
 ات خدم– دندان بیماری  پیشگیری از 93123
  خدمات –  دندان ترمیم 93123
 خدمات –  دندان  بیماری تشخیص 93123
  خدمات –  دندان جراحی 93123
  خدمات – لثه جراحی 93123
  خدمات – دهان جراحی 93123
  خدمات ارتودنسی 93123
   دندان خدمات آزمایشات 93123
   دندان  میانی  حفره یها  بیماری خدمات 93123
  دندان بیماری  خدمات پیشگیری از 93123
   دندان  ترمیم ماتخد 93123
   دندان  بیماری خدمات تشخیص 93123
  لثه خدمات جراحی 93123



698 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دهان   جراحی خدمات 93123
   دندان  بیماری خدمات درمان 93123
   پیشین یها  دندان نابسامانی  خدمات درمان 93123
  زده  بیرون های  دندان خدمات درمان 93123
  منفذ دندان   خدمات درمان 93123
 مطب دندانپزشکی خدمات در 93123
 خدمات دندانپزشکی 93123
 خدمات دندانپزشکی تجربی 93123
 خدمات کاشت دندان 93123
 خدمات کلینیک دندانپزشکی 93123
 خدمات مربوط به دندان مصنوعی 93123
 پریودنتیک  خدمات 93123
   دندان جراحی  دماتخ 93123
  خدمات–  دندان بیماری  درمان 93123
  خدمات–  پیشین های  دندان نابسامانی  درمان 93123
  خدمات – زده  بیرون های  دندان درمان 93123
  خدمات – منفذ دندان   درمان 93123
 خدمات مربوط به –دندان مصنوعی 93123
 دندانپزشکی تجربی 93123
  دندانکاشت 93123
 کلینیک دندانپزشکی 93123
 مطب دندانپزشکی 93123

 سایر خدمات بهداشتی برای انسان 9319
 خدمات مربوط به آن، خدمات پرستاری، خدمات فیزیوتراپی و پیراپزشکی وضع حمل و 93191
   خدمات–درمانی آب 93191
   خدمات–تشخیص طبی آزمایشگاه 93191
   خدمات– بالینییشناس آزمایشگاه آسیب 93191
   خدمات– تشریحیشناسی آزمایشگاه آسیب 93191
  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات– پزشکی های آزمایشگاه 93191
 اخدمات الکتروانسفالوگرافی 93191
   خدمات–ادیومتری 93191
   خدمات–الکتروانسفالوگرافی 93191
   خدمات–ام آر آی 93191
  ات خدم–سنجی بینایی 93191



699 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات– پزشک نظر مستقیم  زیر بیهوشی 93191
   خدمات–پاتوبیولوژی 93191
   خدمات– پزشک نظر مستقیم  زیر  زنان پزشکی 93191
   خدمات–ای پزشکی هسته 93191
   خدمات– پیراپزشکی 93191
   خدمات–  پزشکی های تکنسین 93191
   خدمات– توانبخشی 93191
   خدمات– زشکی پ توانبخشی 93191
 درمانی خدمات آب 93191
 تشخیص طبی خدمات آزمایشگاه 93191
 شناسی بالینی خدمات آزمایشگاه آسیب 93191
  تشریحیشناسی خدمات آزمایشگاه آسیب 93191
 خدمات ادیومتری 93191
  پزشکی های  آزمایشگاه وسیله  به  شده  ارائه خدمات 93191
 خدمات ام آر آی 93191
 سنجی خدمات بینایی 93191
  پزشک نظر مستقیم  زیر  شده  ارائه  بیهوشی خدمات 93191
 خدمات پاتوبیولوژی 93191
  مجوز  پرستاری بدون خدمات 93191
  پزشک  مستقیمزیر نظر   شده  ارائه  زنان  پزشکی خدمات 93191
 ای خدمات پزشکی هسته 93191
   خدمات پیراپزشکی 93191
    پزشکی های  تکنسین ماتخد 93191
   خدمات توانبخشی 93191
    پزشکی خدمات توانبخشی 93191
   پزشک  مستقیم نظر تحت   شده  رادیولوژی ارائه خدمات 93191
  خدمات رادیوتراپی 93191
 خدمات رادیوگرافی 93191
 خدمات رادیولوژی 93191
  پزشک مستقیم زیر نظر   شده  ارائه  رادیولوژی خدمات 93191
  آزمایشگاه خدمات رادیولوژی و 93191
 پزشک   مستقیمزیر نظر   شده  ارائه  زایمان خدمات 93191
 خدمات سنجش پوکی استخوان 93191
 خدمات سونوگرافی 93191
 خدمات سی تی اسکن 93191



700 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات طب سوزنی 93191
 ای خدمات طب هسته 93191
  خدمات فیزیوتراپی 93191
  خدمات کاردرمانی 93191
 خدمات گفتاردرمانی 93191
 خدمات ماساژفیزیکی 93191
 خدمات مامایی 93191
 خدمات ماموگرافی 93191
  از تولد  پس  پزشکی های خدمات مراقبت 93191
  قبل از تولد  پزشکی های خدمات مراقبت 93191
  زایمان ای  مشاوره خدمات 93191
 یخدمات مکانوتراپ 93191
 خدمات نوارمغزی 93191
 خدمات همئوپاتی 93191
 مجوز پرستاری با  خدمات 93191
   خدمات–  پزشک  مستقیم نظر تحترادیولوژی  93191
   خدمات– رادیوتراپی 93191
   خدمات–رادیوگرافی 93191
   خدمات– رادیولوژی 93191
   خدمات– پزشک  مستقیمزیر نظر  رادیولوژی 93191
   خدمات– آزمایشگاه رادیولوژی و 93191
   خدمات–پزشک   مستقیمزیر نظر  زایمان 93191
   خدمات–سنجش پوکی استخوان 93191
   خدمات–سونوگرافی 93191
   خدمات–سی تی اسکن 93191
   خدمات–طب سوزنی 93191
   خدمات–ای طب هسته 93191
   خدمات– فیزیوتراپی 93191
  خدمات – کاردرمانی 93191
   خدمات–گفتاردرمانی 93191
   خدمات–فیزیکی ماساژ 93191
   خدمات–مامایی 93191
   خدمات–ماموگرافی 93191
   خدمات– از تولد  پس  پزشکی های مراقبت 93191
   خدمات– قبل از تولد  پزشکی های مراقبت 93191



701 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات– زایمان ای مشاوره 93191
  ات خدم–مکانوتراپی 93191
   خدمات–مغزی نوار 93191
   خدمات–همئوپاتی 93191

 خدمات آمبوالنس 93192
  خدمات پزشکی–اورژانس سیار 93192
  خدمات–  با آمبوالنس حمل بیماران 93192
 خدمات پزشکی اورژانس سیار 93192
   با آمبوالنس خدمات حمل بیماران 93192

  در واحد مسکونی به استثنای خدمات بیمارستانیخدمات مربوط به تسهیالت بهداشتی 93193
  خدمات–خانورارها و منزل افراد پرستاری در 93193
 خانورارها و منزل افراد خدمات پرستاری در 93193
   در خانه  بستری  از مادران قبتخدمات مرا 93193
 خدمات –  در خانه  بستری  از مادران مراقبت 93193

 داشتی برای انسانسایر خدمات به 93199
   خدمات–بانک اسپرم 93199
  اعضای پیوندی  بانک خدمات 93199
   خدمات–انرژی درمانی 93199
   خدمات–بانک خون 93199
   خدمات– اعضای پیوندی بانک 93199
   خدمات–پانسمان 93199
   خدمات–تزریقات 93199
   خدمات–های بهداشت خانه 93199
 درمانی یخدمات انرژ 93199
 خدمات بانک خون 93199
  بانک اسپرم خدمات 93199
 خدمات پانسمان 93199
 خدمات تزریقات 93199
 روزی  شبانه  غیر بیمارستان  بهداشتی  تسهیالت خدمات 93199
 های بهداشت خدمات خانه 93199
  پزشک  مستقیمزیر نظر   شده  ارائه  دارویی خدمات 93199
 شناسی نرواخدمات  93199
 )روانپزشکی بجز(شناسی  روانخدمات  93199



702 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی شکستهخدمات  93199
 شناسی روانخدمات مشاوره  93199
   خدمات–شناسی روان 93199
   خدمات–)روانپزشکی بجز(شناسی  روان 93199
 های بهداشتی برای انسان فعالیت سایر 93199
   خدمات–بندی شکسته 93199
   خدمات–شناسی نروامشاوره  93199

 خدمات دامپزشکی 932
 آموز خدمات دامپزشکی برای حیوانات دست 9321

 آموز خدمات دامپزشکی برای حیوانات دست 93210
 آموز  دست  حیوانات برای  خدمات غیر بیمارستانی 93210
  بیمارستانیخدمات غیر  –آموز  دست حیوانات 93210
 رستانی بیما  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  خدمات پزشکی–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  جراحی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  خدمات دندانپزشکی–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  غیر پزشکی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
 و آزمایشگاهی   فنی ات خدم–آموز  دست حیوانات 93210
 آموز  دست  حیوانات  برای  بیمارستانی خدمات 93210
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه– خدمات پزشکی 93210
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه  جراحی خدمات 93210
 آموز  دست حیوانات  به  شده  ارائه  دندانپزشکی خدمات 93210
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه یر پزشکی غ خدمات 93210
 آموز  دست و آزمایشگاهی به حیوانات   فنی خدمات 93210

 خدمات دامپزشکی برای دام 9322
 خدمات دامپزشکی برای دام 93220
   دام  برای  فنی  و خدمات یشگاهآزما 93220
 دام ارائه خدمات در رابطه با زایمان 93220
  خدمات ارائه شده در–تان دامپزشکیبیمارس 93220
 دامپزشکی ارائه شده در البراتوار خدمات 93220
  بیمارستان دامپزشکیارائه شده در خدمات 93220
 کلینیک دامپزشکی ارائه شده در خدمات 93220
 مطب دامپزشکی خدمات ارائه شده در 93220
  برای دام  بیمارستانی خدمات 93220



703 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   دام  به  شده  ارائه کی پزش خدمات 93220
  دام  به  شده  ارائه  جراحی خدمات 93220
   به دام  شده  ارائه  دندانپزشکی خدمات 93220
 خدمات دو رگ گیری دام 93220
  دام   برای  غیر بیمارستانی خدمات 93220
 ها خدمات معالجه و درمان انواع دام 93220
 ی برا  بیمارستانی خدمات –دام 93220
 واکسیناسیون –دام 93220
   به  شده  ارائه  پزشکی  خدمات– دام 93220
   به  شده  ارائه  جراحی  خدمات– دام 93220
  به  شده  ارائه  دندانپزشکی  خدمات– دام 93220
   غیر بیمارستانی  خدمات– دام 93220
   برای  فنی و آزمایشگاهی  خدمات– دام 93220
  معالجه و درمان خدمات–دام 93220
  خدمات–دورگ گیری دام 93220
  ارائه خدمات در رابطه با–دام زایمان 93220
 ارائه شده در  خدمات–کلینیک دامپزشکی 93220
  خدمات ارائه شده در–دامپزشکی البراتوار 93220
  خدمات ارائه شده در–مطب دامپزشکی 93220
 ت خدما–ها معالجه و درمان انواع دام 93220
 ها واکسیناسیون دام 93220

 سایر خدمات دامپزشکی 9329
 سایر خدمات دامپزشکی 93290
 خدمات معالجه و درمان طیور 93290
  سایر حیوانات   برای  دندانپزشکی خدمات 93290
  خدمات معالجه و درمان–آبزیان 93290
  یوانات سایر ح  برای  فنی  و خدمات آزمایشگاه 93290
  خدمات معالجه و درمان–یوانات وحشی و پرندگانح 93290
   سایر حیوانات  برای  غیر بیمارستانی خدمات 93290
 خدمات مربوط به معالجه و درمان آبزیان 93290
 خدمات مربوط به معالجه و درمان زنبورها 93290
 خدمات مربوط به واکسیناسیون طیور 93290
 ت وحشی و پرندگانخدمات معالجه و درمان حیوانا 93290
   سایر حیوانات  به  شده  ارائه پزشکی خدمات 93290



704 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات معالجه و درمان–زنبورها 93290
  خدمات معالجه و درمان–طیور 93290
  خدمات مربوط به–واکسیناسیون طیور 93290

 خدمات اجتماعی 933
 خدمات اجتماعی با تأمین جا و وسایل راحتی 9331

 رفاهی ارائه شده از طریق مراکز دارای محل سکونت به معلوالن و سالمندانخدمات  93311
   از افراد کهنسال روزی  شبانه  مراکز وسیله  به مراقبت 93311
  از افراد روزی  شبانه  مراکز وسیله  به  مراقبت– کهنسال 93311
   جسمی  از افراد معلول روزی شبانه  مراکز وسیله  به مراقبت 93311
   ذهنی  از افراد معلول روزی شبانه  مراکز وسیله  به مراقبت 93311
  از افراد روزی  شبانه  مراکز وسیله  به  مراقبت–  جسمی معلول 93311
  از افراد روزی  شبانه مراکز وسیله  به  مراقبت–  ذهنی معلول 93311

 سایر خدمات اجتماعی با تأمین جا و وسایل راحتی 93319
   خدمات–  یتیمان پرورشگاه 93319
   خدمات– جا  مواد مخدر با تأمین به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( توانبخشی 93319
   خدمات–) دیگر  جای  نشده بندی طبقه (  اجتماعی توانبخشی 93319
   خدمات– جا تأمین  با  الکل به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( توانبخشی 93319
   یتیمان  پرورشگاه خدمات 93319
  جا  مواد مخدر با تأمین به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( خدمات توانبخشی 93319
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه (  اجتماعی خدمات توانبخشی 93319
  جا تأمین  با  الکل به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( خدمات توانبخشی 93319
 خدمات خوابگاه کودکان دارای آسیب روحی 93319
 خدمات خوابگاه کودکان نیازمند به نگهداری 93319
   جوانان  دارالتأدیب خدمات 93319
   خدمات–خوابگاه کودکان دارای آسیب روحی 93319
   خدمات–خوابگاه کودکان نیازمند به نگهداری 93319
   خدمات–  جوانان دارالتأدیب 93319

 خدمات اجتماعی بدون تأمین جا و وسایل راحتی 9332
 های روزانه از اطفال مهد کودک خدمات مربوط به مراقبت 93321
 ارائه خدمات در مهد کودک 93321
  کودکان و خردساالن به  ارائه خدمات سرپناه روزانه و آموزش مقدماتی 93321
   و نوجوانان معلول ن از کودکا روزی  غیر شبانه های مراقبت خدمات 93321
 روزی از کودکان و نوجوانان بانه غیر ش خدمات مراقبت 93321



705 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–روزی از کودکان و نوجوانان  غیر شبانه مراقبت 93321
  خدمات–  و نوجوانان معلول  از کودکان روزی  غیر شبانه های مراقبت 93321

 بندی نشده در جای دیگر ، طبقهخدمات راهنمایی و مشاوره در رابطه با کودکان 93322
 )مورد سوء استفاده (دیده اجتماعی  به کودکان آسیب ای  مشاوره خدمات 93322
   به ای  مشاوره  خدمات–)پیشگیری از گسستگی خانواده(های دارای اختالف  خانواده 93322
 ) خانوادهپیشگیری از گسستگی(الف های دارای اخت  خانواده به  ای  مشاوره خدمات 93322
   اطفال  رشد  به  مربوط ای  مشاوره خدمات 93322
   به  مربوط ای  مشاوره  خدمات– اطفال رشد 93322
  به ای  مشاوره  خدمات–)مورد سوء استفاده (دیده اجتماعی کودکان آسیب 93322

  جاخدمات رفاهی بدون تأمین 93323
 خدمات تعیین صالحیت فرزند خواندگان 93323
 ارائه خدمات فرزند خواندگی 93322
 خدمات مشاوره برای پیشگیری از تعدی به کودکان 93322
  خدمات ارائه–فرزند خواندگی 93322
  خدمات–مشاوره برای پیشگیری از تعدی به کودکان 93322
  خدمات رفاهی–هزینه اجاره تأمین کمک 93323
  خدمات–تعیین صالحیت فرزند خواندگان 93323
  جاخدمات رفاهی بدون تأمین 93323
 هزینه اجاره خدمات رفاهی تأمین کمک 93323
  دیدار از سالمندان  خدمات 93323
   خدمات– دیدار از سالمندان 93323

 ای خدمات بازپروری و توانبخشی حرفه 93324
  ای  حرفه بخشی  توان–افراد بیکار 93324
  ای  حرفه بخشی  توان– افراد معلول 93324
 ای افراد بیکار  حرفه بخشی توان 93324
   افراد معلول ای  حرفه توانبخشی 93324

 سایر خدمات اجتماعی بدون تأمین جا و وسایل راحتی 93329
 انجمن تخصصی معلولین 93329
 انجمن جامعه معلولین ایران 93329
 ماندگان ذهنی انجمن حمایت از عقب 93329
 …وتاالسمی ، ز بیماران خاص نظیر بیماران کلیوی، بیماران دیابتیهای حمایت ا انجمن 93329
 ی حمایت ازها  انجمن–تاالسمی بیماران خاص نظیر بیماران کلیوی، بیماران دیابتی، 93329



706 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   اجتماعی های  کمک– پناهندگان 93329
  خدمات–وسیله ستاد دیه  اعانات بهآوری جمع 93329
 )خشی در منزلتوانب(خانه یاریگران  93329
 .برند  سرمی  به  تعلیق  دردوره  که  افرادی  به  شده ارائه ای مشاوره  خدمات 93329
   قید التزام  به افراد آزاد شده   به  شده ای ارائه مشاوره  خدمات 93329
 خدمات ارائه شده به زندانیان بدهکار مالی 93329
 خدمات انجمن تخصصی معلولین 93329
 مات انجمن جامعه معلولین ایرانخد 93329
 ماندگان ذهنی خدمات انجمن حمایت از عقب 93329
 وسیله ستاد دیه  اعانات بهآوری جمعخدمات  93329
 )توانبخشی در منزل(خدمات خانه یاریگران  93329
 خدمات مجتمع خدمات توانبخشی 93329
  توانبخشی ذهنیخدمات مرکز آموزش و 93329
 رکز پذیرش، درمان و بازتوانی معتادان خودمعرفخدمات م 93329
 به مددجویان  ای ازدواج  مشاوره خدمات 93329
  به  اجتماعی های  کمک–زندانیان 93329
  خدمات ارائه شده به–زندانیان بدهکار مالی 93329
   پناهندگان  به  اجتماعی های کمک 93329
  به زندانیان  اجتماعی های کمک 93329
  دیدگان  مصیبت  به  اجتماعی های کمک 93329
   مهاجران  به  اجتماعی های کمک 93329
 مجتمع خدمات توانبخشی 93329
  توانبخشی ذهنیمرکز آموزش و 93329
   خدمات–  قید التزام  به  افراد آزاد شده به مشاوره 93329
   خدمات–به مددجویان  مشاوره ازدواج 93329
   خدمات–برند  سرمی  به  تعلیق دوره  در  که افرادی  مشاوره به 93329
   به  اجتماعی های  کمک– دیدگان مصیبت 93329
   به  اجتماعی های  کمک– مهاجران 93329

 خدمات مربوط به فاضالب و دفع زباله، بهداشت محیط و سایر خدمات مربوط به حفاظت از محیط زیست 94
 خدمات مربوط به فاضالب 941

 خدمات مربوط به دفع فاضالب 9411
 خدمات مربوط به دفع فاضالب 94110

 کردن فاضالب با دستگاه باز 94110
 فاضالب کردن لوله و باز 94110



707 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–تأسیسات لوله بازکنی 94110
 خدمات آبریزها برای دفع فاضالب 94110
 کردن فاضالب با دستگاه خدمات باز 94110
 فاضالب لوله وکردن  خدمات باز 94110
 خدمات تأسیسات لوله بازکنی 94110
 فاضالب خدمات دفع از طریق زهکشی 94110
 فع ضایعات از طریق تکاشف شیمیاییخدمات د 94110
 سازی نشین تهخدمات دفع ضایعات از طریق  94110
  کردن ات از طریق سرند کردن و صافخدمات دفع ضایع 94110
 خدمات دفع فاضالب 94110
 خدمات دفع فاضالب از طریق آبریزها 94110
 خدمات دفع فاضالب از طریق زهکشی 94110
 خدمات دفع فاضالب از طریق لوله 94110
 های فاضالب خدمات دفع فاضالب از طریق لوله 94110
 سازی رقیقوسیله  خدمات دفع فاضالب به 94110
  دفع فاضالبمنظور  بهها خدمات زهکشی 94110
  دفع فاضالبمنظور  بهها ات زهکشیخدم 94110
 فع ضایعات از طریق تکاشف شیمیایید 94110
 سازی نشین تهدفع ضایعات از طریق  94110
 کردن  دفع ضایعات از طریق سرند کردن و صاف 94110
 دفع فاضالب 94110
 دفع فاضالب از طریق آبریزها 94110
 دفع فاضالب از طریق زهکشی 94110
 ضالب از طریق لولهدفع فا 94110
 های فاضالب دفع فاضالب از طریق لوله 94110
 وسیله  خدمات دفع فاضالب به–سازی رقیق 94110
 وسیله  خدمات دفع به–فاضالبسازی  رقیق 94110
  خدمات دفع از طریق–فاضالب زهکشی 94110
  خدمات دفع از طریق–کردن و صاف کردن فاضالب سرند 94110
  خدمات تأسیسات–کنیلوله باز 94110
 وسیله  خدمات دفع فاضالب به–های فاضالب لوله 94110

 خدمات تخلیه چاه و نظافت 9412
 خدمات تخلیه چاه و نظافت 94120
  خدمات سرویس کردن–های شیمیایی  توالت 94120



708 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–تخلیه چاه 94120
 خدمات تخلیه –چاه مستراح 94120
 خدمات تخلیه چاه 94120
 خدمات تخلیه سپتیک 94120
 های شیمیایی خدمات سرویس کردن توالت 94120
 کشی خدمات لجن 94120
 خدمات مربوط به جلوگیری از رسوب لجن 94120
 گیر های سیل خدمات مربوط به دفع فاضالب از طریق کانال 94120
  خدمات مربوط به جلوگیری از–رسوب لجن 94120
 خدمات تخلیه –سپتیک 94120
 مات مربوط به دفع فاضالب از طریق خد–گیر های سیل کانال 94120
  خدمات–کشی لجن 94120

 خدمات دفع زباله 942
 خطر بی و دفع ضایعات آوری جمعخدمات  9421

 خطر بیضایعات آوری  جمعخدمات  94211
 آوری  خدمات جمع–خطر ضایعات کم 94211
 آوری و حمل مع خدمات ج–خطر از خانوارها ضایعات کم 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های بازرگانی خطر از کارگاه ضایعات کم 94211
  خدمات–آوری زباله جمع 94211
 آوری زباله خدمات جمع 94211
 خطر آوری ضایعات کم خدمات جمع 94211
 های صنعتی آوری و حمل ضایعات بدون خطر از کارگاه خدمات جمع 94211
 ی بازرگانیها خطر از کارگاه ری و حمل ضایعات بدونآو خدمات جمع 94211
 خطر از خانوارها آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
 های بازرگانی خطر از کارگاه آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
 های صنعتی خطر از کارگاه آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
  و نقل ضایعات بدون خطر از خانوارآوری و حمل خدمات جمع 94211
 آوری و حمل و نقل  خدمات جمع–ضایعات بدون خطر از خانوار 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های صنعتی ضایعات بدون خطر از کارگاه 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های بازرگانی خطر از کارگاه  ضایعات بدون 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های صنعتی اهخطر از کارگ ضایعات کم 94211

 خطر بیخدمات دفع ضایعات  94212
  خدمات دفع ضایعات بدون خطر از طریق–تخلیه 94212
  انبار کردن  خدمات دفع از طریق–ضایعات 94212



709 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات دفع–خطر کمضایعات  94212
 خطر بیهای  خدمات دفع زباله 94212
 خطر کمخدمات دفع ضایعات  94212
  از طریق انبار کردنخطر کمخدمات دفع ضایعات  94212
  از طریق تخلیهخطر کمخدمات دفع ضایعات  94212
 خطر از طریق کودسازی خدمات دفع ضایعات کم 94212
 از طریق سوزاندن خطر خدمات دفع ضایعات کم 94212
  خدمات دفع–خطر کمهای  زباله 94212
  سوزاندن از طریق خدمات دفع –خطر کمضایعات  94212
  کودسازی  خدمات دفع از طریق–خطر کمضایعات  94212

 آوری و دفع ضایعات خطرناک ات جمعخدم 9422
 ضایعات خطرناکآوری  جمعخدمات  94221
 آوری جمع خدمات –ضایعات خطرناک 94221
 خدمات جلوگیری از نشت نفت 94221
 ضایعات خطرناکآوری  جمعخدمات  94221
  خدمات جلوگیری از–شت نفتن 94221

 خدمات دفع ضایعات خطرناک 94222
 خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین 94222
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات جامد خطرناک 94222
 دگی زمین جلوگیری از آلومنظور به خدمات دفع –ضایعات جامدات شیمیایی خطرناک 94222
  خدمات تخصصی دفع–های آلوده خاک 94222
 های آلوده ها از خاک خدمات پاک کردن گذرگاه 94222
 های آلوده خدمات تخصصی دفع خاک 94222
 ات جامد خطرناکخدمات دفع ضایع 94222
  از طریق سوزاندنخدمات دفع ضایعات جامد خطرناک 94222
  از طریق انبار کردنخدمات دفع ضایعات جامد خطرناک 94222
 خدمات –دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق سوزاندن 94222
 خدمات –کردن دفع ضایعات جامدات خطرناک از طریق انبار 94222
 شدن یا آلوده شدن به مواد شیمیایی   محافظت زمین از پوشیدهمنظور بهخدمات دفع ضایعات جامدات خطرناک  94222
 خدمات –از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین اکدفع ضایعات خطرن 94222
 خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات 94222
 طرناک مایعات از طریق انبار کردنخدمات دفع ضایعات خ 94222
 ت خطرناک مایعات از طریق سوزاندنخدمات دفع ضایعا 94222
 لودگی زمینمنظور جلوگیری از آ بهخدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات  94222



710 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات –دفع ضایعات مایع خطرناک از طریق انبار کردن 94222
 خدمات –دفع ضایعات مایعات خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین 94222
 خدمات دفع ضایعات مایعات خطرناک انباشته شده 94222
  خدمات دفع از طریق سوزاندن–ضایعات جامد خطرناک 94222
  خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین–یعات جامد خطرناکضا 94222
  خدمات دفع از طریق سوزاندن–ضایعات جامد خطرناک 94222
  خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین–ضایعات جامدات خطرناک 94222
 شدن یا آلوده شدن به مواد شیمیایی  از پوشیده محافظت زمین منظور به خدمات دفع –ضایعات جامدات خطرناک 94222
 ق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمیناز طری  خدمات دفع–ضایعات خطرناک 94222
 مات دفع خد–ضایعات خطرناک مایعات 94222
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات خطرناک مایعات 94222
 ق سوزاندن خدمات دفع از طری–ضایعات خطرناک مایعات 94222
 منظور جلوگیری از آلودگی زمین به خدمات دفع –ضایعات خطرناک مایعات 94222
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات مایع خطرناک 94222
 ز طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمینا خدمات دفع –ضایعات مایعات خطرناک 94222
 دمات دفع خ–ضایعات مایعات خطرناک انباشته شده 94222

 خدمات بهداشتی و مشابه آن 943
 خدمات رفتگری و پاک کردن برف 9431

 خدمات رفتگری و پاک کردن برف 94310
 روبی برف 94310
 ها خدمات جارو کردن خیابان 94310
 های  خدمات فعالیت–ها ها و گذرگاه آبپاشی خیابان 94310
 ها پاک کردن گذرگاه 94310
 ها و معابر انپاکسازی خیاب 94310
 ها جارو کردن خیابان 94310
 روبی خدمات برف 94310
 ها خدمات پاک کردن گذرگاه 94310
 ها و معابر خدمات پاکسازی خیابان 94310
 رفتگری خدمات  94310
 ها ها و گذرگاه پاشی خیابان شن خدمات  94310
 ها ها و گذرگاه ای آبپاشی خیابانه خدمات فعالیت 94310
 ها ها و گذرگاه  خیابانپاشی نمک خدمات  94310
 رفتگری 94310
  خدمات–ها ها و گذرگاه  خیابانپاشی شن 94310



711 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سایر خدمات بهداشتی 9439
 سایر خدمات بهداشتی 94390
 پاکسازی سواحل 94390
 ها خدمات باز کردن زهکشی 94390
 خدمات پاکسازی سواحل 94390
 ها ها و زهکش از آبریزگاه  و نگهداریخدمات مربوط به مرمت  94390
  خدمات مربوط به–ها ها و زهکش از آبریزگاه  مرمت و نگهداری 94390

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه 949
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه 9490

  نشده در جای دیگربندی سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه 94900
  خدمات–پاک کردن گازهای خروجی 94900
  خدمات–پاکسازی کوهستان 94900
  خدمات نگهداری از–ها و مراتع جنگل 94900
  سایر خدمات–حفظ محیط زیست 94900
  نظافت شهریخدمات 94900
 خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز 94900
 خدمات پاکسازی کوهستان 94900
 خدمات پاک کردن گازهای خروجی 94900
 خدمات حفاظت از طبیعت و مناظر 94900
 خدمات درختکاری و ایجاد فضای سبز  94900
 ای  گلخانهخدمات دفتر خدمات آبیاری و تأسیسات 94900
 خدمات دفتر کشاورزی و اجرا و نگهداری فضای سبز 94900
  خدمات شهریخدمات شرکت فضای سبز 94900
 ها  بجز شهرداری–ت فضای سبزخدما 94900
 خدمات کاهش صدا 94900
 بانی خدمات محیط 94900
  و مراتعها خدمات نگهداری از جنگل 94900
  خدمات–ای دفتر خدمات آبیاری و تأسیسات گلخانه 94900
  خدمات–دفتر کشاورزی و اجرا و نگهداری فضای سبز 94900
 سایر خدمات حفظ محیط زیست 94900
  خدمات–خدمات شهری شرکت فضای سبز 94900
  خدمات حفاظت از–طبیعت و مناظر 94900
  خدمات ایجاد و نگهداری–فضای سبز 94900
 خدمات درختکاری و ایجاد –فضای سبز 94900



712 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–کاهش صدا 94900
  خدمات–بانی محیط 94900
  خدمات–نظافت شهری 94900

 های دارای عضو خدمات سازمان 95
 ای های حرفه های کار و کسب و کارفرمایان و سازمان خدمات ارائه شده توسط سازمان 951

 های کار و کسب و کارفرمایان خدمات ارائه شده توسط سازمان 9511
 های کار و کسب و کارفرمایان خدمات ارائه شده توسط سازمان 95110

 ایانهای کار و کسب و کارفرم خدمات ارائه شده توسط سازمان 95110
  خدمات ارائه شده توسط–فرمایانی کار و کسب و کارها سازمان 95110

 ای های حرفه خدمات ارائه شده توسط سازمان 9512
 ای های حرفه خدمات ارائه شده توسط سازمان 95120
 اتاق بازرگانی 95120
 اتاق تعاون 95120
 انجمن علمی آسم و آلرژی ایران 95120
 وزش بهداشت ایرانانجمن علمی آم 95120
 های ایران انجمن علمی ارتودنتسیت 95120
 انجمن علمی ارولوژی 95120
  وآلرژیلوژییموانجمن علمی ا 95120
 شناسی انجمن علمی انگل 95120
 انجمن علمی بیوشیمی 95120
 انجمن علمی پاتولوژی 95120
 انجمن علمی پرتو درمانی سرطان 95120
 های ایران تودنتیستانجمن علمی پروس 95120
 انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا 95120
 انجمن علمی پزشکان عمومی 95120
 انجمن علمی پزشکان قانونی 95120
 انجمن علمی پزشکان کودکان 95120
 انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران 95120
 انجمن علمی پزشکان نوزاد 95120
 ای انجمن علمی پزشکان هسته 95120
 انجمن علمی جامعه جراحان 95120
 انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و زیبایی 95120
 انجمن علمی جراحان فک و صورت 95120
 انجمن علمی جراحان قلب و عروق 95120



713 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی 95120
 انجمن علمی حراحان کودکان 95120
 انجمن علمی رادیولوژی 95120
 انجمن علمی روانپزشکی 95120
 های ایران  و مسمومیتشناسی انجمن علمی سم 95120
 انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی 95120
 انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژی 95120
 انجمن علمی قلب و عروق 95120
  پزشکیرسانی اطالعانجمن علمی کتابداری و  95120
 ی و سر و گردننو بیانجمن علمی گوش و گلو  95120
 ناباروری انجمن علمی متخصص باروری و 95120
 های عفونی و گرمسیری انجمن علمی متخصصان بیماری 95120
 انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوری اسالمی ایران 95120
 انجمن علمی متخصصان گوش و کبد 95120
 انجمن علمی نفرولوژی 95120
 شناسی وسانجمن علمی ویر 95120
 انجمن علمی هماتولوژی اتکولوژی 95120
 انجمن کارفرمایان 95120
 انجمن مدیران 95120
 باشگاه تلویزیونی جوان 95120
 صدا و سیماباشگاه جوان  95120
 باشگاه خبرنگاران 95120
 باشگاه خبرنگاران جوان 95120
 باشگاه رادیویی تلویزیونی جوان 95120
 یویی جوانباشگاه راد 95120
 جامعه داروسازان 95120
 کش جامعه مهندسین نقشه 95120
 خانه صنعت 95120
 خدمات اتاق بازرگانی 95120
 خدمات اتاق تعاون 95120
 ای های حرفه خدمات ارائه شده توسط سازمان 95120
 خدمات انجمن علمی آسم و آلرژی ایران 95120
 ایرانخدمات انجمن علمی آموزش بهداشت  95120
 های ایران خدمات انجمن علمی ارتودنتسیت 95120
 خدمات انجمن علمی ارولوژی 95120



714 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شناسی خدمات انجمن علمی انگل 95120
 خدمات انجمن علمی ایمولوژی و آلرژی 95120
 خدمات انجمن علمی بهداشت محیط 95120
 خدمات انجمن علمی بیوشیمی 95120
 وژیخدمات انجمن علمی پاتول 95120
 خدمات کانون وکال 95120
 خدمات انجمن علمی پرتو درمانی سرطان 95120
 های ایران خدمات انجمن علمی پروستودنتیست 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان عمومی 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان قانونی 95120
 ی پزشکان کودکانخدمات انجمن علم 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان نوزاد 95120
 ای خدمات انجمن علمی پزشکان هسته 95120
 خدمات انجمن علمی جامعه جراحان 95120
 خدمات انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و زیبایی 95120
  جراحان فک و صورتخدمات انجمن علمی 95120
 خدمات انجمن علمی جراحان قلب و عروق 95120
 خدمات انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی 95120
 خدمات انجمن علمی حراحان کودکان 95120
 خدمات انجمن علمی رادیولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی روانپزشکی 95120
 ای ایرانه  و مسمومیتشناسی خدمات انجمن علمی سم 95120
 خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی 95120
 خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی قلب و عروق 95120
  پزشکیرسانی اطالعخدمات انجمن علمی کتابداری و  95120
 ی و سر و گردننخدمات انجمن علمی گوش و گلو و بی 95120
 ناباروری انجمن علمی متخصص باروری وخدمات  95120
 های عفونی و گرمسیری خدمات انجمن علمی متخصصان بیماری 95120
 خدمات انجمن علمی متخصصان پوست و آمیزشی 95120
 خدمات انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوری اسالمی ایران 95120
 خدمات انجمن علمی متخصصان گوش و کبد 95120
 ات انجمن علمی نفرولوژیخدم 95120



715 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شناسی خدمات انجمن علمی ویروس 95120
 خدمات انجمن علمی هماتولوژی اتکولوژی 95120
 خدمات انجمن کارفرمایان 95120
 خدمات انجمن مدیران 95120
 خدمات باشگاه تلویزیونی جوان 95120
 صدا و سیماخدمات باشگاه جوان  95120
 انخدمات باشگاه خبرنگار 95120
 خدمات باشگاه خبرنگاران جوان 95120
 خدمات باشگاه رادیویی تلویزیونی جوان 95120
 خدمات باشگاه رادیویی جوان 95120
 خدمات جامعه داروسازان 95120
 کش خدمات جامعه مهندسین نقشه 95120
 خدمات خانه صنعت 95120
 خدمات سازمان نظام پزشکی 95120
 پزشکی  دامخدمات سازمان نظام 95120
 پزشکی سازمان نظام 95120
 پزشکی سازمان نظام دام 95120
 خدمات ارائه شده توسط –ای های حرفه سازمان 95120
 کانون وکال 95120

 های اصناف  خدمات ارائه شده توسط اتحادیه 952
 های اصناف  خدمات ارائه شده توسط اتحادیه 9520

 های اصناف  هخدمات ارائه شده توسط اتحادی 95200
 میوه فروشان اتحادیه آب 95200
 اتحادیه آجیل فروشان 95200
 اتحادیه آرایشگران 95200
 کاران اتحادیه آلومینیوم 95200
 اتحادیه ابزار یراق 95200
 اتحادیه اتحادیه الکتریکی و تعمیرات لوازم خانگی 95200
 پزشکی اتحادیه اصناف وسایل دندان 95200
 دیه امور صنفی فروش نوشابهاتحا 95200
 اتحادیه بانکداران 95200
 اتحادیه برنج فروشان 95200
 اتحادیه بزازان 95200
 اتحادیه بقاالن 95200



716 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اتحادیه بلورسازان 95200
 داران اتحادیه بوفه 95200
 اتحادیه پالستیک فروشان 95200
 اتحادیه پوشاک و تریکوفروشان 95200
 لوسازاناتحادیه تاب 95200
 داران اتحادیه تاکسی 95200
 اتحادیه تاکسیرانان 95200
 اتحادیه تراشکاران 95200
 اتحادیه تعاونی روستایی 95200
 ها اتحادیه تعاونی 95200
 های روستایی اتحادیه تعاونی 95200
 ی عشایریها اتحادیه تعاونی 95200
 خچال و لوازم خانگییاتحادیه تعمیرکاران  95200
 اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتور 95200
 اتحادیه تعویض روغنی 95200
 اتحادیه تهیه و توزیع مواد اولیه در و پنجره آهنی و آلومینیومی 95200
 بافان اتحادیه جوراب 95200
 اتحادیه چای فروشان 95200
 سازان اتحادیه چراغ 95200
 ها اتحادیه چلوکبابی 95200
 ینی و بلورفروشاناتحادیه چ 95200
 اتحادیه خبازان 95200
 اتحادیه خرازان 95200
 اتحادیه خیاطان، ندافان و خشکشویی 95200
 اتحادیه دامداران 95200
 سازان اتحادیه درب و پنجره 95200
 سازان اتحادیه درودگران و مبل 95200
 دارها اتحادیه رستوران 95200
 ها اتحادیه ساندویچ فروشی 95200
 اتحادیه شرکت تعاونی 95200
 های تعاونی کشاروزی اتحادیه شرکت 95200
 )اصناف(بران  اتحادیه شیشه 95200
 اتحادیه شیشه و آئینه 95200
 اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی 95200
 اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران 95200



717 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اتحادیه صادرکنندگان کتیرا و صمغ نباتی 95200
 ادیه صادرکنندگان محصوالت معدنیاتح 95200
 بار و گل و گیاه ایران اتحادیه صادرکنندگان میوه، تره 95200
 اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 95200
 اتحادیه صادرکنندگان روده 95200
 درکنندگان روده و ساالمبور و چرماتحادیه صا 95200
 سازان اتحادیه صنف آئینه 95200
 کاران لومینیوماتحادیه صنف آ 95200
 فروشان  اتحادیه صنف آهن 95200
 اتحادیه صنف ابریشم تاب 95200
 فروشان  اتحادیه صنف ابزار رنگ 95200
 اتحادیه صنف ابزار صنعتی 95200
 ها اتحادیه صنف پارچه فروش 95200
 اتحادیه صنف تراشکاران و تعمیرکاران 95200
 ینی و موکتاتحادیه صنف تزیینات و فروش ماش 95200
 اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی 95200
 اتحادیه صنف تودوزی اتومبیل 95200
 کنندگان و فروشندگان پوشاکاتحادیه صنف تولید 95200
 اتحادیه صنف تولیدکنندگان آجر 95200
 اتحادیه صنف خرازی و کاموا 95200
 ها اتحادیه صنف خرازی 95200
 ها ربار فروشاتحادیه صنف خوا 95200
 اتحادیه صنف زرگر 95200
 اتحادیه صنف شیشه و آیینه 95200
 ساز و صابون فروشی اتحادیه صنف صابون 95200
 اتحادیه صنف صافکار و نقاش اتومبیل 95200
 اتحادیه صنف صباغان 95200
 اتحادیه صنف صنعتگران 95200
 اتحادیه صنف صوتی و تصویری 95200
 نف طال و ساعتاتحادیه ص 95200
 فروشان اتحادیه صنف طال 95200
 فروشان اتحادیه صنف طال 95200
 اتحادیه صنف عطاران 95200
 فیلمبرداران اتحادیه صنف عکاسان و 95200
 اتحادیه صنف عالفان 95200



718 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سازی و تابلوسازی اتحادیه صنف عینک 95200
 اتحادیه صنف فرشندگان مصالح ساختمانی 95200
 اتحادیه صنف فرشندگان مطبوعات 95200
 اتحادیه صنف فروش و موکت 95200
 اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل 95200
 اتحادیه صنف فروشندگان الستیک 95200
 ها اتحادیه صنف قصاب 95200
 اتحادیه صنف قندریزان 95200
 اتحادیه صنف کاغذ و مقوا 95200
 داران اتحادیه صنف کامیون 95200
 اتحادیه صنف کبابی 95200
 اتحادیه صنف کت و شلوار دوزان 95200
 ها اتحادیه صنف کفاش 95200
 اتحادیه صنف کیف و کفش 95200
 اتحادیه صنف گرمابه 95200
 ها اتحادیه صنف گل فروش 95200
 اتحادیه صنف گوشت و گوسفند فروشان 95200
 التحریر و خرازی اتحادیه صنف لوازم 95200
 اتحادیه صنف لوازم بهداشتی 95200
 اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی 95200
 اتحادیه صنف لوازم پزشکی 95200
 اتحادیه صنف لوازم خانگی فروشان 95200
 اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومیبل 95200
 کشان اتحادیه صنف لوله 95200
 دوزان اتحادیه صنف محلی 95200
  تخم مرغ و گوشتاتحادیه صنف مرغ و 95200
 اتحادیه صنف مسافربری 95200
 داران اتحادیه صنف مسافرخانه 95200
 اتحادیه صنف مشاورین امالک 95200
 )صدور پروانه کسب مربوطه(اتحادیه صنف مشاورین امالک و اتومبیل  95200
 سازان اتحادیه صنف موزاییک 95200
 اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان 95200
 اتحادیه صنف نجاران 95200
 داران ماشین اتحادیه صنف نمایشگاه 95200
 اتحادیه صنف ورقکاران 95200



719 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 95200
 اتحادیه قماش فروشان 95200
 )تهیه امکانات قنادان(اتحادیه قنادان  95200
 داران خانه اتحادیه قهوه 95200
 ناتحادیه کارفرمایا 95200
 اتحادیه کانون سردفتران 95200
 اتحادیه کتابفروشان 95200
 صادرکنندهاتحادیه کشبافان  95200
 ها پزی کلهاتحادیه  95200
 داران اتحادیه کمپرسی 95200
 )ها برای معادن دادن حواله به کامیون (داران اتحادیه کمپرسی 95200
 داران اتحادیه کوره 95200
 داران هاتحادیه گرماب 95200
 اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوز 95200
 اتحادیه الستیک فروشان 95200
 اتحادیه لباسشویان و خشکشویان 95200
  فروشانالتحریر لوازماتحادیه  95200
 آالت اتحادیه ماشین 95200
 اتحادیه مرغ فروشان 95200
 اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان 95200
  ماهیاتحادیه مرغ و 95200
 اتحادیه مرغداران 95200
 اتحادیه مصنوعات فلزی 95200
 اتحادیه معماران 95200
 )داران مسافرخانه (داران اتحادیه مهامانخانه 95200
 اتحادیه مهندسین ناظر 95200
 اتحادیه نفت فروشان 95200
 اتحادیه وانت بارها 95200
 ها تهیه جوازها و نگهداری از کیفیت قبل بیل ثبت قیمتاتحادیه هتلداران ارائه خدمات صنفی از ق 95200
 اتحادیه یخسازان 95200
  فروشاناصناف اتحادیه متر 95200
 امور اصناف 95200
 یانجمن صنف 95200
  کارگریهای انجمن 95200
 تحادیه صنف خیاط 95200



720 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران 95200
 میوه فروشان خدمات اتحادیه آب 95200
 خدمات اتحادیه آجیل فروشان 95200
 خدمات اتحادیه آرایشگران 95200
 کاران خدمات اتحادیه آلومینیوم 95200
 خدمات اتحادیه ابزار یراق 95200
 خدمات اتحادیه اتحادیه الکتریکی و تعمیرات لوازم خانگی 95200
 پزشکی دندانخدمات اتحادیه اصناف وسایل  95200
 خدمات اتحادیه امور صنفی فروش نوشابه 95200
 خدمات اتحادیه بانکداران 95200
 خدمات اتحادیه برنج فروشان 95200
 خدمات اتحادیه بزازان 95200
 خدمات اتحادیه بقاالن 95200
 خدمات اتحادیه بلورسازان 95200
 داران خدمات اتحادیه بوفه 95200
 خدمات اتحادیه پالستیک فروشان 95200
 خدمات اتحادیه پوشاک و تریکوفروشان 95200
 خدمات اتحادیه تابلوسازان 95200
 داران خدمات اتحادیه تاکسی 95200
 خدمات اتحادیه تاکسیرانان 95200
 خدمات اتحادیه تراشکاران 95200
 خدمات اتحادیه تعاونی روستایی 95200
 ها خدمات اتحادیه تعاونی 95200
 های روستایی ه تعاونیخدمات اتحادی 95200
 ی عشایریها خدمات اتحادیه تعاونی 95200
 خدمات اتحادیه تعمیرکاران بخچال و لوازم خانگی 95200
 خدمات اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتور 95200
 خدمات اتحادیه تعویض روغنی 95200
 لومینیومیخدمات اتحادیه تهیه و توزیع مواد اولیه در و پنجره آهنی و آ 95200
 بافان خدمات اتحادیه جوراب 95200
 خدمات اتحادیه چای فروشان 95200
 سازان خدمات اتحادیه چراغ 95200
 ها خدمات اتحادیه چلوکبابی 95200
 فروشان خدمات اتحادیه چینی و بلور 95200
 خدمات اتحادیه خبازان 95200



721 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتحادیه خرازان 95200
 خشکشویی خیاطان، ندافان و خدمات اتحادیه 95200
 خدمات اتحادیه دامداران 95200
 سازان خدمات اتحادیه درب و پنجره 95200
 سازان خدمات اتحادیه درودگران و مبل 95200
 خدمات اتحادیه رستوراندارها 95200
 ها خدمات اتحادیه ساندویچ فروشی 95200
 خدمات اتحادیه شرکت تعاونی 95200
 های تعاونی کشاروزی تحادیه شرکتخدمات ا 95200
 )اصناف(بران  خدمات اتحادیه شیشه 95200
 خدمات اتحادیه شیشه و آئینه 95200
 خدمات اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی 95200
  فرش ایرانصادرکنندگانخدمات اتحادیه  95200
  کتیرا و صمغ نباتیصادرکنندگانخدمات اتحادیه  95200
  محصوالت معدنیصادرکنندگانتحادیه خدمات ا 95200
  و گل و گیاه ایرانبار تره میوه، صادرکنندگانخدمات اتحادیه  95200
 خدمات اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 95200
 خدمات اتحادیه صادرکنندگان روده 95200
 درکنندگان روده و ساالمبور و چرمخدمات اتحادیه صا 95200
 سازان آئینهخدمات اتحادیه صنف  95200
 کاران خدمات اتحادیه صنف آلومینیوم 95200
 خدمات اتحادیه صنف آهن فروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف ابریشم تاب 95200
 خدمات اتحادیه صنف ابزار رنگ فروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف ابزار صنعتی 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف پارچه فروش 95200
 اتحادیه صنف تراشکاران و تعمیرکارانخدمات  95200
 خدمات اتحادیه صنف تزیینات و فروش ماشینی و موکت 95200
 خدمات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی 95200
 خدمات اتحادیه صنف تودوزی اتومبیل 95200
 کنندگان و فروشندگان پوشاکخدمات اتحادیه صنف تولید 95200
 ف تولیدکنندگان آجرخدمات اتحادیه صن 95200
 خدمات اتحادیه صنف خرازی و کاموا 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف خرازی 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف خواربار فروش 95200



722 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتحادیه صنف خیاط 95200
 خدمات اتحادیه صنف زرگر 95200
 ینهئخدمات اتحادیه صنف شیشه و آ 95200
 ساز و صابون فروشی صابونخدمات اتحادیه صنف  95200
 خدمات اتحادیه صنف صافکار و نقاش اتومبیل 95200
 خدمات اتحادیه صنف صباغان 95200
 خدمات اتحادیه صنف صنعتگران 95200
 خدمات اتحادیه صنف صوتی و تصویری 95200
 خدمات اتحادیه صنف طال و ساعت 95200
 فروشان خدمات اتحادیه صنف طال 95200
 فروشان دمات اتحادیه صنف طالخ 95200
 خدمات اتحادیه صنف عطاران 95200
 فیلمبرداران خدمات اتحادیه صنف عکاسان و 95200
 خدمات اتحادیه صنف عالفان 95200
 سازی و تابلوسازی خدمات اتحادیه صنف عینک 95200
 خدمات اتحادیه صنف فرشندگان مصالح ساختمانی 95200
 نف فرشندگان مطبوعاتخدمات اتحادیه ص 95200
 خدمات اتحادیه صنف فروش و موکت 95200
 خدمات اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل 95200
 خدمات اتحادیه صنف فروشندگان الستیک 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف قصاب 95200
 خدمات اتحادیه صنف قندریزان 95200
 خدمات اتحادیه صنف کاغذ و مقوا 95200
 داران ات اتحادیه صنف کامیونخدم 95200
 خدمات اتحادیه صنف کبابی 95200
 خدمات اتحادیه صنف کت و شلوار دوزان 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف کفاش 95200
 خدمات اتحادیه صنف کیف و کفش 95200
 خدمات اتحادیه صنف گرمابه 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف گل فروش 95200
 ه صنف گوشت و گوسفند فروشانخدمات اتحادی 95200
  و خرازیالتحریر لوازمخدمات اتحادیه صنف  95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم پزشکی 95200



723 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتحادیه صنف لوازم خانگی فروشان 95200
 دیه صنف لوازم یدکی اتومیبلخدمات اتحا 95200
 کشان خدمات اتحادیه صنف لوله 95200
 دوزان خدمات اتحادیه صنف محلی 95200
 خدمات اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و گوشت 95200
 خدمات اتحادیه صنف مسافربری 95200
 داران خدمات اتحادیه صنف مسافرخانه 95200
 کخدمات اتحادیه صنف مشاورین امال 95200
 )صدور پروانه کسب مربوطه(خدمات اتحادیه صنف مشاورین امالک و اتومبیل  95200
 سازان خدمات اتحادیه صنف موزاییک 95200
 خدمات اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف نجاران 95200
 داران ماشین خدمات اتحادیه صنف نمایشگاه 95200
 یه صنف ورقکارانخدمات اتحاد 95200
 خدمات اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 95200
 خدمات اتحادیه قماش فروشان 95200
 )تهیه امکانات قنادان(خدمات اتحادیه قنادان  95200
 داران خانه قهوهخدمات اتحادیه  95200
 خدمات اتحادیه کارفرمایان 95200
 خدمات اتحادیه کانون سردفتران 95200
 خدمات اتحادیه کتابفروشان 95200
 صادرکنندهخدمات اتحادیه کشبافان  95200
 ها پزی کلهخدمات اتحادیه  95200
 داران خدمات اتحادیه کمپرسی 95200
 )ها برای معادن دادن حواله به کامیون (داران خدمات اتحادیه کمپرسی 95200
 داران خدمات اتحادیه کوره 95200
 داران رمابهخدمات اتحادیه گ 95200
 خدمات اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوز 95200
 خدمات اتحادیه الستیک فروشان 95200
 خدمات اتحادیه لباسشویان و خشکشویان 95200
  فروشانالتحریر لوازمخدمات اتحادیه  95200
 آالت خدمات اتحادیه ماشین 95200
 خدمات اتحادیه مرغ فروشان 95200
 ادیه مرغ و تخم مرغ فروشانخدمات اتح 95200
 خدمات اتحادیه مرغ و ماهی 95200



724 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتحادیه مرغداران 95200
 خدمات اتحادیه مصنوعات فلزی 95200
 خدمات اتحادیه معماران 95200
 )داران مسافرخانه (داران خدمات اتحادیه مهامانخانه 95200
 خدمات اتحادیه مهندسین ناظر 95200
 حادیه نفت فروشانخدمات ات 95200
 خدمات اتحادیه وانت بارها 95200
 خدمات اتحادیه هتلداران 95200
 خدمات اتحادیه یخسازان 95200
 تحادیه متر فروشانخدمات اصناف ا 95200
 خدمات امور اصناف 95200
 خدمات انجمن صنفی 95200
  کارگریهای خدمات انجمن 95200
 رزین ایران رنگ و تولیدکنندگانخدمات  95200
 خدمات دفتر اتحادیه 95200
 ساعت فروشان خدمات دفتر اتحادیه طال و 95200
 خدمات سندیکا 95200
 کنندگان چاری کشور انان و توزیعگخدمات سندیکای بازر 95200
  لوله و پروفیل آهنیتولیدکنندگانخدمات سندیکای  95200
 المللی خدمات سندیکای حمل و نقل بین 95200
 خدمات سندیکای صنایع نساجی پشمی 95200
 خدمات صنایع نساجی 95200
 های اصناف های اتحادیه خدمات فعالیت 95200
 دفتر اتحادیه 95200
 ساعت فروشان دفتر اتحادیه طال و 95200
  خدمات–سندیکا 95200
 کنندگان چاری کشور انان و توزیعگسندیکای بازر 95200
  لوله و پروفیل آهنیگانتولیدکنندسندیکای  95200
 المللی سندیکای حمل و نقل بین 95200
 سندیکای صنایع نساجی پشمی 95200
 صنایع نساجی 95200
  خدمات–های اصناف های اتحادیه فعالیت 95200

 های دارای عضو خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان 959
 خدمات دینی و مذهبی 9591



725 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات دینی و مذهبی 95910
 برگزاری جلسات دعا و نیایش 95910
 برگزاری سرودهای مذهبی 95910
 جلسات آموزش مذهبی 95910
 خدمات برگزاری سرودهای مذهبی 95910
 خدمات تبلیغ مذهبی 95910
 خدمات عبادت مذهبی 95910
 ها و اعتکاف گاه خدمات عزلت 95910
 خدمات مذهبی برای فوت 95910
  تعمیدخدمات مذهبی غسل 95910
 خدمات مذهبی مطالعه و قرائت خانه 95910
 ها و مصلی خانه خدمات نماز 95910
  خدمات–ها و مصلی خانه نماز 95910

 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط سازمان 9592
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط سازمان 95920
 جامعه روحانیت مبارز 95920
  ایرانجامعه روحانیون مبارز 95920
 های اسالمی خدمات اتحادیه انجمن 95920
 خدمات ارائه شده توسط احزاب سیاسی 95920
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط انجمن 95920
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط تشکل 95920
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط جمعیت 95920
 معه سیاسیخدمات ارائه شده توسط سازمان یا جا 95920
 خدمات انجمن اسالمی 95920
 خدمات انجمن اسالمی کارگران 95920
 خدمات انجمن اسالمی معلمان 95920
 توسعه خدمات حزب اعتدال و 95920
 خدمات خانه احزاب 95920
 خدمات خانه کارگر 95920

 ای دیگربندی نشده در ج های دارای عضو، طبقه خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان 9599
 خدمات پشتیبانی برای بهسازی شهری و تسهیالت جمعی 95991
 خدمات انجمن آمار 95991
 خدمات انجمن اسالمی شورای محل 95991
 خدمات انجمن دانشجویان 95991



726 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات انجمن مدیران صنایع 95991
 های اجتماعی خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت 95991
  اجتماعیهای خدمات سازمان 95991
 های حافظ محیط زیست خدمات سازمان 95991
 خدمات کانون آزادگان 95991
 خدمات کانون افسران 95991
 خدمات کانون بازنشستگان 95991
 خدمات کانون تربیتی و فرهنگی آزادگان 95991
 خدمات کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان 95991
 خدمات کمپسیون امور بانوان 95991
 خواران خدمات گیاه 95991
 مات انجمن اسالمی کارکنان دولتدخ 95991

 های ویژه حمایتی خدمات گروه 95992
 خدمات انجمن کلیمیان 95992
 خدمات انجمن زرتشتیان 95992

 های جوانان خدمات ارائه شده توسط انجمن 95993
 آموزان دانشخدمات انجمن اسالمی  95993
 شجویانهای دان خدمات انجمن 95993
 های دانشجویی خدمات باشگاه 95993
 یآموز دانشخدمات بسیج  95993
 خدمات مجامع دانشجویی 95993

 بندی نشده در جای دیگر های دارای عضو، طبقه خدمات ارائه شده توسط سایر سازمان سایر 95999
 خدمات اجتماعی مربوط به جامعه 95999
 دوستی های وطن خدمات انجمن 95999
 مراکز چندمنظوره ها و خدمات کلوپ 95999
 )بندی نشده در جای دیگر طبقه(های دارای عضو  خدمات سازمان 95999

 ورزشی خدمات تفریحی، فرهنگی و 96
 خدمات مربوط به صدا و سیما و سایر خدمات مربوط به آن 961

 صداگذاری پس از تولید خدمات مربوط به ضبط صدا و 9611
 وط به ضبط صداخدمات مرب 96111

   خدمات– صدا استودیو ضبط 96111
 رادیو  صداهای و ها  پارازیت کردن  و فهرست آوری جمع 96111



727 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  صداهای و ها  پارازیت کردن  و فهرست آوری  جمع–رادیو 96111
   خدمات–  صوت ضبط 96111
   خدمات–  متحرک ضبط 96111
   خدمات–  صوت مهندسی 96111

 صداگذاری پس از تولیدخدمات  96112
   صداگذاری  خدمات–استودیو 96112
  در استودیو  صداگذاری خدمات 96112

 یی و فیلم سینماییویدئوتلویزیونی، نوار  رادیویی و های برنامه خدمات تولید 9612
 ویدئویینوار  تلویزیونی و های فیلم سینمایی و خدمات تولید برنامه 96121
  خدمات–مبرداریاستودیوی فیل 96121
  تولید–رادیو  در استودیوهای تلویزیون و  تلویزیونی های برنامه 96121
  تولید–رادیو  در استودیوهای تلویزیون و  تلویزیونی  زنده های برنامه 96121
 .اند  شده  در سینما طراحی  نمایش  عمدتاً برای  که تولید فیلم 96121
 یونیتولید فیلم و سریال تلویز 96121
 CDهای کارتونی  تولید فیلم 96121
 DVDهای کارتونی تولید فیلم 96121
  های کوتاه تولید فیلم 96121
 های مستند تولید فیلم 96121
 های آموزشی تولید فیلم 96121
 خدمات استودیوی فیلمبرداری 96121
  ویدئویی   نوارهای  تولید فیلم خدمات 96121
 های تبلیغاتی  خدمات تولید فیلم 96121
  تولید  خدمات– ییویدئو   نوارهای فیلم 96121
  تولید–فیلم و سریال تلویزیونی 96121
  خدمات تولید–های تبلیغاتی  فیلم 96121
  تولید–CDهای کارتونی  فیلم 96121
  تولید–DVD های کارتونی فیلم 96121
  تولید–های کوتاه فیلم 96121
  تولید–های مستند فیلم 96121
  تولید–های آموزشی فیلم 96121
  ـ تولید) انیمیشن(های پویانمایی  فیلم  96121

 های رادیویی خدمات تولید برنامه 96122
 های زنده خدمات تولید برنامه 96122



728 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها  تولید برنامه–رادیو 96122
  ضبط شده های  تولید برنامه  خدمات–رادیو 96122

 صدا و سیمادات خدمات پشتیبانی تولی 9613
 صدا و سیماخدمات پشتیبانی تولیدات  96130
   نمایشی  نور غیر از هنرهای  تجهیزات  به  امور مربوط اداره 96130
   نمایشی  هنرهای بجز  صحنه  پشت اداره 96130
   نمایشی از هنرهای غیر   صدا برای  تجهیزات اداره 96130
 فیلم تصویر و صدا  مونتاژ–  نمایشی نرهای ه  بجز برای  صوتی تجهیزات 96130
   نمایشی از هنرهای غیر   سناریو برای تهیه 96130
   اجرای–  نمایشی سناریو غیر از هنرهای 96130
   هنرپیشگان  بجز برای  تجهیزات  عملیات–نور 96130

 ای رادیو تلویزیونه برنامه ویدئویی و های سینمایی، نوارهای  خدمات مربوط به تولید فیلم 9614
 های تلویزیونی یی و برنامه ویدئوهای سینمایی نوار خدمات توزیع فیلم 96141
  فیلم سینمایی کردن انبار 96141
  ییویدئو   نوارهای کردن انبار 96141
   سینمایی  فیلم بایگانی 96141
   توزیع–  تلویزیونی های برنامه 96141
   سینمایی  فیلم تحویل 96141
  ویدئوی نوار  تحویل 96141
   تلویزیونی های  برنامه توزیع 96141
   سایر مؤسسات  سینمایی به  فیلم توزیع 96141
  ایر صنایع در س  سینمایی های  فیلم توزیع 96141
   در سایر صنایع ویدئویی   نوارهای توزیع 96141
   سینمایی های  فیلم  تجارت وزیع ت حق 96141
 ویدئو   تجارت  توزیع حق 96141
  ویدئویی   نوارهای  فیلم  توزیع خدمات 96141
   انبار کردن–فیلم سینمایی 96141
   تحویل–  سینمایی فیلم 96141
  نگهداری–فیلم سینمایی 96141
   بایگانی–  سینمایی فیلم 96141
   سایر مؤسسات  به  توزیع–  سینمایی فیلم 96141
   توزیع  خدمات– ییویدئو  رهای نوا فیلم 96141
   تجارت  توزیع  حق–  سینمایی های فیلم 96141
   توزیع–  در سایر صنایع  سینمایی های فیلم 96141



729 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نگهداری فیلم سینمایی 96141
   تحویل– یویدئونوار  96141
   کردن انبار– ییویدئو  نوارهای 96141
   توزیع–  در سایر صنایع ییویدئو  نوارهای 96141
   تجارت  توزیع  حق–ویدئو 96141

 ییویدئوخدمات پس از تولید فیلم و نوار  96142
   سینمایی های  فیلم پردازش 96142
  ویدئویی نوار  های  فیلم پردازش 96142
  مایی سین های  فیلم توسعه 96142
  ویدئویی نوار  های  فیلم توسعه 96142
   سینمایی های  فیلم  برای ه ویژ های  جلوه خلق 96142
  ویدئویی  های  نوار فیلم  برای  ویژه های  جلوه خلق 96142
   سینمایی های  فیلم دوبله 96142
  ویدئویی نوار  های  فیلم دوبله 96142
   سینمایی یها پردازی فیلم رنگ 96142
  ویدئویی   نوارهای ظهور فیلم 96142
  ایی سینم های ظهور فیلم 96142
  ویدئویی   نوارهای  فیلم بندی عنوان 96142
   سینمایی های  فیلم بندی عنوان 96142
  از تولید  پس  خدمات– فیلم 96142
 پردازی  رنگ–ییویدئوفیلم نوارهای  96142
   دوبله– ییویدئو   نوارهای فیلم 96142
  ظهور– ییویدئو   نوارهای فیلم 96142
  بندی  عنوان– ییویدئو   نوارهای فیلم 96142
  مونتاژ– ییویدئو   نوارهای فیلم 96142
   ویرایش– ییویدئو   نوارهای فیلم 96142
   پردازش– سینمایی های فیلم 96142
   توسعه–  سینمایی های فیلم 96142
   برای  ویژه های  جلوه  خلق–  سینمایی های فیلم 96142
  ه دوبل–  سینمایی های فیلم 96142
  پردازی  رنگ–  سینمایی های فیلم 96142
  ظهور–  سینمایی های فیلم 96142
  بندی  عنوان–  سینمایی های فیلم 96142
  مونتاژ–  سینمایی های فیلم 96142



730 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   ویرایش–  سینمایی های فیلم 96142
   پردازش– ییویدئو نوار  های فیلم 96142
 ییویدئو   نوارهای مونتاژ فیلم 96142
   سینمایی های مونتاژ فیلم 96142
  از تولید  پس  خدمات–ویدئو 96142
  ویدئویی   تصاویر نوارهای ویرایش 96142
  ویدئویی   نوارهای  فیلم ویرایش 96142
   سینمایی های  فیلم رایشوی 96142

 تلویزیونی یی وویدئونوار ، خدمات مربوط به تولید فیلم سینمایی سایر 96149
   به  مربوط  سایر خدمات–  و فیلم تلویزیونی ویدئونوار،  تولید فیلم 96149
   صحنه  پشت  و سایر خدمات  صحنه  پشت خدمات افراد مسئول 96149
  تولید فیلم–خدمات سازمان سینمایی 96149
  تولید فیلم–خدمات سیما فیلم 96149
  تولید فیلم–خدمات شهرک سینمایی 96149
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه(  های  تولید برنامه  خدمات–دیورا 96149
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه( تولید   خدمات–  سینمایی های فیلم 96149

 خدمات نمایش فیلم بجز در تلویزیون 9615
   سینمایی های  نمایش فیلم خدمات 96151
 های فرهنگی فیلم در کانون نمایش 96151
 های فرهنگ ایش فیلم در خانهنم 96151
 نمایش فیلم در فرهنگسراها 96151
  در سینماها  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
  باز  در فضای  سینمایی های فیلم  نمایش 96151
   سینمایی یها  در کلوپ  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
   اختصاصی های  در محل  سینمایی های  فیلم نمایش 96151

  ییویدئو   نوارهای خدمات نمایش 96152
  در ویدئویی نوار   نمایش– باز فضای 96152
 های فرهنگی یی در کانونویدئونوار  نمایش 96152
 های فرهنگ یی در خانهویدئونمایش نوار  96152
 یی در فرهنگسراهاویدئونمایش نوار  96152
  باز  در فضای ویدئویی   نوارهای نمایش 96152
   اختصاصی های  در محل ویدئویی   نوارهای نمایش 96152
   سینمایی یها کلوپ  در ییویدئو   نوارهای نمایش 96152



731 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )بندی زمان ریزی و برنامه (خدمات پخش 9616
 )بندی زمان ریزی و برنامه (خدمات پخش 96160
   تلویزیون های  برنامه انتخاب 96160
   رادیویی های  برنامه انتخاب 96160
 دفتر شبکه تلویزیونی 96160
 صدا و سیماخبری  دفتر 96160
  های  برنامه  زمانبندی–رادیو 96160
   فرستنده– های رادیو، برنامه 96160
  پخش خبر–رادیو پیام 96160
  پخش خبر–رادیو فرهنگ 96160
  پخش خبر–رادیو معارف 96160
  ونی تلویزی های  برنامه بندی مانز 96160
 پخش خبر –ای شبکه تلویزیونی ماهواره 96160
  پخش خبر–رادیویی استانی شبکه تلویزیونی و 96160
 صدا و سیماهای  مرکز تولید برنامه 96160

 های تفریحی زنده برنامه سایر خدمات ترویج و اجرای هنرهای نمایشی و 962
 شیهای هنرهای نمای ترویج فعالیت خدمات سازماندهی و 9621

 های هنرهای نمایشی ترویج فعالیت خدمات سازماندهی و 96210
  خدمات–)بازی سیاه (اجرای نمایش روحوضی 96210
 )اجرای کنسرت موسیقی (  و سازماندهی  تشویق–  موسیقی اجرای 96210
  خدمات–اجرای نقالی 96210
  خدمات–تاالرهای نمایش 96210
 بازی آتش   نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
  باله  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   سیرک  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   و سازماندهی  ترویج–  سیرک  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   عروسکی  نمایش  و سازماندهی یغتبل 96210
   و سازماندهی  تبلیغ–  عروسکی  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   کنسرت  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   و سازماندهی تبلیغ –  کنسرت  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   موسیقی  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
 صدا  نور و  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   تئاتری  نمایش  و سازماندهی ترویج 96210
 ایش اپراساماندهی نم ترویج و 96210



732 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات آهنگسازی 96210
 خدمات اجرای نقالی 96210
 )سیاه بازی (خدمات اجرای نمایش روحوضی 96210
 خدمات تاالرهای نمایش 96210
  و سازماندهی  تبلیغی  خدمات–  نمایشی  هنرهای های صحنه 96210
   و سازماندهی  تبلیغی  خدمات–  نمایشی  هنرهای های صحنه 96210
   و سازماندهی تبلیغ –بازی آتش  نمایش 96210
   و سازماندهی  تبلیغ– باله نمایش 96210
  ازماندهی و س  ترویج–  تئاتری نمایش 96210
   و سازماندهی  تبلیغ–  موسیقی نمایش 96210
   و سازماندهی  تبلیغ– نور وصدا نمایش 96210
  های  نمایش  و سازماندهی  ترویج–نور و صدا 96210

 های هنری ونمایشی تولید فعالیت خدمات نمایش و 9622
 های هنری و نمایشی تولید فعالیت خدمات نمایش و 96220
 نمایش –بازی آتش 96220
 تولید و عرضه –اپرا، نمایش 96220
   تولید و عرضه–  موسیقی اجرای 96220
   موسیقی  اجرای تولید و عرضه 96220
 یش بالهتولید و عرضه نما 96220
   سیرک  نمایش تولید و عرضه 96220
   عروسکی  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای کنسرت موسیقی (  کنسرت  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای کنسرت (  موسیقی  نمایش تولید و عرضه 96220
  نقالی  نمایش تولید و عرضه 96220
  نورافشانی  نمایش تولید و عرضه 96220
 و صدا  نور  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای تئاتر (  تئاتری های  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای نمایش (  نمایشی  هنرهای تولید و عرضه 96220
 اجرای هنرهای نمایشی خدمات تولید و 96220
 )سالن نمایش تئاتر (  تولید و عرضه  خدمات–  نمایشی  هنرهای های صحنه 96220
 بازی آتشنمایش  96220
  تولید و عرضه –نمایش باله 96220
  تولید و عرضه –  سیرک نمایش 96220
  تولید و عرضه –  عروسکی نمایش 96220



733 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  تولید و عرضه –)اجرای کنسرت موسیقی (  کنسرت نمایش 96220
  تولید و عرضه –)اجرای کنسرت (  موسیقی نمایش 96220
  تولید و عرضه – نقالی نمایش 96220
   تولید و عرضه– نورافشانی نمایش 96220
  تولید و عرضه –و صدا  نور نمایش 96220
  تولید و عرضه –)اجرای تئاتر (  تئاتری های نمایش 96220
  خدمات تولید واجرا–هنرهای نمایشی 96220
  تولید و عرضه –)اجرای نمایش (  نمایشی هنرهای 96220

 ئه شده جهت تسهیل اجرای هنرهای نمایشیخدمات ارا 9623
 ه جهت تسهیل اجرای هنرهای نمایشیخدمات ارائه شد 96230
   چندمنظوره  فرهنگی  تسهیالت به   امور مربوط اداره 96230
   بلیط  خدمات  تئاتر شامل اداره 96230
  نمایشی  هنرهای  تسهیالت اداره 96230
  خدمات بلیطهای اپرا شامل اداره خانه 96230
   بلیط  خدمات  موسیقی شامل های  خانه اداره 96230
  بلیط  خدمات  شامل  کنسرت های  سالن اداره 96230
   بلیط  خدمات  شامل  موسیقی های  سالن اداره 96230
   چندمنظوره ی اموراجرای–  فرهنگی تسهیالت 96230
   اجرایی  خدمات–  نمایشی  هنرهای تسهیالت 96230
 خدمات ارائه شده جهت تسهیل هنرهای نمایشی 96230
   بلیط شامل خدمات اجرایی –  کنسرت های سالن 96230
   بلیط  شامل  اجرایی  خدمات–  موسیقی های سالن 96230

 های زنده تفریحی سرگرمی سایر خدمات هنرهای نمایشی و 9629
 ه تفریحیهای زند سرگرمی سایر خدمات هنرهای نمایشی و 96290
   نمایشی  نور در هنرهای  تجهیزات  به  امور مربوط اداره 96290
   نمایشی  هنرهای  صحنه شت پ اداره 96290
   نمایشی  هنرهای  صدا برای یزات تجه اداره 96290
   نمایشی  هنرهای  سناریو برای هتهی 96290
 ) دیگر  جای در  نشده بندی طبقه(   خدمات–  زنده های سرگرمی 96290
 قی حقو  مدیریت–  موسیقی کارهای 96290
  ی ادب  کارهای  حقوقی مدیریت 96290
   هنری  کارهای  حقوقی مدیریت 96290
   موسیقی  کارهای مدیریت 96290
   صحنه  پشت  اداره–  نمایشی هنرهای 96290



734 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   صوتی  تجهیزات  اداره–  نمایشی هنرهای 96290
  نور  تجهیزات  اداره– نمایشی  هنرهای 96290
  زنده  های  سرگرمی  و سایر خدمات  نمایشی هنرهای 96290

  سایر هنرمندانخدمات بازیگران و 963
 خدمات هنرمندان نمایش 9631

 خدمات هنرمندان نمایش 96310
   خدمات– کاران بدل 96310
   خدمات– خوانندگان 96310
   خدمات– رقاصان 96310
   خدمات– نقاالن 96310
   خدمات–  نمایش هنرمندان 96310

 هنرمندان نمایش سایر هنرمندان بجز خدمات نویسندگان، شاعران، مجسمه سازان و 9632
 هنرمندان نمایش سایر هنرمندان بجز سازان و خدمات نویسندگان، شاعران، مجسمه 96320
  خدمات–یآهنگساز 96320
   هنری  کارهای اصالح 96320
   طراحان  خدمات– صحنه 96320
   طراحی  خدمات– صحنه 96320
   خدمات،  چیدمان طراحان 96320
   خدمات نور، طراحان 96320
   خدمات– سازان مجسمه 96320
  خدمات– دانان موسیقی 96320
   خدمات– نقاشان 96320
  خدمات–نوازندگان 96320

 ها نگهداری موزه خدمات حفظ و 964
 اماکن تاریخی و ها حفاظت از ساختمان خدمات موزه و 9641

 اماکن تاریخی و ها ساختمان ها بجز خدمات موزه 96411
 …وهای ظروف نقره، سرامیک  خدمات موزه 96411
  خدمات– های دفاع مقدس ارزش و نشر بنیاد حفظ آثار 96411
  های دفاع مقدس ارزش و نشر خدمات بنیاد حفظ آثار 96411
 خدمات موزه آستان قدس رضوی 96411
 خدمات موزه جنگ 96411
 خانه کشتی  خدمات موزه 96411
 خدمات موزه شهدا 96411



735 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات موزه فرش 96411
 خدمات موزه قرآن 96411
 های اقوام مختلف خدمات موزه لباس 96411
 خدمات موزه ملی ایران 96411
 خدمات موزه ملی بانک 96411
 موزه نجومخدمات  96411
 های تاریخ طبیعی خدمات موزه 96411
 )…وصنعت برق ، اتومبیل، تمبر، پست، پول(های تخصصی  خدمات موزه 96411
 های تکنولوژی خدمات موزه 96411
 های جواهرات خدمات موزه 96411
 ی نظامیها خدمات موزه 96411
 های هنر خدمات موزه 96411
 خدمات موزه هنرهای معاصر 96411
 ها  موزه وسیله  به  نمایش–  علمی های کلکسیون 96411
   مدیریت–  موزه های کلکسیون 96411
   مرمت–  موزه های کلکسیون 96411
   تاریخی یها ساختمان  بجز ، خدمات موزه 96411
  خدمات–موزه آستان قدس رضوی 96411
 خدمات –موزه جنگ 96411
 خدمات –موزه خانه کشتی 96411
  خدمات–موزه شهدا 96411
  خدمات–موزه فرش 96411
  خدمات–موزه قرآن 96411
 خدمات –های اقوام مختلف موزه لباس 96411
  خدمات–موزه ملی ایران 96411
  خدمات–موزه ملی بانک 96411
  خدمات–موزه نجوم 96411
 خدمات –های تاریخ طبیعی موزه 96411
  خدمات–)…وصنعت برق ، اتومبیل، تمبر ،پست، پول(های تخصصی  موزه 96411
 خدمات –های تکنولوژی موزه 96411
  خدمات–های ظروف نقره، سرامیک موزه 96411
 خدمات –های نظامی موزه 96411
 خدمات –های هنر موزه 96411
  خدمات–موزه هنرهای معاصر 96411
  وسیله  به  تاریخی های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411



736 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  وسیله  به  علمی های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411
  وسیله  به  هنری های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411

 های تاریخی خدمات حفاظت از اماکن و ساختمان 96412
  خدمات–های تاریخی بازدید از بناها و ساختمان 96412
  ویزیتورها از  برای  حفاظت–  تاریخی بناهای 96412
   خدمات–  تاریخی های  از بناها و ساختمان حفاظت 96412
  بازدیدکنندگان  برای  تاریخی  از بناهای حفاظت 96412
 )… و عطار، فردوسی،حافظ (های تاریخی مشاهیر ایران خدمات آرامگاه 96412
   تاریخی مات حفاظت از یادبودهایخد 96412
  حفاظت–های تاریخی ساختمان 96412

 ذخایر طبیعت جانورشناسی و، شناسی های گیاه ربوط به باغخدمات م 9642
 جانورشناسی  وشناسی های گیاه خدمات باغ 96421
 شناسی  و جانورشناسی های گیاه بازدید از باغ 96421
  شناسی  گیاه یها  باغ– نگهداری 96421
   جانورشناسی یها  باغ نگهداری 96421

   بر ذخایر طبیعی طبیعت شامل خدمات نظارتخدمات حفظ و نگهداری ذخایر  96422
 شناسی باغ پرنده 96422
 های ملی حفاظت شده پارک 96422
   مرمت–  ملی های پارک 96422
   نگهداری–  ملی های پارک 96422
   ذخایر طبیعت  وحش  از حیات اظتحف 96422
   بر ذخایر طبیعی خدمات نظارت 96422
 )…وسرو هرزویل (درختان حفاظت شده  96422
  ی نگهدار– ذخایر طبیعی 96422
  از  حفاظت  خدمات–  وحش  حیات  شامل ذخایر طبیعی 96422
   مرمت– )حیات وحش (ذخایر طبیعی 96422
   نظارت–)حیات وحش ( ذخایر طبیعی 96422
 )…وقوری قلعه ، علیصدر (غارهای طبیعی تحت نظارت 96422
 حفاظت شده برگونه استثنایی خدمات –الله چلچراغ 96422
 مناطق کویر حفاظت شده 96422
   ملی یها  بر پارک نظارت 96422
   ملی یها باغ  نگهداری 96422
   ذخایر طبیعی نگهداری 96422



737 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ورزشی و ورزش تفریحی خدمات 965
 رویدادهای ورزشی ترویج ورزش و خدمات سازماندهی و 9651

 رویدادهای ورزشی ویج ورزش وتر خدمات سازماندهی و 96510
 وسیله  سازماندهی وقایع ورزشی به–های ورزشی باشگاه 96510
  وسیله  به  ورزشی  وقایع  مدیریت–  ورزشی باشگاهای 96510
 ها  ورزش ترویج 96510
   تفریحی یها  ورزش ترویج 96510
  یها  ورزش  ترویج– تفریحی 96510
  یها زش ور  سازماندهی– تفریحی 96510
   بوکس خدمات ترویج 96510
   تفریحی یها  ورزش  رویدادهای سازماندهی 96510
   ورزشی یها  باشگاه  توسط  ورزشی  رویدادهای سازماندهی 96510
   ورزشی یها  باشگاه وسیله  به  ورزشی  وقایع مدیریت 96510
  دهی و سازمان  ترویج  خدمات–  تفریحی های  و ورزش ورزش 96510
   ترویج–ها ورزش 96510
  ، ترویج  تفریحی های  ورزش وقایع 96510
  ، سازماندهی  تفریحی های  ورزش وقایع 96510
   ورزشی های  باشگاه وسیله  به ، سازماندهی  ورزشی وقایع 96510
   ورزشی های  باشگاه وسیله  به ، مدیریت  ورزشی وقایع 96510

 ورزشی تفریحی تسهیالت ورزشی وخدمات اداره امور  9652
 ورزشی تفریحی خدمات اداره امور تسهیالت ورزشی و 96520
  شنا  استخرهای اداره 96520
 ها  استودیوم اداره 96520
   سرپوشیده  فضایدر   ورزشی  امور تسهیالت اداره 96520
   امور دو صحرایی اداره 96520
  باز  در فضای  ورزشی ت تسهیال ه ب  امور مربوط اداره 96520
   تفریحی یها  پارک اداره 96520
   اسکی یها   تپه اداره 96520
   تفریحی  ورزشی  تسهیالت اداره 96520
   تنیس  بازی یها  زمین اداره 96520
   ورزشی های  زمین اداره 96520
 های رقص اداره سالن 96520
 اداره سواحل تفریحی 96520
   بوکس  رینگ  به مربوط  اداره 96520



738 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   مسابقه یها  میدان اداره 96520
 استخر روباز 96520
 استخر سرپوشیده 96520
 استخر شنا 96520
   اداره– شنا استخرهای 96520
   اداره–ها استودیوم 96520
 انجمن دو و میدانی بانوان کشور 96520
 رانی باشگاه اتومبیل 96520
 شگاه بدنسازیبا 96520
 باشگاه بیلیارد 96520
 باشگاه پرورش اندام 96520
 باشگاه تیراندازی 96520
 باشگاه سوارکاری 96520
 باشگاه فوتبال 96520
 باشگاه فوتسال 96520
 باشگاه والیبال 96520
 خدمات سالن ورزش –بدمینتون 96520
 خدمات سالن ورزش –بسکتبال 96520
 خدمات سالن ورزش –بوکس 96520
 خدمات سالن ورزش –بولینگ 96520
   اداره–  تفریحی های پارک 96520
 خدمات –رانی اتومبیلپیست  96520
 خدمات – پیست اسکی 96520
 خدمات –سواری پیست دوچرخه 96520
  خدمات–میدانی و پیست دو 96520
  اداره – اسکی های  تپه 96520
   اداره–  اسکی های تپه 96520
   اداره–  تفریحی های  ورزش تسهیالت 96520
   اداره– آزاد  در فضای  ورزشی تسهیالت 96520
   اداره–  بسته  در فضای  ورزشی تسهیالت 96520
   ورزشی  تسهیالت  اداره– تفریحی 96520
 خدمات سالن ورزش –تکواندو 96520
 خدمات سالن ورزش –جودو 96520
 رانی اتومبیلخدمات پیست  96520
 خدمات پیست اسکی 96520



739 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سواری خدمات پیست دوچرخه 96520
 میدانی و خدمات پیست دو 96520
 خدمات زمین ورزش گلف 96520
 خدمات زورخانه 96520
 خدمات سالن ورزش بدمینتون 96520
 خدمات سالن ورزش بسکتبال 96520
 خدمات سالن ورزش بوکس 96520
 خدمات سالن ورزش بولینگ 96520
 ات سالن ورزش تکواندوخدم 96520
 خدمات سالن ورزش جودو 96520
 خدمات سالن ورزش ژیمناستیک 96520
 نوردی خدمات سالن ورزش سنگ 96520
 خدمات سالن ورزش شطرنج 96520
 خدمات سالن ورزش شمشیر بازی 96520
 های ورزشی خدمات فدراسیون 96520
 ورزشی) های کمیته(های  خدمات کلوب 96520
 خدمات هیئت کوهنوردی 96520
 خدمات –زمین ورزش گلف 96520
  اداره –  تنیس  بازی های زمین 96520
   اداره–  ورزشی های زمین 96520
 خدمات –زورخانه 96520
 خدمات سالن ورزش –ژیمناستیک 96520
 خدمات سالن ورزش –سنگ نوردی 96520
   آموزشی  خدمات– سوارکاری 96520
 دمات سالن ورزشخ –شطرنج 96520
 خدمات سالن ورزش –شمشیر بازی 96520
   اداره–  دوصحرایی های میدان 96520
   تسهیالت  اداره  خدمات–  تفریحی های  و ورزش ورزش 96520
 خدمات –هیئت کوهنوردی 96520

   تفریحی های  و ورزش  ورزشی سایر خدمات 9659
  ریحی تف های  و ورزش  ورزشی سایر خدمات 96590
  خدمات–رانان اسکله قایق 96590
   خدمات– چتربازی 96590
 رانان قایقخدمات اسکله  96590



740 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات–  اسکی سکوی 96590

 سایر خدمات حمایتی خدمات مربوط به قهرمانان ورزشی و 966
 خدمات قهرمانان ورزشی 9661

 خدمات قهرمانان ورزشی 96610
 رمانان ورزشی خود قه حسابه خدمات ب 96610
  خود  حساب  به  خدمات– ورزشکاران 96610

 خدمات حمایتی مربوط به ورزش تفریحی 9662
 خدمات حمایتی مربوط به ورزش تفریحی 96620
   ورزشی  مدارس اداره 96620
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه(   خدمات– تفریح 96620
   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– تفریح 96620
 خدمات شکار و ماهیگیری 96620
   خدمات– داوران 96620
   خدمات–  ورزشی قضاوت 96620
   خدمات–  ورزشی قضاوت 96620
  ی راهنمای  خدمات– کوه 96620
   اداره–  بازی مدارس 96620
   ورزشی مدارس 96620
   اداره–  ورزشی مدارس 96620
   خدمات–  ورزش مربیان 96620
   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–ها زشور 96620
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه(   خدمات– ورزشی 96620

 ها سایر خدمات تفریحی و سرگرمی 969
 ها و تفریحی مشابه های مخصوص تفریحات و سرگرمی خدمات باغ 9691

 ها و تفریحی مشابه های مخصوص تفریحات و سرگرمی خدمات باغ 96910
   سرگرمی های  پارک اداره 96910
   تفریحی یها آهن  راه اداره 96910
   مشابه یها  و سرگرمی  شهربازی اداره 96910
   اداره–  سرگرمی های پارک 96910
   اداره–  تفریحی های آهن راه 96910

 بندی  شرطخدمات قمار و 9692
 بندی  شرطخدمات قمار و 96920



741 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   بلیط  فروش– آزمایی بخت 96920
   سازماندهی–ها آزمایی بخت 96920
   خدمات– بندی شرط 96920

 کننده های سرگرم خدمات ماشین 9693
 کننده های سرگرم خدمات ماشین 96930
  ای  سکه  سرگرمی یها  ماشین اداره 96930
  اداره – ای  سکه  سرگرمی های ماشین 96930

 جای دیگر دی نشده دربن تفریحی طبقه کننده و خدمات سرگرم سایر 9699
 جای دیگر بندی نشده در تفریحی طبقه کننده و خدمات سرگرم سایر 96990
 جای دیگر بندی نشده در تفریحی طبقه کننده و خدمات سرگرم سایر 96990

 خدمات سایر 97
 رنگ کردن کردن و تمیز، خدمات شستشو 971

 ای های سکه ماشین خدمات لباسشویی با 9711
  ای  سکه های  لباسشویی مات واحدخد 97110

   منسوجات  خشکشویی– ای  سکه  خودکار های ماشین 97110

 )شامل تمیز کردن محصوالت خزدار(خدمات خشکشویی  9712
 )شامل تمیز کردن محصوالت خزدار(خدمات خشکشویی  97120
   محصوالت  خشکشویی– چرمی 97120
  چرمی  لباس خشکشویی 97120
  خزدار  لباس کشوییخش 97120
   منسوجات خشکشویی 97120
  منسوجات چرمی خشکشویی 97120
  منسوجات خزدار خشکشویی 97120
   مواد چرمی خشکشویی 97120
  مواد خزدار خشکشویی 97120
  خشکشویی– چرمی لباس 97120
   خشکشویی– خزدار لباس 97120
  خشکشویی– منسوجات 97120
   خشکشویی–یمنسوجات چرم 97120
   خشکشویی–منسوجات خزدار 97120
  خشکشویی– مواد چرمی 97120
  خشکشویی– مواد خزدار 97120



742 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سایر خدمات تمیز کردن منسوجات 9713
 سایر خدمات تمیز کردن منسوجات 97130
   برای  و پوشاک  منسوجات و کردن و ات خدمات شستشو، تمیز کردن –خانوار 97130
  در محل سکونت مشتریان…ها و  دیوارکوب تمیز کردن خدمات 97130
  فرش و موکت در محل سکونت مشتریان تمیز کردنخدمات  97130
 های رو مبلی در محل سکونت مشتریان  مبلمان و پارجه تمیز کردنخدمات  97130
  خانوار  و پوشاک برای  منسوجات اتو کردن و  تمیز کردنخدمات شستشو،  97130
 های لباسشویی  مکا ن  و پوشاک برای  منسوجات اتو کردن و  تمیز کردنخدمات شستشو،  97130
 ها بنگاه ها و  منسوجات و پوشاک برای مجتمع اتو کردن و، تمیز کردنخدمات شستشو 97130
 تمیز کردن خدمات – در محل سکونت مشتریان…ها و دیوارکوب 97130
 تمیز کردن خدمات –انفرش و موکت در محل سکونت مشتری 97130
  تمیز کردن خدمات –های رو مبلی در محل سکونت مشتریان هچمبلمان و پار 97130
   و پوشاک  منسوجات  و اتو کردن خدمات شستشو، تمیز کردن –ها ها و بنگاه مجتمع 97130
   و پوشاک  منسوجات  و اتو کردن  خدمات شستشو، تمیز کردن–های لباسشویی مکان 97130

 خدمات اتو کردن 9714
 خدمات اتو کردن 97140
 خدمات –  و سایر منسوجات  پوشاک اتوی 97140
   و سایر منسوجات  پوشاک خدمات اتوی 97140

 آمیزی  رنگخدمات رنگرزی و 9715
 آمیزی  رنگخدمات رنگرزی و 97150
  در ارتباط با تولید بجز  پوشاک آمیزی  و رنگ خدمات رنگرزی 97150
 خدمات – بجز در ارتباط با تولید  پوشاک آمیزی  و رنگ رنگرزی 97150

 سالمت جسمانی خدمات مربوط به زیبایی و 972
 آرایشگران خدمات آرایش مو و 9721

 آرایشگران خدمات آرایش مو و 97210
   ریش آراستن  صورت و اصالح 97210
  خدمات– مو  کردن کوتاه اصالح و 97210
  مو  کردن کوتاه اصالح و،  شستن موخدمات 97210
  خدمات–شستن مو 97210
  خدمات– مو  کردن کوتاه اصالح و، شستن مو 97210

 ناخن پا ناخن دست، آرایش پا و خدمات بزک، آرایش دست و 9722
 ناخن پا ناخن دست، آرایش پا و خدمات بزک، آرایش دست و 97220



743 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات–  و ناخن  دست آرایش 97220
  ای  مشاوره  خدمات،  صورت آرایش 97220
   آرایشی  خدمات– پا پا و ناخن 97220
  ای  مشاوره  خدمات، زیبایی 97220
  ای  مشاوره  خدمات،  صورت مراقبت 97220

 خدمات مربوط به سالمتی جسمانی 9723
 خدمات مربوط به سالمتی جسمانی 97230
  وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–  آفتاب  حمام  ویژه های اطاق 97230
  از  با استفاده  جسمانی  سالمت  خدمات–  معدنی  آب چشمه 97230
  از  با استفاده  جسمانی  سالمت  خدمات– بخار های حمام 97230
 وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  خدمات سالمت–) ترکی(   شرقی های حمام 97230
  بخار های  جسمانی با استفاده از حمام المت س خدمات 97230
   مراکز بدنسازی وسیله  به  شده  جسمانی ارائه خدمات سالمت 97230
   آفتاب  حمام  ویژه یها  اطاق وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت خدمات 97230
  سونا وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت خدمات 97230
   معدنی  آب  از چشمه  با استفاده  جسمانی سالمت  خدمات 97230
   وزن اهش ک های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  جسمی  سالمت خدمات 97230
  وسیله  به  شده  ارائه  جسمی  سالمت  خدمات–  وزن  کاهش های سالن 97230
   توسط  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–  الغری های سالن 97230
   آفتاب  حمام  ویژه های  اطاق وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
   معدنی  آب های  چشمه وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  بخار های  حمام وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
 ) ترکی(   شرقی های  حمام وسیله  به ده ش  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  الغری های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  سونا وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  درمانی ماساژ غیر  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
   مراکز بدنسازی وسیله  به  شده  ارائه خدمات –  جسمانی سالمت 97230
  وزن  کاهش های  سالن وسیله  به  شده ارائه   خدمات–  جسمی سالمت 97230
    شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–سونا 97230
  باماساژ  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  به  مربوط  خدمات– غیر درمانی 97230
  های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات– الغری 97230
    شده  ارائه  خدمات–ماساژ غیر درمانی 97230
    شده  جسمانی ارائه مت خدمات سال– مراکز بدنسازی 97230

 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات مربوط به زیبایی طبقه 9729



744 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ه در جای دیگربندی نشد سایر خدمات مربوط به زیبایی طبقه 97290
  زیبایی از طریق  خدمات– قرمز  مادون اشعه 97290
  زیبایی از طریق  خدمات–  ماوراءبنفش اشعه 97290
  قرمز  مادون یبایی از طریق اشعه ز خدمات 97290
   بنفش ماوراء خدمات زیبایی از طریق اشعه 97290

 دفن کفن و سوزاندن و، )تشیع جنازه(خدمات مراسم تدفین  973
 سوزاندن جسد و ها خدمات مربوط به گورستان 9731

 سوزاندن جسد و ها خدمات مربوط به گورستان 97310
  جسد  سوزاندن خدمات 97310
  خدمات – جسد سوزاندن 97310
   مدیریت–ها گورستان 97310
  نگهداری–ها گورستان 97310
 ها  گورستان مدیریت 97310
 ها گورستان نگهداری 97310

 کفن خدمات مربوط به دفن و 9732
 کفن خدمات مربوط به دفن و 97320
  جسد  سوزاندن  مراسم تدارکات 97320
   خدمات– تدفین 97320
   کردن  مومیایی خدمات 97320
  قبر  نبش خدمات 97320
  تدفین  خدمات 97320
  خدمات مربوط به–کفن دفن و 97320
   تدارکات– جسد  سوزاندن مراسم 97320
   خدمات–  کردن مومیایی 97320
  خدمات – قبر نبش 97320

 سایر خدمات متفرقه 979
 خدمات محافظین افراد 9791

 خدمات محافظین افراد 97910
 دیده اجتماعی سیبآارائه خدمات به زنان  97910
 ارائه خدمات به کودکان خیابانی 97910
 ین افراد ارائه شده توسط محافظخدمات 97910
  خدمات ارائه–دیده اجتماعی سیبآزنان  97910
  خدمات ارائه –کودکان خیابانی 97910



745 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات ارائه شده توسط–محافظین افراد 97910

 بندی نشده در جای دیگر طبقه، سایر خدمات متفرقه 9799
 بندی نشده در جای دیگر طبقه، سایر خدمات متفرقه 97990
 نباربرا  خدمات 97990
  خدمات مربوط به–آموز آموزش حیوانات دست 97990
   خدمات– احضار ارواح 97990
   عمومی یها  توالت اداره 97990
  خدمات –باربران 97990
  خدمات–پادویی 97990
   اداره–  عمومی های توالت 97990
  خدمات–خالکوبی 97990
   احضار ارواح خدمات 97990
 خدمات پادویی 97990
 خدمات خالکوبی 97990
  مومی ع  عریضه خدمات 97990
 خدمات فالگیری 97990
 بینی خدمات کف 97990
 آموز خدمات مربوط به آموزش حیوانات دست 97990
  کفش زنی  واکس خدمات 97990
   خدمات–  عمومی عریضه 97990
  خدمات–فالگیری 97990
  خدمات–بینی کف 97990
  خدمات – کفش زنی واکس 97990

  خانگی خدمات 98
  خانگی خدمات 980

  خانگی خدمات 9800
  خانگی خدمات 98000
  خدمات–آشپز شخصی 98000
  شده مات ارائهدخ –)مستخدمین خانگی (آشپزها 98000
  خدمات–باغبان شخصی 98000
  خدمات–پرستارشخصی 98000
 خدمات –پیشخدمت 98000
  شدهات ارائهمد خ–خانوارهای معمولی 98000
 شخصی خدمات آشپز 98000



746 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )مستخدمین خانگی (خدمات ارائه شده توسط آشپزها 98000
 )مستخدمین خانگی (خدمات ارائه شده توسط خدمتکاران زن 98000
 )مستخدمین خانگی (ها خدمات ارائه شده توسط دایه 98000
 )گیمستخدمین خان (های سرخانه خدمات ارائه شده توسط معلم 98000
 خدمات باغبان شخصی 98000
 خدمات پرستارشخصی 98000
 خدمات پیشخدمت 98000
 خدمات دربان شخصی 98000
 خدمات راننده شخصی 98000
 شخصی خدمات سرایدار 98000
 اصطبل خدمات کارگر 98000
 خدمات مستخدم شخصی 98000
  شده مات ارائهد خ–)مستخدمین خانگی (خدمتکاران زن 98000
 خمات ارائه شده توسط خانوارهای معمولی 98000
  شده مات ارائهد خ–)مستخدمین خانگی (ها دایه 98000
  خدمات–دربان شخصی 98000
  خدمات–راننده شخصی 98000
  خدمات–سرایدار شخصی 98000
  خدمات–کارگر اصطبل 98000
  خدمات–مستخدم شخصی 98000
  شده مات ارائهد خ–)انگیمستخدمین خ (های سرخانه معلم 98000

 مرزی ی برونها هیئت و ها خدمات ارائه شده توسط سازمان 99
 مرزی  برونهای هیئت و ها خدمات ارائه شده توسط سازمان 990

 مرزی ی برونها هیئت و ها خدمات ارائه شده توسط سازمان 9900
 مرزی ی برونها هیئت و ها خدمات ارائه شده توسط سازمان 99000

 انه کمیسیون ملی یونسکو در ایرانوسیله دبیرخ  به  شده  ارائه خدمات 99000
 المللی بینهای   وابسته به سازمانهای دفتر  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  دفتر بهداشت جهانی  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  دفتر سازمان ملل  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  دفتر یونسکو  توسط  شده ائه ار خدمات 99000
 )دفتر صندوق کودکان سازمان ملل( دفتر یونیسف   توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  نفتصادرکننده توسط سازمان کشورهای   شده  ارائه خدمات 99000
  توسط سازمان گمرک جهانی  شده  ارائه خدمات 99000
 ها  بین دولتای منطقه سازمان   توسط  شده  ارائه خدمات 99000
 المللی بینهای   سازمان  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  سازمان همکاری اقتصادی اکو  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  مرزی  برون های  و هیئتها  سازمان  توسط  شده  ارائه خدمات 99000



747 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 یرانهای کشورهای خارجی در ا  توسط سفارتخانه  شده  ارائه خدمات 99000
 المللی بین توسط صلیب سرخ   شده  ارائه خدمات 99000
 کشورها سایر  های ها و نمایندگی  سفارتخانه وسیله  به  شده  ارائه خدمات 99000
  رسیدگی به امور پناهندگان خدمات 99000
    شده  ارائه  خدمات–دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی بینهای  ته به سازمان وابسهایدفتر 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر بهداشت جهانی 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر سازمان ملل 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر یونسکو 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–)دفتر صندوق کودکان سازمان ملل(دفتر یونیسف  99000
   خدمات–رسیدگی به امور پناهندگان 99000
  توسط ه شد  ارائه  خدمات–سازمان کشورهای صادرکننده نفت 99000
  توسط  شده  ارائه  خدمات–سازمان گمرک جهانی 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–ها ای بین دولت سازمان منطقه 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–ادی اکوسازمان همکاری اقتص 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات– مرزی  برون های ها و هیئت سازمان 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی  بین های سازمان 99000
  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–المللی های بین سازمان 99000
  توسط  شده  ارائه خدمات –انهای کشورهای خارجی در ایر سفارتخانه 99000
 وسیله  به  شده  ارائه  خدمات– سایر کشورها یها ها و نمایندگی سفارتخانه 99000
  توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی بینصلیب سرخ  99000

 



 748 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

   محوری محصوالت ایراندیبن الفبایی طبقهفهرست  –بخش سوم

  

  نام محصول  کد

 آب اسید 35490
 آب اسید و آب مقطر 35490
  )…اسانس، ویتامین و(آب آشامیدنی با مواد افزودنی  24490
 بندی شده آب آشامیدنی شیرین شده، تصفیه و بسته 24410
 آب اقیانوس 18000
 آب اکسیژنه 35323
 آب انار 21400
 آب انگور 21400
 آب باران 18000
 آب برف 18000
 آب پرتقال 21400
 آب پنیر 22990
 آب چاه 18000
 آب چشمه 18000
 آب دریا 18000
 آب دریاچه 18000
 آب رادیاتور 35490
 آب رودخانه 18000
 )مایع سفیدکننده(آب ژاول  35333
 )نباتات(ها  آب سبزی 21400
 آب سیب 21400
 آب سیر 35260
 )سینتاتیک(آب صابون صنعتی غیر روغنی  35490
 آب طبیعی 18000
 آب قنات 18000
 آب کردن پیه حیوانی یا دنبه 88111
 آب کردن و تصفیه چربی حیوانی و تولید روغن و پیه صنعتی 88111
 آب گازدار 24410
 های فوری و مخزنی، غیر الکتریکی آب گرم 44826
 )دارابی(ریپ فروت آب گ 21400
 فرنگی آب گوجه 21400



749 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آب لیموترش 21400
 آب مالی پوشاک 88121
 آب مالی کردن منسوجات و کاالهای نساجی 88121
 آب معدنی 24410
 دار آب معدنی طعم 24490
 آب مقطر 35490
 آب مقطر باطری 35490
 آب نارنج 21400
 آب هویج 21400
 ای  ارابهآبپاش 44160
 آبپاش متحرک 44160
 های  خدمات فعالیت–ها ها و گذرگاه آبپاشی خیابان 94310
 آبجو ساخته شده از مالت 24310
   خدمات–درمانی آب 93191
 آبرنگ 35120
 )نتابیده(ابریشم خام  26110
 ابری 01510
 ابزار آزمایشگاهی دامپزشکی 48150
 و کنترل قطعات خودروگیری ابعادی  ابزار اندازه 48265
 ابزار انداسکوپی 48150
 ابزار برای کار کردن در دست، پنوماتیک یا توأم شده با موتور غیر برقی 44231
 ابزار چوبی 31911
 ابزار دامپزشکی 48150
 )پنوماتیکی(ابزار دستی  44231
 ابزار دستی بنایی 42921
 ابزار دستی نجاری 42921
 های مربوط به دریانوردی ابزار و دستگاه 48211
 های مربوط به ژئوفیزیک ابزار و دستگاه 48211
 های مربوط به هواشناسی ابزار و دستگاه 48211
 گیری با کنترل فشار مایعات و گازها ابزار ویژه اندازه 48252
 ابزار، ماشین، نگهداری و تعمیر 87159
 ابزارآالت خراطی 42922
  و برشابزارگیر رنده تراش 44251
 های شیمیایی  ابزارها و دستگاه مخصوص انجام آزمایش 48253
 کننده گیری یا کشف تشعشعات یونیزه های اندازه ابزارها و دستگاه 48241



 750 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 بندی نشده در جای دیگر های الکتریکی طبقه گیری یا کنترل کمیت های اندازه ابزارها و دستگاه 48245
 )نگار اشعه کاتودیک سنج و نوسان بجز نوسان(های مخابرات  دستگاهابزارها و  48244
 های فیزیکی های مخصوص انجام آزمایش ابزارها و دستگاه 48253
 های طراحی شده برای مقاصد نمایشی، نامناسب برای مصارف دیگر ها و مدل ابزارها، دستگاه 38996
 بندی نشده در جای دیگر نظیم یا کنترل طبقهگیری، ت های اندازه ابزارها، وسایل و ماشین 48265
 ابزارهای آزمایشگاهی دندانپزشکی 48130
 ابزارهای الکترو مکانیکی برای کار کردن در دست، توأم شده با موتور برقی 44232
 ابزارهای دندانسازی 48130
 ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی 48130
 نپزشکیابزارهای یک بار مصرف دندا 48150
 ابزارهای مالی غیر از معامالت اختیاری، داللی 71522
  خدمات معالجه و درمان–آبزیان 93290
 بندی بسته –ها آبزیان و محصوالت حاصل از آن 85400
 آبسردکن 43913
 آبسردکن مخصوص تهویه 43913
 آبسردکن و آبگرمکن و یخچال همزمان 43913
 آبغوره 21400
 ورشیدی خ آبگرمکن 44826
  دیواری گازی آبگرمکن 44826
 دار گازی  مخزن آبگرمکن 44826
 )پایه لبنی(میوه  آب 21400
 )غیر مرکبات(میوه  آب 21400
 میوه ازکنسانتره آب 21400
 میوه گازدار آب 21400
 گیر پالستیکی میوه آب 36940
 ها ها و آب سبزی میوه آب 21400
 نبات آب 23670
 جویهای  آب 18000
 های زیرزمینی آب 18000
 های سطحی آب 18000
  تولید و عرضه–اپرا، نمایش 96220
 اپراتوری ارتباطات، خدمات 84121
 اپراتوری بین شهری، خدمات برقراری ارتباط 84121
 المللی، خدمات برقراری ارتباط اپراتوری بین 84121
 اپرون چرمی 29110



751 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 اپل لباس 28238
  کرایه–آتاری 73210
 اتاق اتوبوس 49210
 اتاق آمبوالنس 49210
 اتاق بازرگانی 95120
 اتاق برای خودروهای بدون شاسی 49210
 اتاق برای نصب روی شاسی خودرو 49210
 اتاق تراکتور 49210
 اتاق تعاون 95120
 اتاق حمل کاال 49221
 اتاق حمل مسافر 49210
 وناتاق راننده کامی 49210
 اتاق سواری 49210
 نشانی اتاق ماشین آتش 49210
 بوس اتاق مینی 49210
 اتاق وانت 49210
 )از پالستیک(سازی  اتاق 49210
 )از چوب(سازی  اتاق 49210
 )از فلز(سازی  اتاق 49210
 )ترکیب مواد(سازی  اتاق 49210
 سازی وسایل نقلیه اتاق 49210
 اتحادیه ابزار یراق 95200
 میوه فروشان اتحادیه آب 95200
 اتحادیه اتحادیه الکتریکی و تعمیرات لوازم خانگی 95200
 اتحادیه آجیل فروشان 95200
 اتحادیه آرایشگران 95200
 پزشکی اتحادیه اصناف وسایل دندان 95200
 کاران اتحادیه آلومینیوم 95200
 اتحادیه امور صنفی فروش نوشابه 95200
 بانکداراناتحادیه  95200
 اتحادیه برنج فروشان 95200
 اتحادیه بزازان 95200
 اتحادیه بقاالن 95200
 اتحادیه بلورسازان 95200
 داران اتحادیه بوفه 95200



 752 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 اتحادیه پالستیک فروشان 95200
 اتحادیه پوشاک و تریکوفروشان 95200
 اتحادیه تابلوسازان 95200
 داران یاتحادیه تاکس 95200
 اتحادیه تاکسیرانان 95200
 اتحادیه تراشکاران 95200
 اتحادیه تعاونی روستایی 95200
 ها اتحادیه تعاونی 95200
 های عشایری اتحادیه تعاونی 95200
 اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتور 95200
 اتحادیه تعمیرکاران یخچال و لوازم خانگی 95200
 وغنیاتحادیه تعویض ر 95200
 اتحادیه تهیه و توزیع مواد اولیه در و پنجره آهنی و آلومینیومی 95200
 بافان اتحادیه جوراب 95200
 اتحادیه چای فروشان 95200
 سازان اتحادیه چراغ 95200
 ها اتحادیه چلوکبابی 95200
 اتحادیه چینی و بلورفروشان 95200
 اتحادیه خبازان 95200
 اتحادیه خرازان 95200
 اتحادیه خیاطان، ندافان و خشکشویی 95200
 اتحادیه دامداران 95200
 سازان اتحادیه درب و پنجره 95200
 سازان اتحادیه درودگران و مبل 95200
 دارها اتحادیه رستوران 95200
 ها اتحادیه ساندویچ فروشی 95200
 اتحادیه شرکت تعاونی 95200
 وزیهای تعاونی کشار اتحادیه شرکت 95200
 اتحادیه شیشه و آئینه 95200
 )اصناف(بران  اتحادیه شیشه 95200
 اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 95200
 اتحادیه صادرکنندگان روده 95200
 اتحادیه صادرکنندگان روده و ساالمبور و چرم 95200
 اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی 95200
 اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران 95200



753 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول  کد

 اتحادیه صادرکنندگان کتیرا و صمغ نباتی 95200
 اتحادیه صادرکنندگان محصوالت معدنی 95200
 بار و گل و گیاه ایران اتحادیه صادرکنندگان میوه، تره 95200
 سازان اتحادیه صنف آئینه 95200
 اتحادیه صنف ابریشم تاب 95200
  فروشان اتحادیه صنف ابزار رنگ 95200
 اتحادیه صنف ابزار صنعتی 95200
 کاران اتحادیه صنف آلومینیوم 95200
 فروشان اتحادیه صنف آهن  95200
 ها اتحادیه صنف پارچه فروش 95200
 اتحادیه صنف تراشکاران و تعمیرکاران 95200
 اتحادیه صنف تزیینات و فروش ماشینی و موکت 95200
  خانگیاتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم 95200
 اتحادیه صنف تودوزی اتومبیل 95200
 اتحادیه صنف تولیدکنندگان آجر 95200
 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 95200
 اتحادیه صنف خرازی و کاموا 95200
 ها اتحادیه صنف خرازی 95200
 ها اتحادیه صنف خواربار فروش 95200
 تحادیه صنف خیاطا 95200
 حادیه صنف زرگرات 95200
 اتحادیه صنف شیشه و آیینه 95200
 ساز و صابون فروشی اتحادیه صنف صابون 95200
 اتحادیه صنف صافکار و نقاش اتومبیل 95200
 اتحادیه صنف صباغان 95200
 اتحادیه صنف صنعتگران 95200
 اتحادیه صنف صوتی و تصویری 95200
 اتحادیه صنف طال فروشان 95200
 تحادیه صنف طال و ساعتا 95200
 اتحادیه صنف عطاران 95200
 اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران 95200
 اتحادیه صنف عالفان 95200
 سازی و تابلوسازی اتحادیه صنف عینک 95200
 اتحادیه صنف فرشندگان مصالح ساختمانی 95200
 اتحادیه صنف فرشندگان مطبوعات 95200



 754 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول  کد

 اتحادیه صنف فروش و موکت 95200
 اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل 95200
 اتحادیه صنف فروشندگان الستیک 95200
 ها اتحادیه صنف قصاب 95200
 اتحادیه صنف قندریزان 95200
 اتحادیه صنف کاغذ و مقوا 95200
 داران اتحادیه صنف کامیون 95200
 اتحادیه صنف کبابی 95200
 نف کت و شلوار دوزاناتحادیه ص 95200
 ها اتحادیه صنف کفاش 95200
 اتحادیه صنف کیف و کفش 95200
 اتحادیه صنف گرمابه 95200
 ها اتحادیه صنف گل فروش 95200
 اتحادیه صنف گوشت و گوسفند فروشان 95200
 اتحادیه صنف لوازم بهداشتی 95200
 اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی 95200
 یه صنف لوازم پزشکیاتحاد 95200
 اتحادیه صنف لوازم خانگی فروشان 95200
 اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومیبل 95200
 التحریر و خرازی اتحادیه صنف لوازم 95200
 کشان اتحادیه صنف لوله 95200
 دوزان اتحادیه صنف محلی 95200
 اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و گوشت 95200
 افربریاتحادیه صنف مس 95200
 داران اتحادیه صنف مسافرخانه 95200
 اتحادیه صنف مشاورین امالک 95200
 )صدور پروانه کسب مربوطه(اتحادیه صنف مشاورین امالک و اتومبیل  95200
 سازان اتحادیه صنف موزاییک 95200
 اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان 95200
 اتحادیه صنف نجاران 95200
 داران ماشین صنف نمایشگاهاتحادیه  95200
 اتحادیه صنف ورقکاران 95200
 اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 95200
 اتحادیه قماش فروشان 95200
 )تهیه امکانات قنادان(اتحادیه قنادان  95200



755 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول  کد

 داران خانه اتحادیه قهوه 95200
 اتحادیه کارفرمایان 95200
  سردفتراناتحادیه کانون 95200
 اتحادیه کتابفروشان 95200
 اتحادیه کشبافان صادرکننده 95200
 ها پزی اتحادیه کله 95200
 داران اتحادیه کمپرسی 95200
 )ها برای معادن دادن حواله به کامیون(داران  اتحادیه کمپرسی 95200
 داران اتحادیه کوره 95200
 داران اتحادیه گرمابه 95200
  گلگیر، رادیاتور و اگزوزاتحادیه 95200
 اتحادیه الستیک فروشان 95200
 اتحادیه لباسشویان و خشکشویان 95200
 التحریر فروشان اتحادیه لوازم 95200
 آالت اتحادیه ماشین 95200
 اتحادیه مرغ فروشان 95200
 اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان 95200
 اتحادیه مرغ و ماهی 95200
 رغداراناتحادیه م 95200
 اتحادیه مصنوعات فلزی 95200
 اتحادیه معماران 95200
 )داران مسافرخانه(داران  اتحادیه مهامانخانه 95200
 اتحادیه مهندسین ناظر 95200
 اتحادیه نفت فروشان 95200
 بلها تهیه جوازها و نگهداری از کیفیت ق اتحادیه هتلداران ارائه خدمات صنفی از قبیل ثبت قیمت 95200
 اتحادیه وانت بارها 95200
 اتحادیه یخسازان 95200
 اتروپن 35260
 نمایش –بازی آتش 96220
   سوزی  از آتش  جلوگیری  خدمات–  اداری های نشان آتش 91260
    سوزی  با آتش  مقابله  خدمات–  اداری های نشان آتش 91260
 اتصاالت آبرسانی تحت فشار 44160
 بستاتصاالت آز 37570
 اتصاالت استارت 46910
 اتصاالت باطری خودرو 46960



 756 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 اتصاالت پالستیکی درب و پنجره 36950
 اتصاالت چرخ 49129
 اتصاالت سوپاپ 43151
 اتصاالت فشار ضعیف 46212
 اتصاالت کابل فشار قوی 46212
 اتصاالت محور کالچ 43320
 اتو ترانسفورماتور 46121
 اتواسکوپ و چراغ معاینه دهان 48150
 ها اتواکسیالت 34170
  خدمات–اتوبانک 71100
 اتوبوس بیابانی 49112
 )با اتصال به خطوط برق(اتوبوس شهری  49112
 )دو طبقه(اتوبوس شهری  49112
 )یک طبقه(اتوبوس شهری  49112
 اتوبوس فرودگاهی 49112
 ده بدون رانن–اتوبوس، اجاره یا کرایه 73114
 اتومات استارت 46910
 اتوماتیک راهنمای خودرو 46960
 اتومبیل، کرایه یا اجاره، بدون راننده 73111
 خدمات –  و سایر منسوجات  پوشاک اتوی 97140
 اتی ژن 34170
 بافی اتیک 27911
 اتیل استات 34140
 اتیل پارابن 34140
 اتیل دی آمین تتراستیک اسید 34150
  پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و سایر گازهای نفت یا هیدروکربورهای گازی، بجز گاز طبیعیاتیلن، 33420
  تسهیالت–اجاره به شرط تملیک 71100
 اجاره صندوق پستی  68119
  تسهیالت–داری مالی اجاره 71100
 اجاق برقی 44817
 اجاق خورشیدی 44821
 اجاق ماکروویو 44817
 گاز فردار اجاق 44822
 گازهای رومیزی اجاق 44822
 دار گازهای کابین اجاق 44822



757 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 آجر چهارگوش از آرد فسیل سیلیسی 37310
 آجر ساختمانی مجوف از ماسه سنگ سیاه 37350
 آجر سفالی 37350
 ای آجر شیشه 37117
 آجر ضد اسید 37350
 آجر فشاری 37350
 دار آجر لعاب 37350
 ی دامجر لیسیدنآ 35260
 آجر ماسه آهکی 37350
 آجر ماسه سیمانی 37350
 آجر ماشینی 37350
 )اجرای کنسرت موسیقی (  و سازماندهی  تشویق–  موسیقی اجرای 96210
   تولید و عرضه–  موسیقی اجرای 96220
  خدمات–اجرای نقالی 96210
  خدمات–)بازی سیاه(اجرای نمایش روحوضی  96210
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه( امور عمومی  به   خدمات مربوط  – اجرایی 91119
   اجتماعی ریزی  برنامه  به  خدمات مربوط– اجرایی 91113
  ، خدمات  اجتماعی  امنیت  به  مربوط– اجرایی 91310
  ، خدمات  غیر نظامی  دفاع  به  مربوط– اجرایی 91250
  ، خدمات خارجه امور  های  وزارتخانه– اجرایی 91210
 آجرنما پرسی 37350
 آجرهای نسوز 37320
 حساب اجزا ماشین 45170
 تحریر اجزا و قطعات انواع ماشین 45170
 های حسابداری و صندوق اجزا و قطعات انواع ماشین 45170
 حساب اجزا و قطعات ماشین 45170
 امهبندی و پست کردن ن های اداری بسته اجزا و قطعات ماشین 45170
 )کپی(برداری  های نسخه اجزا و قطعات ماشین 45180
 اجزا و قطعات مبلمان 38160
 اجزاء الترناتور خودرو 46960
 اجزاء بخاری خودرو 43912
 ای از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی برای بنا یا مهندسی راه و ساختمان ساخته سازه اجزاء پیش 37550
 های خودرو اجزاء چراغ 46960
 اجزاء دلکو 46960
 اجزاء ساعت 48420



 758 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 اجزاء سیستم استارت 46910
 اجزاء سیستم قفل و بست خودرو 42992
 اجزاء قفل 42992
 اجزاء کولر خودرو 43912
 اجزاء و قطعات کاربراتور 43151
 اجزاء و قطعات موتورهای احتراق داخلی 43151
 اجزای اگزوز 49129
 وسایل نقلیه موتوری) و اتاق(ی بدنه اجزا 49231
 اجزای پالستیکی کالچ 49129
 )سیم و مهره(سنج  اجزای سرعت 49129
 اجزای سیستم ترمز 49129
 اجزای سیستم فرمان 49129
 اجزای فلزی بدنه وسایل نقلیه موتوری 49129
 اجزای مجموعه شیشه باالبر 49129
 بندی  بسته–آجیل 85400
 بندی شده بسته –آجیل 21530
 آچار بکس 42921
 آچار پنوماتیکی 44231
 آچار تخت 42921
 آچار رینگ 42921
 آچار رینگ آزاد کن 42921
 آچار شمع 42921
 آچار فرانسه 42921
 آچار قفلی 42921
 گیر آچار لوله 42921
 آچارهای آلن 42921
 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاوی 21119
 وراکی حیوانات از نوع گوسفندیاحشاء خ 21119
 احشاء خوراکی طیور 21121
   خدمات– احضار ارواح 97990
 آخال ابریشم، حالجی نشده یا شانه نشده 39211
 آخال الیاف دست ساخت 39216
 آخال پشم یا موی نرم یا زبر حیوانات 39212
 یکن آخال پشم یا موی نرم یا زبر حیوانات از ماشین پشم پاک 39213
 کنی پاک آخال پنبه بجز آخال ماشین پنبه  39214



759 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول    کد

 آخال چرم، گرد، پودر، و خاکه چرم 39220
 آخال و ضایعات ترکیبات آهن 39340
 آخال و ضایعات طال یا فلزات روکش شده با طال 39331
 )بجز طال (یا روکش شده با فلزات قیمتی) بجز طال(آخال و ضایعات فلزات قیمتی  39332
 های الکتریکی مصرف شده ها و انباره ها، باطری های الکتریکی اولیه؛ قوه ها و انباره ها، باطری آخال و ضایعات قوه 39380
 آخال و ضایعات کاغذ یا مقوا 39240
 آخال و ضایعات مس، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی و قلع 39360
 ستیکقیچی و ضایعات انواع پال آخال، دم 39270
 های حاصل از آن و پودر و دانه) بجز کائوچوی سخت(قیچی و ضایعات کائوچو،  آخال، دم 39250
  یا قرارداد الزحمه  حق اخذ ویزای مسافرتی تورهای خارجی بر اساس 67811
 )خاک سرخ(اخرا  16120
   به  مربوط  اداری  خدمات– های تجاری  آرم ادارات 91138
   به  مربوط  اداری  خدمات–  اختراعات  ثبت ادارات 91138
   مستقر در خارج  مطالعه های  اتاق اداره 91210
   پلیس های  آزمایشگاه اداره 91260
  شنا  استخرهای اداره 96520
 ها  استودیوم اداره 96520
   سرپوشیده در فضای  ورزشی   امور تسهیالت اداره 96520
   امور دو صحرایی اداره 96520
  کارگر  امور مبادله اداره 91138
   نمایشی  نور در هنرهای  تجهیزات  به  امور مربوط اداره 96290
   نمایشی  نور غیر از هنرهای  تجهیزات  به  امور مربوط اداره 96130
   چندمنظوره  فرهنگی  تسهیالت  به  امور مربوط اداره 96230
  باز  در فضای  ورزشی ت تسهیال  به  امور مربوط اداره 96520
   عمومی های  بیمارستان اداره 91122
   تفریحی های  پارک اداره 96520
   سرگرمی های  پارک اداره 96910
   نمایشی  بجز هنرهای  صحنه  پشت اداره 96130
   نمایشی  هنرهای  صحنه  پشت اداره 96290
   بلیط  خدمات  تئاتر شامل اداره 96230
   اسکی های   تپه دارها 96520
   نمایشی  غیر از هنرهای  صدا برای  تجهیزات اداره 96130
   نمایشی  هنرهای  صدا برای  تجهیزات اداره 96290
  نمایشی  هنرهای  تسهیالت اداره 96230
   تفریحی  ورزشی  تسهیالت اداره 96520



 760 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

  منابع مالی خارجیاداره تمامی امور مربوط به تهیه 71100
   مجرمین  تهذیب اداره 91280
   عمومی های  توالت اداره 97990
 های اپرا شامل خدمات بلیط اداره خانه 96230
   عمومی  پرستاری های  خانه اداره 91122
   بلیط  خدمات  موسیقی شامل های  خانه اداره 96230
   دارالمساکین اداره 91280
   تفریحی های آهن  راه اداره 96910
   تنیس  بازی های  زمین اداره 96520
   ورزشی های  زمین اداره 96520
 ها  زندان اداره 91280
 های رقص اداره سالن 96520
  بلیط  خدمات  شامل  کنسرت های  سالن اداره 96230
   بلیط  خدمات  شامل  موسیقی های  سالن اداره 96230
 یحیاداره سواحل تفر 96520
   مشابه های  و سرگرمی  شهربازی اداره 96910
   مستقر در خارج های  کتابخانه اداره 91210
   عمومی  دندانپزشکی های  کلینک اداره 91122
  ای  سکه  سرگرمی های  ماشین اداره 96930
   آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس اداره 91121
   ورزشی  مدارس اداره 96620
   بوکس  رینگ  به  مربوط دارها 96520
 ها  زندان  ویژه  مزارع اداره 91280
 ها  زندان های  مکان اداره 91280
   مسابقه های  میدان اداره 96520
   عمومی های  خانه  نقاهت اداره 91122
 ها  نوانخانه اداره 91280
   پلیس  دائمی  نیروهای اداره 91260
  پلیس کی کم  نیروهای اداره 91260
   پلیس  ویژه  نیروهای اداره 91260
   مأخذ مستقر در خارج  خدمات ، ارائه اداره 91210
 آدامس 23670
 آدامس طبیعی 23670
 آدامس طبیعی بدون قند 23670
 آدمک آهنی 38520



761 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 ادو توالت زنانه 35323
 ادو توالت مردانه 35323
 بازی ادوات آتش 35460
 ادوکلن 35323
 بندی  بسته–ها ادویه 85400
 آوری شده یا نشده ها، اعم از عمل ادویه 01620
 ادیومتر 48120
   خدمات–ادیومتری 93191
 دیده اجتماعی ارائه خدمات به زنان آسیب 97910
 ارائه خدمات به کودکان خیابانی 97910
 ارائه خدمات در رابطه با زایمان دام 93220
 رائه خدمات در مهد کودکا 93321
  کودکان و خردساالن  به ارائه خدمات سرپناه روزانه و آموزش مقدماتی 93321
 ارائه خدمات فرزند خواندگی 93322
 ، خدماتdisplay bundleارائه لیست مکالمات تلفن ثابت  84122
  احیاء  به  مربوط  اداری  خدمات– اراضی 91131
   بهبود و توسعه  به  مربوط اری اد  خدمات– اراضی 91131
 آرام بند درب 42992
   خدمات–  و ناخن  دست آرایش 97220
  ای  مشاوره ، خدمات  صورت آرایش 97220
   مسکن  استانداردهای ارزیابی 91123
 ، خدماتmessagingارسال پیام تلفن ثابت  84122
 وسیله تلفن همراه، خدمات ارسال داده به 84131
   ملی  پست  تشکیالت ارسال محموله های پستی به تمام نقاط کشور و خارج از کشورتوسط  68112
 )رالکار(آرسنیک معدنی  16190
 ارغوان 01510
 ارکیده 01510
 ارگ با صفحه کلید 38310
 آرمیچر 46131
 آرمیچر الترناتور 46960
 آرمیچر دینام خودرو 46960
 اره برقی 44216
 )دستی(بری  اره چوب 42921
 )دوالت(بری  اره رادیال چوب 44222
 )دستی(اره فارسی بر چوب  42921



 762 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد  

 اره فلکه نجاری 44222
 اره ماهی 04120
 اره نجاری چند کاره 44222
  خدمات بیمارستان–ارولوژی و کلیه 93110
 ارومای پرتقال 23999
 ارومای لیموترش 23999
 )قرص(ین اریترومایس 35260
 اریس 23670
 آزاد 04120
 )ایی کپور نقره(آزاد پرورشی  04110
 آزالیا 01510
 ازگیل 01349
 خدمات – دندان آزمایشات 93123
   خدمات–شناسی بالینی آزمایشگاه آسیب 93191
   خدمات–شناسی تشریحی آزمایشگاه آسیب 93191
   خدمات–آزمایشگاه تشخیص طبی 93191
   دام  برای  فنی  و خدمات ایشگاهآزم 93220
   سایر حیوانات  برای  فنی  و خدمات آزمایشگاه 93290
  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات– پزشکی های آزمایشگاه 93191
   اداره–  پلیس های آزمایشگاه 91260
 های کامپیوتری آزمایش برنامه 83160
 آزوریت 14210
 ازون برون 04120
 س تبلیغاتی، خدماتآژان 83610
 بندی اسانس بسته 23999
 اسانس پرتقال 23999
 اسانس چای 23914
 اسانس روغنی غلیظ و رقیق 35410
 اسانس زیره 23999
 ها اسانس سبزی 23999
 اسانس گل محمدی 23999
 اسانس لیموترش 23999
 اسانس مصنوعی 35410
 اسانس میوه 23999
 مواد به کار رفته در نساجی و جوشکاری و آبکاریهای شیمیایی و  اسانس 35420



763 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول    کد

 آسانسور حمل انسان 43540
 آسانسور حمل خودرو 43560
 آسانسور محل کاال و بار 43560
 دار، پلکان متحرک و راهروهای متحرک های باال کشنده محفظه آسانسور، چرخ 43540
  انواع نژادها–اسب ایران 02113
 سب ترکمنا 02113
 اسب چناران 02113
  انواع نژادها–اسب خارجی 02113
 اسب خزر 02113
 اسب سیستانی 02113
 اسب عرب 02113
 باغ اسب قره 02113
 اسب کردی 02113
 های پالستیکی اسباب بازی 38560
 های الستیکی اسباب بازی 38560
 بازی عروسکی به شکل سایر موجودات اسباب 38520
 )بجز دوچرخه(دار مخصوص سواری  های چرخ بازی سبابا 38510
 اسبله 04120
 اسپات فیلیوم 01510
 اسپاگتی 23710
 اسپرس 01910
 بذر –اسپرس 01940
 بیوتیک اسپری آنتی 35260
 کننده موضعی حس اسپری بی 35260
 یاب اسپری ترک 35490
 اسپری جلدی زخم 35260
 اسپری جلدی قارچ 35260
 کن سپری شیشه ماتا 35334
 اسپری ضد التهاب موضعی 35260
 اسپری ضد سرماخوردگی 35260
 کننده دهان اسپری ضد عفونی 34620
 اسپری قالب 35490
 اسپری موبر 35323
 کننده های پاک اسپری 35334
 های خوشبوکننده بدن اسپری 35323



 764 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول    کد

 های خوشبوکننده محیط اسپری 35331
 ) اسپکترو گراف–اسپکترو فتومتر(اسپکترومتر  48253
 اسپیکر کامپیوتر 45260
 استات کلسیم 34120
 استات منگنز 34120
 استارت اتوماتیک قابل تنظیم 46910
 )استارت موتور(استارتر  46910
 های فلورسنت استارتر المپ 46212
 های گازی استارتر المپ 46212
 استالدئید 34170
 تامپاس 38912
 استان آمونیوم 34140
 استانبولی 42931
   توسعه–  معادن  ایمنی استانداردهای 91133
    نظارت–  معادن  ایمنی استانداردهای 91133
  اداری   خدمات– استانداردهای ساختمان 91133
    مقررات  تنظیم  خدمات–  ساختمان استانداردهای 91133
 آموزان ات مدارس دانش خدم–استثنایی ابتدایی 92190
  خدمات آموزش دبیرستان–استثنایی 92220
 استخر روباز 96520
 استخر سرپوشیده 96520
 استخر شنا 96520
   ایمنی  استانداردهای  توسعه– استخراج 91133
   پشتیبانی  به  مربوط  اداری  خدمات– استخراج 91133
   اطالعات  خدمات– استخراج 91133
   ایمنی  بر استانداردهای  نظارت– تخراجاس 91133
 )زغال سنگ حرارتی(استخراج و آگلومراسیون لینیت  11030
   اداره– شنا استخرهای 96520
 های شنا، روکش پالستیکی استخر 88170
 استر گلیسیرید 34120
 )با استفاده از گازاتیلن اکساید(استرلیزاسیون پودر بچه  35323
 ون کود حیوانیاسترلیزاسی 34616
 های عمل استرلیزه کردن اتاق 85340
 استرلیزه کردن وسایل و متعلقات اتاق عمل 85340
 استرها و مشتقات 34180



765 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول    کد

 استرهای پنتااریتریتول 34180
 استری فوری خودرو 35110
 ای استری کوره 35110
 های رنگ استری 35110
 دارها، خدمات شارژینگاستفاده اختصاصی از م 84110
 استکان تایپت 43151
 ای استکان شیشه 37193
 استن 34170
 استوپ ترمز 46910
   صداگذاری  خدمات–استودیو 96112
   خدمات– صدا استودیو ضبط 96111
   اداره–ها استودیوم 96520
  خدمات–استودیوی فیلمبرداری 96121
 استیب نیت، آنتیموان، سنگ سرمه 14290
 استیک 21132
  دی متیل استوبتائین استیل آمیدو پروپیل 34150
 )مسکن فردی(استیموالتور  48120
 آسفالت 37930
 آسفالت و آسفالتیت طبیعی 15330
 اسفناج 01239
  بذر–اسفناج 01540
 اسفناج مرتعی 01239
 اسفنج طبیعی دارای منشاء حیوانی 04920
 اسکاچ 36940
 )ل به ابرمتص(اسکاچ  36390
 اسکاچ صنعتی 37910
 اسکار 04110
 اسکالپ وین 48150
 اسکتور برقی 49913
 اسکریپر 44423
 ، خودرو)ها تراشنده(اسکریپرها  44423
 اسکلت طبیعی 38996
 اسکلت فلزی 42110
 اسکلت فلزی سیار چادرهای صحرایی 42110
 ای اسکلت فلزی گلخانه 42110



 766 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول    کد

 اسکلت فلزی خود ساخته، نصب در محل 89320
 اسکلت واگن 49540
  کشی اسکلت بام بندی و آهن اسکلت 54522
 کشی ساختمان بندی و آهن اسکلت 54521
 اسکله دریایی 49390
  خدمات–رانان اسکله قایق 96590
 اسکنر کامپیوتر 45260
 های آبی و سایر تجهیزات برای ورزشاسکی روی آب، تخته اسکی روی آب، تخته شناور شراعی  38420
 )دهنده توان دید نشان(اسالید المپ  48150
 اسالیس پیاز 21390
 ها اسالیس سبزی 21390
 زمینی اسالیس سیب 21390
 اسالیس سیر 21390
 اسالیس موسیر 21390
 اسالیس میوه 21550
 اسلب 37690
 اسلت مداد 38911
 اسمارتیز 23670
 وقی و گواهی، خدماتاسناد حق 82130
 اسناد حقوقی و گواهینامه، خدمات تهیه 82130
 اسناد رسمی، خدمات تنظیم 82130
 )بر پایه آرد گندم(اسنک آردی آماده طبخ  23150
 آسیاب پالستیک 44915
 آسیاب چوب 44222
 سازی آسیاب رنگ 44917
 آسیاب کردن قهوه 88111
 اسید استاریک 34120
 تیکاسید اس 34120
 اسید اگزالیک 34140
 اسید اولئیک 34120
 اسید بنزوئیک 34140
 اسید بوریک 34230
 اسید پیرو فسفات دی سدیک 34230
 اسید پیرو فسفات سدیم 34230
 اسید تانن 34320



767 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 اسید تانیک 34320
 اسید ترفتالیک 34140
 ها و استرهای آن اسید سالیسیلیک و نمک 35210
 اسید سولفامیک 34230
 اسید سولفوریک 34611
 اسید سولفونیتریک 34611
 اسید سولفونیک 34230
 اسید سیتریک 34140
 اسید فرمیک 34120
 اسید فسفریک 34230
 اسید فلوریدریک 34230
 اسید فوماریک 34140
 اسید کربنیک 34230
 اسید کرومیک 34230
 اسید کلرو سولفوریک 34230
 )جوهر نمک(اسید کلریدریک  34230
 اسید گالیک 34140
 اسید الکتیک 34140
 ) جوهر شور–اسید ازتیک(اسید نیتریک  34611
 اسید نیتریک، اسیدهای سولفونیتریک، آمونیاک 34611
 های اسیدی حاصل از تصفیه اسیدهای منو کربوکسیلیک چرب صنعتی؛ روغن 34120
 آسیاب گندم چکشی 44513
 )غلطکی(اب والسی آسی 44513
 )کننده مواد غذایی یکنواخت(اسیالتور  44515
 آش آماده 23992
  خدمات–آشپز شخصی 98000
 خدمات ارائه شده توسط –)مستخدمین خانگی(آشپزها  98000
  زیبایی از طریق  خدمات– قرمز  مادون اشعه 97290
  زیبایی از طریق  خدمات–  ماوراءبنفش اشعه 97290
   صدور پروانه–  ساختمان اشغال 91133
 اشیاء تزیینی 37222
 اشیاء تزیینی فلزی 42996
 های معوقه اصالح حساب 85920
   ریش  صورت و آراستن اصالح 97210
   هنری  کارهای اصالح 96320



 768 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 ها اصالح کتاب 84510
  خدمات– مو  کردن اصالح و کوتاه 97210
 ده قیر جهت تولید عایق رطوبتیکنن اصالح 34740
 اصناف اتحادیه متر فروشان 95200
  وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–  آفتاب  حمام  ویژه های اطاق 97230
  خدمات بیمارستان–اطفال 93110
 خدمات -)118(اطالعات تلفن  84121
   به  مربوط  خدمات–  آموزشی  عمومی اطالعات 91121
   خدمات–  نظامی اطالعات 91240
   به  مربوط  اداری  خدمات–  نظامی اطالعات 91240
 اطلسی 01510
 ها های مالیات رسمی، بازدید اظهارنامه اظهارنامه 82320
 ها های مالیات رسمی، مهیاسازی اظهارنامه اظهارنامه 82320
   خدمات–  عمومی پزشکی اعتبارات 91122
  خدمات بیمارستان–واناعصاب و ر 93110
 اعضای مصنوعی بدن انسان 48170
  خدمات–اعطای اعتبار 71100
 اعطای تسهیالت در بانکداری غیر ربوی در قالب عقود اسالمی 71100
 بندی تایر  سازی منسوج استخوان آغشته 35510
   کنترل  به  مربوط  اداری  خدمات– آفات 91131
  بذر–آفتابگردان 01530
 آفتابگردان زینتی 01510
 آفتابگیر 36990
 آفتابه پالستیکی 36490
 آفتامات برق خودرو 46910
 کش میکروبیولوژیک آفت 34620
 ها کش آفت 34620
  ای  حرفه بخشی  توان–افراد بیکار 93324
  ای  حرفه بخشی  توان– افراد معلول 93324
 افزودنی روغن موتور 35490
 افسار چرمی 29210
 افسار غیر چرمی 29210
 ها، حرارتی، روکش فلزی افشانه 88211
 ، خدماتcall displayافشای مکالمه تلفن ثابت  84122
 اقاقیا 01510



769 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 آکالیف 01510
 اکریلونیتریل 34150
 های جلو و عقب اکسل 49129
 اکسید ارسنیک 34220
 اکسید آلومینیوم 34220
 مواناکسید آنتی 34220
 اکسید آهن 34220
 اکسید تیتانیوم 34330
 اکسید روی 34220
 اکسید سرب 34220
 اکسید کبالت 34220
 اکسید کرم 34220
 اکسید کلسیم 34220
 اکسید مس سیاه 34220
 اکسید مس قرمز 34220
 اکسید منیزیم 34220
 اکسید مولیبدن 34220
 اکسید نیکل 34220
 اکسیدان 35323
 آکمه آ 01510
 اکو 47331
  کرایه–اکو 73210
 آگات 16310
 اگلونما 01510
 های بازرگانی و مشابه آن های تجاری، کاتالوگ آگهی 32530
 های تبلیغاتی و خدمات عکاسی مربوط به آن، خدمات آگهی 83812
 آالت موسیقی زهی 38320
   یا اجاره آالت موسیقی، کرایه 73240
 بازی صورت اسباب بهآالت و ادوات  38560
 آلبالو 01349
  بذر–آلبالو 01530
 آلبالو خشک 01350
 آلدئیدها و مشتقات 34170
 )گیری دندان ماده قالب(الزینات  35290
 آلسترومریا 01510



 770 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 آلفا ولفین سولفونه 34110
 آلفاپاینن 35490
 آلکیل بنزن 34170
 )زاج سفید(آلن دوپتاس  34240
  بذر–آلو 01530
 آلو خشک 01350
 آلوئه ورا 01239
   در مورد استانداردهای  انتشار اطالعات– آلودگی 91123
 ، بجز کوراندم مصنوعی)اکسید آلومینیوم(آلومین  41432
 آلومینیوم کلراید 34240
 آلومینیوم، کار نشده 41431
 آلونیت 14230
 آلیاژ فسفرمس 41413
 پلیمریآلیاژهای  34710
 آلیوم 01510
   خدمات–ام آر آی 93191
 ام دی اف 31440
 ام دی اف مالمینه روکش دار 31440
  خدمات–آمادگی 92110
  خدمات آموزشی ارائه شده در–آمادگی 92110
 سازی الیاف اکریلیک آماده 26210
 سازی الیاف بی سی اف آماده 26210
  استر سازی الیاف پلی آماده 26210
 آمید سازی الیاف پلی  آماده 26210
 پروپیلن سازی الیاف پلی آماده 26210
 سازی الیاف ویسکوز آماده 26210
   ساختمانی های  محوطه سازی آماده 54320
   معدنی های  محوطه سازی آماده 54320
 سازی مواد اولیه چینی و سرامیک آماده 37990
   دولتی  ادارات  خدمات–آمار 91113
 آمارانتوس 01510
 آمارشناسان مشاور، خدمات مربوط 83139
 آماریلیس 01510
 )برای پر کردن دندان(امالکام  35290
 امپر متر 48243



771 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 فایر بدون سیم امپلی 47331
 )شربت(سیلین  آمپی 35260
 )قرص(سیلین  آمپی 35260
 رایی تحقیقوسیله خدمات اج امتحان متقاضیان کار به 85111
صورت تازه، سرد شده یا  امعاء و احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، االغ، قاطر یا قاطر پوزکی به 21119

 منجمد
 امالح سرب آبکاری 35490
 امالح مس آبکاری 35490
 امالح نیکل آبکاری 35490
 آمور 04110
 امور اصناف 95200
  زیر آب  اتیامور تعمیر 54230
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه (  به  مربوط  اداری  خدمات– امور عمومی 91119
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه (  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– امور عمومی 91119
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه (  به مربوط   اجرایی   خدمات– امورعمومی 91119
  خدمات–دانشگاهی موزش پیشآ 92220
  خدمات مربوط به–آموز آموزش حیوانات دست 97990
  خدمات–آموزش دبیرستانی 92220
  خدمات–)کاردانی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات–)کارشناسی ارشد(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات–)کارشناسی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات معادل–آموزش کاردانی 92310
  خدمات معادل–آموزش کارشناسی ارشد کارکنان 92310
  خدمات معادل–آموزش کارشناسی کارکنان 92310
  خدمات–ای آموزش متوسطه حرفه 92230
  خدمات–آموزش متوسطه فنی 92230
   به  مربوط  اداری ، خدمات آموزش 91121
   عمومی  اطالعات به   مربوط ، خدمات آموزش 91121
 )شربت(آموکسی سیلین  35260
 امولسیفایرهای 35490
 )ترکیب آب و قیر(امولسیون قیر  33500
 امولسیون خوراکی 23999
 آمونیاک خالص 34611
 امیتیت 16310
  بذر–انار 01530



 772 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 انار خزر بردسکن 01349
 ریز انار رباب نی 01349
 وهانار سا 01349
 انار شیشه کپ فردوس 01349
 انار نادری بادرور 01349
 آنالیزر کامپیوتری 45240
 آناناس 01310
  فیلم سینمایی انبار کردن 96141
   ویدئویی  نوارهای انبار کردن 96141
   به  مربوط  اداری  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
  رسانی  اطالع  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–  و انبارکردن انبارداری 91135
 های الکتریکی انباره 46420
 انبردست 42921
 انبه 01310
   تلویزیون های  برنامه انتخاب 96160
   رادیویی های  برنامه انتخاب 96160
 وسیله دیگران بهانتخاب کارکنان اجرایی برای استخدام  85111
 وسیله دیگران انتخاب متقاضیان کاربرای استخدام دائمی به 85112
 وسیله دیگران انتخاب متقاضیان کاربرای استخدام موقتی به 85112
    به  مربوط  اداری ، خدمات انتخابات 91119
   آلودگی  در مورد استانداردهای انتشار اطالعات 91123
   در مورد مسکن  عمومی انتشار اطالعات 91123
 انتشار بر مبنای مزد یا قرارداد 89110
 انتشار پول، غیر بانک مرکزی 71559
 ، خدماتcall waitingانتظار مکالمه تلفن ثابت  84122
 انتقال الوار از میان جنگل 86140
 انتقال برق 69112
 های محافظتی وسیله ماشین انتقال به 85240
 ها،خدمات ه انتقال داد 84150
 ، خدماتcall forwardingانتقال مکالمه تلفن ثابت  84122
  مخابراتیVHFآنتن  47403
 آنتن ماهواره 47403
 )دستگاه گرداننده آنتن(گردان  آنتن 47403
 آنتوریوم 01510



773 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 آنتی فرمین 34620
 انجام امور خدمات شهری 91111
 ها عالی بانک های شورای  زمینه ایجاد تسهیالت، هماهنگی و پیگیری وظایف و مسئولیتانجام تمامی امور در 71100
 انجام خدمات شهری و نوسازی 91111
 های ارزی کشور ها و پرداخت انجام عملیات مربوط به دریافت 71100
 انجام مطالعات الزم در مورد انتشار اوراق بهادار 71100
 انجل 04110
 اع خمیر مرغانجماد انو 88111
 انجماد انواع گوشت طیور 88111
 انجماد مرغ 88111
 انجمادانواع گوشت قرمز 88111
 انجمن تخصصی معلولین 93329
 انجمن جامعه معلولین ایران 93329
 ماندگان ذهنی انجمن حمایت از عقب 93329
 انجمن دو و میدانی بانوان کشور 96520
 انجمن صنفی 95200
 های ایران علمی ارتودنتسیتانجمن  95120
 انجمن علمی ارولوژی 95120
 انجمن علمی آسم و آلرژی ایران 95120
 انجمن علمی آموزش بهداشت ایران 95120
 شناسی انجمن علمی انگل 95120
 نجمن علمی ایمولوژی و آلرژیا 95120
 انجمن علمی بیوشیمی 95120
 انجمن علمی پاتولوژی 95120
 لمی پرتو درمانی سرطانانجمن ع 95120
 های ایران انجمن علمی پروستودنتیست 95120
 انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا 95120
 انجمن علمی پزشکان عمومی 95120
 انجمن علمی پزشکان قانونی 95120
 انجمن علمی پزشکان کودکان 95120
 انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران 95120
 زشکان نوزادانجمن علمی پ 95120
 ای انجمن علمی پزشکان هسته 95120
 انجمن علمی جامعه جراحان 95120
 انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و زیبایی 95120



 774 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول   کد

 انجمن علمی جراحان فک و صورت 95120
 انجمن علمی جراحان قلب و عروق 95120
 انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی 95120
 راحان کودکانجانجمن علمی  95120
 انجمن علمی رادیولوژی 95120
 انجمن علمی روانپزشکی 95120
 های ایران شناسی و مسمومیت انجمن علمی سم 95120
 انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی 95120
 انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژی 95120
 انجمن علمی قلب و عروق 95120
 رسانی پزشکی می کتابداری و اطالعانجمن عل 95120
 انجمن علمی گوش و گلو و بینی و سر و گردن 95120
 انجمن علمی متخصص باروری و ناباروری 95120
 های عفونی و گرمسیری انجمن علمی متخصصان بیماری 95120
 انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوری اسالمی ایران 95120
 ن گوش و کبدانجمن علمی متخصصا 95120
 انجمن علمی نفرولوژی 95120
 انجمن علمی هماتولوژی اتکولوژی 95120
 شناسی انجمن علمی ویروس 95120
 انجمن کارفرمایان 95120
 انجمن مدیران 95120
 …های حمایت از بیماران خاص نظیر بیماران کلیوی، بیماران دیابتی، تاالسمی و انجمن 93329
 ریهای کارگ انجمن 95200
 پیازی انجیر پوست 01310
 انجیر خشک 01350
 انجیر سبز اصطهبان 01310
 انجیر سیاه لرستان 01310
 انجیر منجیفی کرمانشاه 01310
   مقررات  به  مربوط  اداری  خدمات– انحصارات 91138
 )الئن(گیری کربن و اکسیژن مذاب  اندازه 48253
 )از فلزات قیمتی(اندهای آبکاری  38240
 آندهای محافظ خطوط نفت و گاز 46420
  خدمات تفسیر– اندوسکوپی 93122
 آندوکاتد 41412
 آندیو مرتعی 01239



775 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

  بذر–آندیو 01540
   خدمات–انرژی درمانی 93199
   به  مربوط  اداری ، خدمات ای  هسته انرژی 91132
   به  مربوط  اداری ، خدمات انرژی 91132
   اطالعاتی ، خدمات انرژی 91132
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات انرژی 91132
 انژیوکت 48150
 ، خدماتcall blockingانسداد مکالمه تلفن ثابت  84122
 شناسی انکوباتور کشت باکتری 48150
 انگشتی سوپاپ 43151
 انگلدوزر 44421
 دانه انگور بی 01330
 انیانگور شاه 01330
 انگور شاهرودی 01330
 انگور عسگری 01330
 انگورپیکانی 01330
 انگورکشمشی 01330
 ها  بزرگراه انهدام 54310
  بناها انهدام 54310
 ها  خیابان انهدام 54310
 ها  سایر سازه انهدام 54310
 های طبیعی؛ یخ و برف وشبو نشده، بجز آب، شیرین نشده و خ)شامل انواع آب معدنی و انواع آب گازدار شده(انواع آب  24410
 انواع آبپاش سیستم آبیاری تحت فشار 44160
 انواع ابر 36390
 )مخصوص زنان(برداری  انواع ابزار نمونه 48150
 وبانواع ابزار، انواع بدنه ابزار، انواع دسته ابزار، انواع بدنه و دسته جارو یا برس، انواع قالب کفش یا پوتین از چ 31911
 انواع آبزیان غیر ماکول 04210
  برقی انواع آبگرمکن 44817
  نفتی انواع آبگرمکن 44826
 های گازی انواع آبگرمکن 44826
 انواع اتصاالت لوله از آهن یا فوالد 41278
 بندی انواع اتل شکسته 48170
 انواع اتوبوس 49112
 انواع اتوهای برقی 44816
 گاز انواع اجاق 44822



 776 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول دک

 انواع آجر 37350
 انواع آجر پالستیکی 36950
 انواع آجر، بلوک، کاشی نسوز و سایر کاالهای ساختمانی از جنس سرامیک نسوز، بجز کاالهای از خاک سیلیسدار 37320
 دار  انواع آجر، بلوک، کاشی و سایر کاالهای سرامیکی از خاک سیلیس 37310
 )زیپ آجیل(انواع اجیل  21530
 انواع آچار و ابزار دستی 42921
 انواع آچارهای مخصوص 42921
 پز برقی انواع آرام 44817
 ها و کنسروهای ماهی انواع آرد، پودر و پلت غیر خوراکی از گوشت یا آحال گوشت، تفاله چربی گرفته پیه یا دنبه فراورده 21140
 انواع ارومای مرکبات 23999
 )…، آمبوالنس وپلیس(انواع آژیر  46910
 انواع آسا نسور 43540
 )…اسانس گیاهی و(های مواد غذایی  انواع اسانس و سایر افزودنی 23999
 های شیمیایی انواع اسانس 35410
 انواع اسپری 35260
 های دارویی انواع اسپری 35260
 های فلزی و سوله انواع اسکلت 42110
های مخصوص اسکیت  های مخصوص اسکیت روی یخ و کفش ات اسکی روی برف؛ کفشانواع اسکی روی برف و سایر تجهیز 38410

 روی زمین
 انواع آسیاب برقی 44816
 کن برقی انواع آسیاب و مخلوط 44816
 انواع آسیاب غالت 44513
 های دارای نقشه یا نمودار انواع اطلس و سایر کتاب 32240
 انواع آکاردئون 38330
 )شامل انواع ارگ بادی، آکوردئون و سازهای بادی برنجی(یقی بادی انواع آالت موس 38330
 .شود ها توسط نیروی برق تولید یا تقویت می انواع آالت موسیقی که صدای آن 38340
 ای و فلورسنت های رشته انواع الکترو المپ 46541
 )ربای الکتریکی آهن(انواع الکترو مگنت  46930
 بن یا گرافیتیانواع الکترودهای کر 46950
  سه فازACانواع الکتروموتور  46112
 انواع الکتروموتور با توان زیر یک اسب 46112
 انواع الکتروموتور باالی یک اسب 46112
 انواع الکتروموتور تک فاز 46111
 انواع الکتروموتور تک فاز اسنکرون 46112
 انواع الکتروموتور مینیاتوری 46111



777 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 ) باالی یک اسبDC(انواع الکتروموتورهای جریان مستقیم  46113
 انواع الکتروموتورهای یونیورسال زیر یک اسب 46112
 انواع الکل اتیلیک از مواد تخمیر شده 24110
 قیمتی های طبیعی یا مصنوعی قیمتی یا نیمه های صنعتی کار شده خاکه و پودر سنگ انواع الماس 38230
 انواع آلو 01349
 انواع انار 01349
 انواع آنتن تلویزیون 47403
 (UHF)انواع آنتن تلویزیون  47403
  (VHF)انواع آنتن تلویزیون  47403
 انواع آنتن تلویزیون رنگی 47403
 )آنتن کشویی(انواع آنتن رادیو پرتابل  47403
 انواع آنتن رادیو خودرو 47403
 انواع آنتن رادیو و تلویزیون 47403
 انواع انجیر 01310
 انواع انگور، تازه 01330
 انواع آهک 37420
 انواع اواپراتور 43913
 )DC به ACتبدیل (انواع اینورتر  46122
 انواع بادام 01360
 های تهویه یا واگردان خانگی انواع بادبزن، کالهک 44815
 انواع بادمجان 01239
 انواع بارج 49311
 .کند ئویی از نوعی که با گیرنده تلویزیونی کار میهای وید انواع بازی 38580
 انواع باسکول 43922
 MFانواع باطری سیلد  46420
 )های فالش برای دستگاه(های خشک  انواع باطری 46410
 )…برای رادیو، ضبط و(های خشک  انواع باطری 46410
 )برای لوازم ترانزیستوری(های خشک  انواع باطری 46410
 )ای جیوه(های خشک  ع باطریانوا 46410
 )ضد نشتی(های خشک  انواع باطری 46410
 )مینیاتوری(های خشک  انواع باطری 46410
 انواع باقال 01220
 انواع باالست الکترونیکی 46122
 انواع باند 35290
 )بلندگو(انواع باند  47331



 778 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 انواع بتون و مالت از قبل مخلوط شده 37510
 های گازسوز انواع بخاری 44822
 سوز های نفت انواع بخاری 44822
 انواع بر چسب کاغذی یا مقوایی 32197
 انواع برانکار 48180
 انواع برچسب 32197
 انواع برس مو 38994
 های برقی انواع برس 44816
 )خشک(ها  انواع برگه میوه 01350
 انواع برنج استان گیالن 01140
 رنج استان مازندرانانواع ب 01140
 های جنوبی و مرکزی انواع برنج استان 01140
 انواع بست کابل 42944
 )بر پایه شیر(انواع بستنی و بستنی یخی  22970
 ساز انواع بستنی 43913
 ای انواع بطری شیشه 37191
 ای انواع بطری و ظروف شیشه 37191
 ها و تیوپ پالستیکی انواع بطری 36490
 های پالستیکی واع بطریان 36490
 انواع بلبرینگ 43310
 انواع بلغور و پودر و پلیت غالت 23130
 انواع بلغور، زیره و پلت گندم و سایر غالت 23130
 انواع بلندگو 47331
 انواع بلندگوهای شیپوری 47331
 انواع بلندگوهای کاغذی 47331
  غیرکشباف-انواع بلوز زنانه 28234
 لوز کشبافانواع ب 28226
  انواع بلوز کشباف زنانه ودخترانه  28224
 انواع بلوس 35260
 انواع بند ساعت بجز بندهای فلزی 29230
 )بنزین پیرولیز(انواع بنزین  33310
 انواع به 01349
 انواع بوبین 46211
 ها انواع بوته 01510
 انواع بوش 42944



779 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 نام محصول کد

 انواع بوق خودرو 46910
 انواع بوگیر و معطرکننده هوا 35331
 انواع بولدوزر و انگلدوزر، خودرو 44421
 های تأسیسات حرارت مرکزی انواع بویلر و دیگ 42320
 …پسند و انواع بیدها، توری، برگ بو، شاه 01510
 انواع پاپیتال 01510
 انواع پادزهر 35260
 باف وی، کشباف یا قالبانواع پارچه مخمل و بلوش و انواع پارچه پرز حلق 28110
 بندی نشده در جای دیگر های تار و پود باف از نخ فلزی یا نخ جور شده یا فلز، طبقه انواع پارچه 27994
 های چوبی انواع پارکت 31210
 انواع پازل 38550
 بازی انواع پازل اسباب 38550
 انواع پاکت 32192
 )ها دتر جنت(ها  کننده انواع پاک 35321
 انواع پالت چوبی 31700
 ای های رشته انواع پایه المپ 46541
 های فلورسنت انواع پایه المپ 46541
 انواع پتانسیومتر 47120
 انواع پتو برقی 44813
 )بجز پتوی برقی(انواع پتو و زیرانداز نفری  27110
 زنی انواع پدو هلدر سمباده 37910
 انواع پرتقال 01320
 انواع پرچم 27120
 )پالستیکی(انواع پرده  36950
 ای درونی؛ واالن پرده یا تختخواب و پرده کرکره) شامل انواع پشت دری(انواع پرده  27130
 انواع پروفیل پالستیکی 36310
 انواع پریز، دو شاخه و سر پیچ 46212
 انواع پریزهای دیواری صنعتی 46212
 انواع پسته 01360
 رکباتانواع پکتین از پوست م 23999
 رو متحرک انواع پلکان و پیاده 43540
 های فلزی ها و برج ها و دکل انواع پل 42110
 برقی انواع پله 43540
 انواع پلوپز برقی 44817
 پز و تندپز برقی انواع پلوپز و آرام 44817



 780 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع پلیت و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوری، حساس شده، ظاهر نشده 48341
 انواع پماد 35260
 های دارویی انواع پماد و کرم و ژل و اسپری 35260
 انواع پمپ آب 43220
 های مایعات انواع پمپ برای مایعات، باالبرنده 43220
 )خالء(انواع پمپ هوا  43230
 انواع پمپ هوا یا خالء؛ کمپرسورهای هوا یا سایر گازها 43230
 های آبی انواع پمپ 43220
 نواع پنکها 44815
 انواع پودر آهنی و فوالدی 41116
 گیری انواع پودر قالب 34740
 کننده های پاک کننده و سایر فراورده انواع پودر و خمیر پاک 35334
 کننده انواع پودرهای پاک 35334
 انواع پودرهای دارویی خوراکی 35260
 انواع پودرهای صنعتی و معدنی 37990
  طبیعی دباغی شده یا آماده شدهانواع پوست نرم 28310
 انواع پوکه صنعتی و معدنی 37990
 انواع پوکه معدنی 37990
 انواع پولک دکمه و سایر اجزای دکمه؛ دکمه تکمیل نشده؛ اجزای زیپ 38924
 انواع پولی 43320
 انواع پیانو و سایر آالت موسیقی زهی دارای صفحه کلید 38310
 انواع پیچ 42944
 نواع پیچ و مهرها 42944
 گوشتی انواع پیچ 42921
 انواع پین 42944
 انواع پیاز 01239
 انواع پیازها 01510
  انواع پیراهن کشباف زنانه ودخترانه  28224
 انواع تابلوهای برق 46214
 انواع تابلوهای نقاشی 38960
 )دار های مخزن کشتی(انواع تانکر  49312
 )پشت وسایل نقلیه(ت انواع تانکر حمل مایعا 49221
 انواع تایمر الکترونیکی 48430
 انواع تایمر غیر الکترونیکی 48430
 )های تخلیه الکترونیکی برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541



781 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )ای های رشته برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541
 ) فلورسنتهای برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46541
 )های نئون برای المپ(انواع تجهیزات روشنایی  46542
 انواع تختخواب 38140
 انواع تختخواب چوبی 38140
 انواع تخته چند الیه 31410
 انواع تخم نطفه بلدرچین 02920
 دار اردک انواع تخم نطفه 02920
 دار شترمرغ انواع تخم نطفه 02920
 زدار غا انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد گوشتی انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد گوشتی انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد تخمگذار انواع تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد گوشتی انواع تخم نطفه 02920
 دار نطفه بوقلمون انواع تخم 02920
 بندی شده  انواع تخمه آجیل بسته–انواع تخمه آجیل 21530
 انواع ترازو 43922
 انواع ترازوهای حساس 48231
 انواع تراکتورهای کشاورزی 44140
 های بیمارستانی انواع ترالی 48180
 انواع ترانزیستور 47150
 گیری های اندازه  ترانسانواع 46121
 انواع ترب 01239
 انواع ترسیتور 47150
 انواع ترکیبات و خمیر برای تهیه محصوالت نانوایی 23180
 انواع ترموستات 48265
 انواع ترمینال الکتریکی 46212
 انواع ترمینال مخابراتی 47220
 انواع تری اک 47150
 انواع تریلر کشاورزی 44170
  تریلیانواع 49229
 انواع تسبیح 38999
 انواع تسبیح و شمارشگر نماز 38999



 782 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع تسمه انتقال نیرو 36240
 انواع تسمه نقاله 36240
 انواع تشک 38150
 انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده 32540
 انواع تفاله خشک 23310
 )موبایل(انواع تلفن همراه  47220
 های همگانی انواع تلفن 47220
 انواع تلویزیون رنگی 47313
 انواع تلویزیون سیاه و سفید 47313
 های مداربسته انواع تلویزیون 47313
 انواع تنباکو 01790
 های ورزشی انواع توپ 38440
 انواع توت جنگلی 01349
 انواع توت درختی 01349
 شک و سایر انواع توتفرنگی، توت سفید، توت سیاه، تم انواع توت شامل توت 01349
 فرنگی انواع توت 01349
 انواع توتون 01790
 انواع توربو جت و تروبو پراپلر 43132
 های بخاری های بخار آب و سایر توربین انواع توربین 43141
 های گازی غیر از انواع توربو جت و توربو پرایلر انواع توربین 43143
 های هیدرولیک چرخهای هیدرولیک و  انواع توربین 43142
 انواع تورهای ورزشی و متعلقات 27320
 انواع توری فلزی 42943
 انواع تیر پالستیکی 36950
 )…والیبال و بسکتبال و(های ورزشی  انواع تیرک 38440
 باف شرت و زیرپوش رکابی، سایر انواع جلیقه، کشباف یا قالب انواع تی 28225
 انواع تیغه اره نجاری 42921
 انواع تیغه بولدوزر و انگلدوزر 44429
 انواع تینر 35110
 انواع جارو برقی 44816
 )های الکتریکی ماشین(انواع جاروبک  46131
 انواع جاسوئیچی 42999
 انواع جرثقیل 43520
 بندی انواع جعبه پالستیکی بسته 36490
 انواع جعبه مقوایی 32153



783 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع جک 43510
 بندی کاال انواع جوال و کیسه از نوع مورد استفاده در بسته 27150
 )غیر کشباف(انواع جوراب  28210
 انواع جوراب کشباف 28210
 )پرینتر(انواع چاپگر  45260
 انواع چاشنی 35450
 انواع چاقو 42913
 انواع چتر 38921
 )از مواد نساجی(انواع چتر  27160
 …کاری و  آفتابی، انواع عصا، عصای صندلی شو، تازیانه، شالق سوارانواع چتر بارانی، چتر 38921
 انواع چتر نجات 27170
 انواع چراغ خواب 46531
 انواع چراغ قوه 46531
 های بیمارستانی انواع چراغ 46531
 های پارکی انواع چراغ 46539
 دار های پایه انواع چراغ 46531
 های خودرو انواع چراغ 46910
 )ها تقاطع(های راهنمایی  انواع چراغ 46920
 های نور افکن انواع چراغ 46539
 صورت خام و تصفیه شده، بجز چربی حاصل از گاو، گوسفند، بز، خوک و ماکیان انواع چربی و روغن حیوانی به 21620
 انواع چرخ حمل بار دستی 49930
 انواع چرخ خیاطی خانگی 44814
 نعتیهای ص انواع چرخ گوشت 44516
 انواع چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازی و سایر وسایل سرگرمی در اماکن تفریحی 38600
 های صنعتی دنده انواع چرخ 43320
 گوشت برقی انواع چرخ 44816
 انواع چسب 35420
 انواع چسب از مواد شیمیایی 35420
 های حیوانی و گیاهی انواع چسب 35420
 انواع چغندر 01239
 )در مدارات الکترونیکی(انواع چک  47120
  )…پوا، فستوکا و(انواع چمن  01510
 ها زن انواع چمن 44120
 انواع چوب برش داده شده 31100
 بندی  درجه–بندی انواع حبوب، بدون بسته 88111



 784 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )صورت اسپری به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 ) پودرصورت به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت طعمه به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت گچ به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت ماژیک به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 )صورت مایع به(کش خانگی  انواع حشره 34620
 های الستیکی انواع حلقه 36270
 انواع حوله آماده 27120
 انواع خازن 47110
 اع خاک رسانو 15400
 انواع خاک رنگبر 15400
 انواع خربزه 01341
 ها انواع خرچنگ 04210
 انواع خرما 01310
 انواع خشکبار بو داده شده 21530
 انواع خشکبار روکش شده 21530
 )پالستیکی(کش  انواع خط 36990
 انواع خمیرهای شیمیایی 35490
 )صورت نوار های خودتراش به غهشامل تی(تراش و تیغ خودتراش  انواع خود 42914
 انواع خودروهای برقی 49113
 انواع خودروهای بنزینی 49113
 انواع خودروهای دیزلی 49113
 انواع خودروهای گازی 49113
 انواع خودکار و خودنویس 38911
 انواع خیار 01239
 انواع داروها برای مصارف پیشگیری و درمانی 35260
  تزریقیانواع داروهای 35260
 انواع داروهای گیاهی 35260
 انواع داروهای مایع 35260
  غیرکشباف-انواع دامن زنانه 28233
 انواع دبه پالستیکی 36490
 ساخته چوبی انواع درب پیش 31600
 انواع درپوش پالستیکی 36490
 کوب انواع دروگر و خرمن 44130
 انواع دستکش ایمنی ورزشی 38440



785 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های الستیکی انواع دستکش 36260
 گیری برقی میوه انواع دستگاه آب 44816
 شمار انواع دستگاه اسکناس 45160
 )دستگاه تقویت صدا(فایر  انواع دستگاه امپلی 47331
 )سراجی(کن  انواع دستگاه خشک 44630
 های پرس سراجی انواع دستگاه 44630
 های تهویه انواع دستگاه 43912
 )پاور سوپالی(های منابع تغذیه  انواع دستگاه 46211
 های نوار نقاله انواع دستگاه 43560
 های ورزشی انواع دستگاه 38430
 انواع دستگیره 42992
 انواع دستگیره فلزی 42992
 انواع دستمال 27120
 انواع دسر 23999
 انواع دکمه 38923
  سردست فشاری و اجزای وابسته به آن؛ انواع دکمه؛ انواع زیپای، دکمه فشاری، دکمه انواع دکمه قابلمه 38923
 )ترمومتر(انواع دماسنج  48251
 انواع دو شاخه و سه شاخه برق 46212
 انواع دوچرخه 49921
 های پایی، بدون موتور انواع دوچرخه و سایر چرخ 49921
 انواع دوربین 48322
 … تاکومتر وشمار، متر، گام انواع دورشمار، تاکسی 48264
 انواع دوش حمام 42911
 انواع دیسک چرخ خودرو 49129
 انواع دیسکت کامپیوتری 45290
 (CD)های فشرده  انواع دیسک 45290
 انواع دیمرالکتریکی 46211
 انواع دیود 47150
 انواع رئوستا 47120
 )شوفاژ برقی(انواع رادیاتور حرارتی  44817
 رارت مرکزیانواع رادیاتورهای ح 44823
 انواع رادیو پخش خودرو 47321
 انواع رادیو دو موج 47311
 دار انواع رادیو ساعت 47311
 انواع رادیو ضبط و رادیو پخش 47311



 786 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های ورزشی و چوب چوگان انواع راکت 38440
 )…فرنگی و گوجه(انواع رب  23995
 گیر انواع رسوب 35430
 ذاییانواع رشته غ 23710
 انواع رله اتصال 46212
 های حفاظتی انواع رله 46212
 انواع رنگ خودرو 35110
 انواع رنگ صنعتی 35110
 های نساجی انواع رنگ 35110
 .انواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که حداقل چهار بار در هفته منتشر شود 32300
 . کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودانواع روزنامه، مجله و نشریات ادواری، که 32400
 های ابریشمی  از توری انواع روسری 27912
 های حاصل از تصفیه نفت انواع روغن 33330
 )روغن حل شونده(های روانکار  انواع روغن 35490
 سازی های مورد استفاده در صنایع رنگ انواع روغن 35110
 تیکیهای دیواری از مواد الس انواع روکش 36270
 ها های گرم و وسایل مشابه، سایر سالح انواع رولور، طپانچه و دیگراسلحه 44730
 انواع رومیزی 27120
 انواع ریسمان 27310
 انواع ریگ، شن، سنگ شکسته شده یا خرد شده، ماکادام، ماکادام قیردار، انواع دانه، تراشه و پودر سنگ 15320
 )های انتقال نیروباستثناء زنجیر(انواع زنجیر  42991
 های انتقال نیرو انواع زنجیر 43320
 انواع زیپ 38923
 انواع زیرپوش کشباف 28225
 انواع ژاکت مردانه 28221
 کننده کننده و ضد عفونی های پاک انواع ژل 35334
 انواع ژنراتورهای برق 46113
 )ها فلزی باشد بخش عمده آن(ساخته  های پیش انواع ساختمان 42110
 .شد ها توسط برق تولید یا تقویت می انواع سازهای موسیقی که صدای آن 38340
 انواع ساشه 35260
 انواع ساعت دیجیتالی 48420
 انواع ساعت دیواری 48420
 انواع ساعت دیواری و رومیزی 48420
 انواع ساعت رومیزی 48420
 انواع ساعت گشت و نگهبانی 48430



787 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نواع ساعت مچیا 48410
 انواع ساعت مچی و جیبی 48410
 انواع ساک و کیسه کاغذی 32152
 )مرتعی(ها خودرو  انواع سبزی 01239
 انواع سدوم 01510
 انواع سردخانه 43913
 انواع سرسیم 46212
 انواع سرکه 23994
 انواع سرم 35290
 انواع سرنگ 48150
 انواع سرو 01510
 ویاانواع سس از س 23995
 های مخلوط؛ آرد و پودر خردل؛ خردل آماده انواع سس؛ انواع چاشنی 23995
 های غذایی انواع سس 23995
 انواع سشوار برقی 44816
 انواع سطل پالستیکی 36490
 …انواع سطل، بیل و بیلچه، قالب و چنگک برای جرثقیل، حفرکننده و 43580
 انواع سعمک 48170
 انواع سفال 37350
 انواع سقف کاذب 37530
 انواع سکسیونر 46211
 …انواع سالح نظامی غیر از انواع رولور، طپانچه و شمشیر و 44720
 های نوری انواع سلول 47150
 انواع سماور و کتری برقی 44817
 انواع سماورهای برقی 44817
 انواع سنسور 48243
 انواع سنگ آهک بجز الشه آهکی 15200
  تزیینی تراورتنانواع سنگ 15120
 انواع سنگ تزیینی چینی 15120
 انواع سنگ تزیینی گرانیت 15130
 انواع سنگ تزیینی مرمر 15120
 انواع سنگ تزیینی مرمریت 15120
 انواع سنگ تزیینی و نما و سنگ لوح 15110
 انواع سنگ الشه آذرین و دگرگون 15200
 انواع سنگ الشه رسوبی 15200



 788 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع سنگبری 37610
 های قیمتی کار شده و کار نشده انواع سنگ 38220
 های مصنوعی قیمتی کار شده انواع سنگ 38220
 قیمتی کار شده و کار نشده های نیمه انواع سنگ 38220
 چرخه انواع سه 49921
 انواع سوپ و آش آماده 23992
 اه های مربوط به آن انواع سوپ و آش و فراورده 23992
 های تقلیل فشار انواع سوپاپ 43240
 انواع سورگوم 01190
 انواع سوزن خیاطی 42997
 )سوزن منگنه(انواع سوزن دوخت کاغذ  42997
 ها انواع سوسپانسیون 35260
 انواع سوند 48150
 انواع سوهان چوب 42921
 انواع سیانور معدنی 34270
 انواع سیب 01349
 از توتون یا بدل توتون) سیگارت(چروت، سیگار برگ کوچک، سیگار انواع سیگار برگ،  25010
 انواع سیلندر و کپسول گاز مایع 42220
 )معدنی(انواع سیلیکات  34270
 انواع سیم تابیده فلزی 42941
 انواع سیم جوش 42950
 دار انواع سیم مسی روکش 46320
 انواع سیمان 37440
 انواع سیموالتور 45230
 واع شارژر باطریان 46122
 انواع شاسی خودرو 49121
 انواع شامپو 35323
 کننده مو کننده و فر دهنده و زایل انواع شامپو و مواد براق 35323
 انواع شانه سر 38994
 انواع شانه و وسایل آرایشی مو 38994
 های برقی انواع شانه 44816
 انواع شربت دارویی 35260
 بیوتیک تیهای آن انواع شربت 35260
 های گیاهی انواع شربت 35260
 های ویتامینه انواع شربت 35260



789 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )شکر خام(انواع شکر  23510
 انواع شکالت 23660
 انواع شلتوک استان گیالن 01130
 انواع شلتوک استان مازندران 01130
 های مرکزی و جنوبی انواع شلتوک استان 01130
  غیرکشباف-بچگانهانواع شلوار  28235
  غیرکشباف-انواع شلوار زنانه 28233
  انواع شلوار مردانه  28221
 غیرکشباف-انواع شلوار مردانه 28231
 انواع شمارشگر دیجیتال 48263
 های مزبور های مشابه و قطعات مربوط و انواع نیام وغالف برای اسلحه انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و اسلحه 44750
 انواع شمع روشنایی 38999
 انواع شمع موتور 46910
 ها کوب  انواع شمع 44430
  غیرکشباف-انواع شورت 28234
 انواع شیر برقی 44812
 )بدون الکتوز(ای  انواع شیر میوه 22990
 انواع شیردوش 44180
 ها انواع شیره میوه 21400
 بندی انواع شیرینی بسته 23420
 انواع شیشه ساعت 37194
 برداری های فیلم انواع شیشه و فیلم عکاسی استفاده شده و ظاهر شده بجز فیلم 38942
 انواع شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و مداد نسجی عکاسی، استفاده شده ولی ظاهر نشده 38941
 های کار نشده انواع شیشه 37111
 انواع شیلنگ پالستیکی 36320
 انواع شیلنگ الستیکی 36230
 واع شیلنگ منسوجان 27998
 انواع صابون 35321
 انواع صابون و گلیسرین 35260
 انواع صافی از خمیر کاغذ 32198
 صورت قطعه، لوحه و صفحه انواع صافی از خمیر کاغذ به 32198
 انواع صدف 04220
 منظور پرورش مروارید انواع صدف به 04220
 انواع صدف خوراکی 04220
  الستیکیانواع صفحه و ورق 36220



 790 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 متر  میلی2/0تر از  انواع صفحه، ورق و نوار آلومینیومی با ضخامت بیش 41534
 متر  میلی15/0تر از  انواع صفحه، ورق و نوار مسی با ضخامت بیش 41514
 انواع صفحه، ورق، فیلم، فوبل، نوار، تسمه و سایر اشکال مسطح خود چسب از پالستیک 36920
 واع صفحه، ورق، نوار و فویل از سرب؛ پودر و فلس از سربان 41542
 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از قلع؛ پودر و فلس از قلع 41548
 انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از نیکل 41523
 انواع صندلی با چارچوب چوبی 38112
 انواع صندلی با چارچوب فلزی 38111
 لولیندار مع انواع صندلی چرخ 49922
 انواع صندلی، عمدتاً با چارچوب چوبی 38112
 انواع صندلی، عمدتاً با چارچوب فلزی 38111
 بندی انواع صندوق پالستیکی بسته 36490
 انواع صندوق نسوز 42993
 انواع ضبط صوت 47322
 )کاست(انواع ضبط صوت  47322
 انواع ضبط صوت نواری 47322
 انواع ضد انگل 35260
 )الستیک سخت(انواع ظروف صابون  36270
 انواع ظروف فلزی 42912
 انواع ظروف فلزی آشپزخانه 42912
 )الستیکی(های الکتریکی  انواع عایق 46940
 های نسوز انواع عایق 37330
 انواع عروسک 38520
 انواع عروسک به شکل انسان یا سایر موجودات 38520
 انواع عصا 38921
 انواع عینک 48312
 ها انواع غده 01510
 انواع غربال و الک دستی 38999
 گیری شده انواع غالت پوست 23150
 های منسوج انواع فتیله و لوله 27998
 های برقی انواع فرزن 44816
 باف نشده یا پرز پاشی نشده انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، بافته شده، منگوله 27220
 دار نواع کفپوش منسوج، گرهانواع فرش و سایر ا 27210
 باف شده انواع فرش و سایر انواع کفپوش منسوج، منگوله 27230
 )غیر الکتریکی(انواع فرهای نانوایی  44515



791 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )خانگی(انواع فریزر  44811
 انواع فالسک و یخدان 38999
 انواع فلنج 42944
 انواع فلورسنت، تنگستن و مولیبدنیوم 46541
 انواع فندک و اجزاء فندک 38994
 انواع فنر 42945
  برای فنر از آهن یا فوالد؛ فنرهای مسی انواع فنر و تیغه 42945
 کوئل انواع فن 43913
 انواع فوم 36390
 انواع فیبر 31440
 انواع فیش و مادگی آنتن 47403
 سوز   درونانواع فیلتر روغن، فیلتر بنزین و فیلتر هوا برای موتورهای 43915
 انواع فیلتر کاغذی 32198
 انواع فیلم پالستیکی چند الیه 36330
 انواع فیلم عکسبرداری و فیلمبرداری 35490
 انواع فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی، جگر و تخم ماهی، تازه یا سرد شده 21210
 ابه و سایر کاالهای چوبیانواع قاب چوبی برای تابلوهای نقاشی، عکس، آئینه یا اشیاء مش 31914
 انواع قارچ 01239
 های تفریحی انواع قایق 49490
 های تفریحی و ورزشی انواع قایق 49490
 های ورزشی انواع قایق 49490
 انواع قرص 35260
 )صورت قرص به(کش خانگی  انواع قرص حشره 34620
 بیوتیک های آنتی انواع قرص 35260
 کننده های پاک انواع قرص 35334
 های ویتامینه انواع قرص 35290
 انواع قطره و شیاف واوول و کاتریج و قلم دارویی 35260
 های دارویی انواع قطره 35260
 انواع قطعات پالستیکی کنتور گاز 36990
 هادی انواع قطعات نیمه 47150
 انواع قطعات و تجهیزات برودتی یا انجماد 43913
 قات دوچرخهانواع قطعات و متعل 49942
 انواع قفل 42992
 انواع قفل ایمنی 42992
 انواع قفل خودرو 42992



 792 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع قفل درب اتاق 42992
 انواع قفل درب ورودی ساختمان 42992
 آالت انواع قفل و یراق 42992
 انواع قفل ویراق 42992
 های آویز انواع قفل 42992
 های خودرو انواع قفل 42992
 های ساختمانی انواع قفل 42992
 های سراحی انواع قفل 42992
 های کارتی و الکترونیکی انواع قفل 42992
 های فلزی انواع قالب 42944
 انواع قند 23520
 انواع قو، زنده 02121
 بندی انواع قوطی پالستیکی بسته 36490
 انواع قیچی 42913
 های خودرو انواع قید و بست 49129
 )از الستیک سخت(انواع قیف  36270
 انواع کابل و سیم برق 46320
 های الیاف نوری انواع کابل 46320
 های فلزی انواع کابل 42941
 انواع کاج 01510
 )معدنی(انواع کاربید  34280
 انواع کارتن تبدیلی 32153
 انواع کارد آشپزخانه 42913
 ها و قیچی و تیغه آن) ها بجز برای ماشین(های برنده  انواع کارد و چاقو با تیغه 42913
 انواع کاروان متحرک 49222
 دان، قلمدان، جای مهر و لوازم مشابه دفتر کار یا میز کار، از فلزات پایه، بجز مبلمان دفتر کار انواع کازیه، کاغذ 42994
 انواع کاشی 37370
 انواع کاشی از مواد الستیکی 36270
 و انواع تقویم چاپی) انواع عکس برگردان(ل نوشته انواع کاغذ انتقا 32560
 دار انواع کاغذهای چسب 32197
 دهنده های کپیه و انتقال انواع کاغذ 32191
 انواع کاکتوس 01510
 .دار که برای سواری اطفال طراحی شده است های چرخ بازی انواع کالسکه عروسک؛ اسباب 38510
  انواع کامپیوتر خانگی 45210
  (PC)انواع کامپیوتر شخصی  45210



793 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع کانتینر 49221
 انواع کاهو 01239
 انواع کبریت 38998
 نشانی انواع کپسول آتش 42220
 )پودری(نشانی   انواع کپسول آتش 42220
 )گازی(نشانی  انواع کپسول آتش 42220
 CNGهای  انواع کپسول 42220
 یهای گیاه انواع کپسول 35260
  انواع کت مردانه  28221
 صورت اوراق مجزا، بجز آگهی تبلیغاتی های چاپ شده، بروشور، جزوه و مطبوعات همانند، به انواع کتاب 32210
 های برقی انواع کتری 44817
 انواع کدو 01239
 انواع کراکر وتوک 23420
 انواع کرم 35260
 انواع کرم گیاهی 35260
 مادهاها و پ انواع کرم 35260
 های آرایشی و بهداشتی انواع کرم 35323
 کننده های پاک انواع کرم 35334
 های الستیکی انواع کش 36220
 انواع کفپوش با بنیان کاغذ یا مقوا 32196
 )رول یا صفحه(انواع کفپوش پالستیکی  36910
 های الستیکی انواع کفپوش 36270
 )دستی(روب  انواع کف 38993
 های مشابه  کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناستیک، انواع کفش تمرین ورزشی و کفشانواع 29420
 دوز انواع کفش دست 29330
 های صنعتی انواع کالچ 43320
 انواع کاله ایمنی ورزشی 38440
 انواع کاله و دستکش ایمنی ورزشی 38440
 انواع کلم 01239
 انواع کلوچه 23420
 )سویچ(اع کلید انو 42992
 انواع کلید و پریز ساختمانی 46212
 )زیر یک کیلو ولت(انواع کلیدهای برق  46212
 های صنعتی انواع کلید 46212
 انواع کلیدهای هوایی 46212



 794 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع کمباین 44130
 های تبرید انواع کمپرسورهای دستگاه 43913
 انواع کمربند پالستیکی 36990
 انواع کنتاکتور برق 46212
 انواع کنتاکتور و رله اتصال 46212
 انواع کنتور برق و آب و گاز 48263
 انواع کنتورهای آب 48263
 انواع کنتورهای برق 48263
 انواع کنتورهای گاز 48263
 انواع کندانسور 43913
 انواع کنسانتره 23310
 )تبجز کنسانتره مرکبا(انواع کنسانتره میوه  23991
 های غذایی انواع کنسرو سس 21390
 انواع کنگر 01239
 انواع کولرآبی 43912
 انواع کولرگازی 43912
 های راکتانسی و اندوکتانسی انواع کویل 46122
 انواع کیسه پالستیکی 36410
 انواع کیسه و پاکت پالستیکی 36410
 انواع کیک و بیسکویت و کلوچه 23420
 انواع گاز 35290
 انواع گاو و گاومیش زنده 02111
 انواع گچ 37410
 انواع گچ ساختمانی 15200
 )سایر(انواع گرانول و کامپاوند پالستیکی  34790
  انواع گرمکن کشباف  28228
 بندی نشده در جای دیگر باف طبقه انواع گرمکن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر البسه کشباف یا قالب 28228
 بندی نشده در جای دیگر باف، طبقه ن، لباس اسکی، لباس شنا و سایر پوشاک از منسوجات غیر کشباف یا قالبانواع گرمک 28236
 فروت انواع گریپ 01320
 انواع گل مصنوعی 38999
 انواع گل مصنوعی، میوه و شاخ و برگ مصنوعی 38999
 انواع گل مالمین 32149
 انواع گالبی 01349
  گالیدرهای بال مثلثیانواع گالیدرها و 49611
 انواع گلسیرین 35321



795 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها انواع گل 01510
  بذر–ها در فضای باز انواع گل 01530
  بذر–ها در فضای بسته انواع گل 01530
 فرنگی انواع گوجه 01239
 )ایرفون(انواع گوشی  47331
 انواع گیره فلزی 42995
 اتوبوس) تایر(انواع الستیک  36113
 )تیوبلس(بدون تیوپ ) 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
 وپرانواع الستیک ت 36114
 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 پنجره 36270
 شکن انواع الستیک یخ 36111
 )تیوپ(های تویی  انواع الستیک 36114
 مپ تصویر تلویزیونانواع ال 47140
 انواع المپ فلورسنت 46510
 ای های جیوه انواع المپ 46510
 ای های رشته انواع المپ 46510
 )از نوع تنگستن(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )از نوع کربن(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با اشکال مختلف(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با دو فیالمنت(ای  های رشته مپانواع ال 46510
 )با گاز(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )با مادون قرمز(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )برای تزیین(ای  های رشته انواع المپ 46532
 )برای عالمت دادن(ای  های رشته انواع المپ 46910
 )پروژکتور(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )چراغ قوه(ای  های رشته نواع المپا 46510
 )خالء(ای  های رشته انواع المپ 46510



 796 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )خودرو(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )دوچرخه(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )شمعی(ای  های رشته انواع المپ 46510
 )فالش عکاسی(ای  های رشته انواع المپ 46520
 )المپ سیگنال(ای  های رشته مپانواع ال 46510
 )هالوژن  (ای  های رشته انواع المپ 46510
 های سدیم انواع المپ 46510
 )رنگی(های فلورسنت  انواع المپ 46510
 )…ای، گرد و لوله(های فلورسنت  انواع المپ 46510
 )الکترونیکی(مصرف  های کم انواع المپ 46510
 های گازی انواع المپ 46510
 های ماوراء بنفش انواع المپ 46510
 های نئون انواع المپ 46531
 بافت انواع الیی بی 27991
  غیرکشباف-انواع لباس فرم 28236
 باف انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن از منسوجات غیر کشباف یا قالب 28235
 باف انواع لباس و پوشاک بچه و منضمات آن، کشباف یا قالب 28227
 انواع لعاب 35110
 انواع لعاب و مواد مصرفی در رنگ 35110
 انواع لکوموتیو 49512
 انواع لنت ترمز 49129
 انواع لوازم آالت بهداشتی فلزی 42911
 )از الستیک سخت(انواع لوازم بهداشتی  36270
 انواع لوبیا 01220
 انواع لوستر روشنایی 46531
 یانواع لوسیون آرایشی و بهداشت 35323
 انواع لوالی درب 42992
 انواع لوله 42992
 انواع لوله پالستیکی 36320
 انواع لوله و اتصاالت پالستیکی 36320
 انواع لوله و اتصاالت لوله از آلومینیوم 41536
 انواع لوله و اتصاالت لوله از روی 41546
 انواع لوله و اتصاالت لوله از سرب 41543
 االت لوله از قلعانواع لوله و اتص 41549
 انواع لوله و اتصاالت لوله از مس 41516



797 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع لوله و اتصاالت لوله از نیکل 41524
 های توخالی از چدن انواع لوله و پروفیل 41273
 های توخالی از آهن یا فوالد ها و پروفیل انواع لوله 41277
 های الستیکی انواع لوله 36230
 لیفتراکانواع  43530
 انواع لیموترش 01320
 انواع ماءالشعیر 24310
 انواع مارن 15200
 نویس انواع ماژیک و روان 38911
 )الستیکی(انواع ماسک محافظ  36270
 انواع ماسه طبیعی 15310
 )تار و پود باف(انواع ماشین بافندگی  44612
 تراش انواع ماشین  44213
  تراش شیشه انواع ماشین 44213
 تراش  انواع ماشین دنده 44216
 زنی فلزات انواع ماشین سنگ 44216
 شویی انواع ماشین ظرف 44812
 شویی، بجز نوع خانگی آن        انواع ماشین ظرف 43935
 )کاربرد مخصوص(انواع ماشین گردتراش  44213
 )خانگی(انواع ماشین لباسشویی  44812
 های تراش وسیله برداشتن فلز، بجز ماشین یده کردن یا قالویز کردن بهابزار برای حد  انواع ماشین 44215
 ابزار برای سوراخ کردن، صیقل کردن جدار یا فرز کردن فلزات   انواع ماشین 44214
 بندی آالت بسته انواع ماشین 43921
 …آالت پر کردن بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت خشک کردن بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت شستشو بطری و انواع ماشین 43921
 …آالت شستشو و خشک کردن بطری و انواع ماشین 43921
 تحریر انواع ماشین 45110
 های پردازش کلمات تحریر خودکار و ماشین انواع ماشین 45110
 حساب انواع ماشین 45130
 تراش های پیچ انواع ماشین 44213
 های مخصوص دوخت کتاب و چرخ خیاطی خانگی ، بجز ماشینهای دوزندگی انواع ماشین 44623
 های شیارتراش انواع ماشین 44216
 های صندوق انواع ماشین 45130
 های فرز انواع ماشین 44214



 798 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع ماکیان 02122
  غیرکشباف-انواع مانتو شلوار 28233
  غیرکشباف-انواع مانتو 28233
 یاطیانواع مانکن خ 38999
 انواع مانیتور کامپیوتر 45260
 های داخلی های آب انواع ماهی 04120
 های تزیینی انواع ماهی 04110
 های خاویاری انواع ماهی 04120
 های جنوب های مربوط به آب انواع ماهی 04120
 های شمال های مربوط به آب انواع ماهی 04120
 انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ 23993
 کننده انواع مایعات پاک 35334
 انواع مبل 38140
 )گیری اندازه(انواع متر  48233
 انواع مته الماسه 42922
 انواع مته آهن 42922
 انواع مته چوب 42922
 انواع مجسمه 38960
 …های دیواری، مچی و های ساعت انواع محرک 48440
 های تغییر سرعت انواع محرکه 43320
 )…ماکارونی و(ت آردی انواع محصوال 23710
 )سیگارت(انواع محصوالت از توتون و تنباکو  25010
 انواع محصوالت اسفنجی 36390
 )نان ماشینی(انواع محصوالت خبازی  23410
 انواع محصوالت الستیکی صنعتی 36270
 انواع محصوالت الستیکی مربوط به البسه 36260
 های دارویی انواع محلول 35260
 های دارویی و انواع پادزهر واع محلولان 35260
 انواع مخازن ثابت 42210
 کن برقی انواع مخلوط 44816
 انواع مداد  38911
 انواع مداد و اجزای مداد 38911
 )آی سی(انواع مدارات مجتمع  47160
 انواع مدارات میکرو 47160
 ها و وسایل آموزشی انواع مدل 38996



799 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های آجیلی ها یا میوه اع مربا، ژله میوه و پوره و خمیر از میوهانو 21520
 انواع مرکب چاپ 35130
 انواع مروارید پرورشی 38210
 انواع مروارید، طبیعی یا پرورشی و کار نشده 38210
 )بجز سنگ تزیینی و نما(انواع مصالح ساختمانی  15200
 انواع مقاومت ورئوستا 47120
 های ثابت متانواع مقاو 47120
 های متغیر انواع مقاومت 47120
 )…نیشکر و(انواع مالس  23540
 انواع مالط و بتن غیر نسوز 37510
 انواع ملحفه 27120
 )پالستیکی(انواع ملزومات اداری و مدرسه  36990
 انواع مهره 42944
 دهنده انواع مواد پوشش 35110
 )مختلفمصارف (کننده  انواع مواد ضد عفونی 34620
  سوز غیر از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتوری و هواپیما انواع موتور پیستونی درون 43110
 )سیلندرها(های محرک هیدرولیک و پنوماتیک با حرکت خطی  انواع موتور و ماشین 43211
 )ای دنده(انواع موتورسیکلت  49912
 )گازی(انواع موتورسیکلت  49912
 سوز تناوبی؛ سایدکارها های پایی مجهز به موتور کمکی، بجز موتورهای پیستونی درون اع موتورسیکلت و چرخانو 49913
 انواع موتورهای خودرو 43123
 انواع موتورهای واکنشی غیر از موتورهای توربو جت 43133
  (Modem)انواع مودم  45290
 انواع موزاییک از مواد الستیکی 36270
 وس کامپیوترانواع م 45290
 انواع موم حشرات و موم نهنگ و سایر پستانداران دریایی، اعم از تصفیه شده یا نشده و رنگ شده یا نشده 02980
 انواع میخ آهنی 42944
 انواع میخ پرچ 42944
 انواع میخ فوالدی 42944
 انواع میز پذیرایی 38140
 انواع میز کامپیوتر 38140
 تر چوبیانواع میز کامپیو 38140
 انواع میز کامپیوتر فایبرگالس 38140
 انواع میزهای ورزشی 38440
 انواع میکرو موتور 46111



 800 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )های چشمی بجز میکروسکوپ(انواع میکروسکوپ  48261
 های شکست نور و دستگاه) های اپتیکی به استثنای میکروسکوپ(انواع میکروسکوپ  48261
 وپ چشمیانواع میکروسک 48314
 انواع میکروفون 47331
 انواع میکروفون و وسایل جانبی 47331
 )انواع میله پالستیکی(انواع میلگرد پالستیکی  36310
 انواع میله و پروفیل از آلومینیوم 41532
 انواع میله، پروفیل و مفتول از روی؛ انواع صفحه، ورق، نوار و فویل از روی 41545
 وفیل و مفتول از سربانواع میله، پر 41541
 انواع میله، پروفیل و مفتول از قلع 41547
 انواع میله، پروفیل و مفتول از نیکل 41522
 واش انواع مینی 44812
 واش دو قلو انواع مینی 44812
 واش سطلی انواع مینی 44812
 انواع میوه مصنوعی 38999
 صورت منجمد وسیله بخار یا آب، به ده بههای آجیلی نپخته یا پخته ش انواع میوه و میوه 21510
 انواع نئوپان 31430
 انواع نارنگی 01320
 ها انواع نبافته 27922
 انواع نبشی و تسمه آهنی و فوالدی 41251
 انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی 41265
 مواد نساجیانواع نخ با روکش  27993
 های طبی انواع نخ جراحی و نخ 35290
 انواع نخ جور شده، فلز 27993
 انواع نخل زینتی 01510
 انواع نخود 01220
 انواع نژادهای اسب، االغ، قاطر و قاطر پوزکی زنده 02113
 انواع نژادهای گوسفند 02112
 انواع نژادهای گوسفند و بز زنده 02112
 ی اردک بومیانواع نژادها 02122
 انواع نژادهای اردک خارجی 02122
 انواع نژادهای بلدرچین 02122
 انواع نژادهای بوقلمون بومی 02122
 انواع نژادهای بوقلمون خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه اردک خارجی 02122



801 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انواع نژادهای جوجه یک روزه بلدرچین 02122
 نژادهای جوجه یک روزه بوقلمون خارجیانواع  02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه شترمرغ 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه غاز خارجی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ اجداد تخمگذار 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتی 02122
 مرغ تخمگذارانواع نژادهای جوجه یک روزه  02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ گوشتی 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ مادر تخمگذار 02122
 انواع نژادهای جوجه یک روزه مرغ مادر گوشتی 02122
 انواع نژادهای خرگوش 02129
 انواع نژادهای شتر و بچه شتر 02129
 یانواع نژادهای شتر و بچه شتر بوم 02129
 انواع نژادهای شتر و بچه شتر خارجی 02129
 انواع نژادهای شترمرغ 02122
 انواع نژادهای غاز بومی 02122
 انواع نژادهای غاز خارجی 02122
 انواع نژادهای مرغ اجداد تخمگذار 02122
 انواع نژادهای مرغ اجداد گوشتی 02122
 )محلی(انواع نژادهای مرغ بومی  02122
 ع نژادهای مرغ تخمگذار و پولتانوا 02122
 انواع نژادهای مرغ گوشتی 02122
 انواع نژادهای مرغ مادر تخمگذار 02122
 انواع نژادهای مرغ مادر گوشتی 02122
 انواع نژادهای مرغابی بومی 02122
 یافته های تغییر شکل انواع نشاسته؛ ایمولین؛ گلوتن گندم، انواع دکترین و سایر نشاسته 23220
 )بافت بی(انواع نمد  27921
 انواع نمک خام و تصفیه نشده 16200
 انواع نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا 16200
 ها انواع نهال 01510
 انواع نوار چسب 35420
 های کامپیوتری  برای دیسک(Head)انواع هد  45290
 انواع هدفون 47331
 انواع هدفون و گوشی 47331
 کوپترانواع هلی 49621



 802 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  کیلوگرم بدون بار2000تر از  انواع هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار با وزن بیش 49623
  کیلوگرم بدون بار2000انواع هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی موتوردار با وزن کمتر از  49622
 انواع هواساز 43912
 های برقی انواع هواکش 44815
 ها انواع هورمون 35260
 انواع هیپوکلریت معدنی 34240
 انواع وارنیش 35110
 انواع واشر فلزی 42944
 انواع واشر الستیکی 36270
 انواع واشر و حلقه الستیکی 36270
 انواع واکس 35333
 یا فلزها، بدنه اتومبیل، شیشه  انواع واکس و انواع کرم برای کفش، اثاثه منزل، کف ساختمان 35333
 آهن انواع واگن راه 49532
 انواع ورق از فوالد و آهن 41211
 های تار و پود باف ای، بجز پارچه انواع ورق نازک، نطع، مت، ماترس، صفحه و سایر اقالم ساخته شده از الیاف شیشه 37129
 های روکش انواع ورق 31510
 مغناطیسی انواع وسایل الکترو 46930
  متر انواع ولت 48243
 انواع ویال 35290
 ها انواع ویتامین 35260
 انواع ویدئو 47323
 (VCD)انواع ویدئو سی دی  47323
 انواع یاتاقان 43320
 )خانگی(انواع یخچال  44811
 انواع یخچال و فریزر 44811
 انواع یخچال و فریزر الکتریکی و غیر الکتریکی از نوع خانگی 44811
  فریزر فروشگاهیانواع یخچال و 43913
 انیدرید استیک 34140
 انیدرید فتالیک 34140
 انیمارول 23996
 آهار 35490
 آهار زنی 88121
 آهار زنی منسوجات و کاالهای نساجی پوشاک 88121
 )بند آهک آب(آهک زنده، آهک مرده و آهک هیدرولیکی  37420
 آهک کلوخه 37420



803 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آهک معمولی 37420
 آهک میکرونیزه 37420
 آهک هیدراته 37420
 )بند آهک آب(آهک هیدرولیکی  37420
 اهم متر 48243
 آهن اسفنجی 41116
 بندی شده آهن دانه 14100
 گیری آهن کروی، قالب 89310
 آهن منگنزدار 14100
 متما  صورت شمش، سایر اشکال اولیه و محصوالت نیمه آهن یا فوالد غیر آلیاژی به 41121
 ربای دائم سرامیکی آهن 46930

  خدمات–یآهنگساز 96320

 اواپراتور 43913
 های خانگی اواپراتور یخچال 43913
 اواپراتور یخساز 43913
 اوپال 16310
 اورانیم سبک 13000
 اورانیم سنگین 13000
 سنگین اورانیم نیمه 13000
  خدمات پزشکی–اورژانس سیار 93192
 اورکت 28231
 اوره 34613
 اوروتروپین 35260
 اوسرین 35260
 )نما نوسان(اوسیلوسکوپ  48243
 اولیژست 14100
 اویسل 35260
 آویشن 01239
 ایبوپروفن 35260
 های طبیعی های گرانیتی بر روی سنگ ایجاد طرح 37610
 )لوله هوا(ایروی  48150
 ایزو پروپانول 34130
 ایزو پروپیل امین 34150
 )شامل آب سنگین(بندی نشده در جای دیگر و ترکیبات مربوط به آن  های طبقه زوتوپای 34260
 ایزوتون 35260



 804 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ایستگاه تقلیل فشار گاز 43240
 های گاز ایستگاه 48252
 آیفون تصویری 47220
 آیفون تمام دیجیتالی 47220
 آیفون دو سیمه با قابلیت هوشمند 47220
 های گازی ر المپایگنیتو 46212
   مقررات  توسعه–  ساختمان ایمنی 91133
   بر مقررات  نظارت–  ساختمان ایمنی 91133
   استانداردهای  توسعه–  معادن ایمنی 91133
   بر استانداردهای  نظارت–  معادن ایمنی 91133
 ایمهاف تانک بتونی 37560
 ایندومتاسین 35260
 یستوریاینورتر رادیو ترانز 46122
 حساب اینورتر ماشین 46122
 اینولین 23220
 ای تخت آیینه شیشه 37116
 ای قابدار آیینه شیشه 37116
 ای نشکن آیینه شیشه 37116
 آیینه موتورسیکلت 37116
 آیینه و شعمدان چینی 37222
 آیینه و شمعدان فلزی 42996
 های خودرو آیینه 37116
 های سهموی آیینه 37116
 ای های شیشه آیینه 37116
 ای های چندجداره شیشه ای؛ عایق های شیشه آیینه 37116
  خدمات–ایران چک 71100
 البسه از پوست خزدار 28320
 بافت البسه از منسوج بی 27922
 البسه پالستیکی 36990
 )بجز کاپشن(البسه چرمی  28241
 البسه یک بار مصرف بیمارستانی 28236
  خودروالترناتور 46910
  التن 37990
 الفا سلولز 32113
 کوب الک خرمن 44190



805 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات–الکتروانسفالوگرافی 93191
 الکترود جوشکاری 42950
ها  های باتری و سایر اشیاء از گرافیت یا از سایر زغال های المپ، زغال ، زغال)زغال دینام(های زغالی  الکترودهای زغالی، برس 46950

 نوع مورد استفاده برای مصارف الکتریکیاز 
 الکترودهای کربن 46950
 الکترودهای گرافیتی 46950
  خدمات تفسیر– الکتروکاردیوگرام 93122
 الکتروگان 47150
 )گراننده(کتروم  48243
 )ابزار برای ماشین(الکتروموتور  46112
 (F.H.P) دو فاز ACالکتروموتور  46112
  (F.H.P) سه فاز قفس سنجابی ACر الکتروموتو 46112
 )باالی یک اسب( شناور DCالکتروموتور  46111
 الکتروموتور انواع پمپ 46112
 الکتروموتور با جریان باطری 46111
 الکتروموتور پمپ کولر 46112
 الکتروموتور پنکه 46112
 فاز القایی الکتروموتور تک  46111
 ن کم فاز با توا الکتروموتور تک 46111
 انداز خازنی الکتروموتور تک فاز با راه 46111
 الکتروموتور تک فاز با روتور قفس سنجابی 46111
 دار الکتروموتور تک فاز خازن 46111
 الکتروموتور تهویه مطبوع 46112
 گردان گاز الکتروموتور جوجه 46112
 الکتروموتور چرخ خیاطی 46111
 کن الکتروموتور خشک 46112
 الکتروموتور سه فاز با دور متغیر 46112
 پیچی شده الکتروموتور سه فاز با روتور سیم 46112
 )چند دور(پیچی شده  الکتروموتور سه فاز با روتور سیم 46112
 الکتروموتور سه فاز با روتور قفس سنجابی 46112
 )چند دور(الکتروموتور سه فاز با روتور قفس سنجابی  46112
 )القایی(وتور سه فاز سنکرون الکتروم 46112
 )با خازن(الکتروموتور سه فاز سنکرون  46112
 )دستگاه حرارت مرکزی(الکتروموتور سیرکوالتور  46112
 الکتروموتور ضبط صوت 46111



 806 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کوئیل الکتروموتور فن 46112
 الکتروموتور کولر 46112
 )رسالغیر یونیو(الکتروموتور لوازم خانگی  46112
 الکتروموتور ماشین لباسشویی 46112
 الکتروموتور مشعل 46112
 الکتروموتور مینیاتوری برای ساعت 46111
 واش الکتروموتور مینی 46112
 )گیری میوه آب(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )برای ابزار برقی قابل حمل(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )جاروی برقی(سال الکتروموتور یونیور 46112
 )کن دستگاه آسیاب و مخلوط(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )لوازم خانگی(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )های اداری ماشین(الکتروموتور یونیورسال  46112
 )هواکش(الکتروموتور یونیورسال  46112
 مورد مصرف در خودرو)  زیر یک اسبDC(الکتروموتورهای  46112
  با سرعت متغیرDCالکتروموتورهای  46111
 الکتروموتورهای اسنکرون 46112
 )باالی یک اسب(الکتروموتورهای تک فاز دارای کموتاتور  46111
 الکتروموتورهای سنکرون 46112
 AC/DCالکتروموتورهای یونیورسال یاالی یک اسب  46112
 الکسیت 16190
 تر  درصد الکل یا بیش80ه نشده با غلظت الکل اتیلیک تغییر ماهیت داد 24110
 های الکل  درصد الکل؛ انواع مشروبات الکلی، لیکور و سایر نوشابه80الکل اتیلیک تغییر ماهیت داده نشده با غلظت کمتر از 24130
 الکل اتیلیک و سایر مشروبات الکلی تغییر ماهیت داده شده به هر غلظت 24120
 )لبوتان(الکل بوتیلیک  34130
 الکل صنعتی 34130
 )متانول(الکل متیلیک  34130
 های چرب صنعتی ها؛ الکل ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن ها، فنل الکل ها، فنل الکل 34130
 های آرد الک 44513
 الماس سنگبری 38230
 بری الماس شیشه 38230
 الماس صنعتی کار شده 38230
 رالوا 31100
 الیاف اکریلیک 35510
 )پشم دامی(الیاف پشم  26130



807 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الیاف پلی استر 35510
 )ها نایلون(الیاف پلی آمید  35510
 الیاف پلی اورتان 35510
 )P.Pالیاف (پروپیلن  الیاف پلی 35510
 الیاف پنبه 26160
نسوز و کربنات منیزیم؛ کاالهای ساخته شده از  نسوز یا با بنیان پنبه  نبه های دارای بنیان پ  نسوز کار شده؛ مخلوط الیاف پنبه 37920

 نسوز مخلوط مزبور یا از پنبه 
 الیاف رامی 26190
  caramic fiberالیاف سرامیکی  37990
  (glass Fibers)الیاف شیشه  37129
 ای و پشم شیشه الیاف شیشه 37129
 آوری شده برای ریسندگی صورت دیگر عمل ه، شانه شده، یا بهالیاف غیر یکسره مصنوعی حالجی شد 26210
 الیاف فوالدی 41263
 الیاف کنف 26170
 الیاف ویسکوز 35510
 بابونه 01239
 )ربیع(بادام  01360
 )سفید(بادام  01360
 )مامایی(بادام  01360
  بذر–بادام 01530
 بندی  بسته–بادام 85400
 بندی شده بادام بسته 21530
 گیری شده بادام پوست 21530
 بادام شیرین شده 21530
 زمینی بادام 01420
 بادبان باله 04110
 بادرنجبویه 01239
 بادکنک 38560
 بادکنک و خمیربازی 38560
   خدمات–باربران 97990
 بازتابنده صنعتی 37116
 شناسی شناسی و جانور های گیاه بازدید از باغ 96421
  خدمات–های تاریخی از بناها و ساختمانبازدید  96412
   پرستاری های  خانه بازرسی 91122
   آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس بازرسی 91121



 808 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   به  مربوط  اداری  خدمات–  کشاورزی  محصوالت بندی  و درجه بازرسی 91131
 بازرسی، خدمات 85210
 بازسازی بدنه خودرو 49231
 ابزار بازسازی ماشین 44211
 بازسازی و رتوش عکس، خدمات 83815
 بازسازی ضایعات غیر فلزی، بر مبنای مزد یا قرارداد 89420
 بازسازی ضایعات فلزی، بر مبنای مزد یا قرارداد 89410
 بازسازی عکس، خدمات 83815
 های غیر فلزی، بر مبنای مزد یا قرارداد بازسازی قراضه 89420
 های فلزی، بر مبنای مزد یا قرارداد سازی قراضهباز 89410
 های اتومبیل بازسازی قسمت 89410
  حقوق  به  مربوط  اداری  خدمات–  دولت  کارکنان بازنشستگی 91320
 اند، کمکی بندی نشده بازنشستگی، خدماتی که در جای دیگر طبقه 71690
 بازنشستگی، فردی، قرارداد 71311
 گروه، قراردادبازنشستگی،  71312
 بازوهای غلطان پشت کامیون 43560
 بازوهای مکانیکی 43560
   یا اجاره ، کرایه  ویدئویی بازی 73220
 های الکترونیکی بازی 38580
 های کامپیوتری بازی 38580
 باسکول الکترونیکی 43922
 باسکول دیجیتالی 43922
 باسکول معمولی 43922
 باسلق 23670
 رانی ه اتومبیلباشگا 96520
 باشگاه بدنسازی 96520
 باشگاه بیلیارد 96520
 باشگاه پرورش اندام 96520
 باشگاه تلویزیونی جوان 95120
 باشگاه تیراندازی 96520
 باشگاه جوان صدا و سیما 95120
 باشگاه خبرنگاران 95120
 باشگاه خبرنگاران جوان 95120
 نباشگاه رادیویی تلویزیونی جوا 95120
 باشگاه رادیویی جوان 95120



809 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 باشگاه سوارکاری 96520
 باشگاه فوتبال 96520
 باشگاه فوتسال 96520
 باشگاه والیبال 96520
  وسیله  به  ورزشی  وقایع  مدیریت–  ورزشی باشگاهای 96510
 وسیله  سازماندهی وقایع ورزشی به–های ورزشی باشگاه 96510
 خودروباطری  46420
 ای باطری دکمه 46410
 UPSباطری مخصوص  46420
 باطری موتورسیکلت 46420
 های الکالین باطری 46420
 های ساکن باطری 46420
 های نیکل کادمیم باطری 46420
 شناسی باغ پرنده 96422
  خدمات–باغبان شخصی 98000
 )ذخیره اطالعات کامپیوتر(بافر  45270
 )خشک(باقال  01220
 باقال سبز 01239
 ای باقالی علوفه 01910
  بذر–ای باقالی علوفه 01940
 باک بنزین انواع خودرو 49210
 باک بنزین موتورسیکلت 49941
 بال اسکرو 44251
  بدون اپراتور–باالبر و نقاله، کرایه یا اجاره 73122
 ویژه طراحی شده برای استفاده در زیرزمین بههای با عمل مداوم، برای کاالها یا مواد،  باالبرها و نقاله 44411
 های با عمل مداوم های پنوماتیک و سایر باالبرها و نقاله باالبرها و نقاله 43550
 باالبرهای حلزونی 43550
 باالبرهای ساختمانی 43560
 باالبرهای هیدرولیکی 43550
 های طبیعی مشابه باالتا، گوتاپرکا، گوایل، شیگل و صمغ 03220
 باالست 15320
 بالش 27180
 بالشتک دینام 46960
  بدون اپراتور–بالگرد، اجاره یا کرایه 73116
 بالنگ 01320



 810 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های هوایی؛ سایر وسائط نقلیه هوایی بدون موتور ها و کشتی بالون 49612
 بامیه مرتعی 01239
 بامیه 01239
 پروپیلن باند ارتوپدی از جنس پلی 35290
 باند از جنس الستیک 35290
 باند روغنی 35290
 باند زیرگچ 35290
 باند کشدار 35290
 باند گچ 35290
 بانداژ منسوج نبافته 35290
   خدمات–بانک اسپرم 93199
   خدمات– اعضای پیوندی بانک 93199
   خدمات–بانک خون 93199
 بانیدرپلیت با پایه پروتئینی 23310
   سینمایی  فیلم بایگانی 96141
 های عمومی، اداره بایگانی 84520
 های آهن تفته نشده بپریت 16120
 بتون آماده 37510
 بتون خشک 37510
 بتون سبک 37510
 بتون نسوز 37330
 بتونیر 44440
 بچه موم 02930
 بچینگ پالنت 44430
 بخار دادن پوشاک 88121
 بخار و آب گرم 17300
 بخاری برقی 44817
 دار بخاری برقی فن 44817
 بخاری خودرو 43912
   بلیط  فروش– آزمایی بخت 96920
   سازماندهی–ها آزمایی بخت 96920
   بازرسی  به  مربوط  اداری  خدمات–  بازرگانی بخش 91138
   مقررات  تنظیم  به  مربوط  اداری  خدمات–  بازرگانی بخش 91138
   صدور پروانه  به  مربوط  اداری  خدمات–  بازرگانی بخش 91138
   خدمات– کاران بدل 96310



811 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات سالن ورزش–بدمینتون 96520
 تلویزیون) قاب یا جعبه یا کیس(بدنه  36990
 کامپیوتر) قاب یا جعبه یا کیس(بدنه  36990
  موتوری بدنه برای وسایل نقلیه 49210
 بدنه تلفن 47401
 دنده جعبهبدنه  49129
 بدنه چینی شمع 37291
 بدنه سرامیکی شمع خودرو 37291
 بدنه موتورسیکلت 49941
 بدنه و قطعات بدنه موتورسیکلت 49941
 بذر اسپرس 01940
 بذر اسفناج 01540
 بذر آفتابگردان 01530
 بذر آلبالو 01530
 بذر آلو 01530
 بذر انار 01530
 بذر آندیو 01540
 واع توتبذر ان 01530
 بذر انواع چغندر 01940
 بذر انواع خرما 01530
 بذر انواع علوفه 01940
 بذر انواع قارچ 01540
 ها در فضای باز بذر انواع گل 01530
 ها در فضای بسته بذر انواع گل 01530
 …دار شامل سیب، گالبی، به و های دانه بذر انواع میوه 01530
 دار ههای هست بذر انواع میوه 01530
 بذر بادام 01530
 بذر بادمجان 01540
 ای بذر باقالی علوفه 01940
 بندی  بسته–بذر 85400
 بذر بلوط 01530
 بذر به 01530
 بذر پسته 01530
 بذر پنبه 01530
 بذر پیاز 01540



 812 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بذر ترب 01540
 بذر ترخون 01540
 بذر تره 01540
 بذر تمشک 01530
  توت سفیدبذر 01530
 بذر توت سیاه 01530
 فرنگی بذر توت 01530
 بذر جعفری 01540
 بذر چغندر ساالدی 01940
 ای بذر چغندر علوفه 01940
 بذر چغندر قند 01940
 بذر چغندر لبویی 01940
 ای بذر چغندر و سایر چغندرها و بذرگیاهان علوفه 01940
 بذر خربزه 01530
 بذر خردل 01530
 ذر خیارب 01540
 های روغنی بذر دانه 01530
 بذر دستنبو 01530
 ای بذر ذرت علوفه 01940
 بذر ریحان 01540
 بذر ریواس 01540
 بذر زردآلو 01530
 بذر زیتون 01530
 بذر سایر انواع علوفه 01940
 های روغنی بذر سایر دانه 01530
 ها بذر سایر سبزی 01540
 ها باریک برگ بذر سبزی 01540
 ها به استثنای بذر چغندر بذر سبزی 01540
 ها پهن برگ بذر سبزی 01540
 ای ها ریشه غده بذر سبزی 01540
 ها معطر بذر سبزی 01540
 ای بذر سورگوم علوفه 01940
 بذر سویا 01530
 بذر سیب 01530
 بذر سیر 01540



813 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بذر شاتوت 01530
 بلوط بذر شاه 01530
 ر شاهیبذ 01540
 بذر شبدر 01940
 بذر شبدر مصری 01940
 بذر شفتالو 01530
 بذر شلغم 01540
 بذر شلیل 01530
 بذر شنبلیله 01540
 بذر شوید 01540
 جات بذر صیفی 01540
 بذر طالبی 01530
 بذر فندق 01530
 بذر قیسی 01530
 بذر کاهو 01540
 بذر کدو 01540
 بذر کرفس 01540
 کل رنگبذر  01530
 بذر کلزا 01530
 بذر کلم 01540
 ای بذر کلم علوفه 01940
 بذر کنجد 01530
 بذر کنگر 01540
 بذر گردو 01530
 بذر گرمک 01530
 بذر گشنیز 01540
  محمدی بذر گل 01530
 بذر گوجه سبز 01530
 فرنگی بذر گوجه 01540
 بذر گیالس 01530
 بذر مرزه 01540
 بذر مرکبات 01530
 های آجیلی بذر میوه 01530
 های تازه بذر میوه 01530
 بذر نعناع 01540



 814 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بذر هلو 01530
 بذر هندوانه 01530
 بذر هویج 01540
 بذر یونجه 01940
 بذرپاش 44110
 بذرگالبی 01530
 ها ها و بذر میوه بذرگل 01530
 )کانی شیمیایی(ر ب 16190
 )برقی(اتاق کننده کف  براق 44816
 براقی گالوانیزه معمولی 35490
 ها برپایی نمایشگاه 85970
 کننده برج خنک 43912
 های فلزی برج 42110
 (pc Mother Board)برد اصلی کامپیوتر  45280
 SMDبرد الکترونیکی  47120
 بازی برد الکترونیکی اسباب 47160
 برد مدارات چاپی 47130
  چند الیهبرد مدارات چاپی 47130
 برد مدارات چاپی دو طرفه 47130
 برد مدارات چاپی سوراخ متالیزه 47130
 برد مدارات چاپی یک الیه 47130
 برداشت محصول 86110
 بردهای آموزشی مدار مجتمع 38996
 بردهای کنترل کامپیوتری 45280
 بردهای نمایش الکترونیکی 45260
 ومی، خدماتبررسی بازار و سنجش افکار عم 83700
 بررسی و آزمایش ترکیبات و تعیین درجه خلوص، خدمات 83561
 بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی، خدمات 83562
 های الکترونیکی و مکانیکی، خدمات بررسی و آزمایش سیستم 83563
  بینی هوا، خدمات مربوط های پیش بررسی 83550
 های زیرزمینی، خدمات بررسی 83520
 های سطح زمین، خدمات رسیبر 83530
 های هواشناسی، خدمات مربوط  بررسی 83550
 برس بین دندانی 38993
 )برای شستن زمین(برس تخت  38993



815 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 برس شیشه شور 38993
 برس فلزی 42912
 برس کفش 38993
 برس لباس 38993
 های صنعتی برس 38993
 صورت جدول برش سنگ به 37690
 رشته کردن پستهب 88111
 )توستر(کننده نان  برشته 44816
 روبی برف 94310
 برقراری ارتباط راه دور بر اساس اینترنت، خدمات 84121
 برقراری ارتباط، خدمات 84121
 گیر برق 46211
 برگ بو 01510
 برگ زینتی گلدار 01510
 برگر گیاهی 23999
 برگزاری جلسات دعا و نیایش 95910
 گزاری سرودهای مذهبیبر 95910
 برگه پرتقال 01350
 برگه خرمالو 01350
 برگه زردآلو 01350
 برگه قیسی 01350
 برگه کیوی 01350
 برگه گرمکی 01350
 برگه گالبی 01350
 برگه لیموترش 01350
 ها برگه میوه 21550
 برگه هلو 01350
 برگه هندوانه 01350
 های تبلیغاتی برگ 32530
 های توتون دارویی که دور بریده یا ساقه بریده باشد گبر 01710
   به  مربوط  اداری  خدمات–  اجتماعی ریزی برنامه 91113
   به  مربوط  اجرایی  خدمات–  اقتصادی ریزی برنامه 91113
   در مجموع  آماری  و خدمات  و اجتماعی  اقتصادی ریزی برنامه 91113
 اندازها، خدمات معماری مات معماری چشمریزی شهری و خد برنامه 83221
 ریزی شهری، خدمات برنامه 83221



 816 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نویسی، خدمات برنامه 83142
  به  مربوط  اداری  خدمات–  پناهندگان های برنامه 91220
   توزیع–  تلویزیونی های برنامه 96141
  تولید– رادیو در استودیوهای تلویزیون و  تلویزیونی های برنامه 96121
  تولید– در استودیوهای تلویزیون و رادیو  تلویزیونی  زنده های برنامه 96121
 1برنج آمل  01140
 2برنج آمل  01140
 3برنج آمل  01140
 بندی  بسته–برنج 85400
 نام برنج بی 01140
 برنج پر محصول 01140
 کنده برنج پوست 01140
 )شلتوک(نکنده  برنج پوست 01130
 1برنج چرام  01140
 2برنج چرام  01140
 3برنج چرام  01140
 برنج حسن سرایی 01140
 برنج حسنی 01140
 برنج خزر 01140
 برنج دم زرد 01140
 برنج دم سرخ 01140
 برنج ساحل 01140
 برنج سازندگی 01140
 برنج سپیدرود 01140
 برنج سفید شده 23160
 )طارم موالیی(برنج صدری درجه دو  01140
 )هاشمی(برنج صدری درجه یک  01140
 )حسن سرایی، دم سرخ، دم زرد(برنج صدری ممتاز  01140
 برنج طارم دیلمانی 01140
 برنج طارم محلی 01140
 )صدری درجه دو(برنج طارم موالیی  01140
 برنج فجر 01140
 برنج کامفیروز 01140
 برنج کوهرنگ 01140
 برنج لنجان 01140



817 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 برنج ندا 01140
 برنج نعمت 01140
 کوب شده برنج نیم 23160
 کوب یا کامال آسیاب شده برنج نیم 23160
 )صدری درجه یک(برنج هاشمی  01140
 برنج هراز 01140
 1برنج یاسوج  01140
 2برنج یاسوج  01140
 برنجک 23150
 کوبی برنج 23160
 بریکت از زغال سنگ 33100
 بریدن قطعات فلزی 88212
 بریکت از آهن اسفنجی 41116
  انواع نژادها–بز و بزغاله بومی 02112
 بز و بزغاله خارجی 02112
  خدمات آموزشی–بزرگساالن خارج از سیستم آموزش مدارس معمولی 92900
  خدمات آموزشی–بزرگساالن خارج از سیستم دانشگاهی 92900
 بست باطری خودرو 46960
 بست و اتصاالت فلزی 42992
 بستنی از سویا 23999
 ای بستنی خامه 22970
 بستنی زمستانی 22970
 بستنی ساده 22970
 بستنی شکالتی 22970
 ای بستنی میوه 22970
 )بر پایه شیر(بستنی یخی  22970
  یخمک–بستنی یخی 22970
 بندی آب ژاول بسته 35333
 بندی آب مقطر بسته 35490
 ها بندی آبزیان و محصوالت حاصل از آن بسته 85400
 بندی آجیل بسته 85400
 بندی اسانس بسته 85400
 بندی الکل صنعتی بسته 35333
 بندی انواع تخمه آجیل بسته 85400
 بندی  بسته–بندی انواع تخمه آجیل بسته 85400



 818 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی انواع خمیر مرغ بسته 85400
 انواع شیرینیبندی  بسته 85400
 بندی انواع گوشت طیور بسته 85400
 بندی انواع گوشت قرمز بسته 85400
 بندی بادام بسته 85400
 بندی بذر بسته 85400
 بندی برنج بسته 85400
 بندی بیکینگ پودر بسته 85400
 بندی پارافین بسته 33500
 بندی بندی و درجه  بسته–بندی پسته بسته 85400
 بندی پنیر بسته 85400
 بندی پودر کیک بسته 85400
 بندی تخمه آفتابگردان بسته 85400
 بندی جو بسته 85400
 بندی حبوب بسته 85400
 )گچ شوره(بندی خاک گچ  بسته 37410
 بندی خرچنگ بسته 85400
 بندی خرما بسته 85400
 بندی خشکبار بسته 85400
 بندی خمیرترش بسته 85400
 خوراک دام، طیور، آبزیانبندی  بسته 85400
 بندی داروی نظافت بسته 35323
 بندی دم شاه میگو بسته 85400
 بندی ذرت بسته 85400
 بندی روغن بادام بسته 85400
 بندی روغن ترمز بسته 35490
 )جامد(بندی روغن خوراکی  بسته 85400
 )مایع(بندی روغن خوراکی  بسته 85400
 بندی روغن دنده بسته 33380
 بندی روغن موتور بسته 33380
 بندی روغن نارگیل بسته 85400
 بندی سرکه بسته 85400
 بندی سویا بسته 85400
 بندی شکر بسته 85400
 بندی شور و ترشی بسته 21390



819 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی شیرخشک بسته 85400
 بندی ضد یخ بسته 35490
 بندی عسل بسته 85400
 بندی علوفه  بسته 85400
 بندی غالت بسته 85400
 بندی فندق بسته 85400
 بندی قارچ خوراکی بسته 85400
 بندی قند بسته 85400
 بندی قهوه بسته 85400
 بندی قهوه فوری بسته 85400
 بندی قیر بسته 33500
 بندی کره پاستوریزه بسته 85400
 بندی کنسانتره میوه بسته 85400
 بندی گردو بسته 85400
 بندی گریس بسته 33380
 بندی گلسیرین بسته 35321
 بندی گندم بسته 85400
 فرنگی بندی گوجه بسته 85400
 بندی گوشت قرمز بسته 85400
 بندی گوشت گاو بسته 85400
 بندی گوشت گوسفند بسته 85400
 بندی گوشت ماکیان بسته 85400
 بندی ماهی بسته 85400
 بندی ماهی در خالء بسته 85400
 بندی ماهیان غیر ماکول بسته 85400
 بندی مایه پنیر بسته 85400
 بندی مرغ بسته 85400
 بندی مواد آردی بسته 85400
 صورت ژل کننده به بندی مواد پاک بسته 35334
 بندی مواد غذایی برای هواپیما بسته 85400
 بندی میگو بسته 85400
 ها خشک بندی میوه و سبزی بسته 85400
 بندی نان ستهب 85400
 بندی نسکافه بسته 85400
 بندی نمک بسته 85400



 820 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی وازلین بسته 33500
 بندی وانیل بسته 85400
 بندی موز بسته 85400
 های آجیلی بندی میوه بسته 85400
 بستی و بستنی یخی 22970
  خدمات سالن ورزش–بسکتبال 96520
 ای بشقاب شیشه 37193
 بشکه فلزی 42931
 بشکه مقوایی 32153
 های پالستیکی بشکه 36490
 (PET)های پت  بطری 36490
 های دارو بطری 36490
 های مواد شوینده بطری 36490
 )بدون غالف(کنده  بقوالت خشک، پوست 01220
 بقوالت سبز 01239
 بگونی 01510
 ای بلبرینگ ساچمه 43310
 بلبرینگ غلطکی 43310
 ینگ فرغونبلبر 43310
 بلبرینگ درب و پنجره آلومینیومی 43310
  انواع نژادها–بلدرچین 02122
 بندی روغن موتور بلدینگ و بسته 33380
 بندی روغن هیدرولیک بلدینگ و بسته 33380
 بندی و اسکازین بلدینگ و بسته 33370
 های قراضه، باز پروراندن، بر مبنای مزد یا قرارداد بلز 89410
 بلغور جو 23130
 بلغور ذرت 23130
 بلغور کردن حبوب 88111
 بلغور گندم 23130
  کرایه–بلندگو 73210
 بلندگوی داخل کامپیوتر 45290
 بلورجات 37193
 بلوط 01360
  بذر–بلوط 01530
 بلوک دیواری 37550



821 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بلوک دیواری سبک 36950
 بلوک سفالی تیغه 37350
 لی سقفبلوک سفا 37350
 بلوک سقفی 37550
 بلوک سقفی سبک 36950
 بلوک سنگ 37690
 )لنگ جعبه میل(بلوک سیلندر  43151
 بلوک گچی دیوار 37530
 سنج بلوک گچی رطوبت 48251
 بلوک نسوز 37320
 بلوک نما 37540
د استفاده برای بنا یا سایر مصارف کف، آجر،کاشی و سایر اشیا از شیشه فشرده با قالبی، از نوع مور های پوشش بلوک 37117

صورت بلوک، صفحه  های النه زنبوری یا متخلخل به های جفت و جور شده، منقوش و اشیای همانند، شیشه ساختمانی؛ شیشه
 و اشکال مشابه

 ای پوشش کف های شیشه بلوک 37117
 بمبوری 44915
 بن بن 23670
 بن ماری 48150
 ت و نصب، خدمات مهندسیبناها در حین مرحله ساخ 83351
 بناها، خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه 83331
 بناها، خدمات مهندسی 83311
  مهندسی طراحی بنایبناها، خدمات 83341
 بناها، سایر خدمات مهندسی 83391
  ویزیتورها از  برای  حفاظت–  تاریخی بناهای 96412
 بنتون 37990
 بنتونیت 16390
 بند جوراب 28237
 )فلزی(بند ساعت  48490
 بند ساعت چرمی 29230
 بند ساعت غیر چرمی 29230
 بند شلوار 28237
 بند کفش 27992
 بند لباس فلزی 42999
 بنزالدئید 34170
 بنزالکوئیم کلراید 34170



 822 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بنزن 34110
 بنزوات پتاسیم 34140
 بنزول 34170
 بنزیل استات 34120
 بنزیل الکل 34130
 بنزیل سیانید 34170
 بنزین موتور شامل بنزین هواپیما 33310
 بنفشه آفریقایی 01510
 بنفشه معطر 01510
 یابی، خدمات های کار بنگاه 85112
  خدمات– های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 96411
 بنی 04120
  بذر–به 01530
 به حاج رفیعی 01349
  شمس اصفهانیبه 01349
 آوری فلزات عمل به  88211
 ها به قطع در آوردن کتاب 89121
 به نیشابوری 01349
   و پشتیبانی  اجرایی  خدمات–  عمومی بهداشت 91122
 های فلزی بهم متصل کردن قطعات کار 88212
 بو دادن انواع خشکبار 88111
  انواع–ها  بوته 01510
 )پاتیل(های بزرگ ذوب  بوته 44310
 بوتیل استات 34140
 بوتیل استارات 34140
 بوتیل بنزیل فتاالک 34140
 بوتیل پارابن 34140
 های گاز بودارکننده 43911
 بوراسیت 16190
 بوراکس 16190
 بوژی واگن 49540
 بوستر ترمز 49129
 بوستر تلویزیون 47403
 بوش اکسل 43151
 بوش پیستون 43151



823 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بوش تبدیل 44251
 بوش چدنی فرمان 49129
 بوش دسته شاتون 49941
 ندرلبوش سی 43151
 بوش گژنپیین 43151
 بوش میل چرخ موتورسیکلت 49941
 بوش و میل سگدست 49129
 های برنجی فرمان بوش 49129
 دنده های جعبه بوش 49129
 بوشینگ خازنی 46132
 بوفه چوبی 38140
 اریبوق خودرو سو 46910
 بوق کامیون 46910
 بوق موتورسیکلت 46910
  انواع نژادها–بوقلمون بومی 02122
  انواع نژادها–بوقلمون خارجی 02122
  خدمات سالن ورزش–بوکس 96520
 بوکسیت 14230
 بوگیر کفش 35331
 بوگیر محیط 35331
 بوگیر یخچال 35331
 بولدوزر 44421
  بدون اپراتور–بولدوزر، کرایه یا اجاره 73122
 خدمات سالن ورزش –بولینگ 96520
 بومادران 01239
 بونکر 42210
 بویلر 42320
 بویه 36990
 بی اکسید منگنز 34220
 بی سولفیت آمونیوم 34240
 بی سولفیت سدیم 34240
 بی فسفات کلسیم 34240
 توسیل بی 33500
 )قیر طبیعی(بیتومین  15330
 بید مجنون 01510



 824 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  

  م محصولنا  کد

 بیدمشک 01510
 های نساجی کننده رنگ بی 35490
 بیسکویت 23420
 دار بیسکویت سبوس 23420
 بیسکویت شکالتی 23420
 بیسکویت کاکائودار 23420
 بیسکویت کرمدار 23420
 )تشامل آخال و ضایعا(ها  بیسموت، آنتیموان، منگنز، کرم، ژرمانیم و انادیم و کاالهای حاصل از آن 41603
 بیفتک 21132
 کربنات آمونیوم بی 34619
 بندی  بسته–بیکینگ پودر 85400
 بندی شده بیکینگ پودر بسته 23996
 بیل بکهو 44110
 بیل دستی 42921
 بیل مکانیکی 44426
 360 با امکان چرخش آالت دار، بجز لودرهای دارای بیل در جلو و عقب و ماشین های مکانیکی، گودبردارها و لودرهای بیل بیل 44427

بندی نشده در جای دیگر برای جا به جا کردن، گریدینگ، تسطیح، تراشیدن،  آالت طبقه درجه در قسمت فوقانی؛ ماشین
 های معدنی ها یا کلوخه  کردن، استخراج یا سوراخ کردن، خودرو، برای زمین، کانی گودبرداری، کوبیدن، فشرده

 درجه در قسمت فوقانی آن، بجز لودرهای 360دار، خودرو، با امکان چرخش   ا و لودرهای بیلهای مکانیکی، گودبرداره بیل 44426
 دارای بیل در جلو و عقب

 های حمایت از  انجمن–بیماران خاص نظیر بیماران کلیوی، بیماران دیابتی، تاالسمی 93329
  ارولوژی و کلیه بیمارستان 93110
  اطفال بیمارستان 93110
  اعصاب و روان ارستانبیم 93110
  تخصصی بیمارستان 93110
  جذامیان بیمارستان 93110
 پزشکی  چشم بیمارستان 93110
 بیمارستان خون و انکولوژی 93110
  خدمات ارائه شده در–بیمارستان دامپزشکی 93220
  روانپزشکی بیمارستان 93110
  ریوی و سل بیمارستان 93110
 و زایمان زنان  بیمارستان 93110
 ها  زندان بیمارستان 93110
 بیمارستان سرطان و خون 93110
  بیمارستان سوانح و سوختگی 93110



825 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  عمومی بیمارستان 93110
  قلب و عروق بیمارستان 93110
  کلیوی و مجاری ادرار بیمارستان 93110
  بیمارستان گوش، حلق و بینی 93110
 مسلولین  بیمارستان 93110
   اداره–  عمومی های بیمارستان 91122
   مدیریت–  عمومی های بیمارستان 91122
  نظامی بیمارستانی 93110
   پزشک وسیله  خدمات پیشگیری به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات تشخیص به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات درمان به–  عمومی  جسمی با ماهیت های بیماری 93121
  خدمات –  دندان  میانی  حفره های بیماری 93123
   پزشک وسیله  خدمات پیشگیری به–  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
   پزشک هوسیل  خدمات تشخیص به–  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
   پزشک وسیله  خدمات درمان به–  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های بیماری 93121
   به  مربوط  اداری  خدمات–  گیاهی های بیماری 91131
   خدمات–سنجی بینایی 93191
 بیندر نساجی 35490
   خدمات– پزشک  زیر نظر مستقیم بیهوشی 93191
 بیاه 04120
  بدون اپراتور–ی، کرایه یا اجارهبیل مکانیک 73122
 سوزی بیمه آتش 71339
 سوزی نفت و انرژی بیمه آتش 71334
 بیمه اعتبار 71336
 بیمه باربری 71333
 بیمه باربری داخلی 71333
 بیمه باربری صادراتی 71333
 بیمه باربری وارداتی 71333
 بیمه بدنه اتومبیل 71331
 بیمه بدنه کشتی 71332
 بیمه پول 71339
 بیمه جنگل، مرتع و آبخیزداری 71339
 بیمه حوادث انفرادی 71320
 بیمه حوادث انفرادی تشکیل سرمایه 71320
 بیمه حوادث تحصیلی 71320



 826 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 انداز بیمه حوادث تکمیلی پس 71320
 بیمه حوادث تکمیلی عمر زمانی 71320
 زاندا بیمه حوادث تکمیلی عمر و پس 71320
 بیمه حوادث سرنشین 71331
 بیمه حوادث کارکنان دولت 71320
 بیمه حوادث گروهی 71320
 بیمه دام، طیور، آبزیان 71339
  قرارداد–بیمه درستکاری 71339
 بیمه درمان بازنشستگان 71320
 بیمه درمان حج و زیارت 71320
 بیمه درمان گروهی 71320
 )آکسا(ز کشور بیمه درمان مسافران خارج ا 71320
 بیمه دیه 71331
  قرارداد–بیمه رهن 71339
 بیمه زندگی 71311
 بیمه سپرده 71336
  قرارداد–بیمه سفر 71320
  قرارداد–بیمه سند مالکیت 71339
 بیمه شخص ثالث 71331
 بیمه شخص ثالث ودیه 71331
 بیمه شکست شیشه 71339
 بیمه صداقت و امانت 71339
  قرارداد–امنبیمه ض 71336
 بیمه عمر 71311
 بیمه عمر زمانی 71311
 انداز بیمه عمر و پس 71311
 بیمه کانتینر 71332
 )های شخصی شامل بیمه(بیمه کشتی، قرارداد  71334
 بیمه مازاد حوادث مسافرین 71331
  قرارداد–آالت بیمه ماشین 71334
 بیمه محصوالت باغی 71339
 اعیبیمه محصوالت زر 71339
 بیمه مسئولیت 71335
 ای پزشکان بیمه مسئولیت حرفه 71335
 المللی بیمه مسئولیت حمل و نقل بین 71335



827 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی 71335
 بیمه مسئولیت مدنی 71335
 بیمه مسئولیت نفت و انرژی 71335
  قرارداد–بیمه مستغالت 71334
 بیمه مهندسی 71339
 بیمه مهندسی نفت و انرژی 71339
 های بیمه آلودگی، قرارداد بیمه نامه 71335
 های بیمه رهن، قرارداد بیمه نامه 71339
 های مالی، قرارداد های بیمه زیان بیمه نامه 71339
 های بیمه معالجه اشتباه، قرارداد بیمه نامه 71335
 وری، قراردادهای صادره بیمه وسایل نقلیه موت بیمه نامه 71331
 بندی نشده در جای دیگر، قرارداد های غیر زندگی طبقه بیمه نامه 71339
 بیمه هواپیما 71332
 بیمه وام 71336
 بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 های مسافربری های بیمه کشتی نامه بیمه 71332
  قرارداد–های تکمیلی حوادث بیمه 71320
 داد قرار–های حقوقی بیمه 71339
 پئوسیلین 35260
   آرایشی  خدمات– پا پا و ناخن 97220
   خدمات–پاتوبیولوژی 93191
 )بافته شده(پادری  27230
 پادری خزی 28320
  خدمات–پادویی 97990
 پارا آمنیو بنزوئیک اسید 34140
 پارا امینوفنل 34130
 پارا کرزول 34130
 پارادی اتیلن بنزن 34620
 کلرید بنزنپارادی  34620
 پارازایلین 34110
 پارافرمالدئید 34170
 )اسالک واکس(پارافین جامد  33500
 پارافین کلره 33500
 پارافین مایع 33500
 پارانیترو کلروبنزن 34170



 828 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پارتیشن چوبی 31600
 پارتیشن فلزی 42110
 پارتیشن متحرک 36950
 ه استر شده با پالستیکچپار 27997
 ه کتن وراشلچپار 28110
 )تریکوبافی(ه کشباف تحت چپار 28110
 )پالستیک(پارچ آب  36940
 پارچ بلور 37193
 ای پارچ شیشه 37193
 پارچ و لیوان استیل 42912
 پارچه ابریشمی 26510
 پارچه استری 26710
 پارچه جین 26620
 پارچه چادر مشکی 26630
 ای پارچه حوله 26840
 ای کشباف ارچه حولهپ 26840
 )ای سیستم پنبه(پارچه رومبلی  26630
 پارچه سیستم مالیمو و مالیمات 26850
 پارچه شمعی 26750
 پارچه صنعتی 26750
 پارچه فاستونی 26540
 )بافته شده از سیم(پارچه فلزی  42946
 پارچه فلوک 26530
 )گرد بافی(پارچه کشباف گرد 28110
  شدهپارچه لمینیت 27997
 پارچه متقال 26690
 پارچه مخمل 26820
 پارچه نسوز 37920
 پارچه ویسکوز 26710
 های آغشته یا اندود شده پارچه 27997
 ای  مواد صمغی یا نشاستهباهای اندود شده  پارچه 27997
 های تار و پود باف از ابریشم یا ضایعات ابریشم پارچه 26510
 )عرض های کم شامل پارچه(ف از الیاف شیشه های تار و پود با پارچه 26890
 های تار و پود باف از الیاف کتان پارچه 26560
 های تار و پود باف از نخ کاغذی های تار و پود باف از سایر الیاف نسجی گیاهی؛ پارچه پارچه 26590



829 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )اف کتان، شاهدانه و رامیبجز الی(های تار و پود باف از کنف و سایر الیاف نسجی  پارچه 26570
 های تار و پود باف از موی زبر حیوانی یا از یال اسب پارچه 26550
 از پنبه) عرض های کم  غیر از پارچه(های تارباف   پارچه 26860
 های توری پارچه 27912
 های حصیری پارچه 27997
 بافته شده از پنبه) عرض کمهای   غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله پارچه 26840
 باف  های رومیزی قالب پارچه 27140
 های صافی پارچه 27998
 باف های قالب پارچه 27140
 های الیی آهاردار پارچه 27997
 های الیی الستیک اتومبیل پارچه 27997
 های مخصوص پارچه 27998
 های مورد مصارف فنی پارچه 27998
  در کاغذسازیهای مورد مصرف پارچه 27998
 های نساجی پرزدار، غیر از انواع فرش پارچه 26880
 بندی نشده در جای دیگر های نسجی آغشته شده، اندود شده یا پوشانده شده طبقه پارچه 27997
 بندی الستیک چرخ های نسجی کائوچو زده، غیر از پارچه استخوان پارچه 36250
 های نساجی، چاپ پارچه 88121
 دار ت چوبی پشت چسبپارک 31210
 دار پارکت چوبی فاق و زبانه 31210
 متر پارک 48430
   اداره–  تفریحی های پارک 96520
   اداره–  سرگرمی های پارک 96910
 های ملی حفاظت شده پارک 96422
   مرمت–  ملی های پارک 96422
   نگهداری–  ملی های پارک 96422
 های مکانیزه پارکینگ 42110
 )چوبی(پارو  31911
 پاستا 23710
 پاستوریزه کردن پسته 88111
 پاستوریزه کردن کردن خشکبار 88111
 پاستیل 23670
 پاستیل میوه 23670
 الحلقوم پاستیل و راحت 23670
 ، خدماتcall returnپاسخ مستقیم مکالمه تلفن ثابت  84122



 830 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پاشنه کفش 29600
 وبپاک کردن حب 88111
 ها پاک کردن در و پنجره 85320
  خدمات–پاک کردن گازهای خروجی 94900
 ها پاک کردن گذرگاه 94310
 میوه پاکت آب 32152
 پاکت پستی 32192
 پاکت پالستیکی 36410
 پاکت جاروبرقی 32152
 پاکت خار و بار و میوه 32152
 پاکت دارویی 32152
 پاکت دوالیه مومی 32152
 ت رادیولوژیپاک 32152
 پاکت گچ و سیمان 32152
 بندی مواد غذایی هواپیما پاکت مخصوص بسته 32152
 پاکت مراسالتی 32192
 های زباله هواپیما پاکت 32152
 های کاغذی نایلونی پاکت 32152
 ها و معابر پاکسازی خیابان 94310
 پاکسازی سواحل 94390
  خدمات–پاکسازی کوهستان 94900
 های نساجی کننده کپا 35490
 پالت پالستیکی 36490
 پالت تراک برقی 43560
 پالت فلزی 42999
 )زنانه(پالتو  28231
 )مردانه(پالتو  28231
 پالس اکیمتری 48120
 پالیانش از آهن یا فوالد؛ انواع نبشی، پروفیل مخصوص و پروفیل استاندارد جوش داده شده، از آهن یا فوالد 41252
 میس و پامیسیتپا 15200
 پاندانوس 01510
 پاندرمیت 16190
 )جهت سدهای بتونی(سنج مکانیکی  پاندول و انحراف 48253
   خدمات–پانسمان 93199
 پانل آلومینیوم 42120



831 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پانل بتونی 37550
 puپانل پلی اورتان  36950
 پانل چوبی از ضایعات کشاورزی 31600
  ضایعات نساجیپانل چوبی از 31600
 پانل چوبی از نی و سیمان 31600
 پانل چوبی با روکش طبیعی 31600
 پانل چوبی با روکش مصنوعی 31600
 )فایبرگالس(پانل دیواری  36950
 استایرن پانل ساختمانی با فوم پلی 36950
 های پالستیکی بغل فرمان پانل 49129
 های دیواری پی وی سی پانل 36950
 دار های دیواری تراکینگ لپان 46214
 های فشار قوی پانل 46214
 بندی شده پای مرغ بسته 21121
 )استابلیزر(های مختلف  پایدارکننده پی وی سی بر پایه 35440
 پایه آالت موسیقی 38140
 های خطوط انتقال نیرو پایه بتونی دکل 37560
 پایه ترانس برق 42110
 پایه دلکو 46910
 یوارکوب حمامپایه د 42996
 پایه زیگزاگ 42110
 پایه سرم 48180
 پایه فلزی چراغ 42996
 پایه فیوز 46213
 پایه کنتور در انواع مختلف 36980
 پایه گاو آهن 44110
 پایه میکروفون 47331
 پپسین 35260
 پتاس 16110
 پتاسیم کلراید 34240
 پتو مینک 27110
 پتو نمدی 27110
 پتوس 01510
 پخت سوم کاشی سرامیک و چینی 37370
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(لوله  پخش آب از میان شاه 86330



 832 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(لوله  پخش بخار و آب داغ از میان شاه 86340
 پد چشم استریل 35290
 پدال هندل موتورسیکلت 49941
 )کالچ، ترمزگاز، (های خودرو   پدال 49129
 کننده پدهای مرطوب استریل آغشته به مواد ضد عفونی 35290
 نشانی پرتابل پر کردن کپسول آتش 35490
  هیپو کلریت کلسیم–پر کلرین 34240
 پراکسید هیدروژن؛ فسفیدها؛ کاربیدها؛ هیدرویدها، نیتریذها، آزیدها، سیلیسیدها و بریدها 34280
 پرایمر 35420
 )والنسیا(ل پرتقا 01320
 )ناول(پرتقال تامسون  01320
 پرتقال هاملین 01320
 )ناول(پرتقال واشنگتن  01320
 های دارای فرزند تحت تکفل پرداخت به خانواده 91340
 های معوقه پرداخت حساب 85920
 پرداختی به خانوارها مبتنی بر تعداد فرزندان بدون در نظر داشتن نیازها 91340
 منظور جبران درامد از دست رفته افراد به علت بیکاری های دولتی به های بیمه اجتماعی یا سایر برنامه تیپرداخ 91330
 ها، خدمات پردازش داده 85960
   سینمایی های  فیلم پردازش 96142
   نوار ویدئویی های  فیلم پردازش 96142
   یا اجاره ، کرایه پردازشگر متن 73123
 پرده حمام 36950
 پرده دوخته شده 27130
 پرده عمودی 27992
 پرده کرکره فلزی 42943
 پررنات آمونیوم 34619
 پررنات پتاسیم 34619
 پرزرواتیوهای آرایشی و بهداشتی 34620
 پرس اکستروژن 44217
 پرس بشقابی 44217
 پرس پانچ 44217
 دار  پدال–پرس پانی 44217
 )متالوژی پودر(پرس پودر فلز  44217
  دستی–پرس پیچی 44217
 پرس خمکاری 44217



833 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پرس خمکاری هیدرولیک 44217
 پرس دینامیک 44217
 کاری پرس سنبه ماتریس 44217
 ای پرس فشار کاری ضربه 44217
 پرس فوم 44915
 پرس الستیک 44915
 پرس لنک 44217
  رومیزی–پرس لنک 44217
 پرس مالمین 44929
 رس نجاریپ 44222
  N.Cپرس هیدرولیک با کنترل عددی  44217
 پرس هیدرولیک برای کارهای عمومی 44217
 پرس هیدرولیک کشش ورق 44217
  خدمات–پرستارشخصی 98000
  خدمات–پرستاری در منزل افراد و خانورارها 93193
  های  خانه  عمومی  مدیریت– پرستاری 91122
  های خانه بر   نظارت– پرستاری 91122
 پرستو 04120
   برای  عمومی  خدمات–  دولت پرسنل 91141
   برای  بهداشتی  خدمات–  نظامی پرسنل 91240
   به  مربوط  اجرایی  خدمات– ، امور عمومی پرسنل 91141
   به  مربوط  اداری  خدمات– ، امور عمومی پرسنل 91141
  های ها و روش  سیاست اجرای   به  مربوط  اداری  خدمات– پرسنلی 91141
 های  ها و روش  سیاست  توسعه  به  مربوط  اداری  خدمات– پرسنلی 91141
 های مخصوص پنیرسازی پرس 44512
 پرسولفیت سدیم 34240
 های معدنی پرسولفیت و بی سولفیت 34240
 پرگار 38911
 پرلیت 15200
 بندی شده پرلیت دانه 37990
 شدهپرلیت منبسط  37990
 پره دوچرخه 49942
 کننده پره فن خنک 49129
 پره منجمد مرکبات 21510
 پرو پانول 34130



 834 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 پروار کردن حیوانات اهلی 86129
 پروانه خودرو 49129
 پروانه فلزی کشتی 42998
 های آن پروانه کشتی و پره 42998
 پروپان و انواع گاز بوتان مایع 33410
 پروپیل استات 34140
 پروپیل بارابن 34140
 پروپیل بوتیل فنالیک اسید 34140
 پروپیل کاالت 34140
 پروتئین از سویا 23999
 پروتئین از شیر 23999
 پروتئین تک سلولی و مکمل غذایی دام 23999
 پروتئین حیوانی 23310
 پروتئین دامی از سویا 23310
 پروتئین دامی از مالس 23310
 پروتئین ذرت 23220
   خدمات–  یتیمان پرورشگاه 93319
 های نمایش فیلم، پروژکتورهای نمایش اسالید و سایر پروژکتورهای نمایش تصویر، بجز دستگاه خواندن میکروفرم پروژکتور 48323
 ها، خدمات طراحی مهندسی پروژه 83349
   به  مربوط  اداری  خدمات–  توسعه  چندمنظوره های پروژه 91137
   اطالعاتی  خدمات–  توسعه  چندمنظوره ایه پروژه 91137
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–  توسعه  چندمنظوره های پروژه 91137
 های عمرانی، خدمات کنترل کیفی پروژه 83321
 های ساختمانی، به عهده گرفتن مطالعات اولیه هزینه برای ساختمان پروژه 83211
  خدمات مهندسی های طراحی، پروژه 83343
 پروسسور ظهور فیلم رادیولوژی 48324
 پروسسور ظهور فیلم زینک 48324
 پروسسور ظهور فیلم لیتوگرافی 48324
 upvcپروفیل از  36310
 پروفیل آلومینیومی 41532
 پروفیل آلومینیومی مینیاتوری 42190
 پروفیل آهنی 41251
 (pvc)پروفیل پالستیکی  36310
 یل فوالدیپروف 41251
 پروفیل کفراژ کامپوزیت 42110
 پروفیله برای روکش کردن الستیک 36115
 (prepet)پری پت  36490



835 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پریز سه شاخه 46212
 پریز سه فاز 46212
 )همراه با دو شاخه و سیم رابط(پریز سیار  46212
 پریز فیوزدار 46212
 پریز و دو شاخه خانگی 46212
 یز و دو شاخه صنعتیپر 46212
 پریز و دو شاخه فیوزدار 46212
  )ماده اولیه فیبر نوری(پریفوم  46320
 پریمکس 23310
   زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  بیمارستانی  خدمات– پزشکان 93110
 .شود  می  انجام  پزشک  نظر مستقیم  تحت  که  بیمارستانی ، خدمات پزشکان 93110
 ها  بیمارستان ازرسان ب– پزشکی 91122
  های  کلینک  بازرسی– پزشکی 91122
  خدمات مطب–پزشکی تخصصی 93122
   خدمات– پزشک  زیر نظر مستقیم  زنان پزشکی 93191
   خدمات–ای پزشکی هسته 93191
 پست اکسپرس  68113
 پست الکترونیک  68119
 ، خدماتvoice mailپست الکترونیکی صوتی تلفن ثابت  84122
 پست پیشتاز  68113
 پست ترکیبی  68113
 پست تصویری  68113
   به  مربوط  اداری  خدمات– پست 91134
 پست خرید  68113
 پست رستانت  68119
 پست سفارشی  68113
 پست صوتی  68119
 پست فرمینگ 31430
 پست مستقیم  68113
 پست ویژه  68113
 پستانک بچه 36270
 وشپستانک دستگاه شیرد 36270
 آبادی پسته ابراهیم 01360
 پسته ابراهیمی 01360
 پسته احمد آقایی 01360



 836 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پسته اکبری 01360
 پسته امجدی 01360
 پسته ایتالیایی 01360
 پسته بادامی زرند 01360
  بذر–پسته 01530
 پسته برشته شده 21530
 بندی شده پسته بسته 21530
 شدهپسته پاستوریزه  21530
 پسته پاک کرده 21530
 کنی پسته پاک 88111
 بندی شده  پسته بسته–پسته 21530
 گیری شده پسته پوست 21530
 پسته جندقی 01360
 پسته خشک شده 21530
 پسته خندان شده 21530
 بندی شده پسته درجه 21530
 پسته سرخسی 01360
 پسته سنجری دامغان 01360
 پسند پسته شاه 01360
 پسته فندقی 01360
 پسته قزوینی 01360
 آبادی پسته کریم 01360
 قوچی پسته کله 01360
 پسته کوهی 01360
 پسته لک سیریزی 01360
 پسته مرآتی 01360
 پسته ممتاز 01360
 های مدوالر پست 46220
  توتون و تنباکو مانده پس 39180
 ابههای مش مانده های ساخت نشاسته و پس مانده پس 39130
 پسیلومالن 14290
 پشتی 27180
 پشم چوب 31220
 ؛ آرد چوب)پوشال(پشم چوب  31220
 شده در پشت حیوان مثل چیدن پشم زدایی نشده، شامل پشم شسته پشم چیده شده، چربی 02961



837 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پشم سنگ 37990
 (glass wool)پشم شیشه  37129
 پشم فلزی 42912
  یا زبر حیوانات، حالجی شده یا شانه شدهپشم و موی نرم 26150
 زدایی شده یا کربونیزه شده ولی حالجی نشده یا شانه نشده پشم، چربی 26130
 چینی گوسفندان پشم 86121
 شویی پشم 26130
 پشمک 23670
 پفک ذرت 23150
 زمینی پفک سیب 21390
 پکتین از پوست لیمو 23999
 پکتین از تفاله چغندر 23999
 پکیج شوفاژ 44823
 پکیج یونیت 44823
 پکیج سرمایی 44823
 پگماتیت 16390
 پل بتونی 37560
 پل جرثقیل 43570
 پل فلزی 42110
 پالتر دیجیتال 45260
 پالتین دلکو 46960
 پالتین کنتاکتور 46212
 پالتین مسی برای برق فشار قوی 46212
 خته یا به شکل پودرسا صورت نیمه پالتین، کار نشده یا به 41330
 پالتی سریوم 01510
 پالریمتر 48253
 های آزبست سیمانی تخت بری ورقه پالک 37570
 پلمب 42999
 های قیردار پلمبه سنگ قیری یا روغنی و ماسه 12030
 پله سیمانی 37540
 ای از آهن یا فوالد های شبکه ها و دکل ها، قطعات پل، برج پل 42110
 اورهای شن پل 49390
 پلوپز گازی 44821
 پلی آلومینیوم کلراید 34240
 PBRپلی بوتادی ان  34800



 838 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  تترا فلوئورو اتیلن پلی 34730
 )تخته پلی وود(پلی وود  31410
 اتیلن با وزن مخصوص باال پلی 34710
 اتیلن با وزن مخصوص کم پلی 34710
 اتیلن با وزن مخصوص متوسط پلی 34710
 اتیلن به شکل تک نخ پلی 36310
 استایرن برای مصارف عمومی پلی 34710
 استایرن مقاوم در مقابل ضربه پلی 34710
 استایرن مقاوم قابل انبساط پلی 34710
 IIR کائوچوی بیوتیل –ایزوبوتیلن پلی 34800
 پروپیلن به اشکال ابتدایی و کوپلیمرهای آن پلی 34710
 شکل تک نخپروپیلن به  پلی 36310
 پروپیلن هموپلیمر پلی 34710
 پلیت الکتروکوتر 48180
  وسیله  به  از غیر نظامیان  حفاظت– پلیس 91260
 ها  خارجی نام  ثبت   به  مربوط  اداری  خدمات– پلیس 91260
   کیفری  سوابق  به  مربوط  اداری  خدمات– پلیس 91260
   ترافیک  مقررات  به  مربوط  اداری  خدمات– پلیس 91260
   خدمات–  دائمی پلیس 91260
  خدمات–  کمکی پلیس 91260
   خدمات– نشانی  و آتش پلیس 91260
   خدمات–  ویژه پلیس 91260
 کلروبوتادی ان پلی 34800
  خدمات–کلینیک تخصصی پلی 93122
 متیل متاکریالت پلی 34740
 پلیمرهای اتیلن به اشکال ابتدایی 34710
 وینیل استات  رزین پلی–پلیمرهای استات وینیل 34730
 پلیمرهای استیرن به اشکال ابتدایی 34720
 های هالوژنه به اشکال ابتدایی پلیمرهای کلرور وینیل یا سایر الفین 34730
 پلیمرهای کلرور وینیلیدین 34730
 وینیل الکل پلی 34790
 وینیل کلراید امولسیون پلی 34710
 وینیل کلراید سوسپانسیون پلی 34710
 پماد چشمی 35260
 پماد رزماری 35260



839 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )گیاهی(پماد ضد قارچ  35260
 پماد ملیسان 35260
 پمپ آب توربین 43220
 پمپ آب فشار قوی 43220
 پمپ آب کولر 43220
 نشانی پمپ آتش 43220
 پمپ انتقال بتون 43220
 پمپ انژکتور 43220
 مپ باد خودروهای سنگینپ 43230
 پمپ بنزین برقی خودرو 46910
 پمپ بنزین خودرو 43220
 پمپ پاالیشگاهی 43220
 پمپ ترمز خودرو 49129
 )گازوئیلی(پمپ تزریق  43220
 پمپ تزریق مواد شیمیایی 43220
 پمپ تنظیم سوخت 43220
 )پمپ واکیوم(پمپ خالء  43230
 پمپ خورشیدی 43230
 )اویل پمپ(روغن پمپ  43220
 کشی پمپ روغن 43220
 پمپ سوخت جایگاهی 48252
 پمپ سیر کوال تور 43220
 پمپ شناور 43220
 کش پمپ کف 43220
 پمپ کالچ 49129
 )واتر پمپ(پمپ گردش آب موتور  43220
 پمپ گریز از مرکز 43220
 کشی پمپ لجن 43220
 پمپ هوا 43230
 پمپ واکیوم 43230
 دمنده گرانول پمپ 43230
 ها، نگهداری و تعمیر پمپ 87159
 ای های پیستونه پمپ 43220
 های توربینی پمپ 43220
 های حلزونی پمپ 43220



 840 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دیافراگمی پمپ 43220
 های سانتریفوژ پمپ 43220
 های کشاورزی پمپ 43220
   اجتماعی های  کمک– پناهندگان 93329
 )وش(پنبه  01440
 بندی شده پنبه آغشته به الکل بسته 35323
  بذر–پنبه 01530
 کنی پنبه پاک 26160
 پنبه غازی 44190
 )آزبست(پنبه نسوز  16390
 آرایی شده پنبه نسوز کانه 16390
 پنبه هیدروفیل 26160
 پنبه، اعم از پاک شده یا نشده 01921
 پنبه، حالجی شده یا شانه شده 26160
  نرمالپنتان 33420
 )فایبرگالس(پنجره  36950
 پنجره چوبی 31600
 P.V.Cپنجره چوبی با روکش  31600
 پنجه رکاب دوچرخه 49942
 پنچری وسایل نقلیه موتوری، تعمیر 87141
 های البسه کننده و خشک) گیر خامه(های جداکننده خامه  پنکه بجز انواع خانگی آن؛ سانتریفوژها بجز دستگاه 43931
 )بادبزن(پنکه برقی کوچک  44815
 دار پنکه پایه 44815
 پنکه رومیزی 44815
 پنکه سقفی 44815
 پنکیک 35323
 پنیر از سویا 23999
 پنیر برگر 21132
 بندی  بسته–پنیر 85400
 بندی شده پنیر بسته 22950
 پنیر پاستوریزه 22950
 پنیر پیتزا 22950
 پنیر سفید ایرانی 22950
 دار ر طعمپنی 22950
 پنیر هلندی 22950



841 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پنیر و شیر دلمه شده 22950
 پوتین سربازی 29330
 پودر آب پنیر 22990
 )باستثنئاء ماهی(پودر آبزیان  21291
 )غیر خوراکی(پودر از آبزیان و ضایعات آبزیان  21291
 پودر از ضایعات ماهی 21291
 پودر استامینون 35260
  اشتها آور اورژینالپودر 35260
 )برای لثه مصنوعی(پودر اکریلیک  35290
 پودر آلومینیوم 41531
 پودر آهن 41116
 پودر اوره فرمالدئید 34790
 پودر بچه 35331
 پودر برنج 41511
 پودر برنز 41511
 پودر بستنی 22970
 پودر بهبوددهنده نان 23999
 کننده مو رنگ پودر بی 35323
 کننده چربی دست ر پاکپود 35334
 کننده الک ناخن پودر پاک 35323
 پودر پسته 21530
 پودر پالتین 41330
 پودر پلیت یونجه 23320
 پودر پنیر 22950
 پودر پوست تخم مرغ 23993
 پودر پوست سخت پسته 23310
 ها پودر پوست هسته میوه 31220
 پودر پیاز 21390
 پودر پیراستام 35260
  در چایپو 23914
 پودر چدن 41116
 پودر چربی صنعتی 21140
 پودر چربی گیاهی 21810
  چسب اوره فرمالدئیدپودر 35420
 پودر خامه 22910



 842 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پودر خرما 21520
 نشانی پودر خشک آتش 35490
 پودر خون 21140
 پودر دسر 23999
 پودر روی 41544
 پودر زرده تخم مرغ 23993
 بندی شده در ژالتین و ژله بستهپو 21520
 پودر سرب 41542
 پودر سفیده تخم مرغ 23993
 پودر سنگ 37610
 پودر سوخاری 23180
 زمینی پودر سیب 21390
 پودر سیر 21390
 پودر شامپو 35323
 پودر شستشوی فرش و موکت 35334
 پودر شکر قنادی 23520
 پودر شیر سویا 23999
 وپودر شیرکاکائ 22990
 پودر شیشه 37111
 شور پودر شیشه 35334
 پودر صدف 21291
 دهنده فلزات پودر صیقل 35333
 پودر طال 41320
 شویی دستی پودر ظرف 35334
 پودر عصاره مالت 23999
 پودر غیر خوراکی از گوشت و ضایعات کشتارگاهی 21140
 پودر فتوکپی 35490
 )قالب دتر جنت(پودر فشرده  35334
 پودر فلس آلومینیوم 41531
 پودر فلس نیکل 41521
 پودر فنل فرمالدئید 34790
 پودر فوالد 41116
 پودر قلع 41548
 پودر کاپروالکتام 34150
 پودر کاکائو شیرین شده 23640



843 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پودر کاکائو شیرین نشده 23630
 پودر کامل تخم مرغ 23993
 پودر کبالت 41601
 تلتپودر ک 23999
 های آجیلی پودر کردن میوه 88111
 پودر کشک 22950
 پودر کفشوی 35334
 های روغنی پودر کنجاله دانه 21810
 بندی  بسته–پودر کیک 85400
 پزی پودر کیک 23180
 فرنگی پودر گوجه 21390
 )خوراکی(پودر گوشت  21131
 )غیر خوراکی برای انسان(پودر گوشت  21140
 ردپودر گوگ 34230
 )دستی(شویی  پودر لباس 35334
 )ماشینی(شویی  پودر لباس 35334
 پودر ماست 22930
 شویی پودر ماشین ظرف 35334
 )خوراکی(پودر ماهی  21230
 )غیر خوراکی(پودر ماهی  21291
 دار پودر مخصوص سطوح لعاب 35334
 پودر مس 41511
 پودر مغناطیسی 46930
 ئیدپودر مالمین فرمالد 34790
 پودر منیزیم 41602
 پودر نقره 41310
 پودر نوشابه 24490
 پودر نیکل 41521
 پودر هویج 21390
 پودر و فلس مس 41511
 بندی بادام پودرگیری و بسته 85400
 پودرهای خشک گیاهان دارویی 35260
 پودینگ 23999
 ها پوره سبزی 21390
 زمینی پوره سیب 21390



 844 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پوره میوه 21520
 پوزوالنا 15200
 پوست بزی 29130
 )تر سازی بیش تازه یا حفاظت شده از فساد، بدون آماده(بندی نشده در جای دیگر  پوست خام سایر حیوانات طبقه 02974
 پوست خام گاو و گاومیش یا حیوانات از نوع اسب، گوسفند یا بره، بز یا بزغاله 02971
 )شرلینگ(دار پوست دباغی شده خز 28310
 پوست گاوی 29120
 پوست گوسفندی 29130
 )های سر بجز پوشش(پوست نرم بدلی و کاالهای ساخته شده از آن  28330
 پوست نرم خام بره خزدار 02973
 پوست نرم خام، بجز پوست بره خزدار 02972
  خدمات مطب–پوست و مو 93122
 پوستر 32530
 کنی حبوب پوست 88111
 گیری بادام ستپو 88111
 گیری پسته پوست 88111
 گیری فندق پوست 88111
 گیری گردو پوست 88111
 گیر غالت پوست 44513
 پوسته کالچ 49129
 پوسته، غالت، پوست و سایر ضایعات کاکائو 39150
 )ساالمبور(های دباغی شده  پوست 29130
 پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده 28241
 پوشاک استفاده شده، تعمیر 87230
 پوشاک استفاده شده، نوسازی 87230
  پوشاک بچه کشباف  28227
 پوشاک تریکو 28226
 پوشاک مستعمل و سایر منسوجات مستعمل 39217
 پوشاک نسوز 37920
 )شامل دستکش(پوشاک و منضمات آن از جنس پالستیک  28243
 پوشاک، آهار زدن 88121
  بخار زدنپوشاک، 88121
 پوشاک، پوشیدن 88121
 پوشاک، تعمیر کردن 88121
 پوشاک، چروک کردن 88121



845 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 پوشاک، حریر نما کردن 88121
 پوشاک، خشک کردن 88121
 پوشاک، سفید کردن 88121
 )های سر بجز پوشش(پوشاک، منضمات پوشاک و سایر اشیا از پوست نرم طبیعی  28320
 داری  جهت مرغپوشال 31220
 پوشال کاغذی 39240
 پوشال کولر 31220
 صورت رول یا چار گوش؛ پوشش دیوار یا پوشش سقف از پالستیک پوشش پالستیکی برای کف به 36910
 های دو میدانی پوشش پیست 36270
 پوشش چوب 35110
 پوشش سطوح بتنی 35110
 پوشش عایق بردهای الکترونیکی 35110
 زاتپوشش فل 35110
 پوشش فلزی دادن اشیا پالستیکی در خالء 88170
 های دیواری پوشش 36910
 های دیواری از مواد نسجی پوشش 32195
 ای پوشک بچه پارچه 27120
 )پمپرز(پوشک کامل بچه  32193
 پوشک کامل بزرگسال 32193
 پوشک معمولی بچه 32193
 پوشه مقوایی 32153
 پوکه آمپول تزریقی 37195
 پوکه ژالتین کپسول دارویی 35420
 پولیش فوری خودرو 35110
 پونز 42944
 رو متحرک پیاده 43540
 بندی  بسته–پیاز 85400
 پیاز خشک شده 21390
 پیاز داغ 21390
 پیانو 38310
 پیپتور 48150
 پیتزا 21132
 پیچ چوبی 31911
 پیچ و پالک ارتوپدی 48170
 پیچ و مهره صنعتی 42944



 846 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گوشتی فازمتر پیچ 42921
 های ورشونی پیچ 42944
   خدمات– پیراپزشکی 93191
 پیراشکی 23410
 پیرامین 35260
  غیرکشباف-پیراهن بچگانه 28235
  غیرکشباف-پیراهن زنانه 28234
  غیرکشباف-پیراهن مردانه 28232
  غیرکشباف-پیراهن ورزشی 28236
 پیرولوزیت 14290
 پیریت 16120
 های آهن تفته شده پیریت 34530
 های آهن تفته نشده پیریت 16120
 های آهن تفته نشده، گوکرد خام یا تصفیه نشده پیریت 16120
 ها و اسکلت بناها، خدمات طراحی ریزی ساختمان پی 83343
  پیژاما  28222
 خدمات –رانی پیست اتومبیل 96520
 خدمات – پیست اسکی 96520
  خدمات–پیست دو و میدانی 96520
 خدمات –سواری پیست دوچرخه 96520
 پیستوله بادی 43923
 پیستوله برقی 43923
 پیستوله دستی 43923
 پیستون 43151
  خدمات آموزشی–پیش از ابتدایی 92110
 بند کاغذی پیش 32193
 خدمات –پیشخدمت 98000
  خدمات آموزش–دانشگاهی پیش 92220
  خدمات– دندان  بیماری  ازپیشگیری 93123
 پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن 02964
 پیه حیوانی یا دنبه آب شده 21140
 پیارچه 01239
 پیارچه مرتعی 01239
 )خشک(پیاز  01239
 بذر –پیاز 01540



847 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )خشک(پیاز سفید طارم  01239
 )خشک(پیاز سفید کاشان  01239
 )خشک(مز آذرشهر پیاز قر 01239
 پیاز مرتعی 01239
  انواع–پیازها 01510
 ، خدمات(SMS)پیام کوتاه  84131
 الدوله پیچ امین 01510
 پیچ اناری 01510
 پیچ برفی 01510
 پیچ تلگرافی 01510
 پیچ گلیسین 01510
  پیراهن مردانه  28222
 پیرومیا 01510
 تابلو پالستیکی 36990
 تابلو فلزی 42999
 تابلوهای آموزشی 38996
 تابلوهای برق آموزشی 38996
 تابلوهای تبلیغاتی 46531
 )تابلوی خازن(تابلوی اصالح ضریب قدرت  46214
 گیری تابلوی اندازه 46214
 ای تابلوی آیینه 37116
 ) کیلو ولت1تا (تابلوی برق فشار ضعیف  46213
 تابلوی برق فشار قوی 46214
 ) کیلو ولت33تا (فشار متوسط تابلوی برق  46214
 تابلوی برق کشویی 46214
 )صنعتی(تابلوی فرمان  46214
 )صنعتی(تابلوی کنترل  46214
 تابلوی کنتور برق 46213
 تاپس ابریشم 26310
 تاپس اکریلیک 26210
 تاپس الیاف مصنوعی 26210
 تاپس پلی استر 26210
 تاج خروس 01510
  دمات خ–  عمومی تأدیب 91280
 تاس ماهی 04120



 848 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  تأسیسات فنی و الکتریکی بناهای غیر مسکونی، خدمات طراحی مهندسی 83343
  خدمات–تأسیسات لوله بازکنی 94110
 تافی 23670
 متر تاکسی 48264
 تاکومتر 48264
  خدمات–تاالرهای نمایش 96210
 تالک 16390
 تامپون 32193
   درامد ناتوانی  دادن  از دست  برای حقوق تأمین 91310
  تأمین کارکنان پشتیبانی اداری و سایر کارکنان، خدمات مربوط به کاریابی برای 85121
  تأمین کارمندان برای واگذاری کار 85121
  خدمات رفاهی–هزینه اجاره تأمین کمک 93323
 هابرای واگذاری کار  تأمین ماشین نویس 85121
  متصدیان پردازش لغات برای واگذاری کار تأمین 85121
  تأمین متصدیان ورود اطالعات به کامپیوتر برای واگذاری کار 85121
  در زمان صلح  داخلی  اضطراری  استفاده  برای  ملزومات تأمین 91290
   خارجی  کشورهای  فنی  آموزش های  کمک  برای  ملزومات تأمین 91220
 برای واگذاری کارها   تأمین منشی 85121
 های چاپی تأمین اخبار برای رسانه 84410
 های صوتی و تصویری تأمین اخبار برای رسانه 84420
 تأمین پرستارهای بچه برای استخدام توسط دیگران 85122
   به  مربوط  اداری  خدمات–تأمین خدمات دامپزشکی برای مزارع 91131
  توسط دیگرانتأمین خدمتکاران برای استخدام 85122
 تأمین دیگرکارکنان برای واگذاری کار 85129
 تأمین سایر کارکنان بازرگانی و صنعت 85123
 دار برای استخدام توسط دیگران تأمین سرایه 85122
 های چاپی های اخبار برای رسانه تأمین عکس 84410
 های صوتی و تصویری های اخبار برای رسانه تأمین عکس 84420
 أمین کارکنان پرستاری برای واگذاری کارت 85124
 تأمین کارکنان پزشکی برای واگذاری کار 85124
 تأمین کارگران ساختمانی برای واگذاری کار 85123
 کننده برای واگذاری کار تأمین کارگران مراقبت 85123
 تأمین متصدیان ماشین برای واگذاری کار 85123
  کارتأمین معلمان برای واگذاری 85129
 تأمین وجوه بازنشستگی 71312



849 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تانک و دیگر وسایل نقلیه جنگی زرهی موتوریزه و قطعات مربوط 44710
 ها، روکش گذاری پالستیکی تانکر 88170
 تانن گیاهی 35490
  بدون اپراتور–تاورکرین، کرایه یا اجاره 73122
 تایل سقفی از ماسه و مواد پالستیک 37350
 تایل سقفی بتونی 37550
 تایمر الکترونیکی 48430
 تایمر مکانیکی 48430
 تایگر باب 04110
 تبدیل به گاز کردن مجدد گاز طبیعی برای حمل و نقل 86210
 بازی  آتش  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
  باله  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   سیرک  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   و سازماندهی  ترویج–  سیرک  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   عروسکی  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   و سازماندهی  تبلیغ–  عروسکی  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   کنسرت  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   و سازماندهی تبلیغ –  کنسرت  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
   موسیقی  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
  نور و صدا  نمایش  و سازماندهی تبلیغ 96210
  اداره – اسکی های  تپه 96520
 پاش تترا آب 04110
 تترا امپراتور 04110
 تترا بویین آیرس 04110
 تترا پرچمی 04110
 تترا خونین باله 04110
 یدروکلرایدتترا سایکلین ه 35260
 خونی تترا قلب 04110
 تترا کلرید کربن 34110
 تترا لیمویی 04110
 تترا نئون 04110
 کننده دوربین فیلمبرداری تثبیت 48353
 کننده مو تثبیت 35323
   به  مربوط  اداری  خدمات–تثبیت بازارهای کشاورزی 91131
  خدمات اداری مربوط به–تثبیت زمین 91131



 850 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  صولنام مح  کد

  ، خدمات  اطالعات  توزیع تجارت 91135
   به  مربوط  اداری ، خدمات  توزیع تجارت 91135
   امور اداره  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات  توزیع تجارت 91135
 تجهیرات کنترل بنادر 46920
 تجهیزات آبیاری 44160
 تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی 44160
 )سنتر پی وت(اری تحت فشار بارانی تجهیزات آبی 44160
 )ای قرقره(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
 )لینسیر(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
 )ولیمو(تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی  44160
  اپراتور  بدون–  یا اجاره کرایه) بجز کامپیوتر (  اداری تجهیزات 73123
 زات آزمایشگاهی دندانپزشکیتجهی 48130
 (X)تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تحقیقات(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تشخیص دندانپزشکی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )تشخیص طبی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )دامپزشکی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 )درمان طبی(تجهیزات اشعه ایکس  48110
 ات الکتروکاردیو اسکوپتجهیز 48120
 تجهیزات الکتروکاردیوگراف 48120
 تجهیزات بازرسی لوله آب و گاز 48253
 (UV)تجهیزات بر اساس اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش  48110
 )مافوق صوت(تجهیزات بر اساس کاربرد والتراسونیک  48110
 )برای جراحی(تجهیزات برقی پزشکی  48150
 )طورکلی  به–الکترومدیکال(برقی پزشکی تجهیزات  48150
 )برای تشخیص پزشکی(تجهیزات برقی پزشکی  48120
 )برای درمان(تجهیزات برقی پزشکی  48150
 تجهیزات پرس هیدرولیک 44217
   یا اجاره  کرایه– پزشکی تجهیزات 73290
   یا اجاره  کرایه– پیراپزشکی تجهیزات 73290
 های کامپیوتر تجهیزات ترمینال 45290
   یا اجاره ، کرایه  تفریحی تجهیزات 73240
 تجهیزات جانبی تلفن 47401
 )پالستیکی(تجهیزات جانبی کامپیوتر  36990
 تجهیزات جانبی مخابراتی 47220



851 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تجهیزات جانبی و کمکی کامپیوتر 45290
 تجهیزات جوشکاری اکسی پروپان 44240
  اکسی استیلن–کاری خودزاتجهیزات جوش 44240
 تجهیزات جوشکاری و برشکاری گازی 44240
  بدون اپراتور– تجهیزات حفاری، کرایه یا اجاره 73129
 تجهیزات حفاظتی و کنترل ترانسفوماتور 48243
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  نفتی های  حوزه تجهیزات 73129
 تجهیزات دامپزشکی 48150
 یزات رادیوگرافیتجه 48110
 تجهیزات رادیولوژی 48110
 تجهیزات رادیولوژی و ایزو ترکیبی 48110
 )با نور غیر مستقیم( تجهیزات روشنایی  46531
 )داخل محوطه( تجهیزات روشنایی  46539
 )سقفی( تجهیزات روشنایی  46531
 )سوز نفت(تجهیزات روشنایی  46531
 تجهیزات روشنایی دیواری 46531
 تجهیزات روشنایی گازسوز 46531
 )ای از نوع رشته(تجهیزات روشنایی معابر  46539
 )از نوع فلورسنت(تجهیزات روشنایی معابر  46539
 سوز تجهیزات روشنایی نفت 46531
 ها های حرارتی، بجز نوع خانگی آن تجهیزات سردکننده و منجمدکننده و تلمبه 43913
 WAN و LANتجهیزات شبکه  45290
  مونتاژ صدا و تصویر فیلم–  نمایشی  هنرهای  بجز برای  صوتی تجهیزات 96130
   یا اجاره  کرایه–  عکاسی تجهیزات 73290
 دهی یا کنترل ترافیک تراموا تجهیزات عالمت 49540
 ای دهی یا کنترل ترافیک جاده تجهیزات عالمت 49540
 آهن اهدهی یا کنترل ترافیک ر تجهیزات عالمت 49540
 های آبی دهی یا کنترل ترافیک راه تجهیزات عالمت 49540
 دهی یا کنترل ترافیک فرودگاهی تجهیزات عالمت 49540
 تجهیزات فیزیوتراپی 48170
 تجهیزات کارخانه تولید آجر 44440
 تجهیزات کارخانه فوالدسازی 44310
 تجهیزات کارخانه قند 44516
 ای  جادهتجهیزات کنترل ترافیک 46920
 تجهیزات کنترل فرودگاهی 46920



 852 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های صنعتی تجهیزات کوره 43420
 )دابی(های بافندگی  تجهیزات ماشین 44614
 )ژاکارد(های بافندگی  تجهیزات ماشین 44614
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه تجهیزات معدنی 73129
 تجهیزات مکانیکی انتقال قدرت 43320
 تجهیزات نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 48150
 تجهیزات نمایش گرافیکی 45280
 تجهیزات واگن قطار مسافربری 49540
   یا اجاره ، کرایه  آب  روی  ورزشی تجهیزات 73240
  بدون اپراتور–گیری و کنترل، کرایه یا اجاره تجهیزات اندازه 73129
 اری و تعمیرتجهیزات تهویه، غیر خانگی، نگهد 87159
 تجهیزات رادیویی، نصب 87340
 تجهیزات کامل خط تولید ماکارونی 44516
 های صنعتی طیور تجهیزات کشتارگاه 44516
 تجهیزات ویدئویی، خانگی، تعمیر 87151
 تحت کفش از پلی ورتان 29600
 در ریاضی، خدمات) بنیادی(تحقیق و توسعه پایه  81110
 در زمینه اقتصاد، خدمات) بنیادی(ایه  تحقیق و توسعه پ 81210
 در سایر علوم طبیعی، خدمات) بنیادی(تحقیق و توسعه پایه  81190
 شناسی، خدمات در علم شیمی و زیست) بنیادی( تحقیق و توسعه پایه  81120
 در علوم پزشکی و داروسازی، خدمات) بنیادی(تحقیق و توسعه پایه  81150
 در فیزیک، خدمات) بنیادی(یه  تحقیق و توسعه پا 81110
 در کشاورزی، خدمات) بنیادی( تحقیق و توسعه پایه  81140
 در مهندسی و تکنولوژی، خدمات) بنیادی( تحقیق و توسعه پایه  81130
 ای در اقتصاد، خدمات  تحقیق و توسعه تجربه 81210
  خدماتهای مختلف، شناسی و زبان ای در زبان  تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در زمینه قانون مدنی، خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در زمینه مدیریت کار و کسب  تحقیق و توسعه تجربه 81210
 شناسی، خدمات ای در سایر علوم اجتماعی و انسان  تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در قانون، خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در مورد قانون جنایی، خدمات توسعه تجربه تحقیق و  81230
  تحقیق و توسعه تجربی در سایر علوم طبیعی، خدمات 81190
 شناسی، خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علم شیمی و زیست 81120
  تحقیق و توسعه تجربی در علم فیزیک، خدمات 81110
 تحقیق و توسعه تجربی در علوم کشاورزی، خدمات 81140



853 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  تحقیق و توسعه تجربی در مهندسی و تکنولوژی، خدمات 81130
 ، خدمات…تحقیق و توسعه تجربی در مورد حرارت، نور، الکترومغناطیس، نجوم و 81110
 تحقیق و توسعه در ریاضی، خدمات 81110
  تحقیق و توسعه در علوم پزشکی و داروسازی، خدمات 81150
 شناسی، خدمات شناسی و روان در علوم فرهنگی، جامعهتحقیق و توسعه  81210
  تحقیق و توسعه در محیط زیست، خدمات 81190
 تحقیق و توسعه در مورد فرهنگ و علوم فرهنگی، خدمات 81210
  تحقیقات اجرایی، خدمات 85111
   به  مربوط  اداری  خدمات–  انسانی تحقیقات 91114
   به  مربوط  اداری  خدمات–  بنیادی تحقیقات 91114
   به  مربوط  اداری  خدمات–  خاص  نظم  دارای تحقیقات 91114
   به  مربوط  اداری  خدمات–  اجتماعی  در علوم تحقیقات 91114
   به  مربوط  اداری  خدمات–  طبیعی  در علوم تحقیقات 91114
   به  مربوط  اداری  خدمات–  منظم تحقیقات 91114
 های استخدامی وسیله نمایندگی ق بهتحقی 85112
 ها از نوع غیر جنایی تحقیق حقوقی پرونده 82119
 ها از نوع غیر قضایی تحقیق حقوقی پرونده 82120
 تحقیق در خصوص موارد مربوط به سرقت 85250
  به  مربوط  اداری  خدمات–تحقیقات کشاورزی و توسعه تجربی 91131
 ها، خدمات تحلیل سیستم 83149
   پیک غیر پستی توسط  بسته تحویل  68120
   پیک   توسط  پستی های  بسته  تحویل  68120
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های  بسته تحویل  68112
   سینمایی  فیلم تحویل 96141
   پیک   توسط  نامه  تحویل  68120
   نوار ویدئوی تحویل 96141
 تخت رادیولوژی 48110
  وی سی خت کفش از پیت 29600
 تخت کفش از مقوا 29600
 تخت کفش چرمی 29600
 تخت کفش چوبی 29600
 تخت کفش طبی 29600
 تخت کفش الستیکی 29600
 تختخواب دو نفره 38140
 تختخواب فلزی 38140



 854 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   یا اجاره  کرایه– تختخواب 73230
 تختخواب یک نفره 38140
 تخته تحریر 31914
 تخته چند الیی ضد آب 31420
 دار تخته چند الیی مغزی 31420
 های چوبی تخته چند الیی منحصراً شامل ورق 31410
 )پالستیکی(تخته رسم  36990
 )وایت برد(تخته سفید تحریر  36990
 تخته سیاه 31914
 تخته فیبر از چوب یا از سایر مواد چوبی 31440
 بندی تخته قالب 31420
 تخته لمبه 31600
 های بیمارستانی تخت 48180
 های چوبی اشباع شده تخته 31320
 ها  بزرگراه تخریب 54310
 تخریب بناها 54310
 )داخل پوسته(تخم مرغ پاستوریزه شده  23993
 تخم مرغ پخته رنگ شده 23993
 تخم مرغ شانسی 38560
 تخم مرغ مایع 23993
 تخم مرغابی 02920
 شکن صنعتی تخم مرغ 44516
 دار اردک تخم نطفه 02920
 دار بلدرچین تخم نطفه 02920
 دار بوقلمون تخم نطفه 02920
  انواع–دار شترمرغ تخم نطفه 02920
 دار غاز تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد تخمگذار تخم نطفه 02920
 دار مرغ اجداد نژاد گوشتی تخم نطفه 02920
  الین نژاد آریندار مرغ تخم نطفه 02920
  نژاد آرین–دار مرغ الین تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد تخمگذار تخم نطفه 02920
 دار مرغ مادر نژاد گوشتی تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد تخمگذار تخم نطفه 02920
 دار مرغ نژاد گوشتی تخم نطفه 02920



855 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تخم نوغان 02910
 بندی شده ابگردان بستهتخمه آفت 21530
 ها از نوع غیر جنایی تدارک پرونده 82119
 ها از نوع غیر قضایی تدارک پرونده 82120
  خدمات– در زمان صلح  داخلی  اضطراری  در مواقع  استفاده  برای  ملزومات تدارک 91290
  جسد  سوزاندن  مراسم تدارکات 97320
   خدمات– تدفین 97320
 های کیفری اسناد حقوقی در ارتباط با شیوهتدوین  82120
 تدوین اسناد حقوقی در ارتباط با قانون به غیر از قانون جنایی 82119
 های کیفری، از نوع حقوقی تدوین اسناد، در ارتباط با شیوه 82120
 ها تدوین حق ثبت 82130
 تدوین حق چاپ 82130
 تدوین حقوق مالکیت معنوی 82130
 نامه صیتتدوین و 82130
 ترازهای مالی، رسیدگی 71553
 تر گرم یا دقیق  سانتی5ترازوهایی با حساسیت  48231
 ترازوی آشپزخانه 43922
 ترازوی الکترونیکی 43922
 ترازوی قابل حمل 43922
 ترازوی مدرج 43922
 ترازوی مرغی 43922
 تراک میکسر 44440
 تراکتور انیورسال 44140
 یتراکتور باغ 44140
 تراکتور بکهو 44140
 تراکتور جا به جا کننده مواد و کاال 44150
 )دستگاه جوش سیار(تراکتور جوشکاری  44240
 تراکتور سنگین 44140
 تراکتور مسی فرگوسن 44140
  بدون اپراتور–تراکتور، اجاره یا کرایه 73121
 تریلرها ای برای کشیدن نیم تراکتورهای جاده 49111
 آهن  کتورهای دستی، غیر از انواع مورد استفاده در سکوهای ایستگاه راهترا 44140
 گذاری تراکتورهای ریل 44450
 های باغی، نگهداری و تعمیر تراکتور 87159
 های کشاورزی، نگهداری و تعمیر تراکتور 87159



 856 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گیری جریان ترانس اندازه 46121
 گیری ولتاژ ترانس اندازه 46121
 های نئون ترانس برای چراغ 46121
 ترانس برای منابع تغذیه 46121
 ترانس تقویت برق 46121
 ترانس تک فاز 46121
 ترانس جرقه مشعل 46121
 ترانس درب بازکن 46121
 ترانس زنگ اخبار 46121
 ترانس سه فاز 46121
 های بخار سدیم و هلیوم ترانس المپ 46122
 ای جیوههای  ترانس المپ 46122
 های هالوژن ترانس المپ 46122
 ترانس مخصوص 46121
 بازی ترانس وسایل اسباب 46121
 ترانسفورماتور توزیع 46121
 ترانسفورماتور فشار ضعیف 46121
 ترانسفورماتور قدرت 46121
 ترانسفورماتورهای برقی 46121
 ترانسفورماتورهای الکتریکی، کوک کردن مجدد 87152
 های افزاینده انستر 46121
 های کاهنده ترانس 46121
 های کوچک ترانس 46121
 )مخصوص ابزار برقی(های کوچک  ترانس 46121
 )بوستر(های وسایل نقلیه  ترانس 46121
 )سنسور ارتفاع(متر انتقال اطالعات ارتفاع آب  ترانسی 48252
 تراورتن سفید کوپ 15120
 تراورتن سفید الشه 15120
 راورتن قرمز کوپت 15120
 تراورتن قرمز الشه 15120
 تراورتن گردویی کوپ 15120
 تراورتن گردویی الشه 15120
 تراورتن لیمویی کوپ 15120
 تراورتن لیمویی الشه 15120
 آهن یا تراموا تراورس چوبی اشباع شده برای راه 31320



857 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آهن تراورس راه 31100
 انیهای سیم تراورس 37560
  بذر–ترب 01540
 ترب سفید 01239
 ترب سیاه 01239
 ترب مرتعی 01239
 تربانتین 35490
 تربچه 01239
 تربچه مرتعی 01239
 ترپینولین 35490
 ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی، خدمات 83910
 ترخون 01239
 بذر –ترخون 01540
 ترخون مرتعی 01239
 ترشی پیاز 21390
 ترشی زرشک 21390
 ترشی سیر 21390
 ها ترشی 21390
 بند دوچرخه ترک 49942
 یابی به روش تست مغناطیسی و اشعه ماوراء بنفش ترک 48265
 ترکیبات آلی دارای نیتروژن 34150
 ترکیبات فلزات خاکی کمیاب از ایتریوم یا اسکاندیوم 34290
 ترکیبات کادیوم 34330
 ترکیبات کرم 34330
 ه و جداکننده امواجدهند ترکیب 47220
 ترمز الکترومغناطیسی 46930
 ترمز درب اتوبوس 49129
 ترمز و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو 49540
 ترموستات رادیاتور 48265
 ترموسوئیچ درجه آب خودرو 48265
 ترموکوپل 48265
  خدمات –  دندان ترمیم 93123
 کننده بتون ترمیم 35490
 )کاری اتصال با لحیم(کی ترمینال الکتری 46212
 )مخصوص(ترمینال الکتریکی  46212



 858 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )نوع ردیفی(ترمینال الکتریکی  46212
 )نوع ریلی(ترمینال الکتریکی  46212
 ترمینال باطری 46212
 های کامپیوتری ترمینال 45240
 ترن پارت  68120
 تره 01239
 بذر –تره 01540
   اشخاص وسیله  به  فرهنگی ایه  فعالیت ترویج 91124
 ها  سازمان وسیله  به  فرهنگی های  فعالیت ترویج 91124
   تئاتری  نمایش  و سازماندهی ترویج 96210
 ترویج و ساماندهی نمایش اپرا 96210
 ها  ورزش ترویج 96510
   تفریحی های  ورزش ترویج 96510
 تری اتیلن کلیکول فرمیات 34120
 اتیلن گلوکل منواستاتتری  34120
 تری اکسید آنتمیوان 34220
 تری اکسید مولیبدن 34220
 تری سدیم فسفات 34240
 تری متوپریم 35260
 تریلر کشاورزی 44170
 برای پشت وسایل نقلیه) اتاق اتاق و نیم(تریلر  تریلر و نیم 49222
 نگتریلر از نوع کاروان، برای سکونت یا کمپی تریلر و نیم 49222
 تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مقاصد کشاورزی  تریلرها و نیم 44170
 تریلرهای کوچک، تعمیر و نگهداری 87143
 تریلی با اتاق برزنتی 49229
 دار تریلی سردخانه 49229
 تریلی کانتیتردار 49229
 تریلی کفی 49229
 تریلی کمرشکن 49229
 ه، بدون رانندهتریلی، کرایه یا اجار 73112
   خدمات–تزریقات 93199
 تزیین و دکور زنی ظروف بهداشتی 37222
 تزیین و دکور زنی ظروف چینی 37222
 )دکوراسیون(تزیینات چوبی  31914
 ای تزیینات شیشه 37199



859 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تست پیروژن 48180
 )CMOS.TTLسری  (ICتستر  48253
 سازی تسطیح کن راه 44427
 تسطیح کن زمین 44110
 تسمه از آلومینیوم 41534
 تسمه از برنج 41514
 تسمه از برنز 41514
 تسمه از مس 41514
 تسمه آهنی 41231
 )استیل کورد(تسمه بافته شده از سیم  42943
 تسمه پالستیکی 36330
 تسمه فوالدی 41231
 تسمه نقاله غیر الستیکی 27998
 تقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزهتسمه نقاله یا تسمه ان 36240
   چندمنظوره  اموراجرایی–  فرهنگی تسهیالت 96230
   تأمین  خدمات–  فرهنگی تسهیالت 91124
  ریزی  برنامه   به   مربوط اداری  خدمات – آبیاری  برای منسجم  تسهیالت  91137
  بهبود ه ب  مربوط  اداری  خدمات–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات–  آبیاری  برای  منسجم تسهیالت 91137
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به مربوط  اداری  خدمات –  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات–  تفریح  برای  منسجم تسهیالت 91137
  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم هیالتتس 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم  تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری خدمات – تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات– تولید نیرو  برای  منسجم تسهیالت 91137
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی برای   منسجم  تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به  مربوط  اداری  خدمات–  کشتیرانی  برای  منسجم تسهیالت 91137



 860 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل برای   منسجم تسهیالت 91137
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
   ساختمان  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
   طراحی  به ربوط م  اداری  خدمات–  سیل  کنترل  برای  منسجم تسهیالت 91137
  ریزی  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات–   سیل کنترل   برای  منسجم تسهیالت 91137
   اجرایی  خدمات–  نمایشی  هنرهای تسهیالت 96230
   اداره–  تفریحی های  ورزش تسهیالت 96520
   اداره– آزاد  در فضای  ورزشی تسهیالت 96520
   اداره–  بسته در فضای   ورزشی تسهیالت 96520
 تسهیالت اجاره به شرط تملیک 71100
 داری مالی تسهیالت اجاره 71100
 موقعیت، خدمات تسهیالت ارتباطی هم 84110
 گذاری مستقیم صورت سرمایه تسهیالت به 71100
 صورت مشارکت حقوقی تسهیالت به 71100
 صورت مشارکت مدنی تسهیالت به 71100
  خدمات– خرید کاالی مصرفیتسهیالت 71100
 جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) نسیه(تسهیالت فروش اقساطی  71100
 تسهیالت فروش اقساطی مسکن 71100
 آالت و تأسیسات تسهیالت فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین 71100
 الحسنه تسهیالت قرض 71100
 تسهیالت مضاربه 71100
 عامالت سلفتسهیالت م 71100
 خدمات –  دندان  بیماری تشخیص 93123
 ، خدماتcall screeningتشخیص وکنترل مکالمه تلفن ثابت  84122
 تشک اسفنجی 38150
 تشک برقی 38150
 تشک خوشخواب 38150
 تشک فنری 38150
 تشک کشتی 38430
 تشک مواج بیماران 48160
   یا اجاره ، کرایه تشک 73230
 ه شناور بادیتشکچ 48160
 تصفیه روغن آفتابگردان 88111
 دانه تصفیه روغن پنبه 88111
 تصفیه روغن زیتون 88111



861 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تصفیه روغن سویا 88111
 تصفیه روغن کرچک 88111
 تصفیه روغن کلزا 88111
 تصفیه روغن کنجد 88111
 تصفیه روغن ماهی 88111
 تصفیه شکر 88111
 شتصفیه کشم 88111
  خدمات– تضمین اوراق قرضه 71200
  خدمات–تعلیم رانندگی اتوبوس 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی اتومبیل 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی کامیون 92900
  خدمات–تعلیم رانندگی موتورسیکلت 92900
  خدمات آموزش–ای های حرفه تعلیم ورزش 92900
 تعمیر و نگهداری تریلرها 87143
 کاری  تعمیرات گچ 54720
   لوله محلی تعمیرخطوط 54251
 ها تعمیر پاپوش 87210
 تعمیر پنچری وسایل نقلیه موتوری 87141
 تعمیر تجهیزات حرارتی خانگی الکتریکی 87151
 تعمیر تجهیزات صوتی خانگی 87151
 ای تعمیر تجهیزات عکاسی حرفه 87154
 عکاسیتعمیر تجهیزات عکاسی و دوربین  87290
 ای سینما تعمیر تجهیزات فیلمبرداری حرفه 87154
 ای تعمیر تجهیزات نوری حرفه 87154
 تعمیر تجهیزات ویدئویی الکتریکی 87151
 تعمیر تلویزیون 87151
 های داخلی وسایل نقلیه موتوری تعمیر تیوپ 87141
 تعمیر جاروبرقی خانگی 87151
 دان تعمیر جامه 87210
 جواهراتتعمیر  87220
 های خانگی کن تعمیر خشک 87151
 ها تعمیر دوچرخه 87290
 تعمیر رادیو 87151
 تعمیر ساعت مچی و ساعت 87220
 های الکتریکی وسایل نقلیه موتوری تعمیر سیستم 87141



 862 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تعمیر فریزر خانگی 87151
 های وسایل نقلیه موتوری تعمیر قفل 87141
 بندی نشده در جای دیگر ها و تجهیزات خانگی طبقهتعمیر کاال 87290
 تعمیر کاالهای چرمی 87210
 تعمیر کیف دستی 87210
 تعمیر لباس 87230
 هایی استفاده شده تعمیر لباس 87230
 تعمیر ماشین لباسشویی خانگی 87151
 تعمیر مبل 87240
 تعمیر منسوجات خانگی 87230
 تعمیر موتورسیکلت 87142
 تعمیر وسایل خانگی 87151
 تعمیر وسایل ورزشی و اردویی 87290
 تعمیر یخچال خانگی 87151
  خدمات–تعیین صالحیت فرزند خواندگان 93323
 تفاله چربی گرفته پیه یا دنبه 21140
 تفاله چغندر، نیشکر و سایر ضایعات ساخت شکر 39140
 تفاله خشک انواع مرکبات 23310
  قندتفاله خشک چغندر 23310
 )باگاس(تفاله خشک نیشکر  23310
 تفاله ذرت 21810
 تفاله و ضایعات آبجوسازی یا تقطیر 39160
 تفتنات سرب 34180
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه (  خدمات– تفریح 96620
   به  مربوط  اداری  خدمات– تفریح 91124
   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– تفریح 96620
   ورزشی  تسهیالت  اداره– حیتفری 96520
  های  ورزش  ترویج– تفریحی 96510
  های  ورزش  سازماندهی– تفریحی 96510
 تفنگ بادی 44730
 )فازمتر فشار قوی(تفنگ پرتاب  42921
 کننده فیبرنوری تقویت 47220
 تقویم 32560
 تکثیر، خدمات 85940
 تکثیر اطالعات بر مبنای مزد یا قرارداد 89122



863 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های لیزری بر مبنای مزد یا قرارداد تکثیر دیسک 89122
 های گرامافون بر مبنای مزد یا قرارداد تکثیر صفحه 89122
 های فشرده بر مبنای مزد یا قرارداد تکثیر لوح 89122
 افزار بر مبنای مزد یا قرارداد تکثیر نرم 89122
 یا قراردادتکثیر نوار کاست بر مبنای مزد  89122
 های ویدئویی بر مبنای مزد یا قرارداد تکثیر نوار 89122
 متر است، میله، قلم و اشکال پروفیلی از پالستیک ترین مقطع عرضی آن متجاوز از یک میلی رشته پالستیکی که کوچک تک 36310
 تکمیل کابل الیاف نوری 46320
   خدمات–  پزشکی های تکنسین 93191
  خدمات سالن ورزش–تکواندو 96520
 تل سر 38994
 تلفن اضطراری، خدمات 84121
 تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات راه دور 84121
 تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات محلی 84121
 تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات راه دور 84121
 کونی بر اساس نوع ارتباط، خدمات محلیتلفن ثابت مس 84121
   تلفن ثابت، خدمات دسترسی و استفاده 84121
 تلفن ثابت، خدمات ویژه 84122
 دار تلفن حافظه 47220
   به  مربوط  اداری  خدمات–تلفن 91134
 تلفن دیجیتال 47220
 تلفن رومیزی 47220
 ای، خدمات تلفن ماهواه 84131
 ابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات راه دورتلفن معمولی ث 84121
  تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات محلی 84121
 تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات راه دور 84121
 تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات محلی 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات راه دور 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس شمارنده، خدمات محلی 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات راه دور 84121
 تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت، خدمات محلی 84121
 تلفن همراه اعتباری، خدمات 84131
 )تلفن بیسیم(تلفن همراه با برد محدود  47220
 تلفن همراه بر اساس هر مسافت، خدمات 84131
 پرداخت شده، خدمات  تلفن همراه که هزینه آن پیش 84131



 864 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تلفن همراه، خدمات ارسال امواج 84131
 وسیله  به تلفن همراه، خدمات ارسال داده 84131
 تلفن همراه، خدمات دسترسی و استفاده 84131
 تلفن همراه، خدمات دسترسی به وب 84131
 تلفن همراه، خدمات راه دور 84131
 تلفن همراه، خدمات رومینگ 84131
 تلفن همراه، خدمات محلی 84131
 تلفن همراه، خدمات ویژه 84132
 ای مکالمات راه دور از طریق تلفن همگانی، خدمات شارژینگ کاربره 84110
  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه کننده  پیچ های تلفن 73125
 ای های همگانی سکه تلفن 47220
 های همگانی کارتی تلفن 47220
 های راه دور مجانی، خدمات تلفن 84121
 ای، خدمات های سکه تلفن 84121
 های عمومی، خدمات تلفن 84121
 ای کارتی، خدماته تلفن 84121
 های محلی مجانی، خدمات تلفن 84121
   به  مربوط  اداری  خدمات–تلگراف 91134
 تلمبه باد دستی 43230
 دار تلمبه بادپایی درجه 43230
  تله فریک– تله لژ– تله کابین– تله سیژ–تله اسکی 43540
 تله بخار 48265
 تله جاروب 43914
 تلویزیون، تعمیر 87151
 تمام خدمات ارتباطی دیگر 84160
 بندی نشده در جای دیگر ای، علمی و فنی طبقه تمام خدمات دیگر حرفه 83990
 بندی نشده در جای دیگر ای، علمی و فنی طبقه تمام خدمات دیگر حرفه 83990
 تمبر هندی و مشابه 21520
   به  مربوط  اداری  خدمات–  غیر نظامی  دفاع تمرینات 91250
 تمشک 01349
  بذر–تمشک 01530
 )ایرواشر(تمیزکننده هوا با آب  43914
 تناردیت 16190
 تنباکو 25090
 تنباکو اصفهانی 01790



865 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تنباکو برازجانی 01790
 تنباکو خراسانی 01790
 تنباکو شیرازی 01790
 تنباکو گلپایگانی 01790
  خدمات–)ینخرید د(تنزیل اسناد و اوراق تجاری  71100
 های عمرانی، تولیدی و خریدهای خارجی تنظیم استفاده مناسب منابع مالی خارجی در طرح 71100
 تنظیم سرعت الکتروموتور 46131
   توسعه–  ساختمان  ایمنی  مقررات تنظیم 91133
   نظارت–  ساختمان  ایمنی  مقررات تنظیم 91133
  امور ، اداره ات، خدم  غیر نظامی  مقررات تنظیم 91141
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  کارگری  مقررات تنظیم 91138
   خدمات–  و امنیت عمومی  نظم  به  مربوط تنظیم مقررات 91290
   و امنیت  نظم  افزایش  برای  کلی های  سیاست تنظیم و تبیین 91290
 های جریان برق کننده خودکار کمیت تنظیم 48265
 کننده رطوبت تنظیم 48265
 کننده سطح مایعات تنظیم 48265
 کننده عبور جریان هوا تنظیم 48265
 های کار و کسب تنظیم امتیاز نامه 82130
 تنظیم قراردادهای تجاری 82130
 های پولی و مالی تنظیم، تدوین وارائه پیشنهاد در زمینه سیاست 71100
 تنگستن 14290
 تنه دوچرخه 49942
   اجرای–  مجرمین تهذیب 91280
   اداره–  مجرمین تهذیب 91280
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  مجرمین تهذیب 91280
   نمایشی  غیر از هنرهای  سناریو برای تهیه 96130
   نمایشی  هنرهای  سناریو برای تهیه 96290
 تهیه طرح آگهی، پوستر و پالکارد، خدمات 83610
 ه قاوتتهی 88111
 ها، خدمات مشاوره مهندسی تهیه نقشه اولیه برای سایر پروژه 83339
  تهیه نقشه زمین، خدمات 83530
  تهیه نقشه، خدمات 83540
 )فایبرگالس(توالت ایرانی  36930
 توالت پالستیکی 36930
 )فایبرگالس(توالت فرنگی  36930



 866 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  سرویس کردن خدمات–های شیمیایی  توالت 94120
   اداره–  عمومی های توالت 97990
   خدمات– جا  با تأمین  الکل به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( توانبخشی 93319
   خدمات– جا  مواد مخدر با تأمین به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( توانبخشی 93319
   خدمات–) دیگر ای ج  نشده بندی طبقه (  اجتماعی توانبخشی 93319
   خدمات–  پزشکی توانبخشی 93191
 ای افراد بیکار  حرفه بخشی توان 93324
   افراد معلول ای  حرفه توانبخشی 93324
   خدمات– توانبخشی 93191
 توپ بدمینتون 38440
 توپ بسکتبال 38440
 پنگ توپ پینگ 38440
 توپ تنیس 38440
 توپ فوتبال 38440
 والیبالتوپ  38440
 توپاز 16310
 های پالستیکی توپ 38440
 های پالستیکی با رویه چرمی توپ 38440
 توپی چرخ موتورسیکلت 49941
 توپی دوچرخه 49942
 های چرخ توپی 49129
 توت خشک 01350
 توت سفید 01349
  بذر–توت سفید 01530
 توت سیاه خشک 01350
 توت سیاه 01349
  بذر–توت سیاه 01530
 فرنگی اتابکی توت 01349
  بذر–فرنگی توت 01530
 فرنگی سلوا توت 01349
 فرنگی شمیرانی توت 01349
 فرنگی کاماراسو توت 01349
 فرنگی کردستان توت 01349
 توتون 25090
 توتون بارلی 01790



867 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 توتون باسما 01790
 توتون برازجانی 01790
 توتون پیپ 25090
 توتون ترابوزان 01790
 توتون چپق 25090
 توتون خراسانی 01790
 توتون سیگار 25090
 توتون شیرازی 01790
 توتون گلپایگانی 01790
 توتون ویرجینیا 01790
 تودری خودرو 49129
 تور بسکتبال 27320
 تور پینگ پنگ 27320
 تور تنیس 27320
 تور دروازه فوتبال 27320
 )گرگور(گیری تور فلزی ماهی 38450
 )از الیاف نساجی(تور ماهیگیری  27320
 تور والیبال 27320
 های فلزی اشباع یافته از آهن یا فوالد تور، شبکه، پرچین و حصار از مفتول آهنی، فوالدی یا مسی؛ ورق 42943
 توربین بخار آب 43141
 های آبی توربین 43142
 های بخار توربین 43141
 گازیهای  توربین 43143
 های گازی نیروگاهی توربین 43143
 توردستی ماهیگیری 38450
 تورمالین 16310
 بندی پالستیکی توری بسته 36490
 توری چراغ 27998
 توری سر 28238
 توری 01510
 توریت توریم 13000
   ملی  از مرزهای  در خارج  فرهنگی  اطالعات توزیع 91210
  یزیونی تلو های  برنامه توزیع 96141
  توزیع تراکت، خدمات 83639
   سایر مؤسسات  سینمایی به  فیلم توزیع 96141



 868 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   در سایر صنایع  سینمایی های  فیلم توزیع 96141
   در سایر صنایع  ویدئویی  نوارهای توزیع 96141
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه   توزیع  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط مجالت    توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  ادواری  نشریات   توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  چاپی های  نوشته   توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  احکام و اوراق قضایی ها توسط توزیع  68111
 لی م  پست  تشکیالت  اخطاریه ها توسط توزیع  68111
 توزیع برق 69111
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط توزیع  68111
 توزیع پول، غیر بانک مرکزی 71559
  ملی  پست  تشکیالت  حقوق مستمری بگیران توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  حواله های آرد نانوایان توسط توزیع  68111
  ملی   پست  تشکیالت  سیم کارت تلفن همراه توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  صورت حساب بانک ها توسط توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب،برق،گاز و تلفن توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کارت بیمه بستری شهری خدمات درمانی توسط توزیع  68111
  ملی  پست الت تشکی  کارت های کد اقتصادی توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کتب کتابخانه ها توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  کتب نهضت سواد آموزی توسط توزیع  68111
  ملی  پست  تشکیالت  مجوز صادرات و واردات کاال توسط توزیع  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه توزیع  68111
   معادن  ایمنی اردهای استاند توسعه 91133
   سکونت  محل  استانداردهای توسعه 91123
  مربوط به  اداری ، خدمات  چندمنظوره های  پروژه توسعه 91137
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات  چندمنظوره های  پروژه توسعه 91137
   به  مربوط  اداری ، خدمات  دفاعی  تجربیات توسعه 91240
   سینمایی های  فیلم توسعه 96142
   نوار ویدئویی های  فیلم توسعه 96142
   ساختمان  ایمنی  مقررات توسعه 91123
 های معماری توسعه نقشه 83212
 توسعه و نگهداری و ایجاد فضای سبز 91111
 توف 15200
 )متیل بنزین(تولوئن  34110
 تولید آجیل 88111



869 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لید انواع تخمه آجیلتو 88111
 تولید انواع کشمش  88111
 تولید پودر پوست خشک گردو 88111
 پزی تولید پودر کیک 88111
  بهبود  به  مربوط  اداری  خدمات–تولید 91133
   توسعه  به  مربوط  اداری  خدمات–تولید 91133
   گسترش  به  مربوط  اداری  خدمات–تولید 91133
   اطالعاتی مات خد–تولید 91133
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–تولید 91133
 تولید ریل آهنی 41253
  تولید عکس برای بخش بازرگانی، خدمات 83812
 تولید عکس برای مد، خدمات 83813
 های عروسی، خدمات تولید عکس 83813
 تولید فندق 88111
 .اند  شده  در سینما طراحی ایش نم  عمدتاً برای  که تولید فیلم 96121
 تولید فیلم و سریال تلویزیونی 96121
   به  مربوط  سایر خدمات– ، نوار ویدئو و فیلم تلویزیونی تولید فیلم 96149
 های آموزشی تولید فیلم 96121
 CDهای کارتونی  تولید فیلم 96121
 DVDهای کارتونی تولید فیلم 96121
  کوتاههای  تولید فیلم 96121
 های مستند تولید فیلم 96121
 تولید کره پاستوریزه 88111
 تولید کشمش تیزآبی 88111
 تولید کک 33100
 آالت کود از فضله مرغ تولید ماشین 44180
 )، کیس باکسDVD ،CD(بندی انواع قاب  تولید و بسته 36990
 بندی گردو تولید و بسته 88111
  وسیقی م  اجرای تولید و عرضه 96220
 تولید و عرضه نمایش باله 96220
   سیرک  نمایش تولید و عرضه 96220
   عروسکی  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای کنسرت موسیقی (  کنسرت  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای کنسرت (  موسیقی  نمایش تولید و عرضه 96220
  نقالی  نمایش تولید و عرضه 96220



 870 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  محصولنام   کد

  نور و صدا  نمایش تولید و عرضه 96220
  نورافشانی  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای تئاتر (  تئاتری های  نمایش تولید و عرضه 96220
 )اجرای نمایش (  نمایشی  هنرهای تولید و عرضه 96220
 تولید وانیل 88111
 تولیدات عمرانی جهت حدمات شهری شهرداری 91111
  خدمات–تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران 95200
 تولید پول، غیر بانک مرکزی 71559
 تون منقوش 04120
 تونر چاپگر 45290
 تونل انجماد 43913
  )فایبرگالس(تونل باد  36990
 ای فالسک تویی شیشه 37199
 تیپاکس مرسوالت  68120
 تیر بتونی برق 37560
 تیر فلزی 42110
  بال پهنتیرآهن جوش 41252
 فشرده سیمانی تیرچه پیش 37550
 تیرچه زیگزاک سیمانی 37550
 تیرچه فلزی 42110
  خدمات آموزش دبیرستان–تیزهوشان 92220
  خدمات آموزش راهنمایی–تیزهوشان 92210
 تیغ اره آهنبر 42921
 تیغ اره زنجیری 42921
 تیغ اره عمود بر 42921
 تیغ اره گرد بر 42921
 )تیغ ژیلت(یغ خودتراش ت 42914
 بری تیغ موکت 42922
 های برشی تیغچه 42921
 تیغه برش کلید 42922
 کن تیغه برف پاک 46910
 تیغه چرخ گوشت 42922
 تیغه رنده نجاری 42921
 تیغه ریش تراش برقی 42914
 )سگمنت(بری  تیغه سنگ 42922



871 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تیغه شانه پشم 44614
 ه پنبهتیغه شان 44614
 تیغه کشتی 42999
 تیغه گاو آهن 44110
  بر تیغه لوله 42922
  تیمارستان 93110
 تینر روغنی 35110
 تینر فوری 35110
 تیو سولفات سدیم 34240
 ها تیوب تخلیه هوای المپ 46541
 تیوپ خمیر دندان 36490
 های الستیکی تیوپ 36270
 های فلزی تیز کردن قطعات کار 88212
 تیغچه بولدوزر 44429
 تیغچه گریدر 44429
  بدون اپراتور–تیلر، اجاره یا کرایه 73121
 شمار دیجیتال ثانیه 48430
 جا کفشی 38140
 جا لباسی چوبی 38140
 ای چوبی جا مجله 38140
 جاجیم 27220
 جاچسبی 38912
 )پالستیک(ای  جاحوله 36950
   و نقل  حمل  به  مربوط  اداری  خدمات– ای جاده 91134
 )با سیستم مرکزی(جارو برقی  44816
 ها جارو کردن خیابان 94310
 جاروبرقی خانگی، تعمیر 87151
 جاروی پالستیکی 38993
 جاروی سنتی 38993
 )دار دسته(روب مکانیکی  جاروی کف 38993
 )پالستیک(جاصابونی  36950
 جاالمپی خودرو 46960
 جالباسی فلزی 42999
 جامدادی پالستیکی 36990
 )پالستیک(جامسواکی  36950



 872 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جامعه داروسازان 95120
 جامعه روحانیت مبارز 95920
 جامعه روحانیون مبارز ایران 95920
 کش جامعه مهندسین نقشه 95120
 جانمازی 27120
 )پالستیک(جای استکان و نعلبکی  36940
 )پالستیک(جای چای خشک  36940
 )پالستیک(جای قند و شکر  36940
 )پالستیک(جای کارد و چنگال  36940
 جای نان 36940
 )پالستیک(جای یخ  36940
 جایگزین پول، غیر بانک مرکزی 71559
 جت اسکی 49490
 جدا کننده سبوس 44513
 جداسازی عسل از موم 88111
 جداسازی ضایعات خطرناک از کاالهای استفاده شده 89410
 جداسازی قسمت قابل استفاده، مجدد از کاالهای استفاده شده 89410
 جدول سیمانی 37560
  خدمات بیمارستان–جذامیان 93110
  خدمات –  دندان جراحی 93123
  خدمات–  پزشکان  زیر نظر مستقیم جراحی 93121
  خدمات – لثه جراحی 93123
  خدمات – دهان جراحی 93123
 دار جرثقیل اطاق 43520
 ای جرثقیل دروازه 43520
 دار جرثقیل دکل 43520
 جرثقیل سقفی 43520
 دار جرثقیل کابل 43520
 جرثقیل مغناطیسی 43520
 جرثقیل موبیل 43520
  بدون اپراتور–جرثقیل، کرایه یا اجاره 73122
 زن الکتریکی خودرو جرقه 46910
 گیر دندان جرم 48130
 گیر سیگار جرم 38994
 ها و مواد ویژه نسوز جرم 37330



873 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–جعاله 71100
 جعبه پالستیکی فیوز 36980
 جعبه تقسیم برق 46212
 جعبه جواهر چوبی 31913
 بندی جعبه چوبی جهت بسته 31700
 جعبه فرمان 49129
 جعبه فلزی 42931
 جعبه فیوز دیواری 46213
 جعبه کنتور چوبی 31700
 مقوایی از مقوای دوبلکسجعبه  32153
 جعبه مقوایی از مقوای معمولی 32153
 )تتراپک(بندی مواد غذایی  جعبه مقوایی بسته 32153
 جعبه نوشابه 36490
 جعبه و رهل قرآن 31700
 خودرو) گیربکس(دنده  جعبه 49129
 موتورسیکلت و قطعات) گیربکس(دنده  جعبه 43320
 دنده آسانسور جعبه 43320
 )اتوماتیک(دنده خودرو  جعبه 49129
 )برقی(دنده خودرو  جعبه 49129
 )هیدرواستاتیک(دنده خودرو  جعبه 49129
 دنده موتورسیکلت جعبه 43320
 های صنعتی دنده جعبه 43320
 جعفری 01239
 جعفری مرتعی 01239
 )گل (جعفری 01510
  بذر–جعفری 01540
 جک پنوماتیک 43510
 ونه خودروجک چهار ست 43510
 جک دستی 43510
 جک سوسماری 43510
 جک نگهدارنده درب بغل اتوبوس 42992
 جک هیدرولیکی 43510
 جگر ماهی 21220
 جال دادن فلزات 88211
 جال دادن مبلمان 88190



 874 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جال دهنده فلزات 35333
 جلد پالستیکی آماده برای دفتر 36990
 جلد دفتر مقوایی 32600
 جلسات آموزش مذهبی 95910
 جلو پنجره وسایل نقلیه 49129
 جلیقه نجات 27190
  خدمات–وسیله ستاد دیه آوری اعانات به جمع 93329
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط آوری جمع  68111
    پیک   غیر پستی توسط  بسته آوری جمع  68120
    ک پی  توسط  پستی های  بسته آوری  جمع  68120
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های  بسته آوری جمع  68112
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه آوری جمع 68111
  خدمات–آوری زباله جمع 94211
  ملی  پست  تشکیالت آوری کتب کتابخانه ها توسط جمع 68111
 ملی   پست  تشکیالت آوری کتب نهضت سواد آموزی توسط جمع 68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت آوری جمع 68111
    ملی  پست  تشکیالت آب،برق و گاز توسط) قرائت کنتور( میزان مصرف  آوری جمع 68111
    پیک   توسط  نامه آوری جمع  68120
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه آوری جمع 68111
  ملی  پست  تشکیالت  ها توسطآوری نسخ پزشکان و داروخانه جمع 68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  ادواری  نشریات آوری جمع 68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط چاپی های نوشته آوری  جمع 68111
 رادیو ها و صداهای   پارازیت کردن  و فهرست آوری جمع 96111
 های سودمند آوری صورت حساب جمع 85920
   به  مربوط  اداری  خدمات– کاری جنگل 91131
  خدمات نگهداری از–ها و مراتع جنگل 94900
 )نما قطب(جهت نما  48211
 جو 01150
  سراسری13جو  01150
 جو افضل 01150
 جو ایذه 01150
 جو بدون پوشینه 01150
 بندی  بسته–جو 85400
 جو پروداکتیو 01150
 کنده جو پوست 23150



875 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جو جنوب 01150
 جو دشت 01150
 جو ریحان 01150
 1جو سرارود  01150
 جو سهند 01150
 جو صحرا 01150
 جو کارون 01150
 جو کارون در کویر 01150
 جو کویر 01150
 جو ماکویی 01150
 جو نومار 01150
 جو والفجر 01150
 جوانه جو 23150
 جوانه ذرت 23150
 جوانه غالت 23150
 ه گندمجوان 23150
 جواهرات بدلی 38997
 جواهرآالت ساخته شده از فلزات قیمتی 38240
 جواهرآالت و سایر کاالهای ساخته شده از فلزات قیمتی 38240
  انواع نژادها–جوجه یک روزه اردک خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه بلدرچین 02122
 ادها انواع نژ–جوجه یک روزه بوقلمون خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه شترمرغ 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه غاز خارجی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ اجداد تخمگذار 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ تخمگذار 02122
  انواع نژادها–ه مرغ گوشتیجوجه یک روز 02122
 جوجه یک روزه مرغ الین نژاد گوشتی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ مادر گوشتی 02122
  انواع نژادها–جوجه یک روزه مرغ مادرتخمگذار 02122
 )غیر کشباف(گانه  جوراب بچه 28210
 )غیر کشباف(جوراب زنانه  28210
 ) کشبافغیر(جوراب ساق بلند  28210
 )غیر کشباف(جوراب شلواری  28210



 876 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 جوراب شلواری کشباف 28210
 جوراب طبی 35290
 )غیر کشباف(جوراب مردانه  28210
 آهن و سایر آخال حاصل از ساخت آهن یا فوالد جوش، کف، خرده 39310
 جوشکاری اسکلت بام 54522
  ساختمان جوشکاری اسکلت 54521
 ر مصنوعیجی 29110
 جیر واشبالت 29110
 جیر؛ چرم ورنی شده و چرم روکش شده ورنی شده؛ چرم فلزنما 29110
 جیولیت 16310
 جیوه 14240
 چاپ آلبوم تمبر 32230
 دار چاپ آلبوم عکس 32230
 چاپ انواع آلبوم 32230
 پروپیلن های پلی چاپ و برش و دوخت گونی و کیسه 27150
 کس و فیلم سیاه و سفید، خدماتچاپ و ظهور ع 83820
 چاپگر جوهر افشان 45260
 چاپگر حرارتی 45260
 چاپگر سوزنی 45260
 چاپگر لیزری 45260
 چادر اتومبیل 27160
 چادر اقامت 27160
 چادر برزنتی 27160
 چارچوب بتونی 37550
 چارچوب درب و پنجره چوبی 31600
 چارچوب فلزی 42110
 از مرکباتچاشنی ترشی  23995
 )فرموله شده یا نشده(صورت پودر  های غذایی به چاشنی 23995
 چاقوی جراحی 42913
 )پرفراتور(کن  چاله 44110
 خدمات تخلیه –چاه مستراح 94120
 چاودار 01160
 چاودار، یوالف 01160
 بندی شده چای خشک بسته 23913
 بندی شده بندی و بسته چای درجه 23913



877 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  لنام محصو  کد

 چای سبز 23913
 )بندی دوگرمی بسته(ای  چای کیسه 23913
 سازی چای 23913
 چتایی بافی 26570
 پروپیلن چتایی پلی 26880
 چتر آفتابی 38921
 چتر سایبان 27160
   خدمات– چتربازی 96590
 صورت لخته، بلوک یا سایر اشکال ابتدایی چدن خام و چدن اشپیگل به 41111
 باژورچراغ آ 46531
 چراغ اضطراری سیار 46531
 چراغ پشت آمپر 46910
 چراغ جلوی دوچرخه 46910
 چراغ جلوی موتورسیکلت 46910
 زن خودرو چراغ چشمک 46910
 چراغ خطر، ترمز و راهنما 46910
 چراغ داخل اتوبوس 46910
 چراغ راهنمای خودرو 46910
 )اطاق عمل(چراغ سیالکتیک  46531
 المت آمبوالنس و پلیسچراغ ع 46910
 چراغ فلورسنت 46531
 )مغناطیسی(چراغ قوه  46531
 چراغ قوه جیبی 46531
 کاری چراغ لحیم 44240
 چراغ نمره خودرو 46910
 )برای خودرو(گردان  چراغ 46910
 های اضطراری چراغ 46531
 های بیمارستانی چراغ 46531
 های تونلی چراغ 46531
 و خودروهای جل چراغ 46910
 )غیر برقی(پزی  های خوراک چراغ 44821
 های داخلی خودرو چراغ 46910
 های دفتر کار چراغ 46531
 های دیواری چراغ 46531
 های رفلکتوری فلورسنت چراغ 46531



 878 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های رفلکتوری کارگاهی چراغ 46531
 )گاز سوز(های روشنایی پیک نیکی  چراغ 46531
 )گاز سوز(های روشنایی دیواری  چراغ 46531
 )گاز سوز(های روشنایی رومیزی  چراغ 46531
 های رومیزی چراغ 46531
 های سقفی چراغ 46531
 های سیار الکتریکی چراغ 46531
 های ضد انفجار چراغ 46531
 ای های کارخانه چراغ 46531
 های کنار میز چراغ 46531
 دگاهیهای کنترل الکتریکی فرو چراغ 46920
 های خیاطی های ماشین چراغ 46531
 شکن های مه چراغ 46910
 های موتورسیکلت چراغ 46910
 کشی های میز نقشه چراغ 46531
 چربی پشم 21612
 )النولین(چربی پشم  26130
 گیری و جدا کردن ناخالصی از پشم  چربی 26130
 )چهارچرخ(چرخ بار دستی  49930
 )چرخدو(چرخ بار دستی  49930
 چرخ بچه 38510
 چرخ خیاطی خانگی 44814
 چرخ خیاطی صنعتی 44623
 چرخ فرغون 49930
 )دستی(چرخ معلولین  49922
 )موتوری(چرخ معلولین  49922
 دنده تنظیم میل بادامک چرخ 43320
 های ثابت و متحرک چرخ 43320
 )دوخت کفش(های صنعتی  چرخ 44630
 )سازیکیف (های صنعتی  چرخ 44630
 کش های طناب چرخ 43510
 چرم دوباره بازیابی شده 29130
 آمیزی شده چرم رنگ 29130
 چرم زیره 29120
 چرم سبک 29130



879 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 تیماج بزی) بزی(چرم سبک  29130
 )گوسفندی(چرم سبک  29130
 )لباس(چرم سبک  29130
 چرم سنگین 29120
 )رویه(چرم سنگین  29120
 )مبلی(رم سنگین چ 29120
 چرم کفی 29120
 چرم گاوی 29120
 چرم مصنوعی 29110
   محصوالت  خشکشویی– چرمی 97120
 )دوقلو(چسب اپوکسی  35420
 چسب ازرزین پلی استر 35420
 چسب آهن 35420
 )چسب نئوپان(چسب اوره فرمالدئید مایع  35420
 چسب بتون 35420
 )اندن الستیک به فلزجهت چسب(چسب پایه کائوچو  35420
 چسب پشت موکت 35490
 چسب پلی آمید 35420
 چسب پلی اورتان 35420
 چسب پنچرگیری 35420
 چسب پی وی سی 35420
 چسب چوب 35420
 چسب حیوانی استخوانی 35420
 چسب سرامیک 35420
 چسب سنگ 35420
 چسب صحافی 35420
 چسب فنل فرمالدئید 35420
 )اکریلیک(ی ا چسب قطره 35420
 چسب کارتن 35420
 چسب کاشی پودری 35420
 چسب کاشی خمیری 35420
 )هات ملت(چسب گرما ذوب  35420
 چسب المینت 35420
 گیری چسب ماهیچه ریخته 35420
 چسب ماوراء بنفش 35420



 880 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چسب موکت 35420
 )سراجی و کفاشی(چسب نئوپرنی  35420
 )دکسترین(چسب نشاسته  35420
 چست الکترود 48150
 چست باتل 48150
 چشم الکترونیکی 47150
 چشم قرمز 04110
  خدمات بیمارستان–پزشکی چشم 93110
  خدمات مطب–پزشکی چشم 93122
  از  با استفاده  جسمانی  سالمت  خدمات–  معدنی  آب چشمه 97230
 چغندر ساالدی 01239
 بذر –چغندر ساالدی 01940
 ای چغندر علوفه 01910
  بذر–ای چغندر علوفه 01940
 چغندر قرمز 01239
 چغندر قند 01810
  بذر–چغندر قند 01940
 چغندر لبویی 01239
  بذر–چغندر لبویی 01940
 المپ مهتابی) ترانس(چک  46122
  خدمات–چک بین بانکی 71100
  خدمات–چک فاکس 71100
 ات خدم–چک مسافرتی تضمین شده 71100
 چکش 42921
 )پنوماتیکی(چکش بادی  44217
 چکش برق دلکو 46960
 چکش رفلکس پزشکی 48150
 چکش فنری 44217
 کاری چکش لحیم 44240
 چکش هیدرولیک 44217
 چکمه پالستیکی 29310
 چکمه پالستیکی یک بار مصرف 36990
 چکمه چرمی 29310
 سنج و پیکرومتر  هوا، رطوبت ج، پیرومتر، فشارسنج سنج و وسایل شناور مشابه، دماسن چگالی 48251
 چمدان چرمی 29220



881 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چمدان غیر چرمی 29220
 چمن 04120
 چمن مصنوعی 36990
 زن برقی چمن 44120
 زن دستی چمن 44120
 های الکتریکی جا به جا کننده مواد چنگک 46930
 چهار گل 35260
 چهارشاخ فرمان 49129
 چهارگوش نسوز 37320
 چهازشاخ گاردان 49129
 )اشباع چوب(چوب اشباع شده  31320
 چوب اصالح شده به شکل تخته 31100
 چوب اصالح شده به شکل ورق 31100
 چوب بستنی 31914
 صورت خرده یا ریزه چوب به 31230
 چوب پنبه 31921
 چوب چند الیه فشرده برای عایق بودن 31420
 تراشچوب چهار  31100
 چوب چوگان 38440
 چوب رنده شده 31100
 دار چوب روکش 31420
 ها چوب سوخت به شکل کنده، گرد بینه، ترکه، پشته یا نظایرآن 03130
 چوب ضربه 31914
 چوب فشرده شده 31520
 چوب لباسی پالستیکی 36940
 چوب معاینه 31911
 کننده یا سایر مواد محافظت) کروزوت(ی، روغن قطران چوب نتراشیده، آغشته به رنگ، انواع رنگ گیاه 31310
 چوب و پالستیک از ترکیب الیاف گیاهی و پلیمر 31600
 پنبه به غیر از مبلمان و حصیر و خدمات ساخت مواد بافندگی چوب و چوب 88130
 وسیله مواد نگهدارنده یا دیگر مواد چوب، اشبع به 88130
 چوب، خشک کردن 88130
 صورت مقدماتی پنبه طبیعی، خام یا آماده شده به چوب 03910
 چیپس چوب 31100
 چیپس ذرت 23150
 زمینی چیپس سیب 21390



 882 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چیپس صابون 35321
 چیپس میگو 21240
 چیپس میوه 21550
 چیپس و سوخاری میگو 21240
 چیدن میوه درختان 86110
 چیلر 43913
 ازچینی فندک شیر کنترل گ 37291
 چیال 04120
 چینی ساده 15120
 چینی گرانیت 15120
 های تزیینی حاشیه 27911
 )ژل مو(دهنده  حالت 35323
 های ارتباطی با سیم، خدمات حامل 84110
 سیم، خدمات های ارتباطی بی  حامل 84110
 های رادیویی تلفن همراه، خدمات حامل 84131
 حباب پالستیکی چراغ 36960
 های اشعه کاتدی یا اشیاء مشابه های الکتریکی، المپ ای وابسته به آن، برای المپ ای باز و قطعات شیشه ب شیشهحبا 37192
 های الکتریکی ای برای المپ حباب شیشه 37192
 ای های رشته ای المپ حباب شیشه 37192
 بندی  بسته–حبوب 85400
  کرایه–حجله 73290
 حدیده برقی 44218
 دستیحدیده  42922
  خدمات هنرستان–ای صدا و سیما حرفه 92230
 های  حسابداری، خدمات تهیه گزارش 82212
 حسابرسی مالی، خدمات 82211
 حسن یوسف 01510
 حسون 04120
 کنی  ریشه  به  مربوط  اداری  خدمات– حشرات موذی 91131
 )خمیری(ای  کش محفظه حشره 34620
 های برقی کش حشره 44817
 حصیر فشرده صنعتی 31923
   خدمات–  تاریخی های  از بناها و ساختمان حفاظت 96412
  بازدیدکنندگان  برای  تاریخی  از بناهای حفاظت 96412
   ذخایر طبیعت  وحش  از حیات حفاظت 96422



883 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   خدمات– المللی  بین  صلح حفظ 91230
  سایر خدمات–حفظ محیط زیست 94900
   سینمایی های  فیلم  تجارت  توزیع حق 96141
  ویدئو  تجارت  توزیع حق 96141
   دولت  از طرف  شده  ارائه ای  مشاوره  خدمات– حقوقی 91270
   دولت  از طرف  نیابت  به ای  مشاوره  خدمات– حقوقی 91270
   دولت  از طرف  نیابت  به  نمایندگی  خدمات– حقوقی 91270
 روی سنگ مصنوعات سنگیحکاکی  37560
 حکمیت در مورد منازعات 82191
 حالجی پشم 26150
 حالجی پنبه 26160
 حالل فتوکپی 35490
 حالل مرکب چاپ 35130
 )تخلیه گاز موتور خودرو(حلزونی توربو شارژر  43151
 های الکتریکی ماشین) رینگ(حلقه  46131
 حلقه چاه سیمانی 37560

  و غنچه گل برای شاخه–حلقه گل 01520

 )تایر(های دور الستیک  حلقه 36114
 های محلی، خدمات ارتباطی حلقه 84110

 حلواشکری –حلوا ارده 23670

 حلوا سفید 04120
 حلوا سیاه 04120
 حلواشکری 23670
 حلوای سوهانی 23670
 حلوای کنجدی 21820
 کاری لحیم) وان(حمام  44240
  از  با استفاده  جسمانی  سالمت ات خدم– بخار های حمام 97230
 وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  خدمات سالمت–) ترکی (  شرقی های حمام 97230
   به  مربوط  اداری  خدمات– کننده  از مصرف حمایت 91135
 ها از نوع غیر جنایی حمایت حقوقی موکلین پرونده 82119
  خدمات–  با آمبوالنس حمل بیماران 93192
   به  مربوط  اداری  خدمات– آبی  و نقل  حمل 91134
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل احکام و اوراق قضایی ها توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل اخطاریه ها توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط حمل و نقل  68111



 884 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   ملی  پست  تشکیالت  توسط  پستی های حمل و نقل بسته  68112
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل حقوق مستمری بگیران توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل حواله های آرد نانوایان توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه حمل و نقل  68111
  ملی   پست شکیالت ت  سیم کارت تلفن همراه توسط  حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل صورت حساب بانک ها توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب،برق،گاز و تلفن توسط  حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کارت بیمه بستری شهری خدمات درمانی توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت توسطحمل و نقل کارتهای کد اقتصادی   68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کتب کتابخانه ها توسط  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل کتب نهضت سواد آموزی توسط  68111
   ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت  حمل و نقل  68111
 ملی   پست  تشکیالت حمل و نقل مجوز صادرات و واردات کاال توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه حمل و نقل  68111
  ملی  پست  تشکیالت حمل و نقل نسخ پزشکان و داروخانه ها توسط  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  ادواری  نشریات حمل و نقل  68111
    ملی  پست  تشکیالت  توسط  چاپی های  نوشته  حمل و نقل  68111
   به  مربوط  اداری  خدمات–  هوایی نقل و  حمل 91134
    پیک  غیر پستی توسط  بسته  ونقل حمل  68120
    پیک  توسط  پستی های  بسته  ونقل  حمل  68120
     پیک  توسط  نامه  ونقل  حمل  68120
 )سبزی خودرو مرتعی (حنا 01239
 )محصوالت دارویی (حنا 35260
 حنجره مصنوعی 48170

  بیمه–دث انفرادیحوا 71320

  بیمه–حوادث تحصیلی 71320

  بیمه–حوادث گروهی 71320

 های پرداخت، سایر، نقلی و انتقالی حواله 71553
 حوزه ارتباط مشترک، خدمات اجاره 84110
  خدمات آموزشی–های علمیه حوزه 92390
 حوض بتونی 37550
 حوله کاغذی 32193
  پروار کردن–حیوانات اهلی 86129
  بیمارستانی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  خدمات پزشکی–آموز  دست حیوانات 93210



885 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   شده  ارائه  جراحی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  خدمات دندانپزشکی–آموز  دست حیوانات 93210
  رستانی خدمات غیر بیما–آموز  دست حیوانات 93210
   شده  ارائه  غیر پزشکی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
  و آزمایشگاهی  فنی  خدمات–آموز  دست حیوانات 93210
  خدمات معالجه و درمان–حیوانات وحشی و پرندگان 93290
  خدمات–خالکوبی 97990
  خدمات ارائه شده توسط–خانوارهای معمولی 98000
 صنف قندریزانخدمات اتحادیه  95200
 خدمات اتحادیه صنف کاغذ و مقوا 95200
 داران خدمات اتحادیه صنف کامیون 95200
 خدمات اتحادیه صنف کبابی 95200
 خدمات اتحادیه صنف کت و شلوار دوزان 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف کفاش 95200
 خدمات اتحادیه صنف کیف و کفش 95200
 مابهخدمات اتحادیه صنف گر 95200
 ها خدمات اتحادیه صنف گل فروش 95200
 خدمات اتحادیه صنف گوشت و گوسفند فروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم پزشکی 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم خانگی فروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومیبل 95200
 التحریر و خرازی خدمات اتحادیه صنف لوازم 95200
 کشان خدمات اتحادیه صنف لوله 95200
 دوزان خدمات اتحادیه صنف محلی 95200
 خدمات اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و گوشت 95200
 خدمات اتحادیه صنف مسافربری 95200
 داران یه صنف مسافرخانهخدمات اتحاد 95200
 خدمات اتحادیه صنف مشاورین امالک 95200
 )صدور پروانه کسب مربوطه(خدمات اتحادیه صنف مشاورین امالک و اتومبیل  95200
 سازان خدمات اتحادیه صنف موزاییک 95200
 خدمات اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان 95200
 خدمات اتحادیه صنف نجاران 95200
 داران ماشین خدمات اتحادیه صنف نمایشگاه 95200



 886 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتحادیه صنف ورقکاران 95200
 خدمات اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 95200
 خدمات اتحادیه قماش فروشان 95200
 )تهیه امکانات قنادان(خدمات اتحادیه قنادان  95200
 داران خانه خدمات اتحادیه قهوه 95200
 خدمات اتحادیه کارفرمایان 95200
 خدمات اتحادیه کانون سردفتران 95200
 خدمات اتحادیه کتابفروشان 95200
 خدمات اتحادیه کشبافان صادرکننده 95200
 ها پزی خدمات اتحادیه کله 95200
 داران خدمات اتحادیه کمپرسی 95200
 )ها برای معادن میوندادن حواله به کا(داران  خدمات اتحادیه کمپرسی 95200
 داران خدمات اتحادیه کوره 95200
 داران خدمات اتحادیه گرمابه 95200
 خدمات اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوز 95200
 خدمات اتحادیه الستیک فروشان 95200
 خدمات اتحادیه لباسشویان و خشکشویان 95200
 التحریر فروشان خدمات اتحادیه لوازم 95200
 آالت خدمات اتحادیه ماشین 95200
 خدمات اتحادیه مرغ فروشان 95200
 خدمات اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان 95200
 خدمات اتحادیه مرغ و ماهی 95200
 خدمات اتحادیه مرغداران 95200
 خدمات اتحادیه مصنوعات فلزی 95200
 خدمات اتحادیه معماران 95200
 )داران مسافرخانه(داران  خدمات اتحادیه مهامانخانه 95200
 خدمات اتحادیه مهندسین ناظر 95200
 خدمات اتحادیه نفت فروشان 95200
 خدمات اتحادیه هتلداران 95200
 خدمات اتحادیه وانت بارها 95200
 خدمات اتحادیه یخسازان 95200
   ناحیه  گرمایش های  سیستم  به  اتصال خدمات 54631
  مرکزی  گرمایش   کنترل های مسیست خدمات اتصال 54631
  دیگر  در جای  نشده بندی بنای طبقه  اتمام  خدمات 54790
 خدمات اتو کردن 97140



887 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اتوبانک 71100
   و سایر منسوجات  پوشاک خدمات اتوی 97140
  به شخص ثالثCPUخدمات اجاره  85990
 خدمات اجاره حوزه ارتباط مشترک 84110
  خدمات اجاره خطوط ارتباطی 84140
  IP VPN (Virtual Private Network)خدمات اجاره شبکه  84140
 خدمات اجاره مربوط به تجهیزات ساخت یا تخریب بنا یا کارهای مهندسی راه و ساختمان، با اپراتور 54800
  اجاره و نصب داربست فلزی خدمات 54570
 کار   اجاره و نصب سکوی خدمات 54570
 خدمات اجاره یا کامپیوتر بدون اپراتور 73124
 خدمات اجاره یا کرایه اتومبیل و وانت سبک بدون راننده 73111
 خدمات اجاره یا کرایه البسه خانوار 73250
 ای خدمات اجاره یا کرایه امالک مسکونی ملکی یا اجاره 72111
 اپراتورخدمات اجاره یا کرایه تجهیزات مخابراتی بدون  73125
 بندی نشده در جای دیگر خدمات اجاره یا کرایه سایر کاالهای طبقه 73290
 بندی شده در جای دیگر بدون اپراتور آالت و تجهیزات، طبقه  خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین 73129
 ای خدمات اجاره یا کرایه شامل مستغالت غیر مسکونی ملکی یا اجاره 72112

  بدون اپراتور–ره یا کرایه قایقخدمات اجا 73115

 خدمات اجاره یا کرایه کانتینرها 73117

  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه کرجی 73115

  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه کشتی 73115

 بدون اپراتور) بجز کامپیوتر(آالت و تجهیزات دفتری   خدمات اجاره یا کرایه ماشین 73123
 آالت و تجهیزات ساختمانی بدون راننده  مات اجاره یا کرایه ماشینخد 73122
 آالت و تجهیزات  خدمات اجاره یا کرایه مربوط به ماشین 73270
 خدمات اجاره یا کرایه مربوط به محصوالت نساجی، لباس و کفش 73260
 خدمات اجاره یا کرایه نوار ویدئو 73220

  بدون اپراتور–ماخدمات اجاره یا کرایه هواپی 73116

 خدمات اجاره یا کرایه وسایل تفریحی و اوقات فراغت 73240
  و نقل آبی بدون راننده خدمات اجاره یا کرایه وسایل حمل 73115
  و نقل هوایی بدون خلبان خدمات اجاره یا کرایه وسایل حمل 73116

  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه بالگرد 73116

  بدون اپراتور– اجاره یا کرایه تیلرخدمات 73121

 خدمات اجاره یا کرایه کاراوان 73117

  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه کمباین 73121

  بدون اپراتور–خدمات اجاره یا کرایه لنج 73115



 888 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اجاره یاکرایه کانتینر 73117
  یا قرارداد الزحمه  حق ک بر اساسخدمات اجاره، رهن، خرید و فروش امال 72230
 خدمات اجتماعی مربوط به جامعه 95999
 های برقی ساختمان  اجرای پروژه خدمات 54611
 خدمات اجرای طرح و نظارت بر کارهای ساختمانی 83321
 خدمات اجرای نقالی 96210
 )سیاه بازی(خدمات اجرای نمایش روحوضی  96210
 طاتخدمات اجرایی ارتبا 91240
 خدمات اجرایی امور مهندسی 91240
 خدمات اجرایی ترابری 91240
 خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروی زمینی 91240
 خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 خدمات اجرایی کسب اطالعات 91240
 خدمات اجرایی مخابرات 91240
 ها و ملزومات خدمات اجرایی مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان 91240
 خدمات اجرایی و قانونگذاری 91111
 )افزارهای بازی و قمار بجز نرم ((On-line)افزارهای برخطی  خدمات اجرای نرم 84300
  آجرچینی خدمات 54560
   آجرکاری خدمات 54560
 بال  بیسهای روباز خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز دو و میدانی خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز راگبی خدمات احداث استادیوم 54270
 های روباز فوتبال خدمات احداث استادیوم 54270
 رانی خدمات احداث پیست اتومبیل 54270
 خدمات احداث پیست دو و میدانی 54270
 یسوار خدمات احداث پیست دوچرخه 54270
 خدمات احداث پیست موتورسواری 54270
  دور خدمات احداث خطوط انتقال و دفع فاضالب زمینی راه 54241
 خدمات احداث خطوط لوله آب گرم محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله آب محلی 54251
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال آب زیردریایی راه 54241
  دور لوله انتقال آب زیرزمینی راهخدمات احداث خطوط  54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی آب راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی سایر مواد راه 54241



889 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی گاز راه 54241
  دور نی نفت راهخدمات احداث خطوط لوله انتقال زمی 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال سایر مواد زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال سایر مواد زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیردریایی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی راه 54241
  دور خدمات احداث خطوط لوله انتقال و دفع فاضالب زیرزمینی راه 54241
 خدمات احداث خطوط لوله بخار آب محلی 54251
  دور آوری آب باران راه لوله جمعخدمات احداث خطوط  54241
 خدمات احداث خطوط لوله فاضالب محلی 54251
 خدمات احداث خطوط لوله گاز محلی 54251
  دور های نفت و گاز راه کننده خدمات احداث خطوط لوله و تفکیک 54241
 بال خدمات احداث زمین بیس 54270
 خدمات احداث زمین راگبی 54270
 فوتبال ث زمین خدمات احدا 54270
  بازی های خدمات احداث زمین 54270
 خدمات احداث سوله 54121
 خدمات احداث سیلو 54121
 خدمات احداث شهرک صنعتی 54121
 های زیرزمینی تلویزیون کابلی محلی خدمات احداث کابل 54252
 خدمات احداث کارخانه صنعتی 54121
 خدمات احداث کارگاه صنعتی 54121
 دوانی خدمات احداث میادین اسب 54270
  ار ارواحض اح خدمات 97990
   زمین خدمات احیای 54320
 (On-line)خدمات اخبار جاری برخطی  84300
 خدمات اخذ تاییدیه تحصیلی   68113
   امور منطقه  اجرای خدمات اداره 91111
 ا قراردادالزحمه ی خدمات اداره امالک غیر مسکونی بر اساس پرداخت حق 72212
 الزحمه یا قرارداد خدمات اداره امالک مسکونی بر اساس پرداخت حق 72211
 خدمات اداره امالک و اراضی شهرداری 91111
 خدمات اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 91111
 خدمات اداره امور اسکله 67610



 890 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات اداره امور بارانداز 67610
  امور بزرگراه اداره  خدمات 67520
 خدمات اداره امور بزرگراه، پل و تونل 67520
 خدمات اداره امور بندر 67610
 ) جایی محموله بجز جا به(خدمات اداره امور بندر و آبراه  67610
 ها  امور پل  اداره خدمات 67520
 خدمات اداره امور ترمینال مسافری بندر 67610
 هیالت ورزشی و ورزشی تفریحیخدمات اداره امور تس 96520
  امور تونل  اداره خدمات 67520
 ها  امور جاده  اداره خدمات 67520
 ها  امور خیابان  اداره خدمات 67520
  مصنوعی داخلی های  امور سایر آبراه خدمات اداره 67610
 خدمات اداره امور شهری شهرداری 91111
 ) بار جایی جز جا به ب (  امور فرودگاه  اداره خدمات 67710
 )جایی محموله بجز جا به (خدمات اداره امور فرودگاه  67710
 ها  امور گذرگاه  اداره خدمات 67520
 خدمات اداره امور لنگرگاه 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری آبراه 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری حوضچه 67610
  شده  کانالیزه های اری رودخانهخدمات اداره امور و نگهد 67610
 های دردار خدمات اداره امور و نگهداری سد 67610
 های متحرک خدمات اداره امور و نگهداری سد 67610
  خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   کشتی خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   قایق های خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
   لنج های خدمات اداره امور و نگهداری کانال 67610
 خدمات اداره امور و نگهداری منگنه کشتی 67610
 شکن خدمات اداره امور و نگهداری موج 67610
 خدمات اداره بازار مالی، سایر 71549
 خدمات اداره خدمات دولتی مربوط مجلس شورای اسالمی 91111
 رامد شهرداریخدمات اداره د 91111
  یا قرارداد الزحمه  حق  غیرمسکونی بر اساس های ساختمان  اداره  خدمات 72212
 خدمات اداره کل ثبت احوال استان 91111
  ها   زندانی های  مکان خدمات اداره 91280
   شده  کانالیزه های  رودخانه خدمات اداره و نگهداری 67610
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  نام محصول  کد

 ری ارتباطاتخدمات ادا 91240
 خدمات اداری امور مهندسی 91240
 خدمات اداری برای تأمین مسکن و رفاه اجتماعی 91123
 خدمات اداری برای تحقیقات توسعه تجربی مربوط به دفاع 91240
 خدمات اداری برای تحقیقات کاربردی دفاعی 91240
 خدمات اداری ترابری 91240
 ها و مؤسسات عالی  بانک اداری حفاظت پلیس از خدمات 91260
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی زمینی 91240
 خدمات اداری دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 های تحت فرماندهی و یگان..... خدمات اداری زمینی و سایر نیروهای  91240
 خدمات اداری شهرداری 91111
 مات اداری کسب اطالعاتخد 91240
 خدمات اداری مخابرات 91240
  ها   زندانی های  مکان  اداره  به  مربوط  اداری خدمات 91280
   مسکن  تأمین  به  مربوط  صالحیت  تعیین  استانداردهای  به  مربوط  اداری خدمات 91123
  تولیدی و ساختمانخدمات اداری مربوط به استخراج معدن و منابع معدنی، صنایع 91133
 خدمات اداری مربوط به امور آموزشی 91121
 خدمات اداری مربوط به امور تفریحی، فرهنگی و مذهبی 91124
 مرزی خدمات اداری مربوط به امور خارجی، خدمات دیپلمات و کنسولی برون 91210
 های دولتی سازی شرکت  به امور خصوصی  مربوط  اداری خدمات 91138
 خدمات اداری مربوط به بازاریابی 91133
 خدمات اداری مربوط به بازداشت یا بازپروری مجرمین 91280
 خدمات اداری مربوط به برنامه تأمین اجتماعی زایمان 91310
 های ارتباطی ریزی و توسعه و ایجاد و بهبود سیستم  برنامه  به  مربوط  اداری خدمات 91134
 های حقوق سالمندی برنامهخدمات اداری مربوط به  91320
 های حقوقی درمان بیماری خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
 های دوران از کار افتادگی خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
 بگیران غیر از کارکنان دولت های مستمری خدمات اداری مربوط به برنامه 91320
 توانی و معلولیتهای نا خدمات اداری مربوط به برنامه 91320
  علوم اجتماعی  تحقیقات  به  مربوط  اداری خدمات 91114
  علوم طبیعی  تحقیقات  به  مربوط  اداری خدمات 91114
 ها و ملزومات خدمات اداری مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان 91240
  به تنظیم مقررات اداره امور جنگل مربوط  اداری  خدمات 91131
  به تنظیم مقررات انحصارات  مربوط  اداری اتخدم 91138
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  نام محصول  کد

 خدمات اداری مربوط به توزیع و تأمین مواد غذایی آماده مصرف، هتل و رستوران 91135
 خدمات اداری مربوط به حفاظت از معادن 91133
 خدمات اداری مربوط به حمل و نقل و ارتباطات 91134
 های حقوقی دادگاهخدمات اداری مربوط به  91270
  به دامپزشکی  اداری مربوط خدمات 91131
  به سازمان بورس  مربوط  اداری خدمات 91138
  به سازمان حسابرسی  مربوط  اداری خدمات 91138
 خدمات اداری مربوط به سوخت و انرژی 91132
 های ارتباطی بدون سیم و ماهوارهای  سیستم  به  مربوط  اداری خدمات 91134
   جنگل  درختان  برش  صدور پروانه  به  مربوط  اداری خدمات 91131
 های چندمنظوره توسعه خدمات اداری مربوط به طرح 91137
  به عقالیی کردن برداشت از منابع جنگل  اداری مربوط خدمات 91131
 خدمات اداری مربوط به قرارداد برای ایجاد بنا و سایر انواع ساختمان 83212
 خدمات اداری مربوط به قرارداد و تهیه نقشه معماری 83212
 خدمات اداری مربوط به کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار 91131
 خدمات اداری مربوط به کشف معادن 91133
   اجاره  اسکان  صالحیت  و موازین  کنترل  به  مربوط  اداری خدمات 91123
 سسات استانداردکننده به مؤ  مربوط  اداری خدمات 91138
 های بهداشتی خدمات اداری مربوط به مراقبت 91122
 ها  هتل و اقامتگاه  به  مربوط  اداری خدمات 91135
 خدمات اداری نیروهای ذخیره و پشتیبانی  91240
  اداری و اجرایی پلیس در مرزها خدمات 91260
  اداری و اجرایی پلیس گاردهای ساحلی خدمات 91260
 ها  اداری واجرایی پلیس در بندرگاه خدمات 91260
 خدمات اداری عمومی مربوط به گردشگری 91136
 ها ریزی ماهی ها و محل تخم خدمات اداری مربوط به اداره و حمایت از شکارگاه 91131
 قتهای حقوق دوران بیماری، دوران زایمان یا از کار افتادگی مو خدمات اداری مربوط به برنامه 91310
 های مقرری خانواده و فرزندان خدمات اداری مربوط به برنامه 91340
 خدمات اداری مربوط به غرامت بیکاری 91330
 ها خدمات ادغام و تملیک دارایی 71511
 خدمات ادیومتری 93191
 خدمات ارائه اطالعات به گردشگر 67813
  یا قرارداد مهالزح  حق  بر اساس  اقامتی  ارائه تسهیالت خدمات 67811
 )فوت – طالق– ازدواج–تولد(خدمات ارائه خدمات سجلی و ثبت وقایع چهارگانه از قبیل  91111
 خدمات ارائه شده به زندانیان بدهکار مالی 93329



893 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  پزشکی های  آزمایشگاه وسیله  به  شده  ارائه خدمات 93191
 رخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایرانوسیله دبی  به  شده  ارائه خدمات 99000
  سایر کشورها های ها و نمایندگی  سفارتخانه وسیله  به  شده  ارائه خدمات 99000
 های اصناف  خدمات ارائه شده توسط اتحادیه 95200
 خدمات ارائه شده توسط احزاب سیاسی 95920
 )مستخدمین خانگی(خدمات ارائه شده توسط آشپزها  98000
 های جوانان خدمات ارائه شده توسط انجمن 95993
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط انجمن 95920
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط تشکل 95920
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط جمعیت 95920
 مات ارائه شده توسط خانوارهای معمولیدخ 98000
 )مستخدمین خانگی(خدمات ارائه شده توسط خدمتکاران زن  98000
 )مستخدمین خانگی(ها  خدمات ارائه شده توسط دایه 98000
  دفتر بهداشت جهانی  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  دفتر سازمان ملل  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  دفتر یونسکو  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
 )دفتر صندوق کودکان سازمان ملل( دفتر یونیسف   توسط  شده  ارائه خدمات 99000
 المللی های بین  دفترهای وابسته به سازمان  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت  شده  ارائه خدمات 99000
  توسط سازمان گمرک جهانی  شده  ارائه خدمات 99000
 ها ای بین دولت  سازمان منطقه  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
  سازمان همکاری اقتصادی اکو  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
 خدمات ارائه شده توسط سازمان یا جامعه سیاسی 95920
 مرزی های برون ها و هیئت خدمات ارائه شده توسط سازمان 99000
 المللی های بین  سازمان  توسط  شده  ارائه خدمات 99000
 ای های حرفه شده توسط سازمانخدمات ارائه  95120
 های سیاسی خدمات ارائه شده توسط سازمان 95920
 های کار و کسب و کارفرمایان خدمات ارائه شده توسط سازمان 95110
 های کشورهای خارجی در ایران  توسط سفارتخانه  شده  ارائه خدمات 99000
 المللی  توسط صلیب سرخ بین  شده  ارائه خدمات 99000
 خدمات ارائه شده توسط محافظین افراد 97910
 )مستخدمین خانگی(های سرخانه  خدمات ارائه شده توسط معلم 98000
 خدمات ارائه شده جهت تسهیل اجرای هنرهای نمایشی 96230
 خدمات ارائه شده جهت تسهیل هنرهای نمایشی 96230
 خدمات ارائه شده در بیمارستان دامپزشکی 93220
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  صولنام مح  کد

 خدمات ارائه شده در دفتر اسناد رسمی 82130
 خدمات ارائه شده در دفتر ثبت اسناد و امالک 82130
 خدمات ارائه شده در دفتر خدمات حقوقی 82119
 خدمات ارائه شده در دفتر وکالت 82119
 خدمات ارائه شده در کلینیک دامپزشکی 93220
 پزشکیخدمات ارائه شده در البراتوار دام 93220
 خدمات ارائه شده در محضر ازدواج 82130
 خدمات ارائه شده در محضر ازدواج و طالق 82130
 خدمات ارائه شده در محضر اسناد رسمی 82130
 خدمات ارائه شده در محضر طالق 82130
 خدمات ارائه شده در مطب دامپزشکی 93220
 خدمات ارائه شده دردارالوکاله 82119
 display bundleرائه لیست مکالمات خدمات ا 84132
 display bundleخدمات ارائه لیست مکالمات تلفن ثابت  84122
 )…حافظ، فردوسی، عطار و(های تاریخی مشاهیر ایران  خدمات آرامگاه 96412
 خدمات آرایش مو و آرایشگران 97210
 خدمات ارایه دفتر چه آماده خدمت سربازی  68113
 ط راه دورخدمات ارتبا 84110
 Ship-to-shoreخدمات ارتباطات  84131
 دهندگان ارتباطات های محلی با دیگر سرویس خدمات ارتباطات حلقه 84110
 pcsخدمات ارتباطات شخصی  84131
 آهن خدمات ارتباطات و عالیم الکتریکی راه 67400
 های محلی خدمات ارتباطی حلقه 84110
 لیخدمات ارتباطی سرویس داخ 84110
  خدمات ارتودنسی 93123
 ها خدمات اردوگاه آموزشی و تعطیالت برای بچه 63194
 الزحمه یا قرارداد های مسکونی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی آپارتمان 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی استخر شنا بر اساس پرداخت حق 72240
 ، سوخته و پوسیدههای ناقص خدمات ارزیابی اسکناس 71100
 خدمات ارزیابی الوار و چوب 86140
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی امالک و مستغالت بر اساس حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی انبار رو باز بر اساس پرداخت حق 72240
 دالزحمه یا قراردا خدمات ارزیابی انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی باغ یا ویال برای برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی پارکینگ بر اساس پرداخت حق 72240
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 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی پاساژ بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد وران بر اساس پرداخت حقخدمات ارزیابی رست 72240
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  غیر مسکونی زمین خدمات ارزیابی  72240
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس خدمات ارزیابی زمین مسکونی 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین تنیس بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد  ارزیابی زمین فوتبال بر اساس پرداخت حقخدمات 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین گلف بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ساختمان اداری بر اساس پرداخت حق 72240
  قراردادالزحمه یا خدمات ارزیابی ساختمان تجاری بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی  که  چندمنظوره های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  بر اساس  آن  به  مربوط های  و زمین  غیر مسکونی های ساختمانخدمات ارزیابی  72240
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  بر اساس  آن  به  مربوط های  و زمین  مسکونی های خدمات ارزیابی ساختمان 72240
 لزحمه یا قراردادا خدمات ارزیابی سالن برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن تئاتر بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن سینما بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد زشی بر اساس پرداخت حقهای ور خدمات ارزیابی سالن 72240
  الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سوله بر اساس پرداخت حق 72240
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی کارخانجات 72240
 الزحمه یا قرارداد زیابی گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حقخدمات ار 72240
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق های مسکونی خدمات ارزیابی محل 72240
  الزحمه یا قرارداد  کشاورزی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی مستغالت 72240
 یا قراردادالزحمه  خدمات ارزیابی مغازه بر اساس پرداخت حق 72240
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  مسکونی خدمات ارزیابی واحدهای 72240
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی ویالهای مسکونی 72240
 )بجز بانک(خدمات ارزی  71552
 خدمات ارسال امواج تلفن همراه 84131
 ینترنتیخدمات ارسال پیام انسجام یافته ا 84290
 messagingخدمات ارسال پیام  84132
 messagingخدمات ارسال پیام تلفن ثابت  84122
 وسیله تلفن همراه خدمات ارسال داده به 84131
  Integrated) (Services Digital Network ISDNها به روش  خدمات ارسال داده 84150
 packet switchedها به روش  خدمات ارسال داده 84150
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  ارسال نیابتی بار خدمات 67910
 شهری  ارسال و دریافت توشه مسافران اتوبوس بین  خدمات 67510
 خدمات آرشیو 84520
  آرماتوربندی پی خدمات 54512
 ها و مسکوک مازاد بر احتیاج خدمات از جریان خارج نمودن اسکناس 71100
 ایخدمات از رده خارج کردن شناوره 67690
   دندان خدمات آزمایشات 93123
 شناسی بالینی خدمات آزمایشگاه آسیب 93191
 شناسی تشریحی خدمات آزمایشگاه آسیب 93191
 خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی 93191
 های فضایی خدمات آزمایشگاه 66300
 خدمات آژانس اتومبیل سواری 64322
 خدمات آژانس اتومبیل کرایه 64322
 مات آژانس تاکسی تلفنیخد 64322
 روزی خدمات آژانس تاکسی تلفنی شبانه 64322
 خدمات آژانس تاکسی سرویس 64322
 خدمات آژانس تبلیغاتی 83610
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات آژانس تهیه مسکن بر اساس 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات آژانس تهیه مسکن بر اساس 72230
 آژانس خدمات حمل و نقل بار و سایر خدمات کمکی خدمات حمل و نقل بارخدمات  67910
 خدمات آژانس کرایه اتومبیل 64322
 خدمات آژانس کرایه تاکسی 64322
 خدمات آژانس مسافرتی 67811
  یا قرارداد  الزحمه  حق خدمات آژانس معامالت ملکی بر اساس 72230
 های صوتی و تصویری های خبری به رسانه خدمات آژانس 84420
 های خبری به روزنامه و نشریات ادواری خدمات آژانس 84410
 خدمات استانداری 91111
   درونی  استخراج خدمات 54320
   چوبی های زدن کف خدمات آستری 54750
 های آکوستیک خدمات استعمال پانل 54790
 های آکوستیک خدمات استعمال کاشی 54790
  فضا ها در  ماهواره رارخدمات استق 66300
 خدمات استودیوی فیلمبرداری 96121
 خدمات آسفالت پشت بام 54530
 ها ریزی خیابان  آسفالت خدمات 54210



897 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ریزی معابر  آسفالت خدمات 54210
 خدمات اسکلت بام 54522
 خدمات اسکلت بنا 54521
 رانان خدمات اسکله قایق 96590
 آشپز شخصیخدمات  98000
 خدمات اشتراک روزنامه   68113
 آهن های راه خدمات آشیانه دیزل 67400
  آشیانه هواپیما خدمات 67790
 خدمات اصناف اتحادیه متر فروشان 95200
  در هواپیما  اطفاء حریق خدمات 67790
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات اطالعات امالک بر اساس 72230
 )118(ات تلفن خدمات اطالع 84121
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات اطالعات مسکن بر اساس 72230
 های زیارتی و سیاحتی  اطالعاتی جهت مسافرت خدمات 67813
  سفر  اطالعاتی خدمات 67813
 رسانی و حمایتی برای تمامی امور ذکر شده در باال خدمات اطالع 91134
 (On-line)خدمات اطلس برخطی  84300
 آهن های راه خدمات اعزام دیزل 67400
 ها  نحوه مصرف آن ها و پیگیری ها و بانک خدمات اعطای وام و اعتبار به دولت، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری 71100
 خدمات اعطای اعتبار 71100
   صحنه  پشت  و سایر خدمات  صحنه  پشت خدمات افراد مسئول 96149
 call displayه خدمات افشای مکالم 84132
 call displayخدمات افشای مکالمه تلفن ثابت  84122
 خدمات اقامت در متل 63110
   در مسافرخانه خدمات اقامت 63110
  در مهمانسرا خدمات اقامت 63110
 خدمات اقامت در هتل 63110
 خدمات اقامت در هتل و متل 63110
 خدمات آگاهی از بازار 71551
 های تبلیغاتی و خدمات عکاسی مربوط به آن گهیخدمات آ 83812
 خدمات الکتروانسفالوگرافی 93191
  تفسیر– خدمات الکتروکاردیوگرام 93122
   خاک  باالیی  الیه زدایی   آلودگی خدمات 54320
 خدمات ام آر آی 93191
 خدمات آمادگی 92110



 898 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 طوط هواییخدمات آماده کردن و عرضه غذا به خ 63230
   معدنی  امالک سازی  آماده خدمات 54320
   کشاورزی  زمین سازی  آماده خدمات 54320
 سازی زمین برای ساخت و ساز  آماده خدمات 54320
 (On-line)خدمات آمار یا دیگر اطالعات برخطی  84300
 خدمات اماکن استقرار کاروان 63195
 خدمات اماکن استقرار کمپ 63195
 خدمات اماکن استقرار کمپ و کاروان 63195
 خدمات امانت دادن کتاب 84510
 خدمات امانت دادن نوار 84510
 )سرپرستی امانات(خدمات امانتداری  71533
 خدمات آمبوالنس 93192
 خدمات امور اصناف 95200
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه  امور حفاری خدمات 54330
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه برداری اک امور خ خدمات 54330
 خدمات امور دفتر مقام معظم رهبری 91111
 خدمات امور عمران شهرداری 91111
 بخشداری –خدمات امور عمومی 91111
 خدمات امور عمومی دهداری 91111
 خدمات امور عمومی شهرداری 91111
 خدمات امور مالی و مالیه 91112
  مربوط به اتباع خارجی و پناهدگان خارجیخدمات امور 91111
 خدمات امور مربوط به بخشداری و امور روستایی 91111
 های شهرداری خدمات امور همیاری و فعالیت 91111
 خدمات آموزش ابتدایی کودکان استثنایی 92190
 ها خدمات آموزش ارائه شده در دانشگاه 92390
 کستانخدمات آموزش ارائه شده در کود 92110
 ای خدمات آموزش ارائه شده در مؤسسات حرفه 92390
 خدمات آموزش بزرگساالن خارج از سیستم دانشگاهی 92900
 خدمات آموزش پیش از ابتدایی 92110
 دانشگاهی خدمات آموزش پیش 92220
 ای های حرفه خدمات آموزش تعلیم ورزش 92900
 ی در سطح باالترها خدمات آموزش دانشگاهی و سایر آموزش 92390
 خدمات آموزش دبیرستان استثنایی 92220
 خدمات آموزش دبیرستان تیزهوشان 92220



899 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات آموزش دبیرستان معلولین 92220
 خدمات آموزش دبیرستانی 92220
 )دوره اول متوسط عمومی(خدمات آموزش راهنمایی  92210
 خدمات آموزش راهنمایی تیزهوشان 92210
 خدمات آموزش راهنمایی معلولین 92210
 خدمات آموزش راهنمایی نابینایان 92210
 بندی نشده در جای دیگر خدمات آموزش راهنمایی طبقه 92210
 )کاردانی(خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
 )کارشناسی ارشد(خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان  92310
 )کارشناسی(ت فرهنگیان خدمات آموزش ضمن خدم 92310
 ای پس از دوره متوسطه خدمات آموزش فنی و حرفه 92310
 )دوره دوم متوسطه(خدمات آموزش متوسطه  92220
 ای خدمات آموزش متوسطه حرفه 92230
 خدمات آموزش متوسطه فنی 92230
 ای خدمات آموزش متوسطه فنی و حرفه 92230
 پروری الن آبزیخدمات آموزش و ترویج برای فعا 92900
 خدمات آموزش و ترویج برای فعاالن صیادی 92900
 خدمات آموزشی ارائه شده در آمادگی 92110
 دبستانی خدمات آموزشی پیش 92110
 های علمیه خدمات آموزشی حوزه 92390
 خدمات آموزشی دبستان 92190
 ای ورزش خدمات آموزشی مربیان حرفه 92900
 بینایان ابتداییخدمات آموزشی نا 92190
 خدمات آموزشی بزرگساالن خارج از سیستم آموزش مدارس معمولی 92900
 خدمات انبار کردن شناورهای از رده خارج شده 67690
 صورت فله خدمات انبارکردن گاز یا مایعات به 67220
 خدمات انبارهای انواع جو 67290
 خدمات انبارهای انواع عدس 67290
   فله صورت  گاز به ارهای انواعخدمات انب 67220
 خدمات انبارهای انواع گندم 67290
 خدمات انبارهای انواع لپه 67290
 خدمات انبارهای انواع لوبیا 67290
 خدمات انبارهای انواع ماش 67290
 خدمات انبارهای انواع نخود 67290
   فله صورت ها به  نوشیدنی خدمات انبارهای انواع 67220



 900 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

   محصولنام  کد

 خدمات انبارهای آهن 67290
   فله صورت خدمات انبارهای بنزین به 67220
 خدمات انبارهای پنبه 67290
 خدمات انبارهای تجهیزات بهداشتی 67290
 خدمات انبارهای چای 67290
 خدمات انبارهای چوب 67290
 خدمات انبارهای خشکبار 67290
   فله صورت هروغن نباتی ب خدمات انبارهای  67220
 خدمات انبارهای سایر آبزیان در سردخانه 67210
 سایر انواع حبوب خدمات انبارهای  67290
   فله صورت  به  سایر بارهای مایع خدمات انبارهای  67220
 ای خدمات انبارهای سردخانه 67210
 خدمات انبارهای سنگ 67290
 جات در سردخانه  سیفی خدمات انبارهای 67210
 خدمات انبارهای ضایعات 67290
 خدمات انبارهای علوفه 67290
 های سایر آبزیان در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 های گوشتی در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 های ماهی در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 ردخانههای مرغ در س خدمات انبارهای فراورده 67210
 های میگو در سردخانه خدمات انبارهای فراورده 67210
 خدمات انبارهای فرش 67290
  غیر منجمد در سردخانه خدمات انبارهای کاالهای 67210
   منجمد در سردخانه خدمات انبارهای کاالهای 67210
 خدمات انبارهای کاالهای تجاری 67290
  فله  تصور خدمات انبارهای گازوئیل به 67220
 خدمات انبارهای گوشت در سردخانه 67210
  خدمات انبارهای لوازم صنعتی 67290
 خدمات انبارهای ماهی در سردخانه 67210
  فله صورت  به خدمات انبارهای متان 67220
   فله صورت  نفتی به  شده  پاالیش محصوالت خدمات انبارهای  67220
 لیزی در سردخانهخدمات انبارهای محصوالت جا 67210
 خدمات انبارهای محصوالت غذایی فاسد شدنی در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای محصوالت لبنی در سردخانه 67210
 خدمات انبارهای مرغ در سردخانه 67210



901 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات انبارهای میگو در سردخانه 67210
  میوه در سردخانه خدمات انبارهای 67210
   فله صورت  به  خام مات انبارهای نفتخد 67220
  فله صورت  سفید به خدمات انبارهای نفت 67220
  فله صورت  کوره به خدمات انبارهای نفت 67220
 خدمات انتشار اسکناس و به جریان گذاشتن مسکوکات 71100
 (On-line)ای برخطی  های دوره خدمات انتشار خبرنامه 84300
 (On-line)روزنامه برخطی خدمات انتشار  84300
 .شود  میupdated که در دوره زمانی مشخص (On-line)خدمات انتشار نشریه برخطی  84300
 call waitingخدمات انتظار مکالمه  84132
 call waitingخدمات انتظار مکالمه تلفن ثابت  84122
 نشانی خدمات انتظامی و آتش 91260
 )الزحمه یا قرارداد ساس حقبر ا(خدمات انتقال برق  86311
  (carriage) دیگر ISP به ISPخدمات انتقال ترافیک اینترنتی از یک  84210
 خدمات انتقال ترافیک ارتباطات با سیم 84110
 المللی خدمات انتقال ترافیک ارتباطات بین 84110
 سیم خدمات انتقال ترافیک ارتباطات بی 84110
 رتباطات داخلیخدمات انتقال ترافیک ا 84110
 ای خدمات انتقال ترافیک ارتباطات ماهواره 84110
 ها خدمات انتقال داده 84150
   سرباره  انتقال خدمات 54330
 call forwardingخدمات انتقال مکالمه  84132
 call forwardingخدمات انتقال مکالمه تلفن ثابت  84122
 ها لت و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریخدمات انجام امور بانکی مربوط به دو 71100
 خدمات انجام امور سیر و حرکت قطار 67400
 خدمات انجام تمامی امور تخصیص ارز و بودجه ارزی 71100
 )کاری العمل به استثنای حق(های تبلیغاتی اینترنتی  خدمات انجام کار در ارتباط فروش فضای آگهی 83633
  یا قرارداد الزحمه  حق  معامالت ملکی بر اساسخدمات انجام 72230
 خدمات انجمن اسالمی 95920
 آموزان خدمات انجمن اسالمی دانش 95993
 خدمات انجمن اسالمی شورای محل 95991
 خدمات انجمن اسالمی کارکنان دولت 95991
 خدمات انجمن اسالمی کارگران 95920
 خدمات انجمن اسالمی معلمان 95920
 خدمات انجمن آمار 95991



 902 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات انجمن تخصصی معلولین 93329
 خدمات انجمن جامعه معلولین ایران 93329
 ماندگان ذهنی خدمات انجمن حمایت از عقب 93329
 خدمات انجمن دانشجویان 95991
 خدمات انجمن زرتشتیان 95992
 خدمات انجمن صنفی 95200
 های ایران رتودنتسیتخدمات انجمن علمی ا 95120
 خدمات انجمن علمی ارولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی آسم و آلرژی ایران 95120
 خدمات انجمن علمی آموزش بهداشت ایران 95120
 شناسی خدمات انجمن علمی انگل 95120
 خدمات انجمن علمی ایمولوژی و آلرژی 95120
 خدمات انجمن علمی بهداشت محیط 95120
 خدمات انجمن علمی بیوشیمی 95120
 خدمات انجمن علمی پاتولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی پرتو درمانی سرطان 95120
 های ایران خدمات انجمن علمی پروستودنتیست 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان عمومی 95120
  قانونیخدمات انجمن علمی پزشکان 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان کودکان 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران 95120
 خدمات انجمن علمی پزشکان نوزاد 95120
 ای خدمات انجمن علمی پزشکان هسته 95120
 خدمات انجمن علمی جامعه جراحان 95120
 زیباییخدمات انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و  95120
 خدمات انجمن علمی جراحان فک و صورت 95120
 خدمات انجمن علمی جراحان قلب و عروق 95120
 خدمات انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی 95120
 خدمات انجمن علمی حراحان کودکان 95120
 خدمات انجمن علمی رادیولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی روانپزشکی 95120
 های ایران شناسی و مسمومیت نجمن علمی سمخدمات ا 95120
 خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی 95120
 خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژی 95120



903 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات انجمن علمی قلب و عروق 95120
 رسانی پزشکی خدمات انجمن علمی کتابداری و اطالع 95120
 ی گوش و گلو و بینی و سر و گردنخدمات انجمن علم 95120
 خدمات انجمن علمی متخصص باروری و ناباروری 95120
 های عفونی و گرمسیری خدمات انجمن علمی متخصصان بیماری 95120
 خدمات انجمن علمی متخصصان پوست و آمیزشی 95120
 خدمات انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوری اسالمی ایران 95120
 دمات انجمن علمی متخصصان گوش و کبدخ 95120
 خدمات انجمن علمی نفرولوژی 95120
 خدمات انجمن علمی هماتولوژی اتکولوژی 95120
 شناسی خدمات انجمن علمی ویروس 95120
 خدمات انجمن کارفرمایان 95120
 خدمات انجمن کلیمیان 95992
 خدمات انجمن مدیران 95120
 نایعخدمات انجمن مدیران ص 95991
 های دانشجویان خدمات انجمن 95993
 دوستی های وطن خدمات انجمن 95999
 های کارگری خدمات انجمن 95200
 گیری از راه دور خدمات اندازه 84160
  تفسیر– خدمات اندوسکوپی 93122
 درمانی خدمات انرژی 93199
 call blockingخدمات انسداد مکالمه  84132
 call blockingکالمه تلفن ثابت خدمات انسداد م 84122
 در کلینک  سر پایی   بیماران  درمانی خدمات انسولین 93122
  انفجار بناها خدمات 54320
 ها برای تسطیح زمین  انفجار صخره خدمات 54320
 کاری، به شکل رول درآوردن و متالوژی کاری، برش خدمات آهنگری، پرس 89320
 خدمات آهنگسازی 96210
 خدمات اولیه صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی  68113
 خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز 94900
 خدمات ایزوگام بام ساختمان 54530
 خدمات ایستگاه اتوبوس 67510
 خدمات ایستگاه رادار هواپیما 67720
 خدمات ایستگاه مخابراتی هواپیمایی 67720
 خدمات ایستگاه موتوری شهرداری 91111



 904 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  دک

 خدمات ایستگاه هدایت هواپیما 67720
   رادار مستقر در فرودگاه های  ایستگاه خدمات 67720
 کاری خارجی ساختمان خدمات آیینه 54710
 کاری داخلی ساختمان خدمات آیینه 54710
 دور نیرو راه )  های کابل ( خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور ی زمینی راه ارتباط خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور ارتباطی زیردریایی راه خدمات ایجاد خطوط  54242
  دور ارتباطی زیرزمینی راه خدمات ایجاد خطوط  54242
  دور  اینترنت راه خدمات ایجاد خطوط 54242
  دور کابل نوری راه خدمات ایجاد خطوط 54242
   سرپوشیده  تنیس های خدمات ایجاد زمین 54129
   وابسته  و تأسیسات  محلی های خدمات ایجاد کابل 54252
   دیواری های خدمات ایجاد گنجه 54760
 خدمات ایران چک 71100
 خدمات باجه کنترل و دریافت عوارض شهرداری 91111
  باربران خدمات 97990
  بندری بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  ریلی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  زمینی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  هوایی بار های  خدمات بارشماری در پایانه 67910
  بندری بار های  خدمات بارگیری بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  ریلی بار های  خدمات بارگیری بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  زمینی بار های   بارگیری بارهای غیرکانتینری در پایانهخدمات 67190
  هوایی بار های  خدمات بارگیری بارهای غیرکانتینری در پایانه 67190
  بندری بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
  ریلی بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
  زمینی بار های  نتینرها در پایانهخدمات بارگیری کا 67110
  هوایی بار های  خدمات بارگیری کانتینرها در پایانه 67110
 نویسی خدمات بارنامه 67910
 ها خدمات باز کردن زهکشی 94390
 خدمات باز کردن فاضالب با دستگاه 94110
 خدمات باز کردن لوله و فاضالب 94110
 ای  حرفهخدمات بازپروری و توانبخشی 93324
 های مالی خدمات بازدید صورت 82212
 خدمات بازرسی 85210



905 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  بندری بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  ریلی بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  زمینی بار های  خدمات بازرسی کاال در پایانه 67910
  هوایی بار های   پایانهخدمات بازرسی کاال در 67910
 خدمات بازرسی مالی 82211
 خدمات بازرسی محرمانه 85210
 ها خدمات بازسازی و رتوش عکس 83815
 خدمات بازسازی عکس 83815
 خدمات بازنشستگی گروهی 71312
 (On-line)خدمات بازیابی اطالعات برخطی  84300
 الزحمه یا قرارداد حقخدمات بازیافت ضایعات غیر فلزی بر اساس  89420
 الزحمه یا قرارداد خدمات بازیافت ضایعات فلزی بر اساس حق 89410
 های اکشن اینترنتی خدمات بازی 84300
 (RPGs)های ایفای نقش اینترنتی  خدمات بازی 84300
 )استراتژی(های رزمی  خدمات بازی 84300
 های کارتی اینترنتی خدمات بازی 84300
 های کودکان اینترنتی ازیخدمات ب 84300
 خدمات باشگاه تلویزیونی جوان 95120
 خدمات باشگاه جوان صدا و سیما 95120
 خدمات باشگاه خبرنگاران 95120
 خدمات باشگاه خبرنگاران جوان 95120
 خدمات باشگاه رادیویی تلویزیونی جوان 95120
 خدمات باشگاه رادیویی جوان 95120
 های دانشجویی خدمات باشگاه 95993
 خدمات باغبان شخصی 98000
 شناسی و جانورشناسی های گیاه خدمات باغ 96421
 ها و تفریحی مشابه های مخصوص تفریحات و سرگرمی خدمات باغ 96910
   فلزی سازی  بام خدمات 54530
 سازی آن سازی و عایق خدمات بام 54530
  بانک اسپرم خدمات 93199
 (On-line)طالعاتی برخطی خدمات بانک ا 84300
  اعضای پیوندی  بانک خدمات 93199
 خدمات بانک خون 93199
 خدمات بانکداری مرکزی 71100
 ها گذاری خدمات بانکداری سرمایه 71200



 906 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات بانکی 71100
 )آرشیو(خدمات بایگانی  84520
 خدمات بتن 54540
 مانریزی پایه ساخت  بتن خدمات 54540
 ریزی پی ساختمان  بتن خدمات 54540
 ریزی کف ساختمان   بتن خدمات 54540
   خارجی  دیوارهای خدمات بخارشویی 54790
 های اجرایی ادارات خدمات بخشداری نظارت برعملکرد و دستگاه 91111
 داری کشور خدمات بدهی عمومی خزانه 91112
  هساخت  پیش  بناهای خدمات بر پاکردن 54400
  ساخته  پیش های  سازه خدمات بر پاکردن 54400
 خدمات براورد مقدار و نوع اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور 71100
 ها  اجزای فوالدی پل خدمات برپا کردن 54550
 های ساختمانی  اجزای فوالدی جرثقیل خدمات برپا کردن 54550
 لکتریکیهای ا  اجزای فوالدی دکل خدمات برپا کردن 54550
 های مخابراتی  اجزای فوالدی دکل خدمات برپا کردن 54550
 ها  اجزای فوالدی دیگر بنا خدمات برپا کردن 54550
   اجزای فوالدی ساختمان خدمات برپا کردن 54550
 ای  کارخانه  اسکلت فوالدی خدمات برپا کردن 54550
   داربست  برپا کردن خدمات 54570
 های فلزی  دیوار  کردنخدمات برپا 54550
  کار  سکوی  برپا کردن خدمات 54570
 های داخلی های واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور 67630
 های ساحلی های واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور 67630
  های ماورای اقیانوس های واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور 67630
 نترل پروازخدمات برج ک 67720
 خدمات برج مراقبت دریایی 67300
 آهن خدمات برج نگهبانی ایستگاه راه 67400
   کاغذ دیواری خدمات برداشتن 54750
 خدمات بررسی بازار و سنجش افکار عمومی 83700
 رتیالمللی و نظا ها و استانداردهای بین خدمات بررسی تحوالت بانکداری در جهان و بومی کردن رویه 71100
 های خارجی ها، مؤسسات اعتباری و شعب و دفترهای نمایندگی بانک خدمات بررسی تقاضای تأسیس بانک 71100
 خدمات بررسی و آزمایش ترکیبات و تعیین درجه خلوص 83561
 خدمات بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی 83562
 های الکترونیکی و مکانیکی خدمات بررسی و آزمایش سیستم 83563



907 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 روبی خدمات برف 94310
 خدمات برقراری ارتباط 84121
 خدمات برقراری ارتباط اپراتوری بین شهری 84121
 المللی خدمات برقراری ارتباط اپراتوری بین 84121
 المللی خدمات برقراری ارتباط برای مکالمات بین 84110
 خدمات برقراری ارتباط برای مکالمات داخلی 84110
 خدمات برقراری ارتباط راه دور بر اساس اینترنت 84121
 خدمات برقراری ارتباط مجدد 84121
 خدمات برگزاری سرودهای مذهبی 95910
 ریزی اقتصادی و اجتماعی و خدمات آماری خدمات برنامه 91113
 ریزی سفر  برنامه خدمات 67813
 ریزی شهری خدمات برنامه 83221
 زیارتی) تور(های کامل  ریزی گشت مه برنا خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل  ریزی گشت  برنامه خدمات 67812
 ریزی مطلوب، کنترل و هماهنگی در امور ارزی صادرات کاالهای غیر نفتی خدمات برنامه 71100
 نویسی خدمات برنامه 83142
 خدمات بزک، آرایش دست و ناخن دست، آرایش پا و ناخن پا 97220
 بندی خدمات بسته 85400
 آموزی خدمات بسیج دانش 95993
 چینی  بلوک خدمات 54560
  بین شهری  بلیط فروشی اتوبوس خدمات 67510
  شهری  اتوبوس  بلیط فروشی خدمات 67510
 خدمات بنایی 54560
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات بنگاه معامالت ملکی بر اساس 72230
 آوری اعانات های جمع هخدمات بنگا 85920
 یابی های کار خدمات بنگاه 85112
  های دفاع مقدس خدمات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 96411
 های ساحلی خدمات به آب انداختن شناور در آب 67630
  های ماورای اقیانوس خدمات به آب انداختن شناور در آب 67630
 یخدمات به تصویر کشیدن بازارهای مال 71542
  خود قهرمانان ورزشی خدمات به حساب 96610
 خدمات بهداشتی برای پرسنل نظامی 91240
 برداری از ایستگاه رادار خدمات بهره 84160
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات بورس مسکن بر اساس 72230
 خدمات بوفه 63220



 908 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  ارولوژی و کلیه خدمات بیمارستان 93110
  اطفال دمات بیمارستانخ 93110
  اعصاب و روان خدمات بیمارستان 93110
  تخصصی خدمات بیمارستان 93110
  جذامیان خدمات بیمارستان 93110
 پزشکی  چشم خدمات بیمارستان 93110
 خدمات بیمارستان خون و انکولوژی 93110
  روانپزشکی خدمات بیمارستان 93110
 و سل ریوی  خدمات بیمارستان 93110
  زنان و زایمان خدمات بیمارستان 93110
 ها  زندان بیمارستان خدمات  93110
 خدمات بیمارستان سرطان و خون 93110
  خدمات بیمارستان سوانح و سوختگی 93110
  عمومی خدمات بیمارستان 93110
  قلب و عروق خدمات بیمارستان 93110
 رار کلیوی و مجاری اد خدمات بیمارستان 93110
  خدمات بیمارستان گوش، حلق و بینی 93110
  مسلولین خدمات بیمارستان 93110
 خدمات بیمارستانی 93110
   پزشکان  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  بیمارستانی خدمات 93110
 آموز  دست  حیوانات  برای  بیمارستانی خدمات 93210
  برای دام  بیمارستانی خدمات 93220
  نظامی  بیمارستانی ماتخد 93110
   دندان  میانی  حفره های  بیماری خدمات 93123
 سنجی خدمات بینایی 93191
  پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  بیهوشی خدمات 93191
 خدمات بیمه اتکایی حوادث و درمان 71420
 خدمات بیمه اتکایی زندگی 71410
 ی غیر زندگیها خدمات بیمه اتکایی سایر بیمه 71430
 خدمات بیمه اتکایی غیر زندگی 71430
 خدمات بیمه بار 71333
 خدمات بیمه تعهد عمومی 71335
 خدمات بیمه حوادث و درمان 71320
 خدمات بیمه زندگی و بازنشستگی فردی 71311
 ها خدمات بیمه سایر دارایی 71334



909 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اراتها و اعتب خدمات بیمه ضمانت نامه 71336
 خدمات بیمه غیر زندگی، سایر 71339
 خدمات بیمه کشتیرانی، هواپیمایی و سایر انواع وسایل حمل و نقل 71332
 خدمات بیمه کشتیرانی، هواپیمایی و سایر وسایل حمل و نقل 71332
 خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 خدمات پاتوبیولوژی 93191
 خدمات پادویی 97990
 ها و اماکن عمومی ها، جاده در خیابان  پارک  خدمات 67530
  پارکبان خدمات 67530
  پارکومتر خدمات 67530
   خودرو  پارکینگ خدمات 67530
  دوچرخه   پارکینگ خدمات 67530
   مسقف  بدون  عمومی  پارکینگ خدمات 67530
  یا طبقاتی  مسقف  عمومی  پارکینگ خدمات 67530
  موتورسیکلت   پارکینگ خدمات 67530
 call returnخدمات پاسخ مستقیم مکالمه  84132
 call returnخدمات پاسخ مستقیم مکالمه تلفن ثابت  84122
 خدمات پاک کردن گازهای خروجی 94900
 ها خدمات پاک کردن گذرگاه 94310
 های آلوده ها از خاک خدمات پاک کردن گذرگاه 94222
 ها و معابر  خیابانخدمات پاکسازی 94310
   محوطه سازی   پاک خدمات 54320
 خدمات پاکسازی سواحل 94390
 خدمات پاکسازی کوهستان 94900
 خدمات پانسمان 93199
  مسافری  هوایی  پایانه خدمات 67710
  بندری بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
 نری بندری بار کانتی  های  پایانه خدمات 67110
  ریلی بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  ریلی بار کانتینری  های  پایانه خدمات 67110
  زمینی بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  زمینی بار کانتینری  های  پایانه خدمات 67110
   شهری  مسافر اتوبوس های خدمات پایانه 67510
 آهن  مسافر راه های نهخدمات پایا 67400
   شهری  بین  مسافری اتوبوس های خدمات پایانه 67510



 910 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  هوایی بار غیر کانتینری  های  پایانه خدمات 67190
  هوایی بارکانتینری  های  پایانه خدمات 67110
 المللی خدمات پایان ارتباط برای مکالمات بین 84110
 ط برای مکالمات داخلیخدمات پایان ارتبا 84110
 (On-line)ها برخطی  خدمات پایگاه داده 84300
 )بندی ریزی و زمان برنامه(خدمات پخش  96160
 خدمات پخش برنامه 84170
 وسیله کابل ای به صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به 84170
 وسیله کابل الوگ بهخدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی آن 84170
 MDSوسیله  ای به صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی به 84170
 وسیله ماهواره ای به صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی به 84170
 MDSوسیله  خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی به 84170
 وسیله ماهواره ویزیونی بهخدمات پخش برنامه اصلی تل 84170
 وسیله کابل ای به صورت پرداخت دوره خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله کابل خدمات پخش برنامه اصلی تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله کابل خدمات پخش برنامه انتخابی آنالوگ تلویزیونی به 84170
 MDSوسیله   انتخابی تلویزیونی بهخدمات پخش برنامه 84170
 وسیله ماهواره خدمات پخش برنامه انتخابی تلویزیونی به 84170
 وسیله کابل خدمات پخش برنامه انتخابی تلویزیونی دیجیتال به 84170
 لوسیله کاب  بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی آنالوگ به 84170
 MDSوسیله   بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله کابل  بهpay-per-view (PPV)صورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات پخش برنامه تلویزیونی دیجیتال به 84170
 وسیله ماهواره  بهpay-per-view (PPV)ورت پرداخت بابت هر تماشا ص خدمات پخش برنامه تلویزیونی دیجیتالی به 84170
 وسیله کابل  آنالوگ به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 MDSوسیله   به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 وسیله ماهواره   به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 وسیله کابل  دیجیتالی به(VOD)خدمات پخش برنامه درخواستی ویدئوی  84170
 خدمات پخش تلویزیونی 85990
 ها خدمات پردازش داده 85960
 خدمات پردازش مبادالت مالی و اتاق پایاپای 71553
 خدمات پردازش و نقل و انتقال مبادالت اوراق بهادار 71523
 خدمات پرستارشخصی 98000
 مات پرستاری در منزل افراد و خانورارهاخد 93193
  پرستاری با مجوز خدمات 93191
  مجوز  پرستاری بدون خدمات 93191



911 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات پرورش حیوانات خانگی 86121
 خدمات پرورش سایر حیوانات 86129
   یتیمان  پرورشگاه خدمات 93319
  چند واحدیهای احداث ساختمان مسکونی  خدمات پروژه 54112
 های احداث ساختمان مسکونی یک یا دو واحدی خدمات پروژه 54111
 پریودنتیک خدمات  93123
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه– خدمات پزشکی 93210
   دام  به  شده  ارائه  پزشکی خدمات 93220
 خدمات پزشکی اورژانس سیار 93192
  پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  زنان  پزشکی خدمات 93191
 خدمات پزشکی عمومی 93121
 ای خدمات پزشکی هسته 93191
 های شهرداری خدمات پزشکی و دارویی کلینیک 91111
 تخصصی  پزشکی خدمات 93122
 خدمات پس از تولید فیلم و نوار ویدئویی 96142
 D.H.Lخدمات پست   68120
 voice mailخدمات پست الکترونیکی صوتی  84132
 voice mailخدمات پست الکترونیکی صوتی تلفن ثابت  84122
 خدمات پست جواب قبول  68113
  ملی  پست  تشکیالت خدمات پست سریع بین المللی توسط  68111
 خدمات پشتیبان اینترنت 84210
   عمومی های  بیمارستان  پشتیبانی برای خدمات 91122
 یقات توسعه تجربی مربوط به دفاعخدمات پشتیبانی برای تحق 91240
   دفاعی  کاربردی  تحقیقات  برای  پشتیبانی خدمات 91240
   فرهنگی  تسهیالت  برای  پشتیبانی خدمات 91124
   دفاعی  تجربیات  توسعه  برای  پشتیبانی خدمات 91240
   عمومی  پرستاری های  خانه  برای  پشتیبانی خدمات 91122
   محلی های  فستیوال  برای پشتیبانی  خدمات 91124
   ملی های  فستیوال  برای  پشتیبانی خدمات 91124
  ای  منطقه های  فستیوال  برای  پشتیبانی خدمات 91124
   عمومی  دندانپزشکی های  کلینیک  برای  پشتیبانی خدمات 91122
   عمومی های  کلینیک  برای  پشتیبانی خدمات 91122
   مذهبی  مؤسسات  برای  پشتیبانی اتخدم 91124
   آموزش  و سایر مؤسسات  مدارس  برای  پشتیبانی خدمات 91121
 ها خانه  نقاهت  برای  پشتیبانی خدمات 91122



 912 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   عمومی های خانه  نقاهت  برای  پشتیبانی خدمات 91122
 خدمات پشتیبانی تولیدات صدا و سیما 96130
 ات پشتیبانی خدمات حمل و نقل ریلیخدم 67400
 خدمات پشتیبانی مربوط به طراحی عملیات احتیاطی 91250
 های اجتماعی خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت 95991
 خدمات پشتیبانی مربوط به مانورهای غیر نظامی 91250
 خدمات پشتیبانی برای بهسازی شهری و تسهیالت جمعی 95991
 بانی فناوری اطالعاتخدمات پشتی 83149
 کلینیک تخصصی خدمات پلی 93122
   چوبی های   کف کاری خدمات پولیش 54750
   داربست سازی  پیاده خدمات 54570
  کار  سکوی سازی  پیاده خدمات 54570
   دوچرخه  توسط پیک رسانی  پیام خدمات 64340
  موتور  توسط پیک رسانی  پیام خدمات 64340
   ات پیراپزشکیخدم 93191
 ریزی خدمات پی 54512
 رانی خدمات پیست اتومبیل 96520
 خدمات پیست اسکی 96520
 خدمات پیست دو و میدانی 96520
 سواری خدمات پیست دوچرخه 96520
 خدمات پیشخدمت 98000
 آهن کشی توسط راه خدمات پیشرانی یا یدک 64230
  دندان  بیماری خدمات پیشگیری از 93123
  وسیله پزشک  به  عمومی  با ماهیت  جسمی های  از بیماری خدمات پیشگیری 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  با ماهیت  ذهنی های  بیماری خدمات پیشگیری از 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات پیشیگیری از بیماری 93121
 بنیه سنگینخدمات پیمانکاری ا 54129
 (backbone)خدمات پی بستر اینترنت  84210
   (way mobile messaging–2)خدمات پیام دو طرفه کوتاه  84131
 (SMS)خدمات پیام کوتاه  84131
 خدمات پیک باد پا  68120
 خدمات پیگیری ماهواره 84160
 خدمات تأسیسات برقی ساختمان 54611
   گرمایشی  تأسیسات خدمات 54631
 خدمات تأسیسات لوله بازکنی 94110



913 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تأسیساتی مربوط به گرم کردن 54631
 خدمات تاکسی تلفنی 64321
 خدمات تاکسی خطوط 64321
   فرودگاه  سرویس  تاکسی خدمات 64321
 خدمات تاکسی شهری 64321
  هلیکوپتر  توسط  هوایی  تاکسی خدمات 66120
   فرودگاه اکسی ویژه ت خدمات 64321
 رانی خدمات تاکسی 64321
  آهن رانی ایستگاه راه  تاکسی خدمات 64321
  مسافری رانی بنادر  تاکسی خدمات 64321
 خدمات تاالر بورس 71541
 خدمات تاالرهای نمایش 96210
 خدمات تأمین کارکنان کمکی اداری 85121
 لتیخدمات تأمین نیروی انسانی ادارات دو 91111
 خدمات تأمین وجوه بازنشستگی 71312
 (Peering services)خدمات تبادل ترافیک اینترنتی  84210
 خدمات تبدیل ارز خارجی 71552
 خدمات تبلیغ مذهبی 95910
  تثبیت آلودگی زمین خدمات 54320
  بار  تجزیه خدمات 67910
 در ریاضی) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81110
 در سایر علوم طبیعی) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81190
 شناسی در علم شیمی و زیست) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81120
 در علوم پزشکی و داروسازی) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81150
 در فیزیک) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81110
 در کشاورزی) بنیادی(ق و توسعه پایه خدمات تحقی 81140
 در مهندسی و تکنولوژی) بنیادی(خدمات تحقیق و توسعه پایه  81130
 ای در اقتصاد خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81210
 های مختلف شناسی و زبان ای در زبان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 شناسی وم اجتماعی و انسانای در سایر عل خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در قانون خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در مورد قانون جنایی خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای رشته ای میان خدمات تحقیق و توسعه تجربه 81300
 خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر علوم طبیعی 81190
 شناسی ربی در علم شیمی و زیستخدمات تحقیق و توسعه تج 81120



 914 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علم فیزیک 81110
 خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم کشاورزی 81140
 خدمات تحقیق و توسعه تجربی در مهندسی و تکنولوژی 81130
 …یس، نجوم وخدمات تحقیق و توسعه تجربی در مورد حرارت، نور، الکترومغناط 81110
 خدمات تحقیق و توسعه در ریاضی 81110
 خدمات تحقیق و توسعه در علوم پزشکی و داروسازی 81150
 شناسی شناسی و روان خدمات تحقیق و توسعه در علوم فرهنگی، جامعه 81210
 …، گیاهان، میکرو ارگانیسم وشناسی جانوران خدمات تحقیق و توسعه در کاتالیزورهای شیمیایی، تخمیر، فیزیولوژی و بوم 81120
 خدمات تحقیق و توسعه در محیط زیست 81190
  خدمات تحقیق و توسعه در مورد فرهنگ و علوم فرهنگی 81210
 خدمات تحقیقات اجرایی 85111
 شناسی شناسی و روان ای در علوم فرهنگی، جامعه خدمات تحقیقی و پیشبرد تجربه 81210
 ها خدمات تحلیل سیستم 83149
 )… و آندوسکوپی وXاشعه ( و تفسیر تصاویر پزشکی   تحلیل خدمات 93122
 خدمات تحلیل بازار 71551
  موتور  پیک  توسط  محلی خدمات تحویل 64340
  بار های  تاکسی  توسط  محلی خدمات تحویل 64340
  غذا و دیگر خریدها  محلی خدمات تحویل 64340
 قهخدمات تحویل محلی متفر 64340
 آهن های راه خدمات تحویل و تحول دیزل 67400
 خدمات تخریب 54310
  ریزی  پی  تخصصی خدمات 54512
 های آلوده خدمات تخصصی دفع خاک 94222
 خدمات تخصصی عکاسی 83814
 خدمات تخلیه چاه 94120
 خدمات تخلیه چاه و نظافت 94120
 خدمات تخلیه سپتیک 94120
  بندری بار های  ارهای غیر کانتینری در پایانهخدمات تخلیه ب 67190
  ریلی بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  زمینی بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  هوایی بار های  خدمات تخلیه بارهای غیر کانتینری در پایانه 67190
  بندری بار های  ه کانتینرها در پایانهخدمات تخلی 67110
  ریلی بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  زمینی بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110
  هوایی بار های  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه 67110



915 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زیارتی) تور(های کامل  ت تدارک تسهیالت اقامتی در گش خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   تدارک تسهیالت اقامتی در گشت خدمات 67812
 خدمات تدارک غذا برای بیرون 63230
 خدمات تدارکات اجاره مدارهای غیر ارتباطاتی 84140
  تدفین خدمات  97320
 خدمات ترابری شهرداری 91111
 بندی  تراس خدمات 54320
  تراش کاری عمومی فلزات و محصوالت فلزی متعلق به دیگرانخدمات 88212
 زیارتی) تور(های کامل   ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت خدمات 67812
 خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی 83910
 خدمات ترخیص کاال 67910
 خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی 64100
   دندان  ترمیم خدمات 93123
   بوکس خدمات ترویج 96510
 خدمات تزریقات 93199
   خارجی کاری  گچ خدمات تزیینات 54720
  داخلی کاری   گچ خدمات تزیینات 54720
  تسطیح زمین خدمات 54320
  دانشجویی های ، خوابگاه  اقامتی  تسهیالت خدمات 63199
  کارگری های ، خوابگاه  اقامتی  تسهیالت خدمات 63199
 روزی  شبانه  غیر بیمارستان  بهداشتی  تسهیالت خدمات 93199
 موقعیت خدمات تسهیالت ارتباطی هم 84110
 خدمات تسهیالت خرید کاالی مصرفی 71100
 های بیمه خدمات تسویه خسارت 71620
   دندان یماری ب خدمات تشخیص 93123
   پزشک وسیله  به  عمومی  با ماهیت  جسمی های خدمات تشخیص بیماری 93121
   پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات تشخیص بیماری 93121
 call screeningخدمات تشخیص و کنترل مکالمات  84132
 call screeningخدمات تشخیص و کنترل مکالمه تلفن ثابت  84122
 خدمات تضمین اوراق قرضه 71200
 خدمات تعلیم رانندگی اتوبوس 92900
 خدمات تعلیم رانندگی اتومبیل 92900
 خدمات تعلیم رانندگی کامیون 92900
 خدمات تعلیم رانندگی موتورسیکلت 92900



 916 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تعلیم راهنمای خلبانی هواپیما 92900
 م راهنمای ناخدای کشتیخدمات تعلی 92900
 سنجی خدمات تعمیر ابزار پزشکی، اپتیکی و دقت 87154
  تعمیر انواع شوفاژ و موتورخانه خدمات 54632
  تعمیر انواع مشعل خانگی خدمات 54631
  محلی های انتقال خدمات تعمیر برج 54252
 های فلزی خدمات تعمیر پل 54210
 ات خانوارخدمات تعمیر پوشاک و منسوج 87230
   تعمیر جاده خدمات 54210
 ها  تعمیر خیابان خدمات 54210
 خدمات تعمیر ساعت مچی، ساعت دیواری و جواهرات 87220
   وابسته  و تأسیسات  محلی های خدمات تعمیر کابل 54252
 خدمات تعمیر کفش و مصنوعات چرمی 87210
 بندی نشده در جای دیگر ی طبقهآالت و تجهیزات الکتریک خدمات تعمیر ماشین 87152
 خدمات تعمیر مبلمان 87240
   آهن  تعمیر مسیر خط خدمات 54210
 بندی نشده در جای دیگر تریلرها و سایر وسایل نقلیه موتوری طبقه خدمات تعمیر و نگهداری تریلرها، نیم 87143
  بخار خانگی های خدمات تعمیر و نگهداری دیگ 54631
 میر و نگهداری سایر تجهیزات حمل و نقلخدمات تع 87149
 بندی نشده در جای دیگر خدمات تعمیر و نگهداری سایر کاالهای طبقه 87290
 افزار کامپیوتر خدمات تعمیر و نگهداری سخت 87130
  مرکزی  گرمایش   کنترل های سیستم خدمات تعمیر و نگهداری  54631
  انگیهای خ خدمات تعمیر و نگهداری کوره 54631
 آالت اداری و حسابداری خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 87120
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 87159
 آالت و تجهیزات خدمات تعمیر و نگهداری محصوالت فلزی ساخته شده، به استثنای ماشین 87110
 روب های برف ها و ماشین تورسیکلتخدمات تعمیر و نگهداری مو 87142
 خدمات تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوری 87141
  دور نیرو راه)  های کابل ( خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  زمینی راه دور  ارتباطی خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  دور ارتباطی زیردریایی راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط  54242
  دور ارتباطی زیرزمینی راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط  54242
  دور  اینترنت راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  دور کابل نوری راه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط 54242
  دور آهن راه های برق برای راه خدمات تعمیر و نگهداری دکل 54242



917 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دور های برق برای مترو راه دمات تعمیر و نگهداری دکلخ 54242
  دور های برق فشار قوی راه خدمات تعمیر و نگهداری دکل 54242
  دور های برق زیردریایی راه خدمات تعمیر و نگهداری کابل 54242
  دور های برق زیرزمینی راه خدمات تعمیر و نگهداری کابل 54242
  الکتریکی خانگیخدمات تعمیر وسایل 87151
 خدمات تعمیر وسایل و تجهیزات مخابراتی 87153
   معدن  استخراج های خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
  های بارگیری های ایستگاه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  های تخلیه  های ایستگاه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  های مارپیچی  دودکشهای  ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
   صنعتی های کارخانه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
  آهن های ذوب  های کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
   شیمیایی های  های کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
   آهن  ذوب های  های کوره خدمات تعمیراتی ساختمان 54260
  گیری  قالب های  های کوره ساختمان راتی خدمات تعمی 54260
   کک های  های کوره ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
 ها  های نیروگاه ساختمان خدمات تعمیراتی  54260
 های ارتباط از راه دور خدمات تعمیر تجهیزات و دستگاه 87153
  نشده در جای دیگربندی های الکتریکی طبقه آالت و دستگاه خدمات تعمیر ماشین 87152
 خدمات تعمیر وسایل برقی خانگی 87151
 خدمات تعمیر وسایل پزشکی، نوری ودقیق 87154
  های ارزی کشور خدمات تعهد یا تضمین پرداخت 71100
 خدمات تعویض و صدور شناسنامه 91111
 خدمات تعویض  دفترچه بیمه خدمات درمانی  68113
  خواندگانخدمات تعیین صالحیت فرزند 93323
 ها های مالیاتی شرکت خدمات تعیین و تهیه گزارش 82320
  خدمات تفسیر الکتروکاردیوگرام 93122
  تفسیر حقوق خدمات 91270
   اشعه های خدمات تفسیر عکس 93122
   تفسیر قانون خدمات 91270
 )مواد و مصالح حاصل از تخریب ساختمان( تفکیک سرباره  خدمات 54320
 خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت پخش اختصاصی 84140
 خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت تجارت اختصاصی 84140
 خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت کاربرد ناپیوسته 84150
  خدمات تقویت ایستگاه ارسال داده 84150



 918 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تکثیر 85940
 الزحمه یا قرارداد  اساس حقهای ضبط شده بر خدمات تکثیر رسانه 89122
 های ضبط شده بر مبنای مزد یا قرارداد خدمات تکثیر رسانه 89122
    پزشکی های  تکنسین خدمات 93191
 single hopخدمات تلفن  84121
 خدمات تلفن اضطراری 84121
 خدمات تلفن اینترنتی 84290
 ای خدمات تلفن ماهواه 84131
 اعتباریخدمات تلفن همراه  84131
 خدمات تلفن همراه بر اساس هر مسافت 84131
  (Automatic mobile telephony)خدمات تلفن همراه خودکار  84131
 پرداخت شده خدمات تلفن همراه که هزینه آن پیش 84131
 های راه دور مجانی خدمات تلفن 84121
 ای های سکه خدمات تلفن 84121
 های عمومی خدمات تلفن 84121
 های کارتی خدمات تلفن 84121
 های محلی مجانی خدمات تلفن 84121
 خدمات تلکس 84160
 خدمات تلگراف 84160
 ها خدمات تمیز کردن پنجره 85320
  در محل سکونت مشتریان…ها و  دیوارکوب خدمات تمیز کردن 97130
  فرش و موکت در محل سکونت مشتریان خدمات تمیز کردن 97130
 های رو مبلی در محل سکونت مشتریان  مبلمان و پارجه  تمیز کردنخدمات 97130
 )خرید دین(خدمات تنزیل اسناد و اوراق تجاری  71100
 خدمات تنظیم اسناد رسمی 82130
 خدمات تنظیم حرکت قطارها 67400
 المللی  اعتباردهنده بینهای ها، مؤسسات و سازمان ها، شرکت خدمات تنظیم روابط اعتباری سیستم بانکی با بانک 71100
 های مالی خدمات تنظیم صورت 82213
  سوخت چوب برداری  بهره  به  مربوط  مقرات  تنظیم خدمات 91132
  سوخت معدنی برداری  بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم خدمات 91132
  سوخت نفت و گاز برداری  بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم خدمات 91132
 ای  سوخت هسته برداری  بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم خدمات 91132
 های جامد خدمات تنظیم مقررات مربوط به حفاظت از سوخت 91132
 های ارزی های کلی و سیاست خدمات تنظیم، تدوین و اعمال مقررات ارزی متناسب با خط مشی 71100
 های مالی خدمات تنظیم صورت 82213



919 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات تنظیمی بازار مالی 71542
 خدمات تنک کردن جنگل 86140
 خدمات تهیه اسناد حقوقی و گواهینامه 82130
 (On-line)خدمات تهیه اطالعات برخطی  84300
 (On-line)صورت برخطی  ها به خدمات تهیه اطالعات روی وب سایت 84300
 (On-line)خدمات تهیه خدمات دیتای برخطی  84300
 (On-line)خدمات تهیه دیتای برخطی  84300
 خدمات تهیه طرح آگهی، پوستر و پالکارد 83610
 های حسابداری خدمات تهیه گزارش 82212
 های غیر معمولی و غیر مالی خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از سایر دارایی 73390
 )ها پروانه(ت خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجاری و امتیازا 73340
 های کامپیوتری افزار خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نرم 73310
 خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثار موسیقی، ادبی و نمایش 73320
 خدمات تهیه مجوز حق استفاده از ابداعات ثبت شده 73330
 خدمات تهیه نقشه 83540
 ها د مالیاتی شرکتخدمات تهیه و بازدی 82320
 های مورد نیاز برای اعمال نظارت مؤثر بر نظام بانکی خدمات تهیه و تنظیم ضوابط، مقررات و چارچوب 71100
 خدمات تهیه بار 67910
 های معماری خدمات تهیه نقشه 83212
   خدمات توانبخشی 93191
  جا  با تأمین  الکل به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( خدمات توانبخشی 93319
  جا  مواد مخدر با تأمین به معتادان) به استثنای درمان پزشکی ( خدمات توانبخشی 93319
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه (  اجتماعی خدمات توانبخشی 93319
    پزشکی خدمات توانبخشی 93191
 )ا قراردادالزحمه ی بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب به 86330
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب داغ و بخار آب به 86340
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات توزیع برق  86312
 خدمات توزیع تراکت 83639
   ویدئویی  نوارهای  فیلم  توزیع خدمات 96141
 های تلویزیونی  نوار ویدئویی و برنامههای سینمایی خدمات توزیع فیلم 96141
 های تبلیغاتی خدمات توزیع کارت 83639
   اصلی های  لوله  گاز از طریق  توزیع خدمات 69120
 )الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع گاز به 86320
 ای اصلیه خدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گرم، از طریق لوله 69210
 های اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله 69220



 920 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات توزیع فرم کاریابی  68113
 خدمات توزین کاال 67910
   چوبی بام کوبی  خدمات توفال 54530
 خدمات تولید ابزار دقیق پزشکی و اپتیکی، ساعت و ساعت مچی 88234
 های زنده خدمات تولید برنامه 96122
 های فیلم سینمایی و تلویزیونی و نوار ویدئویی خدمات تولید برنامه 96121
 های رادیویی خدمات تولید برنامه 96122
 خدمات تولید پوشاک 88122
 خدمات تولید چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان و حصیر و مصنوعات بافته شده 88130
 ها میدنیها و آشا خدمات تولید خوراکی 88111
 خدمات تولید دخانیات 88112
 خدمات تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 88229
 خدمات تولید سایر محصوالت فلزی ساخته شده و خدمات فلز کاری 88219
 خدمات تولید عکس برای بخش بازرگانی 83812
 خدمات تولید عکس برای مد 83813
 های عروسی خدمات تولید عکس 83813
 مات تولید فلزات اساسیخد 88213
   ویدئویی  نوارهای  تولید فیلم خدمات 96121
 های تبلیغاتی  خدمات تولید فیلم 96121
 خدمات تولید کاغذ و مصنوعات کاغذی 88140
 های غیر فلزی خدمات تولید کانی 88180
 ای های حاصل از نفت خام و سوخت هسته خدمات تولید کک، فراورده 88150
 مات تولید لوازم و تجهیزات رادیو، تلویزیون و ارتباطاتخد 88233
 گر آالت اداری، حسابداری و محاسبه خدمات تولید ماشین 88231
 آالت و لوازم الکتریکی خدمات تولید ماشین 88232
 خدمات تولید محصوالت چرمی 88123
 خدمات تولید منسوجات 88121
 ها ات از آنخدمات تولید مواد شیمیایی و مصنوع 88160
 خدمات تولید مواد الستیکی و پالستیکی 88170
 خدمات تولید و اجرای هنرهای نمایشی 96220
 تریلرها خدمات تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم 88221
 خدمات تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران 95200
 خدمات تونل انجماد 88111
  خدمات تیمارستان 93110
 خدمات ثبت احوال و شناسنامه 91111



921 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات ثبت شناورها 67690
 های استخدامی خدمات ثبت نام داوطلبان آزمون  68113
 ای بخش خصوصی های چند مرحله خدمات ثبت نام داوطلبان آزمون  68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد  68113
  کنکور دانشگاه پیام نورخدمات ثبت نام داوطلبان  68113
 خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری  68113
 خدمات ثبت نام سیم کارت تلفن همراه  68113
 خدمات ثبت نام کارت تردد افاغنه   68113
 خدمات ثبت نام کارت شناسایی ملی   68113
 خدمات ثبت نام کارت شناسایی موقت   68113
 خدمات ثبت نام کد اقتصدی  68113
 های شغلی خدمات ثبت نام متقاضیان استفاده از فرصت  68113
 خدمات ثبت نام متقاضیان کارت هوشمند سوخت  68113
  بناها  جا کردن  جا به خدمات 54590
  بندری بار های   در پایانه  ویژه رهاین بار در کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  ریلی بار های   در پایانه  ویژه هایرن بار در کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  زمینی بار های   در پایانه  ویژه رهاین بار در کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  هوایی بار های   در پایانه  ویژه رهاین بار در کانتی  جا به جایی خدمات 67110
 بار بندری  های   در پایانه  رین بار غیر کانتی خدمات جا به جایی 67190
  ریلی بار های   در پایانه  رین بار غیر کانتی خدمات جا به جایی 67190
  زمینی بار های   در پایانه  رین بار غیر کانتی خدمات جا به جایی 67190
  هوایی بار های   در پایانه  رین بار غیر کانتی خدمات جا به جایی 67190
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه حمل و نقل بار که در جای برخدمات   بار فرع جایی خدمات جا به  67190
 ها جایی سایر محموله خدمات جا به  67190
  کاالهای منزل جایی جا به  خدمات  64335
 خدمات جا به جایی کانتینر 67110
  بندری های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  بندری بار های  پایانهر در ن کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  ریلی های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  ریلی بار های  ر در پایانهن کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  زمینی های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  زمینی بار های  ر در پایانهن کانتی  جا به جایی خدمات 67110
  هوایی های  خدمات جا به جایی کانتینر در پایانه 67110
  هوایی بار های   کانتینر در پایانه خدمات جا به جایی 67110
   مبلمان جایی  جا به  خدمات 64335



 922 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  جا به جایی خاک جهت ایجاد دیوار خاکی خدمات 54330
 ههای پایان ها بین محوطه خدمات جا به جایی واگن 64230
 ها خدمات جارو کردن خیابان 94310
 خدمات جامعه داروسازان 95120
 کش خدمات جامعه مهندسین نقشه 95120
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه  جراحی خدمات 93210
  دام  به  شده  ارائه  جراحی خدمات 93220
   پزشکان  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  جراحی خدمات 93121
   دندان جراحی خدمات  93123
  دهان  جراحی  خدمات 93123
  لثه خدمات جراحی 93123
 آهن خدمات جریه راه 67400
 (On-line)خدمات جریان صدای برخطی  84300
 وسیله تلفن همراه خدمات جستجوی وب به 84132
 خدمات جعاله 71100
 خدمات جلوگیری از تخلفات ساختمانی 91111
 سازی غیر مجاز جلوگیری از ساختمانخدمات  91111
  در هواپیما  حریق  از گسترش  جلوگیری خدمات 67790
 خدمات جلوگیری از نشت نفت 94221
 ها و مسکوکات منسوخه، مستعمل، فرسوده و ناقص آوری اسکناس خدمات جمع 71100
 وسیله ستاد دیه آوری اعانات به خدمات جمع 93329
 زبالهآوری  خدمات جمع 94211
   و الی  و گل  سنگ آوری  جمع خدمات 54230
 خطر آوری ضایعات بی خدمات جمع 94211
 آوری ضایعات خطرناک خدمات جمع 94221
 خطر آوری ضایعات کم خدمات جمع 94211
 آوری نخاله  جمع خدمات 54330
 آوری و بازیافت مواد خدمات جمع 91111
 های صنعتی  بدون خطر از کارگاهآوری و حمل ضایعات خدمات جمع 94211
 های بازرگانی خطر از کارگاه آوری و حمل ضایعات بدون خدمات جمع 94211
 خطر از خانوارها آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
 های بازرگانی خطر از کارگاه آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
 های صنعتی ر از کارگاهخط آوری و حمل ضایعات کم خدمات جمع 94211
 آوری و حمل و نقل ضایعات بدون خطر از خانوار خدمات جمع 94211
 آوری، تجهیز، پرورش و تمرکز اطالعات مختلف مورد نیاز نظام بانکی کشور خدمات جمع 71100



923 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  یا قرارداد الزحمه  حق آوری اجاره بها بر اساس خدمات جمع 72211
 آوری تصویر و متن جمعخدمات  89121
 آوری مالیات و عوارض بر کاالها خدمات جمع 91112
 خدمات جهت رفاه شهروندان استانداری 91111
 خدمات جوشکاری اتصاالت فلزی 54550
 های بتن مسلح خدمات جوشکاری فوالد برای پروژه 54540
 (On-line)های برخطی  خدمات جوک 84300
 الزحمه یا قرارداد مربوط به چاپ بر اساس حقخدمات چاپ و خدمات  89121
 خدمات چاپ و ظهور عکس و فیلم سیاه و سفید 83820
 خدمات چت اینترنتی 84290
 خدمات چک بین بانکی 71100
 خدمات چک فاکس 71100
 خدمات چک مسافرتی تضمین شده 71100
 های ارتباطی با سیم خدمات حامل 84110
 سیم تباطی بیهای ار خدمات حامل 84110
 های رادیویی تلفن همراه خدمات حامل 84131
  ای ای ساخت فوالد سازه خدمات حرفه 54550
 خدمات حزب اعتدال و توسعه 95920
 خدمات حسابرسی مالی 82211
  حفاری قنات خدمات 54341
 برداری خدمات حفاری و خاک 54330
  حفاری زهکشی خدمات 54320
 های تاریخی ز اماکن و ساختمانخدمات حفاظت ا 96412
 خدمات حفاظت از طبیعت و مناظر 94900
   تاریخی خدمات حفاظت از یادبودهای 96412
  چاه برای زهکشی  حفر افقی خدمات 54320
  چاه برای عبور کابل  حفر افقی خدمات 54320
 عمیق  عمیق و نیمه های آب  حفر انواع چاه خدمات 54341
 ر چاه آبخدمات حف 54341
   حفر چاه آزمایشی خدمات 54320
  کشاورزی های آب  حفر چاه خدمات 54341
 ها   حفر گودال خدمات 54330
 های پولی، ارزی و طالی بانک مرکزی خدمات حفظ و نگهداری اندوخته 71100
 خدمات حفظ و نگهداری خزانه جواهرات ملی 71100
   بر ذخایر طبیعی ت شامل خدمات نظارتخدمات حفظ و نگهداری ذخایر طبیع 96422



 924 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اوراق بهادار) داللی(کاری  العمل خدمات حق 71521
 کاال) داللی(کاری  العمل خدمات حق 71522
 خدمات حمایتی مربوط به ورزش تفریحی 96620
   با آمبوالنس خدمات حمل بیماران 93192
 ارج شهرخدمات حمل مسافر دربستی داخل و خ 64322
 دار ویژه تانکر های   در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل آب به 64222
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل آب به 64332
   در ساحل  آرد فله خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس    آرد فله خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ویژه  ساخت  دارای کننده  حمل  کانتینرهای  توسط  در ساحل  اقالم خدمات حمل و نقل آبی 65123
 وسیله شناورهای یخچالی خدمات حمل و نقل آبی بار سرد شده در ساحل و ماورای اقیانوس به 65121
 بر کانتینر های  کشتی توسط    در ساحل  بار کانتینری خدمات حمل و نقل آبی 65123
 های کانتینر خدمات حمل و نقل آبی بار کانتینری در ساحل و ماورای اقیانوس توسط کشتی 65123
  کانتینربر های  کشتی  توسط  در ماورای اقیانوس  بار کانتینری خدمات حمل و نقل آبی 65123
 انکرصورت فله در ساحل و ماورای اقیانوس توسط ت خدمات حمل و نقل آبی بار مایع به 65122
   در ساحل  پستی های  بسته خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  پستی  های  بسته خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ویژه  تانکرهای  داخلی توسط های بنزین در آب خدمات حمل و نقل آبی  65222
  ه ویژ  تانکرهای  توسط  بنزین در ساحل خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  بنزین در ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه   تانکرهای روغن نباتی در ساحل توسط  آبی   و نقل خدمات حمل 65122
   ویژه   تانکرهای  روغن نباتی در ماورای اقیانوس توسط  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
   در ساحل  فله  سنگ  زغال بیخدمات حمل و نقل آ 65129
  در ماورای اقیانوس  فله   سنگ  زغال خدمات حمل و نقل آبی 65129
 خدمات حمل و نقل آبی سایر انواع بار در ساحل و ماورای اقیانوس 65129
 . است   نشده بندی  دیگر طبقه  که در جای در ماورای اقیانوس  بار   سایر انواع خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ویژه   تانکرهای توسط در ساحل   سایر بارهای مایع   آبی  و نقل خدمات حمل  65122
   ویژه   تانکرهای توسط  در ماورای اقیانوس    سایربارهای مایع  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
   در ساحل  فله  سیمان خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  فله  مان سی خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  فله  غالت خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس  فله   غالت خدمات حمل و نقل آبی 65129
   در ساحل  فله  خشک  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس    فله  خشک  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65129
  دار  یخچال  شناورهای وسیله  به  منجمد در ساحل  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
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 . است  سرد شده   ویژه صورتی  به  که هایی   در محفظه  منجمد در ساحل  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
  دار  یخچال  شناورهای وسیله  به قیانوس منجمد در ماورای ا  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
 . است  سرد شده  ویژه صورتی  به  که هایی   در محفظه  منجمد در ماورای اقیانوس  کاالهای خدمات حمل و نقل آبی 65121
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  گاز طبیعی خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  در ماورای اقیانوس توسط عی گاز طبی خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  گاز مایع در ساحل خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  گاز مایع در ماورای اقیانوس توسط خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  داخلی توسط های  گازوئیل در آب خدمات حمل و نقل آبی 65222
   ویژه  تانکرهای  توسط  گازوئیل در ساحل خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  گازوئیل در ماورای اقیانوس خدمات حمل و نقل آبی 65122
   در ساحل  فله  ماسه خدمات حمل و نقل آبی 65129
  سدر ماورای اقیانو    فله  ماسه خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  متان خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ماورای اقیانوس  متان خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه   تانکرهای  توسط  در ساحل  نفتی  شده  پاالیش  محصوالت  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
   ویژه   تانکرهای  نفتی در ماورای اقیانوس توسط  شده  پاالیش  محصوالت  آبی  و نقل خدمات حمل 65122
 های دریایی وسیله اتوبوس خدمات حمل و نقل آبی مسافر در ساحل و ماورای اقیانوس به 65111
   در ساحل  نامه خدمات حمل و نقل آبی 65129
  در ماورای اقیانوس    نامه خدمات حمل و نقل آبی 65129
   ویژه  تانکرهای  توسط  در ساحل  خام  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  در ماورای اقیانوس توسط  خام  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  داخلی های  سفید در آب  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65222
   ویژه  تانکرهای  توسط  سفید در ساحل ت نف خدمات حمل و نقل آبی 65122
   ویژه  تانکرهای  توسط  سفید در ماورای اقیانوس  نفت خدمات حمل و نقل آبی 65122
  درساحل وماورای اقیانوس بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی آبیخدمات حمل و نقل 65119
  ای  جاده  تخصصی  نقلیه وسایل   توسط خدمات حمل و نقل اتومبیل 64339
  آهن  راه خدمات حمل و نقل اتومبیل توسط 64229
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل آرد 64229
 خدمات حمل و نقل از طریق فضا 66300
  دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  گاز به خدمات حمل و نقل انواع 64222
 خدمات حمل و نقل با هواپیمای چارتر 66400
 آهن های تانکر توسط راه  و نقل بار با واگن خدمات حمل 64222
 دار های یخچال آهن با واگن  و نقل بار توسط راه خدمات حمل 64221
 های داخلی توسط تانکر خدمات حمل و نقل بار در آب 65222
 خلی توسط شناورهای یخچالهای دا خدمات حمل و نقل بار در آب 65221
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  یخچالدار   شناورهای  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل بار در آب 65221
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  داخلی های خدمات حمل و نقل بار در آب 65229
 های مجهز به شاسی برای کانتینر میونوسیله کا های مخصوص به بندی  و نقل بار در بسته خدمات حمل 64333
 آهن  لبه با راه  های بی وسیله واگن های مخصوص به بندی  و نقل بار در بسته خدمات حمل 64223
 های مجهز به شاسی برای کانتینر وسیله کامیون های مخصوص به  و نقل بار در جعبه خدمات حمل 64333
 آهن  لبه با راه  های بی وسیله واگن  مخصوص بههای   و نقل بار در جعبه خدمات حمل 64223
 های مجهز به شاسی برای کانتینر وسیله کامیون  و نقل بار در کانتینر به خدمات حمل 64333
 آهن  لبه با راه  های بی وسیله واگن  و نقل بار در کانتینر به خدمات حمل 64223
 لیهای داخ خدمات حمل و نقل بار کانتینری در آب 65229
  درآب های داخلیخدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی توسط اتوبوس دریایی 65211
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط خدمات حمل و نقل بتن 64339
  تحویل و پیکآهن و خدمات ای بجز راه  وسایل خدمات حمل و نقل جاده خدمات حمل و نقل بسته توسط 64336
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل بنزین به 64222
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل بنزین به 64332
 آهن  راه  اثاث همراه مسافر با  شهری خدمات حمل و نقل بین 64211
  آهن  راه حیوانات همراه مسافر با هری  ش خدمات حمل و نقل بین 64211
  آهن  راه  سایر وسایل همراه مسافر با  شهری خدمات حمل و نقل بین 64211
 آهن   و نقل بین شهری مسافر با راه خدمات حمل 64211
   زمانی  برنامه  دارای  برقی  اتوبوس  مسافر توسط  شهری خدمات حمل و نقل بین 64313
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای  برقی  اتوبوس بین شهری مسافر توسط  ل و نقل خدمات حم 64314
   زمانی  برنامه  اتوبوس دارای  مسافر توسط  شهری خدمات حمل و نقل بین 64313
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای  اتوبوس بین شهری مسافر توسط خدمات حمل و نقل  64314
  زمانی  برنامه  شهری مسافر توسط تراموای دارای بین حمل و نقل خدمات  64313
   زمانی  برنامه بوس دارای  مینی  مسافر توسط بین شهری خدمات حمل و نقل  64313
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه بوس دارای  مینی  مسافر توسط بین شهری خدمات حمل و نقل  64314
 شهری مسافر، دارای برنامه زمانی و نقل بین  خدمات حمل 64313
  و نقل بین شهری مسافر، دارای برنامه زمانی با هدف خاص خدمات حمل 64314
  آهن  راه  وسیله نقلیه همراه مسافر با شهری خدمات حمل و نقل بین  64211
  پرداخت هزینه اضافیزمانی بار و حیوانات همراه مسافر بدون  برنامه   دارای خدمات حمل و نقل بین شهری 64313
 تریلرها های تانکر یا نیمه ای بار توسط کامیون و نقل جاده خدمات حمل  64332
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  غیر تخصصی  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64339
 دار  یخچال  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64331
 .شود  می  کشیده  انسان وسیله  به ای که  نقلیه  وسایل  بار توسط ای خدمات حمل و نقل جاده 64334
 .شود وسیله انسان یا حیوان کشیده می ای که به ای بار توسط وسایل نقلیه  و نقل جاده خدمات حمل 64334
 های مجهز به شاسی برای کانتینر ونای بار کانتینری توسط کامی  و نقل جاده خدمات حمل 64333
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   تانکر ویژه های  در کامیون  فله صورت  مایعات به ای سایر انواع خدمات حمل و نقل جاده 64332
   ویژه های  توسط کامیون  فله صورت  سایر گازها به ای خدمات حمل و نقل جاده 64332
   سرد شده  ویژه صورتی هایی که به وسیله اتومبیل  به  منجمد یا سرد شده ی کاالها ای خدمات حمل و نقل جاده 64331
 .شود وسیله انسان یا حیوان کشیده می ای که به ای مسافر توسط وسایل نقلیه  و نقل جاده خدمات حمل 64324
 ای نامه و بسته  و نقل جاده خدمات حمل 64336
   ویژه های  در کامیون   فله صورت هگاز طبیعی ب ای خدمات حمل و نقل جاده 64332
  در هر مسافت  منزل ای اثاث خدمات حمل و نقل جاده 64335
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط خدمات حمل و نقل حیوانات مزرعه 64339
 آموزان توسط سرویس مدارس خدمات حمل و نقل دانش 64312
 ها یس دانشگاهخدمات حمل و نقل دانشجویان توسط سرو 64312
  از طریق خط لوله  سنگ  زغال خدمات حمل و نقل دوغاب 64490
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به 64222
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به 64332
  آهن  راه  توسط صورت فله  به  سنگ غالخدمات حمل و نقل ز 64229
 ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به  سنگ خدمات حمل و نقل زغال 64339
  آهن  راه توسط خدمات حمل و نقل سایر بارها  64229
 خدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق خط لوله 64490
  خط لوله بجز آب و بخار آبخدمات حمل و نقل سایر کاالها از طریق 64490
  تانکر  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل سایر مایعات در آب 65222
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  مایعات به خدمات حمل و نقل سایرانواع 64222
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل سیمان 64229
  ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به  حمل و نقل سیمانخدمات 64339
 های تعاونی مسافربری خدمات حمل و نقل شرکت 64313
 زمانی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی  برنامه  دارای شهری  خدمات حمل و نقل  64311
  آهن، مترو یا منو ریل  راه سافر با سایر وسایل همراه م خدمات حمل و نقل شهری 64212
 آهن، مترو یا منو ریل  راه  و حومه شهری اثاث همراه مسافر با خدمات حمل و نقل شهری 64212
 آهن، مترو یا منوریل حیوانات همراه مسافر با راه  و حومه شهری  خدمات حمل و نقل شهری 64212
   زمانی  برنامه افر با اتوبوس برقی دارای مس  شهری  و حومه خدمات حمل و نقل شهری 64311
  زمانی  برنامه   مسافر با اتوبوس دارای  شهری  و حومه خدمات حمل و نقل شهری 64311
  مسافر با اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی  شهری خدمات حمل و نقل شهری و حومه 64311
   زمانی  برنامه اموا دارای مسافر با تر  شهری  و حومه شهری خدمات حمل و نقل  64311
 آهن  خدمات حمل و نقل شهری و حومه شهری مسافر با راه 64212
  مترو  و حومه شهری مسافر با خدمات حمل و نقل شهری 64212
  منو ریل  و حومه شهری مسافر با خدمات حمل و نقل شهری 64212
   زمانی  برنامه بوس دارای  مسافر با مینی  شهری  و حومه خدمات حمل و نقل شهری 64311
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  و نقل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی خدمات حمل 64311
 و نقل شهری و حومه شهری مسافر، دارای برنامه زمانی با هدف خاص خدمات حمل  64312
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل غالت 64229
 ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به حمل و نقل غالتخدمات  64339
 های نفتی از طریق خط لوله خدمات حمل و نقل فراورده 64410
 خدمات حمل و نقل فضایی 66300
 خدمات حمل و نقل قیر 64339
 خدمات حمل و نقل کارگران توسط سرویس کارخانجات 64312
 ط سرویس اداراتخدمات حمل و نقل کارمندان توس 64312
   سرد شده صورت ویژه  به  که هایی  در واگن آهن  راه  منجمد توسط خدمات حمل و نقل کاالهای 64221
  داخلی های  در آب   سرد شده  ویژه صورتی  به  که هایی  منجمد در محفظه خدمات حمل و نقل کاالهای 65221
 خدمات حمل و نقل کاالهای وارداتی 64339
 دمات حمل و نقل کاالی تجاریخ 64339
 خدمات حمل و نقل گاز طبیعی از طریق خط لوله 64410
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب خدمات حمل و نقل گاز طبیعی 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  فله صورت خدمات حمل و نقل گاز مایع به 65222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  متانخدمات حمل و نقل گاز 65222
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به 64222
 های تانکردار  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به 64332
  آهن  راه  توسط صورت فله  به خدمات حمل و نقل ماسه 64229
  ای  جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط صورت  به خدمات حمل و نقل ماسه 64339
 های سنگین خدمات حمل و نقل ماشین 64339
  ای  تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  شده  تغلیظ خدمات حمل و نقل ماکادام 64339
  از طریق خط لوله  شیمیایی خدمات حمل و نقل محصوالت 64490
 ات حمل و نقل محصوالت غذاییخدم 64339
 خدمات حمل و نقل محصوالت کشاورزی 64339
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  شده  پاالیش  نفتی خدمات حمل و نقل محصوالت 65222
 خدمات حمل و نقل محموالت سبک و سنگین 64339
 خدمات حمل و نقل مرکبات 64339
 از بندری به بندر دیگرخدمات حمل و نقل مسافر  65119
  شهری دارای برنامه زمانی خدمات حمل و نقل مسافر با اتوبوس برای مشاهده نقاط دیدنی 64319
  دارای برنامه زمانی خدمات حمل و نقل مسافر با باالبر اسکی 64319
  دارای برنامه زمانی فریک خدمات حمل و نقل مسافر با تله 64319
  دارای برنامه زمانی کابین  مسافر با تلهخدمات حمل و نقل 64319
 بندی نشده در جاهای دیگر و دارای برنامه زمانی  زمینی طبقه خدمات حمل و نقل مسافر با سایر وسایل نقلیه مکانیزه 64319



929 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات حمل و نقل مسافر با قایق 65119
 رنامه زمانی دارای ب خدمات حمل و نقل مسافر با قطار کابلی 64319
 خدمات حمل و نقل مسافر با کشتی بجز اتوبوس دریایی 65119
 خدمات حمل و نقل مسافر با لنج 65119
 های دریایی شامل حمل و نقل، گردش و تدارک غذا بدون دریافت وجه جداگانه خدمات حمل و نقل مسافر برای گردش 65119
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  شهری و حومه شهری دارای اتوبوس برقی خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  اتوبوس شهری و حومه شهری دارای خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه  دارای مسافر توسط تراموای بین شهری خدمات حمل و نقل  64314
    خاص  با هدف زمانی  برنامه  دارای مسافر توسط تراموای شهری و حومه شهری ل خدمات حمل و نق 64312
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط حیوانات 64329
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط درشکه با راننده 64324
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط دلیجان با راننده 64324
 خهخدمات حمل و نقل مسافر توسط دوچر 64329
 های داخلی  شناورهای گشت در آب خدمات حمل و نقل مسافر توسط 65219
  های داخلی  مناظردر آب های تماشای  شناوری  توسط خدمات حمل و نقل مسافر 65219
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط کالسکه با راننده 64324
 خدمات حمل و نقل مسافر توسط گاری با راننده 64324
  حمل و نقل مسافر توسط موتورسیکلتخدمات 64329
   خاص  با هدف  زمانی  برنامه بوس شهری و حومه شهری دارای  مینی خدمات حمل و نقل مسافر توسط 64312
 )هوورکرافت و هیدروفیل( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در آبراه 65219
  هوورکرافت  توسط  داخلی های قل مسافر در آبراهخدمات حمل و ن 65211
 های دریایی های داخلی توسط اتوبوس خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65211
  تاکسی آبی  توسط های داخلی خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65219
 ) کرافت و هیدروفیلهوور( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه 65219
   هوورکرافت  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه 65211
   هیدروفیل ها توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه 65211
  هوورکرافت  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ساحل 65111
  هیدروفیل  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ساحل 65111
  هیدروفیل  توسط  داخلی های حمل و نقل مسافر در سایر آبراهخدمات  65211
 )هوورکرافت و هیدروفیل( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   داخلی توسط های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب 65219
  هوورکرافت  توسط  داخلی های خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب 65211
  هیدروفیل  توسط  داخلی های مسافر در سایر آبخدمات حمل و نقل  65211
  هوورکرافت  توسط خدمات حمل و نقل مسافر در ماورای اقیانوس 65111
  هیدروفیل خدمات حمل و نقل مسافر در ماورای اقیانوس توسط 65111
 )و هیدروفیلهوورکرافت ( هر شناوری بجز اتوبوس دریایی   توسط  کانال خدمات حمل و نقل مسافر روی 65219
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  نام محصول  کد

  هوورکرافت  توسط  کانال خدمات حمل و نقل مسافر روی 65211
  هیدروفیل  توسط  کانال خدمات حمل و نقل مسافر روی 65211
 خدمات حمل و نقل مصالح ساختمانی 64339
 خدمات حمل و نقل مواد شیمیایی اسیدی 64339
 نعتیخدمات حمل و نقل مواد معدنی و ص 64339
 بار خدمات حمل و نقل میوه و تره 64339
 آهن و خدمات تحویل و پیک ای بجز راه  وسایل خدمات حمل و نقل جاده  توسط خدمات حمل و نقل نامه 64336
 آهن  های پستی با راه  و نقل نامه و بسته خدمات حمل 64224
 ها  برای سایر شرکت آهن  راه های پستی توسط  بسته خدمات حمل و نقل نامه و 64224
  برای شرکت ملی پست آهن  راه های پستی توسط  و بسته خدمات حمل و نقل نامه 64224
 خدمات حمل و نقل نفت خام از طریق خط لوله 64410
 دار ویژه  تانکر های  در واگن آهن  با راه  فله صورت  به  خام خدمات حمل و نقل نفت 64222
   ویژه  در تانکرهای  داخلی های  در آب  خام تخدمات حمل و نقل نف 65222
 و نقل نفت خام و گاز طبیعی از طریق خط لوله خدمات حمل  64410
 دار ویژه  تانکر های در واگن آهن  فله با راه صورت  سفید به خدمات حمل و نقل نفت 64222
 ردارهای تانک  توسط کامیون  فله صورت خدمات حمل و نقل نفت سفید به 64332
   است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  زمانی  برنامه  بار بدون خدمات حمل و نقل هوایی 66290
  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  زمانی که  برنامه  بار دارای خدمات حمل و نقل هوایی 66290
   زمانی  برنامه جایی بدون ر سهولت در جا به منظو های مخصوص به بندی  بار در بسته خدمات حمل و نقل هوایی 66290
 خدمات حمل و نقل هوایی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی 66120
 خدمات حمل و نقل هوایی سایر انواع بار 66290
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی 66110
 های منظم برنامه زمانی توسط هلیکوپتر در مسیرخدمات حمل و نقل هوایی مسافر با  66110
 های منظم خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هواپیما در مسیر 66110
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هلیکوپتر 66120
 اخدمات حمل و نقل هوایی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هواپیم 66120
 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر، بدون برنامه زمانی 66120
 برداری  خاک خدمات 54330
 برداری جهت احداث ساختمان  خاک خدمات 54330
 های خراب شده برداری ساختمان  خاک خدمات 54330
 های آلوده زمین  الیه برداری  خاک خدمات 54330
 ریزی   خاک خدمات 54330
 کوبیخدمات خال 97990
  خانگی خدمات 98000
 خدمات خانه احزاب 95920
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  نام محصول  کد

 خدمات خانه صنعت 95120
 خدمات خانه کارگر 95920
 )توانبخشی در منزل(خدمات خانه یاریگران  93329
 های بهداشت خدمات خانه 93199
   بار در ساحل  سایر انواع  خدمات حمل و نقل آبی خدمات 65129
 زیارتی) تور(های کامل   خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت تخدما 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت خدمات 67812
 های پستی خدمات خدمات حمل و نقل هوایی نامه و بسته 66210
   زمانی  برنامه  بدون تی پس های ها و بسته  نامه  خدمات حمل و نقل و هوایی خدمات 66210
   زمانی  برنامه  دارای  پستی های ها و بسته  نامه  خدمات حمل و نقل و هوایی خدمات 66210
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه  دیوارپوشی خدمات خدمات 54750
  دیگر  در جای  نشده بندی  طبقه گذاری  کف خدمات خدمات 54750
 هشداردهنده آتشخدمات خدمات نصب  54612
 آهن های راه کشی دیزل خدمات خدمات یدک 67400
 کشی هواپیما  خدمات یدک خدمات 67790
 فروشی از طریق سفارش پستی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62395
 ها فروشی از طریق سفارش پستی، آشامیدنی خدمات خرده 62326
 طریق سفارش پستی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاکفروشی از  خدمات خرده 62333
 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62349
 بازی و وسایل سرگرمی فروشی از طریق سفارش پستی، انواع اسباب خدمات خرده 62353
 وشی از طریق سفارش پستی، پاپوشفر خدمات خرده 62334
 فروشی از طریق سفارش پستی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62315
 فروشی از طریق سفارش پستی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقی خدمات خرده 62342
 ات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیقفروشی از طریق سفارش پستی، تجهیز خدمات خرده 62352
 آوری نشده فروشی از طریق سفارش پستی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62313
 فروشی از طریق سفارش پستی، چوب نتراشیده خدمات خرده 62393
 آموز فروشی از طریق سفارش پستی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62314
 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه  از طریق سفارش پستی، دانهفروشی خدمات خرده 62311
 های مصنوعی فروشی از طریق سفارش پستی، رزین خدمات خرده 62371
 فروشی از طریق سفارش پستی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62364
 مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالتفروشی از طریق سفارش پستی، ساعت  خدمات خرده 62354
 فروشی از طریق سفارش پستی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62382
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی از طریق سفارش پستی، سایر ماشین خدمات خرده 62389
 معدن فلزات و فلز به شکل ابتداییفروشی از طریق سفارش پستی، سنگ  خدمات خرده 62392
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی از طریق سفارش پستی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62391
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 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی از طریق سفارش پستی، شیرین خدمات خرده 62325
  ضایعات برای بازیافتفروشی از طریق سفارش پستی، خدمات خرده 62395
 های آرایشی و دستشویی فروشی از طریق سفارش پستی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62375
 فروشی از طریق سفارش پستی، فالپی و سی دی خدمات خرده 62384
 فروشی از طریق سفارش پستی، قالی و فرش، گبه و گلیم خدمات خرده 62346
 ها فروشی از طریق سفارش پستی، قهوه، چای، کاکائو و ادویه خدمات خرده 62327
 ای و سایر ظروف چوبی پنبه فروشی از طریق سفارش پستی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62346
 ها فروشی از طریق سفارش پستی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62363
 ق سفارش پستی، کاغذ و مقوافروشی از طری خدمات خرده 62394
 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62356
 فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62373
 . استبندی نشده فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62359
 )شامل دوچرخه(فروشی از طریق سفارش پستی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62355
 افزاری های نرم فروشی از طریق سفارش پستی، کامپیوتر و بسته خدمات خرده 62384
 افزار فروشی از طریق سفارش پستی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62351

  شیمیایی– طریق سفارش پستی، کود و محصوالت کشاورزیفروشی از خدمات خرده 62372

 فروشی از طریق سفارش پستی، گل و گیاه خدمات خرده 62312
 فروشی از طریق سفارش پستی، گوشت ماکیان و شکار خدمات خرده 62323
 فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62365
 فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی خدمات خرده 62345
 فروشی از طریق سفارش پستی، لوازم منزل خدمات خرده 62344
 فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62383
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور  سفارش پستی، ماشینفروشی از طریق خدمات خرده 62385
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62386
 ها  فعالیتآالت و تجهیزات و ملزومات عملیاتی مربوط، خاص سایر فروشی از طریق سفارش پستی، ماشین خدمات خرده 62387
 فروشی از طریق سفارش پستی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62324
 فروشی از طریق سفارش پستی، مبلمان منزل خدمات خرده 62341
 فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62328
  مصنوعیهای و رزین پستی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی فروشی از طریق سفارش خدمات خرده 62371
 فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت شیمیایی صنعتی خدمات خرده 62371
 .بندی نشده است فروشی از طریق سفارش پستی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62329
 های خوراکی ها و چربی محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغنفروشی از طریق سفارش پستی،  خدمات خرده 62322
 فروشی از طریق سفارش پستی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62361
 کننده فروشی از طریق سفارش پستی، مواد پاک خدمات خرده 62376
 .بندی نشده است ر طبقهفروشی از طریق سفارش پستی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگ خدمات خرده 62319
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 بندی نشده در جای دیگر فروشی از طریق سفارش پستی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده 62399
 ها ها و سبزی فروشی از طریق سفارش پستی، میوه خدمات خرده 62321
 چهفروشی از طریق سفارش پستی، نخ و پار خدمات خرده 62331
 های نساجی فروشی از طریق سفارش پستی، نخ خدمات خرده 62396
 فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62343
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت فروشی از طریق سفارش پستی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف خدمات خرده 62381
 ق سفارش پستی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدیفروشی از طری خدمات خرده 62374
 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی از طریق سفارش پستی، یراق خدمات خرده 62362
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62598
 یا قرارداد، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافتالزحمه  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62495
 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62526
 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62533
 بندی نشده است ارداد، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقهالزحمه یا قر فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62549
 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62553
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62597
 اد، پاپوشالزحمه یا قرارد فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62534
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62515
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62552
 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62513
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62593
 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62514
 روغنی و غذای دامهای روغنی و بذرهای  های روغنی و میوه ها و دانه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62511
 الزحمه یا قرارداد، رنگ، جال و الک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62564
 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرآالت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62554
 جز دوچرخهالزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، ب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62582
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62589
 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن فلزات فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592
  فلز به شکل ابتداییالزحمه یا قرارداد، سنگ معدن فلزات و فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592
 صورت جامد، مایع و گاز الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62591
 های شکری و محصوالت نانوایی الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62525
 رداد، ضایعات برای بازیافتالزحمه یا قرا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62495
 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد، عطریات، لوازم آرایش و صابون فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62575
 الزحمه یا قرارداد، فالپی و سی دی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62584
 ه شکل ابتداییالزحمه یا قرارداد، فلز ب فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62592
 الزحمه یا قرارداد، قالی و فرش، گلیم و گبه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62546
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 ها الزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، کاکائو و ادویه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62527
 ای، سایر ظروف چوبی پنبه محصوالت چوبالزحمه یا قرارداد، کارهای حصیری،  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62546
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62563
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62594
 لوازم سفرالزحمه یا قرارداد، کاالهای چرمی و  فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62556
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62573
 بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62559
 )شامل دوچرخه(ی ورزشی الزحمه یا قرارداد، کاالها فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62555
 افزاری های نرم الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر و بسته فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62584
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62551

  شیمیایی–صوالت کشاورزیالزحمه یا قرارداد، کود و مح فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62572

 الزحمه یا قرارداد، گل و گیاه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62512
 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62523
 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62565
 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی فروشی بر اساس حق ردهخدمات خ 62545
 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62544
 ریالزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان ادا فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62583
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ پامبل تراکتور الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62585
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62586
 ا قرارداد، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریاییالزحمه ی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62524
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62541
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62528
 های مصنوعی  شیمیایی اساسی صنعتی و رزینالزحمه یا قرارداد، محصوالت فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62571
 بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62529
 های خوراکی ها و چربی الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62522
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی بر اساس حق دمات خردهخ 62561
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62576
 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62519
 بندی نشده در جای دیگر الزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه فروشی بر اساس حق مات خردهخد 62599
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62521
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62531
 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی بر اساس حق  خردهخدمات 62596
 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62543
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت الزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برف فروشی بر اساس حق خدمات خرده 62581
 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی فروشی بر اساس حق دهخدمات خر 62574
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 فروشی در فروشگاه تخصصی، آب معدنی خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آباژور خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ابزار رسامی خدمات خرده 62252
 شی در فروشگاه تخصصی، آبگرمکنفرو خدمات خرده 62244
 گیری میوه فروشی در فروشگاه تخصصی، آب خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آجر ساختمانی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آجر نسوز خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آجیل و خشکبار دهخدمات خر 62229
 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، آچار خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت خدمات خرده 62295
 پز فروشی در فروشگاه تخصصی، آرام خدمات خرده 62244
 صصی، اردک زندهفروشی در فروشگاه تخ خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ارگ خدمات خرده 62242
 بازی فروشی در فروشگاه تخصصی، اسباب خدمات خرده 62253
 شمار فروشی در فروشگاه تخصصی، اسکناس خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اسکیت خدمات خرده 62255
 ، اسلحه شکارفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62253
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آسیاب برقی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اسیلوسکوپ خدمات خرده 62255
 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، آشامیدنی خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اطو خدمات خرده 62244
 صی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاکفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62233
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، البسه حوله خدمات خرده 62233
 فایر فروشی در فروشگاه تخصصی، آمپلی خدمات خرده 62242
 بازی و وسایل سرگرمی فروشی در فروشگاه تخصصی، انواع اسباب خدمات خرده 62253
  فروشگاه تخصصی، انواع نوار و دیسک موسیقی و آالت و لوازم موسیقیفروشی در خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آهک خدمات خرده 62261
 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، آهن خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، اورکت خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، آیینه خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بارانی خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بخاری خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بذر گیاهان خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، برنج خدمات خرده 62229
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 دگوفروشی در فروشگاه تخصصی، بلن خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بلوز خدمات خرده 62233
 های تزیینی فروشی در فروشگاه تخصصی، بوته خدمات خرده 62212
 فروشی در فروشگاه تخصصی، بوفه خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پاپوش خدمات خرده 62234
 شمیفروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه ابری خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه پرده خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه پشمی خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه توری خدمات خرده 62231
  فروشگاه تخصصی، پارچه چادریفروشی در خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه حوله خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه رویه مبلی خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه کشباف خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارکت خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پالتو  خردهخدمات 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پروژکتور خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پلوپز خدمات خرده 62244
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه تخصصی، پوتین  خدمات خرده 62234
 کننده کفروشی در فروشگاه تخصصی، پودرهای پا خدمات خرده 62276
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خام خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک پوست خدمات خرده 62233
  تخصصی، پیانوفروشی در فروشگاه خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیچ و مهره خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تابلو کلید برق خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تار خدمات خرده 62242
 قی، نت و نوارهای موسیقیفروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات اسکی روی برف و آب خدمات خرده 62255
  فروشگاه تخصصی، تجهیزات پزشکیفروشی در خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات کامپیوتری خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته چندالیی خدمات خرده 62261
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 سواری فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته موج خدمات خرده 62255
 ، تخم آفتابگردانفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم پرندگان و تخم ماکیان خدمات خرده 62222
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم پنبه خدمات خرده 62211
 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم سبزی خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم گل خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم میوه خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، تراش برقی خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ترانسفورماتور برقی خدمات خرده 62261
 آوری نشده فروشی در فروشگاه تخصصی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62213
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، توپ خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، توستر خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، جاروبرقی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چارق و گیوه خدمات خرده 62234
 پزی فروشی در فروشگاه تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده 62244
 خصصی، چراغ روشنایی منزلفروشی در فروشگاه ت خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ خیاطی، گلدوزی و بافندگی خانگی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ گوشت خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چرم خدمات خرده 62215
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چفت خدمات خرده 62262
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه تخصصی، چکمه  خردهخدمات  62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چکمه الستیکی خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چمدان خدمات خرده 62256
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چندکاره خدمات خرده 62244
 راشیدهفروشی در فروشگاه تخصصی، چوب نت خدمات خرده 62293
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چیلر خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، حبوب خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، حوض سنگی خدمات خرده 62262
 آموز فروشی در فروشگاه تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62214
 آموز  فروشگاه تخصصی، حیوانات اهلی دستفروشی در خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، حیوانات خانگی خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خاویار خدمات خرده 62224
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خرگوش خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خرما خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خروس زنده خدمات خرده 62214
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 فروشی در فروشگاه تخصصی، خواربار خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، خیارشور و ترشی خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای شیمیایی برای انسان خدمات خرده 62273
 اه تخصصی، داروهای شیمیایی برای دامفروشی در فروشگ خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای شیمیایی برای طیور خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهای گیاهی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دام زنده خدمات خرده 62214
 های روغنی، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه خدمات خرده 62211
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دستشویی چینی خدمات خرده 62262
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، دستکش خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دستگاه زیراکس خدمات خرده 62287
 در فروشگاه تخصصی، دفترفروشی  خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دل، قلوه، زبان، مغز و جگر خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوچرخه خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین عکاسی خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین فیلمبرداری خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین نقشه برداری خدمات خرده 62252
 فروشی در فروشگاه تخصصی، دوش آب خدمات خرده 62262
 های ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، راکت خدمات خرده 62255
 های مصنوعی فروشی در فروشگاه تخصصی، رزین خدمات خرده 62271
 اه تخصصی، رنگ آماده ساختمانیفروشی در فروشگ خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62264
 فروشی در فروشگاه تخصصی، روروئک خدمات خرده 62253
 فروشی در فروشگاه تخصصی، روزنامه خدمات خرده 62251
 های خوراکی ها وچربی فروشی در فروشگاه تخصصی، روغن ردهخدمات خ 62222
 تراش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، ریش خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، زیتون خدمات خرده 62211
 آالت بدلی فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 آالت طال زینتفروشی در فروشگاه تخصصی،  خدمات خرده 62254
 آالت مروارید فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 آالت نقره فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده 62254
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهای بادی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهای سیمی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت دیواری خدمات خرده 62254
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 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت رومیزی خدمات خرده 62254
 آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهر خدمات خرده 62254
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت مچی خدمات خرده 62254
 روشی در فروشگاه تخصصی، ساک دستیف خدمات خرده 62256
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62282
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62289
 ها آالت صنعتی و تجهیزات و ملزومات مربوط، خاص سایر فعالیت فروشی در فروشگاه تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62287
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سبزی خدمات خرده 62221
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سرامیک خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سرپایی خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سرسره خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سشوار خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سماور برقی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سموم شیمیایی و دفع آفات نباتی خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنتور خدمات خرده 62242
 ، سنگ ساختمانی آماده نصبفروشی در فروشگاه تخصصی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ معدن فلزات خدمات خرده 62292
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62292
 تار فروشی در فروشگاه تخصصی، سه خدمات خرده 62242
 خهچر فروشی در فروشگاه تخصصی، سه خدمات خرده 62255
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی در فروشگاه تخصصی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سوسیس و کالباس خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سی دی خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سیم تلفن خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سینک ظرفشویی مات خردهخد 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شمعدان خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شن و ماسه خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده 62244
 ی و محصوالت نانواییهای شکر فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62225
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرآالت آب خدمات خرده 62262
 های محلی فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62225
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیشه ساختمانی خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، شیشه و آیینه خدمات خرده 62261
 های آرایشی فروشی در فروشگاه تخصصی، صابون ردهخدمات خ 62275
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ضایعات برای بازیافت خدمات خرده 62295
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 فروشی در فروشگاه تخصصی، ضرب خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، طناب خدمات خرده 62262
 ظروف و لوازم استیلفروشی در فروشگاه تخصصی،  خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیومی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم پالستیکی خدمات خرده 62245
 و لوازم تفلونفروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف  خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم چوبی خدمات خرده 62246
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم حصیری خدمات خرده 62246
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سرامیک خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سنگی خدمات خرده 62245
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم کریستال خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم لعابی دمات خردهخ 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مسی خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مالمین خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده 62245
 ی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نقرهفروش خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نوربلین خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عبا خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عرقیات گیاهی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عسل خدمات خرده 62229
 های آرایشی و دستشویی فروشی در فروشگاه تخصصی، عطریات، لوازم آرایش و صابون دمات خردهخ 62275
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عطریات خدمات خرده 62275
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عمامه و قبا خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، عود خدمات خرده 62242
 در فروشگاه تخصصی، فریزرفروشی  خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فالپی خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62292
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قانون خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قطعات موتورهای برقی خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قند و نبات خردهخدمات  62229
 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، قهوه، چای، کاکائو و ادویه خدمات خرده 62227
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 جوش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، قهوه خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قیرگونی خدمات خرده 62261
 ر فروشگاه تخصصی، کابل برقفروشی د خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کابل تلفن خدمات خرده 62262
 پستال فروشی در فروشگاه تخصصی، کارت خدمات خرده 62294
 ای، سایر ظروف چوبی پنبه فروشی در فروشگاه تخصصی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62246
 ه تخصصی، کاسه چینی توالتفروشی در فروشگا خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاشی خدمات خرده 62262
 ها فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ دیواری خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ رسم خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ کادو خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ و مقوا خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62256
 تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکیفروشی در فروشگاه  خدمات خرده 62273
 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62259
 )شامل دوچرخه(فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62255
 ساختمانفروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای بهداشتی  خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهای چرمی خدمات خرده 62256
 افزاری های نرم فروشی در فروشگاه تخصصی، کامپیوتر و بسته خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کامپیوتر شخصی خدمات خرده 62284
 پز فروشی در فروشگاه تخصصی، کباب خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کت مردانه ردهخدمات خ 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کتاب خدمات خرده 62251
 افزار فروشی در فروشگاه تخصصی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش اسپرت خدمات خرده 62234
 ای ش پارچهفروشی در فروشگاه تخصصی، کف خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش طبی خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کفش الستیکی خدمات خرده 62234
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کله و پاچه خام خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کمپوت خدمات خرده 62229
 خصصی، کنسانتره گیاهیفروشی در فروشگاه ت خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کود حیوانی خدمات خرده 62272
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کود شیمیایی خدمات خرده 62272



 942 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  شیمیایی–فروشی در فروشگاه تخصصی، کود و محصوالت کشاورزی خدمات خرده 62272

 برد  کیفروشی در فروشگاه تخصصی، خدمات خرده 62284
 فروشی در فروشگاه تخصصی، کیف دستی خدمات خرده 62256
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گل خدمات خرده 62212
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گل و گیاه خدمات خرده 62212
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت قرمز خدمات خرده 62223
 او و گوسفندفروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت گ خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت ماکیان خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گوشت، ماکیان و شکار خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گیاهان دارویی خدمات خرده 62273
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گیتار خدمات خرده 62242
 در فروشگاه تخصصی، لعابفروشی  خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم ارتوپدی خدمات خرده 62274
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم الکتریکی ساختمان خدمات خرده 62262
 کشی فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم رسامی و مهندسی و نقشه خدمات خرده 62252
 صی، لوازم ژیمناستیکفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده 62255
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62265
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم کامپیوتر خدمات خرده 62284
  متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسیفروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم خدمات خرده 62245
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم منزل خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم و آالت موسیقی خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لوستر خدمات خرده 62243
 فروشی در فروشگاه تخصصی، لووردراپه خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62283
 و باغ شامل تراکتورآالت و تجهیزات کشاورزی، چمن  فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62285
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین خدمات خرده 62286
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین ظرفشویی خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین لباسشویی خدمات خرده 62244
  تخصصی، ماکارونیفروشی در فروشگاه خدمات خرده 62229
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماکروفر خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62224
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ماهی و میگو خدمات خرده 62224
 اهیفروشی در فروشگاه تخصصی، م خدمات خرده 62214
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 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات پاک خدمات خرده 62276
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده 62276
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مبلمان منزل خدمات خرده 62241
 برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، مته خدمات خرده 62265
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مجله ات خردهخدم 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62228
  مصنوعیهای رزین وفروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی  خدمات خرده 62271
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت شیمیایی صنعتی خدمات خرده 62271
 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه ت خردهخدما 62229
 های خوراکی ها و چربی فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62222
 فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت لبنی خدمات خرده 62222
 کن  فروشگاه تخصصی، مخلوطفروشی در خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مرغ خدمات خرده 62223
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مرغ زنده خدمات خرده 62214
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مشعل خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62261
 روشی در فروشگاه تخصصی، مصالح ساختمانیف خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مقوا خدمات خرده 62294
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مکالیوم خدمات خرده 62263
 فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد آرایشی و لوازم آرایشی خدمات خرده 62275
 نندهک فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد پاک خدمات خرده 62276
 .بندی نشده است فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62219
 کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد سفید خدمات خرده 62276
 دیگربندی نشده در جای  فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده 62299
 فروشی در فروشگاه تخصصی، موزاییک خدمات خرده 62261
 فروشی در فروشگاه تخصصی، موکت خدمات خرده 62263
 ها ها و سبزی فروشی در فروشگاه تخصصی، میوه خدمات خرده 62221
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میخ خدمات خرده 62264
 التفروشی در فروشگاه تخصصی، میز تو خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز زیر تلویزیون خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی آشپزخانه خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی تحریر خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی حصیری خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی محل کار ات خردهخدم 62283
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و صندلی ناهارخوری خدمات خرده 62241
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 فروشی در فروشگاه تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطی خدمات خرده 62241
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میکسر خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی، میوه هخدمات خرد 62221
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62231
 های نساجی فروشی در فروشگاه تخصصی، نخ خدمات خرده 62296
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نشریات ادواری خدمات خرده 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نفت خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نقشه دهخدمات خر 62251
 فروشی در فروشگاه تخصصی، نهال خدمات خرده 62212
 افزار فروشی در فروشگاه تخصصی، نوشت خدمات خرده 62251
 های گازدار فروشی در فروشگاه تخصصی، نوشیدنی خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، هدفون خدمات خرده 62242
 فروشی در فروشگاه تخصصی، واسکازین دهخدمات خر 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، واکس خدمات خرده 62291
 فروشی در فروشگاه تخصصی، وان خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62243
 ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت ، برففروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل نقلیه موتوری موتورسیکلت خدمات خرده 62281
 فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خرده 62274
 فروشی در فروشگاه تخصصی، ویدئو خدمات خرده 62242
 ی ساختمانآالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریک فروشی در فروشگاه تخصصی، یراق خدمات خرده 62262
 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی فروشی در فروشگاه تخصصی، یراق خدمات خرده 62262
 فروشی در فروشگاه تخصصی، یخ خدمات خرده 62226
 فروشی در فروشگاه تخصصی، یخچال خدمات خرده 62244
 فروشی در فروشگاه تخصصی،چوب نتراشیده خدمات خرده 62293
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت ات خردهخدم 62195
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ادویه خدمات خرده 62127
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آشامیدنی خدمات خرده 62126
 زم الحاقی پوشاکفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوا خدمات خرده 62133
 بازی و وسایل سرگرمی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع اسباب خدمات خرده 62153
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پاپوش خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست خام، پوست و چرم خدمات خرده 62115
 ی، تجهیزات رادیو و تلویزیون، لوازم و صفحات موسیقی، نت و نوارهای موسیقیفروشی در فروشگاه غیر تخصص خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق خدمات خرده 62152
 آوری نشده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62113
 یر تخصصی، چایفروشی در فروشگاه غ خدمات خرده 62127
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چوب نتراشیده خدمات خرده 62193
 آموز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده 62114
 ، بذرهای روغنی و غذای دامهای روغنی های روغنی و میوه ها و دانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه خدمات خرده 62111
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رنگ، جال و الک خدمات خرده 62164
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه خدمات خرده 62182
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سایر ماشین خدمات خرده 62189
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتدایی خدمات خرده 62192
 ، مایع و گازصورت جامد فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوخت و محصوالت مربوط به خدمات خرده 62191
 های شکری و محصوالت نانوایی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 های آرایشی و دستشویی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عطریات، لوازم آرایش و صابون خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده 62127
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه، چای، کاکائو و ادویه خدمات خرده 62127
 ای، سایر ظروف چوبی پنبه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کارهای حصیری، محصوالت چوب خدمات خرده 62146
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف خدمات خرده 62163
 ر فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ و مقوافروشی د خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاکائو خدمات خرده 62127
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای چرمی و لوازم سفر خدمات خرده 62156
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای دارویی و پزشکی خدمات خرده 62173
 .بندی نشده است شگاه غیر تخصصی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقهفروشی در فرو خدمات خرده 62159
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای ورزشی خدمات خرده 62155
 )شامل دوچرخه(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای ورزشی  خدمات خرده 62155
 افزاری های نرم یوتر و بستهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کامپ خدمات خرده 62184
 افزار فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده 62151

  شیمیایی–فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کود و محصوالت کشاورزی خدمات خرده 62172

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گل و گیاه خدمات خرده 62112
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت، ماکیان و شکار خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی خدمات خرده 62165
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی خدمات خرده 62145
 فروشگاه غیر تخصصی، لوازم منزلفروشی در  خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین و تجهیزات ادارای شامل مبلمان اداری خدمات خرده 62183
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62185
 آالت و تجهیزات کشاورزی، تراکتور چمن خصصی، ماشینفروشی در فروشگاه غیر ت خدمات خرده 62185
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین خدمات خرده 62186
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماهی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریایی خدمات خرده 62124
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مبلمان منزل خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده 62128
 های مصنوعی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی ورزین خدمات خرده 62171
 .بندی نشده است ت غذایی که در جای دیگر طبقهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوال خدمات خرده 62129
 های خوراکی ها و چربی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده 62122
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده 62161
 کننده صصی، مواد پاکفروشی در فروشگاه غیر تخ خدمات خرده 62176
 بندی نشده است فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه خدمات خرده 62119
 بندی نشده در جای دیگر فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده 62199
 ها ها و سبزی گاه غیر تخصصی، میوهفروشی در فروش خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62131
 های نساجی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ خدمات خرده 62196
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل روشنایی خدمات خرده 62143
 ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت سایل نقلیه موتوری موتورسیکلت، برففروشی در فروشگاه غیر تخصصی، و خدمات خرده 62181
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی خدمات خرده 62174
 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یراق خدمات خرده 62162
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آب معدنی خدمات خرده 62126
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آباژور خدمات خرده 62143
 گیری میوه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آب خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده 62144
 پز یر تخصصی، آرامفروشی در فروشگاه غ خدمات خرده 62144
 بازی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اسباب خدمات خرده 62153
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اسلحه شکار خدمات خرده 62153
 برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آسیاب  خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اطو خدمات خرده 62144
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، البسه حوله هخدمات خرد 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع روغن خوراکی خدمات خرده 62122
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، انواع نوار و دیسک موسیقی و آالت و لوازم موسیقی خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اورکت خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه و شمعدان خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بارانی خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بخاری خدمات خرده 62144
 صصی، برنجفروشی در فروشگاه غیر تخ خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلندگو خدمات خرده 62142
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلوز خدمات خرده 62133
 های تزیینی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بوته خدمات خرده 62112
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه ابریشمی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی خدمات خرده 62131
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پرده خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پشمی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه توری خدمات خرده 62131
 وشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه چادریفر خدمات خرده 62131
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه حوله خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه رویه مبلی خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه کشباف خدمات خرده 62131
  تخصصی، پالتوفروشی در فروشگاه غیر خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پلوپز خدمات خرده 62144
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوتین  خدمات خرده 62134
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پودرهای پاک خدمات خرده 62176
 مفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست خا خدمات خرده 62115
 آوری شده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست عمل خدمات خرده 62115
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشک بچه خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تخم پرندگان و تخم ماکیان خدمات خرده 62122
 آوری نشده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تنباکوی عمل خدمات خرده 62113
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توپ خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توستر خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، جاروبرقی خدمات خرده 62144
 روشگاه غیر تخصصی، چارق و گیوهفروشی در ف خدمات خرده 62134
 پزی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ روشنایی منزل خدمات خرده 62143
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ خیاطی، گلدوزی و بافندگی خانگی خدمات خرده 62144
 شی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ گوشتفرو خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرم خام خدمات خرده 62115
 )با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه  خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه الستیکی خدمات خرده 62134
 ر تخصصی، چمدانفروشی در فروشگاه غی خدمات خرده 62156
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چندکاره خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حبوب خدمات خرده 62129
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خاویار خدمات خرده 62124
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خرما خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خواربار خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خیارشور و ترشی خدمات خرده 62129
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دستکش خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دفتر خدمات خرده 62194
 دل، قلوه، زبان، مغز و جگرفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده 62123
 های ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، راکت خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، روروک خدمات خرده 62153
 تراش برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ریش خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زیتون خدمات خرده 62129
 آالت بدلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 آالت طال فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 آالت مروارید فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 آالت نقره فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت دیواری دهخدمات خر 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت رومیزی خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچی خدمات خرده 62154
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساک دستی خدمات خرده 62156
  سبزیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سرپایی خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سشوار خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سماور برقی خدمات خرده 62144
 چرخه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سه خدمات خرده 62155
  غیر تخصصی، سوسیس و کالباسفروشی در فروشگاه خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سیراب و شیردان خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شمعدان خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده 62144
 ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 های محلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده 62125
 های آرایشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، صابون خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم استیل خدمات خرده 62145
 یفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیوم خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم پالستیکی خدمات خرده 62145
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم تفلون خدمات خرده 62145
 ی، ظروف و لوازم چوبیفروشی در فروشگاه غیر تخصص خدمات خرده 62146
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم حصیری خدمات خرده 62146
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خدمات خرده 62145
 صصی، ظروف و لوازم سنگیفروشی در فروشگاه غیر تخ خدمات خرده 62145
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم کریستال خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم لعابی خدمات خرده 62145
  غیر تخصصی، ظروف و لوازم مسیفروشی در فروشگاه خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم مالمین خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نقره خدمات خرده 62145
 ه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نوربلینفروشی در فروشگا خدمات خرده 62145
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عبا خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عسل خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عطریات خدمات خرده 62175
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عمامه و قبا خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فریزر ت خردهخدما 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قند و نبات خدمات خرده 62129
 جوش برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده 62144
 پستال فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کارت خدمات خرده 62194
 صصی، کاغذ رسمفروشی در فروشگاه غیر تخ خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ کادو خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاالهای چرمی خدمات خرده 62156
 پز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کباب خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کت مردانه دهخدمات خر 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش اسپرت خدمات خرده 62134
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش پارچه خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش طبی خدمات خرده 62134
 کفش الستیکیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده 62134
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کله و پاچه خام خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کمپوت خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کیف دستی خدمات خرده 62156
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت قرمز خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت گاو و گوسفند خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم ارتوپدی خدمات خرده 62174
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم ژیمناستیک خدمات خرده 62155
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم و آالت موسیقی ات خردهخدم 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری خدمات خرده 62142
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوستر خدمات خرده 62143
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لووردراپه خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین ظرفشویی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین لباسشویی خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکارونی خدمات خرده 62129
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکروفر خدمات خرده 62144
 گاه غیر تخصصی، ماکیانفروشی در فروش خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماهی و میگو خدمات خرده 62124
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مایعات پاک خدمات خرده 62176
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده 62176
  محصوالت نانواییفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خدمات خرده 62125
 کن فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مخلوط خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مرغ خدمات خرده 62123
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مقوا خدمات خرده 62194
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد آرایشی و لوازم آرایشی خدمات خرده 62175
 کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد سفید ات خردهخدم 62176
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز توالت خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز زیر تلویزیون خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی آشپزخانه خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی تحریر خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی حصیری خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی ناهارخوری خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطی خدمات خرده 62141
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میکسر  خردهخدمات 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میوه خدمات خرده 62121
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نهال خدمات خرده 62112
  گازدارهای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نوشیدنی خدمات خرده 62126
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 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یخ خدمات خرده 62126
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یخچال خدمات خرده 62144
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی،اجیل و خشکبار خدمات خرده 62129
 های نساجی فروشی غیر فروشگاهی، نخ خدمات خرده 62496
 ، از طریق سفارش پستی، آبفروشی خدمات خرده 62398
 فروشی، از طریق سفارش پستی، برق خدمات خرده 62397
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه کرکی خدمات خرده 62231
 ای فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه مالفه خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پارچه نخی خدمات خرده 62231
 وشی در فروشگاه تخصصی، پتوفر خدمات خرده 62231
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پرده توری از جنس مواد نسجی خدمات خرده 62232
 گانه فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک بچه خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک پوست و چرم خدمات خرده 62233
 اک خزفروشی در فروشگاه تخصصی، پوش خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک روحانیون خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک زیر مردانه خدمات خرده 62233
 )غیر از البسه ایمنی(فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک کار  خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک نظامی خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پوشاک نوزاد خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیراهن مردانه خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، پیژاما خدمات خرده 62233
 شرت فروشی در فروشگاه تخصصی، تی خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، جوراب خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، چادر خدمات خرده 62233
 فروشی در فروشگاه تخصصی، روبالشی از جنس کتان خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رومیزی از جنس کتان خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش دستباف خدمات خرده 62249
 فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش ماشینیفروشی در  خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، زیلو و جاجیم خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، سفره از جنس کتان خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده 62249
 نیفروشی در فروشگاه تخصصی، فرش ماشی خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قالی خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، قالیچه خدمات خرده 62249
 فروشی در فروشگاه تخصصی، گبه خدمات خرده 62249



 952 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فروشی در فروشگاه تخصصی، گلیم خدمات خرده 62249
  جنس کتانفروشی در فروشگاه تخصصی، مالفه از خدمات خرده 62232
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه کرکی خدمات خرده 62131
 ای فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه مالفه خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پتو خدمات خرده 62131
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پرده توری از جنس مواد نسجی خدمات خرده 62132
 گانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک بچه خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست و چرم خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک خز خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک روحانیون خدمات خرده 62133
 شی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک زیر مردانهفرو خدمات خرده 62133
 )غیر از البسه ایمنی(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک کار  خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک نظامی خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک نوزاد خدمات خرده 62133
 شی در فروشگاه غیر تخصصی، پیراهن مردانهفرو خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پیژاما خدمات خرده 62133
 شرت فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تی خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، جوراب خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چادر خدمات خرده 62133
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، روبالشی از جنس کتان دمات خردهخ 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رومیزی از جنس کتان خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش دستباف خدمات خرده 62149
 ماشینیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش  خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زیلو و جاجیم خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سفره از جنس کتان خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش ماشینی خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قالی خردهخدمات  62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قالیچه خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گبه خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گلیم خدمات خرده 62149
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مالفه از جنس کتان خدمات خرده 62132
 فروشی در فروشگاه غیر غیر تخصصی، پارچه نخی خدمات خرده 62131
 بندی شده خدمات خرید و فروش زمین خالی و قطعه 72130
 های مسکونی و زمین مربوط به آن خدمات خرید و فروش ساختمان 72121



953 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری 61281
  و زمین مربوط به آن های مسکونی  آپارتمانخدمات خرید و فروش 72121
 خدمات خرید و فروش استخر شنا 72122
  خدمات خرید و فروش انبار رو باز 72122
 خدمات خرید و فروش باغ یا ویال برای برگزاری مراسم 72122
 خدمات خرید و فروش پارکینگ 72122
 های توقیفی خدمات خرید و فروش پارگینگ اتومبیل 72122
  خدمات خرید و فروش پاساژ 72122
 خدمات خرید و فروش رستوران 72122
 بندی شده  خالی و قطعه غیر مسکونی خدمات خرید و فروش زمین  72130
 بندی شده خالی و قطعه  مسکونی خدمات خرید و فروش زمین 72130
 خدمات خرید و فروش زمین تنیس 72122
 بالخدمات خرید و فروش زمین فوت 72122
 خدمات خرید و فروش زمین گلف 72122
 خدمات خرید و فروش ساختمان اداری  72122
 خدمات خرید و فروش ساختمان تجاری 72122
 خدمات خرید و فروش ساختمان صنعتی 72122
  و زمین مربوط به آن خدمات خرید و فروش ساختمان مسکونی 72121
 های مربوط به آن  مسکونی و زمینهای غیر خدمات خرید و فروش ساختمان 72122
  و زمین مربوط به آن  مسکونی های خدمات خرید و فروش ساختمان 72121
 خدمات خرید و فروش سالن برگزاری مراسم 72122
 خدمات خرید و فروش سالن تئاتر 72122
 خدمات خرید و فروش سالن سینما 72122
 خدمات خرید و فروش سالن نمایشگاه 72122
 های ورزشی خدمات خرید و فروش سالن 72122
 خدمات خرید و فروش سوئیت مسکونی و زمین مربوط به آن 72121
 خدمات خرید و فروش سوله 72122
 خدمات خرید و فروش فروش انبار سرپوشیده 72122
  خدمات خرید و فروش کارخانجات 72122
 خدمات خرید و فروش گاراژ اختصاصی 72122
 های مسکونی و زمین مربوط به آن  رید و فروش محلخدمات خ 72121
   کشاورزی خدمات خرید و فروش مستغالت 72122
  خدمات خرید و فروش مغازه 72122
 خدمات خرید و فروش ویالهای مسکونی و زمین مربوط به آن 72121
  چینی  خشت خدمات 54560



 954 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )حصوالت خزدارشامل تمیز کردن م(خدمات خشکشویی  97120
 DS1 یا T1خدمات خطوط شخصی  84140
 DS2 یا T2خدمات خطوط شخصی  84140
 DS3 یا T3خدمات خطوط شخصی  84140
 DS4 یا T4خدمات خطوط شخصی  84140
 های بتن مسلح خدمات خمکاری فوالد برای پروژه 54540
 خدمات خوابگاه کودکان دارای آسیب روحی 93319
 بگاه کودکان نیازمند به نگهداریخدمات خوا 93319
 های جوانان خدمات خوابگاه 63193
 خدمات خودپرداز 71100
   جوانان  دارالتأدیب خدمات 93319
 سازی خدمات داربست 54570
  پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  دارویی خدمات 93199
 آموز خدمات دامپزشکی برای حیوانات دست 93210
 دامپزشکی برای دامخدمات  93220
 (On-line)افزارهای سیستم برخطی  های نرم خدمات دانلود فایل 84300
 (On-line)های کاربردی برخطی  افزار های نرم خدمات دانلود فایل 84300
 (On-line)خدمات دانلود فیلم و ویدئوی برخطی  84300
 (On-line)خدمات دانلود موسیقی برخطی  84300
 گری اوری و میانجیخدمات د 82191
 خدمات دایره امانی شهرداری 91111
 (On-line)های برخطی  المعارف خدمات دایره 84300
 خدمات دبستان استثنایی 92190
 خدمات در بستی مسافربرهای شخصی 64322
 خدمات در مطب دندانپزشکی 93123
 خدمات دربان شخصی 98000
 طح پروازبندی هواپیما جهت س  درجه خدمات 67990
 خدمات درختکاری و ایجاد فضای سبز  94900
 آهن خدمات درزین خانه راه 67400
  سر پایی در کلینک  بیمارانX   با اشعه خدمات درمان 93122
 خدمات درمان با اشعه مادون قرمز 93122
 خدمات درمان با اشعه ماوراء بنفش 93122
  در کلینک  تنفسی سک سرپایی با ما بیماران خدمات درمان  93122
   دندان  بیماری خدمات درمان 93123
   پزشک وسیله به  عمومی   با ماهیت  جسمی های خدمات درمان بیماری 93121



955 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   پزشک وسیله  به  عمومی  ماهیت  دارای  روانی های خدمات درمان بیماری 93121
  زده  بیرون های  دندان خدمات درمان 93123
  منفذ دندان   خدمات درمان 93123
   پیشین های  دندان  نابسامانی خدمات درمان 93123
  درودگری  خدمات 54760
 خدمات دریافت فیش واریزی حواله های آرد نانوایان  68113
 خدمات دریافت کاال برگ  68113
 خدمات دریافت مجوز صادرات و واردات کاال  68113
  اینترنتخدمات دسترسی به 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت با تلفن همراه 84220
 Dial upخدمات دسترسی به اینترنت با خط تلفن  84220
 (ISDN)خدمات دسترسی به اینترنت با شبکه دیجیتالی سرویس یکپارچه  84220
 خدمات دسترسی به اینترنت با کابل 84220
 (DSL) دیجیتالی خدمات دسترسی به اینترنت باخطوط اشتراک 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت باریک باند 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت بهبود یافته 84220
 سیم خدمات دسترسی به اینترنت بی 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت پر سرعت با خط تلفن 84220
 خدمات دسترسی به اینترنت پر سرعت با کابل 84220
 به اینترنت پهن باندخدمات دسترسی  84220
 (remote access)خدمات دسترسی به اینترنت کنترل از راه دور  84220
 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن ثابت 84121
 خدمات دسترسی و استفاده از تلفن همراه 84131
   IP VPN (virtual private network)خدمات دسترسی از راه دور 84150
 ه وب تلفن همراهخدمات دسترسی ب 84131
 PSTN (Public Switched Telephone Network)خدمات دسترسی تجاری  84121
 خدمات دسترسی دیجیتالی 84150
 خدمات دسترسی کاربردی محدود تلفن همراه به وب 84131
 PSTN (Public Switched Telephone Network) خدمات دسترسی مسکونی  84121
 امیخدمات دفاع غیر نظ 91250
 خدمات دفاع نظامی 91240
 خدمات دفتر اتحادیه 95200
 خدمات دفتر اتحادیه طال و ساعت فروشان 95200
 خدمات دفتر ارتباط مردمی مجلس شورای اسالمی 91111
 خدمات دفتر بخشداری 91111



 956 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات دفتر حمل و نقل شهرداری 91111
 ای تأسیسات گلخانهخدمات دفتر خدمات آبیاری و  94900
 خدمات دفتر خدمات شهری و انجام امور اداری 91111
 خدمات دفتر سد معبر شهرداری 91111
  وابسته به استانداری–خدمات دفتر عمران مناطق محروم 91111
  شهری–گیری خدمات دفتر عوارض 91111
 خدمات دفتر کشاورزی و اجرا و نگهداری فضای سبز 94900
  دفتر نمایندگی شوراخدمات 91111
 خدمات دفتر نمایندگی فرمانداری و بخشداری 91111
 )ارتباط با نمایندگان(خدمات دفتر نمایندگی مجلس  91111
 خدمات دفتر نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی 91111
 )دفتر ارتباط مردم با نمایندگان(خدمات دفتر نماینده مجلس  91111
 )شورا(ماینده مردم خدمات دفتر ن 91111
 خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در استان 91111
 ها خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه 91111
 خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در نیروهای مسلح 91111
 بندی نشده در جای دیگر خدمات دفترخانه طبقه 85990
 ای مالیاتیه خدمات دفترداری، به غیر از اظهارنامه 82220
 خدمات دفترهای تعاونی مسافربری بین شهری 67510
 خدمات دفع از طریق زهکشی فاضالب 94110
 خطر های بی خدمات دفع زباله 94212
 خدمات دفع ضایعات از طریق تکاشف شیمیایی 94110
 سازی نشین خدمات دفع ضایعات از طریق ته 94110
  کردن  کردن و صافخدمات دفع ضایعات از طریق سرند 94110
 خطر خدمات دفع ضایعات بی 94212
 خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک 94222
 خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق انبار کردن 94222
 خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق سوزاندن 94222
 یایی زمینخدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیم 94222
 شدن یا آلوده شدن به مواد شیمیایی منظور محافظت زمین از پوشیده  خدمات دفع ضایعات جامدات خطرناک به 94222
 خدمات دفع ضایعات خطرناک 94222
 خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات 94222
 خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات از طریق انبار کردن 94222
 ضایعات خطرناک مایعات از طریق سوزاندنخدمات دفع  94222
 منظور جلوگیری از آلودگی زمین خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات به 94222



957 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خطر خدمات دفع ضایعات کم 94212
 خطر از طریق انبار کردن خدمات دفع ضایعات کم 94212
 خطر از طریق تخلیه خدمات دفع ضایعات کم 94212
 خطر از طریق سوزاندن مات دفع ضایعات کمخد 94212
 خطر از طریق کودسازی خدمات دفع ضایعات کم 94212
 خدمات دفع ضایعات مایعات خطرناک انباشته شده 94222
 خدمات دفع فاضالب 94110
 خدمات دفع فاضالب از طریق آبریزها 94110
 خدمات دفع فاضالب از طریق زهکشی 94110
 ضالب از طریق لولهخدمات دفع فا 94110
 های فاضالب خدمات دفع فاضالب از طریق لوله 94110
 سازی وسیله رقیق خدمات دفع فاضالب به 94110
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات داللی امالک بر اساس 72230
  بار  داللی خدمات 67910
  هواپیما  فضایی  داللی خدمات 67910
  داللی کشتی خدمات 67910
 و نمایندگی بیمه) کاری العمل حق(خدمات داللی  71610
 )کارگزار بیمه(خدمات داللی بیمه  71610
 خدمات دندانپزشکی 93123
   به دام  شده  ارائه  دندانپزشکی خدمات 93220
 آموز  دست حیوانات  به  شده  ارائه  دندانپزشکی خدمات 93210
  ات سایر حیوان  برای  دندانپزشکی خدمات 93290
 خدمات دندانپزشکی تجربی 93123
  خدمات دندانپزشکی  93123
 خدمات دهداری امور مربوط به ده و روستا 91111
 خدمات دهداری به روستاییان و حومه 91111
 خدمات دو رگ گیری دام 93220
 خدمات دولت به تحقیقات بنیادی 91114
 در کلینک  سر پایی  بیماران خدمات دیالیز 93122
  دیدار از سالمندان خدمات  93323
 خدمات دینی و مذهبی 95910
 خدمات دیوان محاسبات 91111
 (On-line)های برخطی  خدمات دیکشنری 84300
  خدمات رادیوتراپی 93191
 خدمات رادیوگرافی 93191



 958 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات رادیولوژی 93191
  پزشک مستقیم زیر نظر   شده  ارائه  رادیولوژی خدمات 93191
  آزمایشگاه خدمات رادیولوژی و 93191
   پزشک  نظر مستقیم  تحت  شده  رادیولوژی ارائه خدمات 93191
 خدمات راننده شخصی 98000
 خدمات راه دور تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباط 84121
 خدمات راه دور تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط 84121
 خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
 خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت 84121
 خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
 ثابتخدمات راه دور تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ  84121
 خدمات راه دور تلفن همراه 84131
 آهن خدمات راهبانی راه 67400
 آهن خدمات راهبندی راه 67400
 آهن خدمات راهدارخانه راه 67400
 خدمات راهنمای گردشگری 67820
 )بجز مترجم و راهنمای شکار( راهنمای گردشگری ارائه شده توسط راهنمای مستقل  خدمات 67820
 بندی نشده در جای دیگر اهنمایی و مشاوره در رابطه با کودکان، طبقهخدمات ر 93322
 )بجز مترجم(های راهنمای گردشگر    گردشگر ارائه شده توسط آژانس  راهنمایی خدمات 67820
  ها  راهنمای کشتی خدمات 67300
 خدمات رایزنی در زمینه بازرسی کارکنان 83113
 های حسابداری نظامخدمات رایزنی در زمینه بسط  83112
 خدمات رایزنی در زمینه بهبود سوددهی 83111
 کارگیری مواد خدمات رایزنی در زمینه به 83115
 گذاری عمده های پیشنهادی سرمایه خدمات رایزنی در زمینه تحلیل طرح 83112
 کار و کسبخدمات رایزنی در زمینه تدوین خط مشی  83111
 های مناسب سرمایه ترکیبخدمات رایزنی در زمینه  83112
 خدمات رایزنی در زمینه تعلیم کارمندان 83114
 خدمات رایزنی در زمینه تعیین معیارهای انجام کار 83115
 خدمات رایزنی در زمینه توسعه صنعتی 83129
 خدمات رایزنی در زمینه توسعه فعالیت گردشگری 83129
 انیخدمات رایزنی در زمینه توسعه منابع انس 83113
 ای خدمات رایزنی در زمینه توسعه ناحیه 83129
 دهی به مشتری مشی خدمت خدمات رایزنی در زمینه خط 83114
 خدمات رایزنی در زمینه سازمان حقوقی یک واحد کار و کسب 83111



959 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات رایزنی در زمینه سایر موضوعات مدیریتی 83111
 رمایه در گردشخدمات رایزنی در زمینه س 83112
 گذاری خدمات رایزنی در زمینه سیاست قیمت 83114
 بندی خدمات رایزنی در زمینه طراحی نحوه بسته 83114
 خدمات رایزنی در زمینه عملیات بازاریابی 83114
 خدمات رایزنی در زمینه مجاری توزیع محصول 83114
 خدمات رایزنی در زمینه مدیریت دفتری 83115
 ت رایزنی در زمینه مدیریت فروشخدما 83114
 خدمات رایزنی در زمینه مدیریت و نظارت موجودی 83115
 خدمات رایزنی در زمینه مربوط به بسط سیاحتی 83129
 خدمات رایزنی در زمینه مطالعات زمان و نحوه گردش کار 83115
 خدمات رایزنی در زمینه معیارهای ایمنی 83115
 مینه معیارهای نظارت کیفیتخدمات رایزنی در ز 83115
 های علمی خدمات رایزنی در زمینه 83139
 های فنی خدمات رایزنی در زمینه 83139
 محیطی خدمات رایزنی زیست 83131
 خدمات رایزنی مدیریت بازاریابی 83114
 خدمات رایزنی مدیریت تولید 83115
 خدمات رایزنی، مدیریت مالی 83112
 ها و مؤسسات اعتباری ی بانکبند خدمات رتبه 71100
 بندی شناورهای دریایی  رده خدمات 67690
 خدمات ردیابی هواپیما 67720
 شهری  اتوبوس بین   بلیت  رزرو خدمات 67510
  قطار  بلیت  رزرو خدمات 67400
  رزرو بلیت مسافرتی اتوبوس خدمات 67813
  دریایی  رزرو بلیت مسافرتی خط خدمات 67813
  رزرو بلیت مسافرتی قطار خدمات 67813
   رزرو بلیت مسافرتی هواپیما خدمات 67813
  سفر  اقامتی  رزرو تسهیالت خدمات 67813
 خدمات رزرو جا برای تئاتر 85990
 خدمات رسیدگی به امور اتباع خارجی 91111
 خدمات رسیدگی به امور بخشداری 91111
 ان رسیدگی به امور پناهندگ خدمات 99000
 خدمات رسیدگی به امور روستا 91111
 خدمات رسیدگی به امور روستا و دهستان 91111



 960 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات رسیدگی به امور روستاییان و ارائه خدمات کشاورزی و دامداری و صنعتی به آبادی 91111
 ) خدمات شهری– فضای سبز–نظافت(خدمات رسیدگی به امور شهر  91111
 رسیدگی به امور شهرداریخدمات  91111
 )فرمانداری(های اجرایی  خدمات رسیدگی به بخش 91111
 خدمات رسیدگی به فضای سبز 91111
  دادن پروانه کسب– دادن پروانه ساخت–خدمات رسیدگی به کارهای عمرانی روستا 91111
 خدمات رسیدگی به مسائل و مشکالت اهالی روستا 91111
 مشکالت مردم حوزه نمایندگیخدمات رسیدگی به  91111
 )بخشداری فرمانداری(خدمات رسیدگی به مشکالت مردمی  91111
 خدمات رسیدگی به تخلفات مالیاتی 91112
 خدمات رفاهی ارائه شده از طریق مراکز دارای محل سکونت به معلوالن و سالمندان 93311
 خدمات رفاهی بدون تأمین جا 93323
 هزینه اجاره ین کمکخدمات رفاهی تأم 93323
 خدمات رفاهی و نظافت شهر شهرداری 91111
 رفتگری خدمات  94310
 خدمات رفتگری و پاک کردن برف 94310
 آمیزی خدمات رنگرزی و رنگ 97150
  بجز در ارتباط با تولید  پوشاک آمیزی  و رنگ خدمات رنگرزی 97150
  ساختمان زدایی  رنگ خدمات 54730
  استر کاری پولی  رنگ خدمات 54730
 کاری چارچوب در و پنجره ساختمان  رنگ خدمات 54730
 های ساختمان کاری نرده  رنگ خدمات 54730
 کاری نمای خارجی ساختمان  رنگ خدمات 54730
 خدمات روابط عمومی 83121
 پزشکان  زیر نظر مستقیم   شده  ارائه  روانپزشکی خدمات 93122
 ناسیش خدمات روان 93199
 )بجز روانپزشکی(شناسی  خدمات روان 93199
 خدمات روستایی و امور اداری 91111
 خدمات روکش کردن و نصب محافظ فلزی 88211
 خدمات رومینگ تلفن همراه 84131
 گری فلزات خدمات ریخته 89310
 آهن  راه گذاری  ریل خدمات 54210
 گذاری خط آهن خدمات ریل 54210
 ایشگاهخدمات ز 93110
  پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارائه  زایمان خدمات 93191



961 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات زمین ورزش گلف 96520
 شناسی و ژئوفیزیکی خدمات زمین 83510
 شناسی، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافی خدمات زمین 83510
می تبادالت پولی در شبکه بانکی کشور، مؤسسات مالی و سازی و توسعه ابزارهای نوین پرداخت برای تما خدمات زمینه 71100

 المللی ها و مؤسسات مالی بین اعتباری داخلی، بانک
 خدمات زهکشی 54622
 منظور دفع فاضالب ها به خدمات زهکشی 94110
 خدمات زورخانه 96520
 خدمات زیباسازی شهر و امور شهری 91111
  اء بنفش ماور خدمات زیبایی از طریق اشعه 97290
 آهن  زیرسازی راه خدمات 54210
  قرمز  مادون  زیبایی از طریق اشعه خدمات 97290
   باران روهای  خدمات ساخت آب 54530
 های تزیینی  آتشدان  ساخت خدمات 54590
  سالمندان های خدمات ساخت آسایشگاه 54129
   مسلولین های خدمات ساخت آسایشگاه 54129
   معلولین های اخت آسایشگاهخدمات س 54129
 خدمات ساخت اسباب و تجهیزات ارتباطی، تلوزیونی و رادیویی 88233
 های روباز خدمات ساخت استادیوم 54270
   سرپوشیده  شنای خدمات ساخت استخرهای 54129
 های خاص  به روش خدمات ساخت اسکلت بتن مسلح 54540
 های بزرگ اندازه در  خدمات ساخت اسکلت بتن مسلح 54540
  خدمات ساخت اسکلت بتونی بام 54522
 خدمات ساخت اسکلت بتونی ساختمان 54521
  خدمات ساخت اسکلت فلزی بام 54522
 خدمات ساخت اسکلت فلزی ساختمان 54521
 خدمات ساخت انبار 54121
  پست برق محلی های خدمات ساخت ایستگاه 54252
  جانبی نیرو محلی یها خدمات ساخت ایستگاه 54252
   خدمت های ارائه خدمات ساخت ایستگاه 54122
  های بارگیری  خدمات ساخت ایستگاه 54260
  های تخلیه  ایستگاه خدمات ساخت  54260
 های ترانسفورماتور محلی خدمات ساخت ایستگاه 54252
  های تقویت فشار محلی خدمات ساخت ایستگاه 54251
 های تقویت مخابراتی محلی یستگاهخدمات ساخت ا 54252



 962 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  های محلی خانه های تلمبه خدمات ساخت ایستگاه 54251
  قایق خدمات ساخت باالبرهای 54230
   فرودگاه خدمات ساخت باندهای 54210
 خدمات ساخت بانک 54122
 ها خدمات ساخت بایگانی 54129
  محلی های انتقال خدمات ساخت برج 54252
 های توزیع محلی خدمات ساخت برج 54252
 های مخابراتی محلی خدمات ساخت برج 54252
 )  هوایی های بجز بزرگراه(ها  خدمات ساخت بزرگراه 54210
  های هوایی خدمات ساخت بزرگراه 54220
 خدمات ساخت بناهای اداری 54122
  خدمات ساخت بناهای بازرگانی 54122
  های بازرگانی اهای دفترها شرکتخدمات ساخت بن 54122
 خدمات ساخت بناهای صنعتی 54121
 خدمات ساخت بنای موتورخانه چاه آب 54121
 خدمات ساخت بیمارستان 54129
 های تفریحی  خدمات ساخت پارک 54270
  خدمات ساخت پارکینگ 54122
 ها  ساخت پایانه چاه ساختمان خدمات 54341
 ها خدمات ساخت پل 54220
 خدمات ساخت پمپ بنزین 54122
 های کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه 54270
 روها خدمات ساخت پیاده 54210
 های اسکی خدمات ساخت پیست 54129
 ) ساحلی( پالژ  خدمات ساخت تأسیسات 54270
  روباز  تفریحی خدمات ساخت تأسیسات 54270
   سرپوشیده  تفریحی خدمات ساخت تأسیسات 54129
   سالنی  بیرون های  ورزش خدمات ساخت تأسیسات 54270
   سرپوشیده  ورزشی خدمات ساخت تأسیسات 54129
   سالنی  ورزشی داخل خدمات ساخت تأسیسات 54129
 های حمل و نقل ریلی خدمات ساخت ترمینال 54122
 های حمل و نقل زمینی خدمات ساخت ترمینال 54122
 های حمل و نقل هوایی لخدمات ساخت ترمینا 54122
   آهن  خط های خدمات ساخت تقاطع 54210
 خدمات ساخت تکیه 54129



963 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات ساخت تونل 54220
 ها خدمات ساخت جاده 54210
 خدمات ساخت جایگاه عرضه سوخت 54122
   در فرودگاه خدمات ساخت جدا کننده مسیر تاکسی 54210
 ینیهخدمات ساخت حس 54129
 خدمات ساخت حصیر و مواد طناب 88130
 های فرهنگ خدمات ساخت خانه 54129
   معدن  استخراج های خدمات ساخت خدمات ساختمان 54260
   لوله محلی خدمات ساخت خطوط 54251
 ها خدمات ساخت خوابگاه 54129
 ها خدمات ساخت خیابان 54210
 ها خدمات ساخت دانشگاه 54129
 ها ات ساخت درمانگاهخدم 54129
 های مخابراتی تلفن همراه خدمات ساخت دکل 54252
 خدمات ساخت دودکش کارخانه 54590
  های مارپیچی خدمات ساخت دودکش 54260
 خدمات ساخت دیوارهای بتنی 54540
  آهن خدمات ساخت راه 54210
   نقاله  بر سیم  متکی آهن خدمات ساخت راه 54210
 رو  پیاده های اخت راهخدمات س 54210
   زیرزمینی های خدمات ساخت راه 54220
  مالرو های خدمات ساخت راه 54210
 ها خدمات ساخت رستوران 54129
  های بوکس خدمات ساخت رینگ 54129
 ها خدمات ساخت زندان 54129
 خدمات ساخت زیرگذر 54220
 خدمات ساخت زینبیه 54129
  مسکونی چند واحدیخدمات ساخت ساختمان 54112
 خدمات ساخت ساختمان مسکونی یک یا دو واحدی 54111
 خدمات ساخت سالن تئاتر 54129
  سینماها خدمات ساخت سالن 54129
  تئاترها  های خدمات ساخت سالن 54129
   رقص های خدمات ساخت سالن 54129
   کنسرت های خدمات ساخت سالن 54129
   سرپوشیده  ورزشی ایه خدمات ساخت سالن 54129



 964 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   دریایی  متحرک خدمات ساخت سدهای 54230
  غیر دریایی  متحرک خدمات ساخت سدهای 54230
   قایق های خدمات ساخت سرپناه 54129
 خدمات ساخت فاطمیه 54129
 خدمات ساخت فرهنگسراها 54129
 ای خدمات ساخت فوالد سازه 54550
 های پالستیکی طبقه مانند ت قسمتخدمات ساخ 88170
 های پالستیکی قابل سفت شدن در برابر حرارت خدمات ساخت قسمت 88170
 های پالستیکی لوله شده خدمات ساخت قسمت 88170
   صنعتی خدمات ساخت کارخانه 54260
  آهن های ذوب خدمات ساخت کارخانه 54260
   شیمیایی های خدمات ساخت کارخانه 54260
 خدمات ساخت کاروانسرا 54129
 ها خدمات ساخت کالج 54129
 ها خدمات ساخت کتابخانه 54129
   شبانه های خدمات ساخت کلوپ 54129
 خدمات ساخت کلیساها 54129
 ها خدمات ساخت کنیسه 54129
   آهن  ذوب های خدمات ساخت کوره 54260
  گیری  قالب های خدمات ساخت کوره 54260
   کک های ات ساخت کورهخدم 54260
 خدمات ساخت گاراژ 54122
  خدمات ساخت گنبد بتنی 54540
 خدمات ساخت الستیک و محصوالت پالستیکی 88170
  نسوز های  الیه  ساخت خدمات 54590
   تفریحی های  قایق های خدمات ساخت لنگرگاه 54270
 ها خدمات ساخت متل 54129
 بی، به غیر از مبلمانخدمات ساخت محصوالت چو 88130
   پارکینگ های خدمات ساخت محوطه 54210
   فرودگاه های خدمات ساخت محوطه 54210
 خدمات ساخت مدارس 54129
 خدمات ساخت مراکز اسناد 54129
 خدمات ساخت مراکز خرید 54122
 خدمات ساخت مسافرخانه 54129
 خدمات ساخت مسجدها 54129



965 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   فرودگاه  تاکسی مات ساخت مسیرهایخد 54210
 رو  دوچرخه خدمات ساخت مسیرهای 54210
   مسابقه خدمات ساخت مسیرهای 54270
 خدمات ساخت منسوجات 88121
 خدمات ساخت مهدیه 54129
 خدمات ساخت مهمانسراها 54129
 ها خدمات ساخت موزه 54129
   گلف خدمات ساخت میادین 54270
 اخت میادین یخیخدمات س 54129
  خدمات ساخت ناودانی 54530
 خدمات ساخت نمازخانه 54129
 خدمات ساخت نمایشگاه 54129
 ها خدمات ساخت نیروگاه 54260
 ها خدمات ساخت هتل 54129
 ها  خدمات ساخت و تعمیر اسکله 54230
 خدمات ساخت و تعمیر باراندازها 54230
 خدمات ساخت و تعمیر بنادر 54230
  آبیاری خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات 54230
   آبی خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات 54230
   ساحلی های خدمات ساخت و تعمیر تفرجگاه 54230
   تخلیه های خدمات ساخت و تعمیر دریچه 54230
 های ساحلی خدمات ساخت و تعمیر دیوار 54230
   آبی های خدمات ساخت و تعمیر راه 54230
   کشتی  به  سراشیبی های خدمات ساخت و تعمیر راه 54230
   هیدرو مکانیکی های خدمات ساخت و تعمیر سازه 54230
  خدمات ساخت و تعمیر سدهای ثابت 54230
 گیرها خدمات ساخت و تعمیر سیل 54230
 خدمات ساخت و تعمیر کانال 54230
 ها خدمات ساخت و تعمیر لنگرگاه 54230
   لوله بجز خطوط  آب   تهیه ت ساخت و تعمیر مجاریخدما 54230
   تعمیر کشتی های خدمات ساخت و تعمیر محل 54230
 ها شکن خدمات ساخت و تعمیر موج 54230
 خدمات ساخت و تقویت قطعات پالستیکی 88170
 Flat Work، غیر مسکونی   مسطح خدمات ساخت و ساز تأسیسات 54129
 ها گاهخدمات ساخت ورزش 54129



 966 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات ساختمانی خطوط لوله راه دور 54241
 خدمات ساختمانی عمومی امور وابسته به خطوط لوله محلی 54251
 آهن و باندهای فرودگاه ها، راه ها، جاده ، خیابان)های هوایی بجز بزرگراه(ها  خدمات ساختمانی عمومی بزرگراه 54210
  بناهای بازرگانیخدمات ساختمانی عمومی 54122
 خدمات ساختمانی عمومی بناهای صنعتی 54121
 خدمات ساختمانی عمومی تسهیالت ورزشی در فضای باز و تفریحی 54270
 ارتباطی و نیروی راه دور) های کابل(خدمات ساختمانی عمومی خطوط  54242
 خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله محلی 54251
 بندی نشده در جای دیگر ومی سایر امور مهندسی راه و ساختمان طبقهخدمات ساختمانی عم 54290
 خدمات ساختمانی عمومی سایر بناهای غیر مسکونی 54129
 های محلی و امور وابسته خدمات ساختمانی عمومی کابل 54252
 خدمات ساختمانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی با چند واحد مسکونی 54112
 مانی عمومی مربوط به بناهای مسکونی با یک یا دو واحد مسکونیخدمات ساخت 54111
 های صنعتی خدمات ساختمانی عمومی معادن و کارخانه 54260
 های آبی، سدها، محدثات مربوط به آبیاری و سایر محدثات آبی خدمات ساختمانی کلی مربوط به بنادر، راه 54230
 های زیرزمینی ها و راه های هوایی، تونل بزرگراهها،  خدمات ساختمانی کلی مربوط به پل 54220
   دیگر  در جای  نشده بندی تخصصی طبقه  ساختمانی خدمات 54590
 ها محلی خدمات ساختمانی آنتن 54252
   آهن  مسیر خط  ایمنی های خدمات ساختمانی سیستم 54210
   برقی  تراموای های خدمات ساختمانی سیستم 54210
   آهن  مسیر خط  کنترل های ساختمانی سیستمخدمات  54210
   هیدرولیک  ساختمانی مهندسی خدمات 54230
 خدمات سازمان ساماندهی شهرداری 91111
  تولید فیلم–خدمات سازمان سینمایی 96149
 خدمات سازمان عمران شهرداری 91111
 خدمات سازمان کارگزاری بورس اوراق بهادار 71541
 مان نظارت و پیگیری شهرداریخدمات ساز 91111
 خدمات سازمان نظام پزشکی 95120
 پزشکی خدمات سازمان نظام دام 95120
 خدمات سازمان نوسازی شهر تهران 91111
 های هنرهای نمایشی خدمات سازماندهی و ترویج فعالیت 96210
 خدمات سازماندهی و ترویج ورزش و رویدادهای ورزشی 96510
 زیارتی) تور(های کامل  زماندهی گشت سا خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   سازماندهی گشت خدمات 67812
 های اجتماعی خدمات سازمان 95991
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 های حافظ محیط زیست خدمات سازمان 95991
 )بندی نشده در جای دیگر طبقه(های دارای عضو  خدمات سازمان 95999
 دمینتونخدمات سالن ورزش ب 96520
 خدمات سالن ورزش بسکتبال 96520
 خدمات سالن ورزش بوکس 96520
 خدمات سالن ورزش بولینگ 96520
 خدمات سالن ورزش تکواندو 96520
 خدمات سالن ورزش جودو 96520
 خدمات سالن ورزش ژیمناستیک 96520
 نوردی خدمات سالن ورزش سنگ 96520
 خدمات سالن ورزش شطرنج 96520
 خدمات سالن ورزش شمشیر بازی 96520
 خدمات ساماندهی نمایشگاه و بازار تجاری 85970
 های غیر زندگی خدمات سایر بیمه 71339
 (On-line)های برخطی  خدمات سایرکتاب 84300
 ای خدمات سپرده 71100
 گذاران ای به سایر سپرده خدمات سپرده 71100
 ها و مؤسسات شرکتگذاران  ای به سپرده خدمات سپرده 71100
 خدمات ستاد اجرایی واحدهای بدون کسب پروانه 91111
 خدمات ستاد بازسازی مسکن مناطق سانحه دیده 91111
 خدمات سرایدار شخصی 98000
  ای جهت نگهداری مواد غذایی خدمات سردخانه 88111
   در محل  مصرف  برای  سرو آشامیدنی خدمات 63300
  خدمات مربوط  در محل و  مصرف  برای یدنیخدمات سرو آشام 63300
 خدمات سرو غذا به همراه تمام خدمات رستوران 63210
 سرویس خدمات سرو غذا در تسهیالت سلف 63220
 سرویس خدمات سرو غذا در سلف 63220
 خدمات سروغذا به همراه خدمات رستوران 63210
 های شیمیایی خدمات سرویس کردن توالت 94120
 خدمات سرویس تجمیع 84110
 خدمات سرویس رومینگ 84110
  خطوط شخصی دیجیتالیDS1 یا T1خدمات سطوح  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS2 یا T2خدمات سطوح  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS3 یا T3خدمات سطوح  84140
  خطوط شخصی دیجیتالیDS4 یا T4خدمات سطوح  84140
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  نام محصول  کد

 کاری مات سفیدکاری و گچخد 54720
   آفتاب  حمام  ویژه های  اطاق وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت خدمات 97230
  سونا وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت خدمات 97230
   مراکز بدنسازی وسیله  به  شده  جسمانی ارائه خدمات سالمت 97230
   معدنی  آب  از چشمه ستفاده با ا  جسمانی  سالمت خدمات 97230
  بخار های  جسمانی با استفاده از حمام  سالمت خدمات 97230
   وزن  کاهش های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  جسمی  سالمت خدمات 97230
 خدمات سنجش افکار عمومی 83700
 خدمات سنجش پوکی استخوان 93191
 خدمات سندیکا 95200
 کنندگان چاری کشور  بازرگانان و توزیعخدمات سندیکای 95200
 خدمات سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل آهنی 95200
 المللی خدمات سندیکای حمل و نقل بین 95200
 خدمات سندیکای صنایع نساجی پشمی 95200
  چینی  سنگ خدمات 54560
  بزرگساالن  برنامه–خدمات سوادآموزی 92900
 ساخته های پیش دن قطعات و خدمات احداث ساختمانخدمات سوار کر 54400
  جسد  سوزاندن خدمات 97310
 آهن خدمات سوزنبانی راه 67400
 خدمات سونوگرافی 93191
 خدمات سی تی اسکن 93191
 های عمرانی خدمات سیاسی و نظارت بر ادارات و پروژه 91111
 (BBS)های بولتنی  خدمات سیستم 84290
  تولید فیلم–ما فیلمخدمات سی 96149
 آهن خدمات سیمبانی ایستگاه راه 67400
 کشی  سیم خدمات 54611
 کشی برق صنعتی کارخانجات  سیم خدمات 54611
 کشی سیستم برق اضطراری  سیم خدمات 54611
 خدمات شارژینگ استفاده اختصاصی از مدارها 84110
  طریق تلفن همگانیخدمات شارژینگ کاربرهای مکالمات راه دور از 84110
 گذاری لوله خدمات شبکه 54621
 های خصوصی خدمات شبکه 84140
 VAST (very small aperture terminal) های شخصی خدمات شبکه 84140
 broadbandهای شخصی با پهنای باند باال  خدمات شبکه 84140
 های شخصی باریک باند خدمات شبکه 84140
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 widebandهای شخصی پهن باند  ات شبکهخدم 84140
 PSTN بر اساس VPN (virtual private network)های مجازی  خدمات شبکه 84121
 گذاری خدمات شرکت سرمایه 71200
 خدمات شرکت فضای سبز خدمات شهری 94900
 های کارگزاری بورس اوراق بهادار خدمات شرکت 71521
  خانوار  و پوشاک برای  منسوجات  اتو کردن و خدمات شستشو، تمیز کردن 97130
 ها ها و بنگاه خدمات شستشو، تمیز کردن و اتو کردن منسوجات و پوشاک برای مجتمع 97130
 های لباسشویی  مکا ن  و پوشاک برای  منسوجات  و اتو کردن خدمات شستشو، تمیز کردن 97130
  مو  کردن خدمات شستن مو، اصالح و کوتاه 97210
 خدمات شکار و ماهیگیری 96620
 بندی خدمات شکسته 93199
  دهی محوطه  شکل خدمات 54320
 سازی محوطه دهی و پاک خدمات شکل 54320
 کوبی خدمات شمع 54511
  شناژبندی پی خدمات 54512
سات اعتباری و انجام اقدامات ها و مؤس های مالی احتمالی بانک ها، پیشگیری از وقوع بحران خدمات شناسایی به موقع ریسک 71100

 اصالحی
 های داخلی های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
 های ساحلی های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
  های ماورای اقیانوس های به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور 67630
 نما در خارج لنگرگاهخدمات شناورهای راه 67620
 خدمات شناورهای راهنما در داخل لنگرگاه 67620
 خدمات شناورهای راهنما در هنگام خطر 67620
 شکن خدمات شناورهای یخ 67690
 ها ها و گذرگاه پاشی خیابان شن خدمات  94310
 ریزی خط آهن خدمات شن 54210
  خارجی شویی دیوارهای  خدمات شن 54790
 ات شهرداری اجراییاتخدم 91111
 خدمات شهرداری منطقه 91111
  تولید فیلم–خدمات شهرک سینمایی 96149
 خدمات شهری فضای سبز و سایر امور فنی و عمرانی 91111
 خدمات شهری کارهای عمرانی و خدمات اداری 91111
  صدور پروانه ساختمان– کنترل ساخت و ساز و رفع سد معبر–خدمات شهری 91111
 خدمات شهری و عمران امور اجتماعی 91111
 ها خدمات شهری و فضای سبز و پارک 91111



 970 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات شورای اسالمی شهر 91111
  اجتماعی زنان–خدمات شورای فرهنگی 91111
 خدمات شورای نظارت بر صدا و سیما 91111
 کوبی خدمات شیروانی 54530
 بری خدمات شیشه 54710
 کاری مات شیشهخد 54710
 گری خدمات شیشه 54710
  در کلینک  سر پایی بیماران درمانی  خدمات شیمی 93122
 خدمات صداگذاری پس از تولید 96112
  در استودیو  صداگذاری خدمات 96112
 خدمات صدور بارنامه 67910
 خدمات صدور پروانه کسب نظارت و اجرای قوانین صنفی در بازار 91111
 دمات صدور جواز پایان کار و ساخت خانهخ 91111
 خدمات صدور جواز کسب و کارهای مربوط به روستا 91111
 خدمات صدور شناسنامه، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواچ، مرگ و طالق 91111
 خدمات صدور و پرداخت حواله 71100
 خدمات صرافی 71552
 Paging servicesبندی الفبایی  خدمات صفحه 84131
 Paging servicesبندی عددی  خدمات صفحه 84131
 خدمات صنایع نساجی 95200
 کنی جانوران موذی خدمات ضد عفونی و ریشه 85310
 خدمات طب سوزنی 93191
 ای خدمات طب هسته 93191
 خدمات طراحی آگهی برای رادیو و تلویزیون و مطبوعات 83610
 )برای تبلیغ کاال(خدمات طراحی آگهی روی بدنه اتوبوس  83610
 ها و اسکلت بناها ریزی ساختمان خدمات طراحی برای پی 83343
 خدمات طراحی دکوراسیون داخلی 83410
 ها خدمات طراحی سیستم 83149
 های ارتباطی و انتقال مخابرات خدمات طراحی سیستم 83343
 خدمات طراحی شهری 83221
 آالت صنعتی خدمات طراحی ماشین 83343
 آالت کشاورزی خدمات طراحی ماشین 83343
 خدمات طراحی مدارهای الکترونیکی 83343
 خدمات طراحی مهندسی برای بناها 83341
 خدمات طراحی مهندسی برای تأسیسات فنی و الکتریکی بناهای غیر مسکونی 83343
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 ها خدمات طراحی مهندسی برای سایر پروژه 83349
 ی مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتیخدمات طراح 83343
 خدمات طراحی مهندسی برای کارهای مهندسی شهری 83342
 خدمات طراحی و توسعه فناوری اطالعات برای استفاده 83142
 ها خدمات طراحی و توسعه فناوری اطالعات برای شبکه و سیستم 83142
 ریزی و تعیین مالیات اشخاص حقیقی خدمات طرح 82330
 های تبلیغاتی ریزی، ساخت و به اجراگذاری آگهی خدمات طرح 83610
 های تبلیغاتی ریزی، ساخت و تعیین جای آگهی خدمات طرح 83610
 )بجز سینما(خدمات ظهور و چاپ فیلم و عکس  83820
 خدمات عابربانک 71100
 دار کردن خدمات عایق 54650
   حرارتی سازی  عایق خدمات 54650
   در برابر آب سازی  عایق خدمات 54530
  در برابر آتش سازی  عایق خدمات 54650
  رطوبتی سازی  عایق خدمات 54650
   صوتی سازی  عایق خدمات 54650
   در برابر رطوبت  تراس کاری  عایق خدمات 54530
 های داخلی ساختمان کاری سایر قسمت خدمات عایق 54530
 های خارجی ساختمان تکاری قسم خدمات عایق 54530
 خدمات عبادت مذهبی 95910
 بندی کاال خدمات عدل 67910
 خدمات عرضه سایر کارکنان بازرگانی و صنعت 85123
 خدمات عرضه سایرنیروی انسانی 85129
 خدمات عرضه کارکنان پزشکی 85124
 خدمات عرضه نیروی انسانی پشتیبانی اداری 85121
 انسانی کمکی خانگیخدمات عرضه نیروی  85122
   عمومی  عریضه خدمات 97990
 ها و اعتکاف گاه خدمات عزلت 95910
 خدمات عکاسی از رویدادها 83813
 خدمات عکاسی ویژه 83814
 خدمات عکسبرداری از چهره 83811
 ها و مراسم خدمات عکسبرداری از جشن 83813
 خدمات عکسبرداری از رویدادهای ورزشی 83813
 التحصیلی خدمات عکسبرداری از مراسم فارغ 83813
 اندازها، نماها توسط هواپیماها و هلیکوپترها خدمات عکسبرداری چشم 83814
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 خدمات عکسبرداری در زیر آب 83814
   شده  فرش ها و سایر سطوح  جاده  روی گذاری  عالمت خدمات 54210
 خدمات عمده ارتباطی با سیم 84110
 سیم خدمات عمده ارتباطی بی 84110
 الزحمه یا قرارداد خدمات عمده فروشی کاالهای بهداشتی ساختمانی، بر اساس حق 61262
 الزحمه یا قرارداد خدمات عمده فروشی کفش بر اساس حق 61234
 الزحمه یا قرارداد خدمات عمده فروشی لوازم الکتریکی ساختمان، بر اساس حق 61262
 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد صابون فروشی، بجز بر اساس حق مدهخدمات ع 61175
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61198
 الزحمه یا قرارداد، اتوبوس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ، اتومبیل دست دومالزحمه یا قرارداد فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، اتومبیل سواری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 های شخصی الزحمه یا قرارداد، اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 تالزحمه یا قرارداد، آخال و ضایعات مواد برای بازیاف فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61195
 الزحمه یا قرارداد، آرمیچر دینام استارت اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، استارت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، اسفنج فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، اسکاج  حقفروشی، بجز بر اساس خدمات عمده 61199
 ها الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61126
 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61133
 بازی و وسایل سرگرمی داد، انواع اسبابالزحمه یا قرار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61153
 فنر الزحمه یا قرارداد، انواع فنر و کمک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، انواع فیلتر روغن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
  الستیکالزحمه یا قرارداد، انواع فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، باطری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، باالبر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61197
 های تزیینی داد، بوتهالزحمه یا قرار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61112
 های مکانیکی الزحمه یا قرارداد، بولدوزر و بیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 الزحمه یا قرارداد، پاپوش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61134
 الزحمه یا قرارداد، پاشنه و سرپاشنه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی، بجز بر اساس حق ات عمدهخدم 61115
 الزحمه یا قرارداد، پیچ و مهره فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات حمل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 ه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیقالزحم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61152
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 الزحمه یا قرارداد، تریلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61113
 یا قرارداد، جاروالزحمه  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 های بافندگی صنعتی الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های تولید کفش الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های دوزندگی صنعتی الزحمه یا قرارداد، چرخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61193
 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61114
 الزحمه یا قرارداد، خودروهای شخصی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ها، بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی، بجز بر اساس حق هخدمات عمد 61111
 الزحمه یا قرارداد، دستگاه پرس زباله فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، دستگاه پمپ بنزین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، دیفرانسیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، دینام فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، رنگ اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ارداد، رنگ، جال و الکالزحمه یا قر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61164
 الزحمه یا قرارداد، روغن گیربکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، روغن موتور فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، روکش صندلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، رینگ و تایر ، بجز بر اساس حقفروشی خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61182
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، سنگ آهن و سنگ آهن منگنزدار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ سرب و روی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ کرومیت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ مس بر اساس حقفروشی، بجز  خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ معدن و فلزات به شکل ابتدایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، سنگ منگنز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 صورت جامد، مایع و گاز سوخت و محصوالت مربوط بهالزحمه یا قرارداد،  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، سیلندر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، شمش آلمینیوم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، شمش آهن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، شمش طال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 پزی های شیرینی های شکری و فراورده  الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61125
 الزحمه یا قرارداد، شیشه اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
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 الزحمه یا قرارداد، ضد یخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، ظروف یک بار مصرف فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، عطریات فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175
 های آرایشی و دستشویی د، عطریات، لوازم آرایش و صابونالزحمه یا قراردا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175
 سازی های جاده الزحمه یا قرارداد، غلطک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 الزحمه یا قرارداد، فر نانوایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 د، فالپی و سی دیالزحمه یا قراردا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61184
 الزحمه یا قرارداد، فویل آلومینیوم فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، فیلم و زینک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، قالب کفش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، قطعات یدکی و لوازم الحاقی موتورسیکلت جز بر اساس حقفروشی، ب خدمات عمده 61181
 ها الزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، کاکائو و ادویه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61127
 الزحمه یا قرارداد، کاربوراتور فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف  بر اساس حقفروشی، بجز خدمات عمده 61163
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61194
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چوبی و لوازم سفر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61156
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61173
 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61155
 الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61184
 افزاری های نرم  کامپیوتر و بستهالزحمه یا قرارداد، فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61184
 های دیزلی الزحمه یا قرارداد، کامیون فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، کپسول پرشده گاز مایع فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 افزار نامه، مجله و نوشتالزحمه یا قرارداد، کتاب، روز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61151
 الزحمه یا قرارداد، کنسانتره آهن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192
 الزحمه یا قرارداد، کنسانتره مس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61192

  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61172

 الزحمه یا قرارداد، کولر اتومبیل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، کیسه پالستیکی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، کیسه فریزر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، گریس واسکازین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، گل و نهال فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61112
 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61123
 الزحمه یا قرارداد، گونی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، گیربکس فروشی، بجز بر اساس حق  عمدهخدمات 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم آرایش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61175
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 بندی پالستیکی، فلزی و منسوج الزحمه یا قرارداد، لوازم بسته فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، لوازم تزیینی اتومبیل روشی، بجز بر اساس حقف خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم شمع و پالتین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار دستی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61165
 الزحمه یا قرارداد، لوازم قنادی ر اساس حقفروشی، بجز ب خدمات عمده 61199
 آالت کفش الزحمه یا قرارداد، لوازم کفاشی و یراق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61145
 الزحمه یا قرارداد، لوازم مخابراتی وشی، بجز بر اساس حقفر خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61144
 الزحمه یا قرارداد، لوازم نظافت منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 د، لوازم یدکی بدنه اتومبیلالزحمه یا قراردا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم یدکی سیستم برق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، لوازم یدکی سیستم ترمز فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ی و قطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوریالزحمه یا قرارداد، لوازم یدک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 های بیلدار الزحمه یا قرارداد، لودر فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 الزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان اداری فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61183
 کن شیرین آالت آب  یا قرارداد، ماشینالزحمه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت آردسازی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 پزی آالت آسفالت الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 آالت بافندگی و دوزندگی صنعتی شینالزحمه یا قرارداد، ما فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت بافندگی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت برش سنگ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 ت تخلیه فاضالبآال الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تراشکاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تصفیه آب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تصفیه فاضالب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید آجر الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید منسوجات الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت تولید نوشیدنی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت جوشکاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت چاپ الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 بری آالت چوب الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت حفاری الزحمه یا قرارداد، ماشین ساس حقفروشی، بجز بر ا خدمات عمده 61186
 گیری آالت خامه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 گری آالت ریخته الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
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 آالت سیمان الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صحافی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صنایع شیمیایی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صنایع غذایی ماشینالزحمه یا قرارداد،  فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت صنایع فلزی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آوری توتون و تنباکو آالت عمل الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت فاضالب  ماشینالزحمه یا قرارداد، فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت کاغذسازی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت کشبافی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 یسای آالت موزاییک الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نانوایی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نجاری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت نورد الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور الزحمه یا قرارداد، ماشین بجز بر اساس حقفروشی،  خدمات عمده 61185
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 آالت و تجهیزات ساختمان ینالزحمه یا قرارداد، ماش فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 آالت و تجهیزات صنایع نساجی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
 های توزین آالت و دستگاه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61189
  قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریاییالزحمه یا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61124
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61141
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61128
 های مصنوعی ساسی صنعتی و رزینالزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی ا فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61171
 .بندی شده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61129
 های خوراکی ها و چربی الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61122
 الزحمه یا قرارداد، مس کاتد فروشی، بجز بر اساس حق دمات عمدهخ 61192
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61161
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61176
 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه قفروشی، بجز بر اساس ح خدمات عمده 61119
 الزحمه یا قرارداد، موتورسیکلت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، میکسر بتن فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61186
 مه یا قرارداد، میل گاردنالزح فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 بوس الزحمه یا قرارداد، مینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61121
 الزحمه یا قرارداد، نایلکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه وشی، بجز بر اساس حقفر خدمات عمده 61131
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 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61196
 های نفتی الزحمه یا قرارداد، نفت و فراورده فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61191
 الزحمه یا قرارداد، نقاله قفروشی، بجز بر اساس ح خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، نوار چسب تزیینی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61181
 الزحمه یا قرارداد، واکس فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61143
 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی و ارتوپدی فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61174
 آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی الزحمه یا قرارداد، یراق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61162
 آالت کیف الزحمه یا قرارداد، یراق فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61199
 الزحمه یا قرارداد،آخال و ضایعات مواد برای بازیافت فروشی، بجز بر اساس حق خدمات عمده 61195
 بندی آالت پاک کردن و درجه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بجزبر اساس حق خدمات عمده 61189
 الزحمه یا قرارداد، آب فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61298
 الزحمه یا قرارداد، آب معدنی  بر اساس حقفروشی، خدمات عمده 61226
 الزحمه یا قرارداد، آخال و ضایعات مواد برای بازیافت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61295
 ها الزحمه یا قرارداد، ادویه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 اه الزحمه یا قرارداد، آشامیدنی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61226
 الزحمه یا قرارداد، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233
 الزحمه یا قرارداد، اقالم مختلف منزل از مواد نسجی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 .بندی نشده است منزل که در جای دیگر طبقهالزحمه یا قرارداد، اقالم و تجهیزات  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61249
 بازی و وسایل سرگرمی الزحمه یا قرارداد، انواع اسباب فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61253
 الزحمه یا قرارداد، انواع پرده و پرده توری فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 اد، انواع پوشاکالزحمه یا قرارد فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233
 الزحمه یا قرارداد، انواع روبالشی از کتان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع سفره فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، انواع مالفه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61232
 الزحمه یا قرارداد، بذر گیاهان اس حقفروشی، بر اس خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، برق فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61297
 های تزیینی الزحمه یا قرارداد، بوته فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 الزحمه یا قرارداد، پاپوش فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61234
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام ساس حقفروشی، بر ا خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، پوست خام، پوست و چرم فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61252
 تخم آفتابگردانالزحمه یا قرارداد،  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، تخم پنبه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 ها الزحمه یا قرارداد، تخم سبزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
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 الزحمه یا قرارداد، تخم گل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 الزحمه یا قرارداد، تخم ماکیان قفروشی، بر اساس ح خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، تخم میوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 بار الزحمه یا قرارداد، تره فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 آوری نشده الزحمه یا قرارداد، تنباکوی عمل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61213
 الزحمه یا قرارداد، چای وشی، بر اساس حقفر خدمات عمده 61227
 های خوراکی الزحمه یا قرارداد، چربی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، چرم فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61215
 الزحمه یا قرارداد، چوب نتراشیده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61293
 آموز زنده الزحمه یا قرارداد، حیوانات دست روشی، بر اساس حقف خدمات عمده 61214
 الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61214
 آموز الزحمه یا قرارداد، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61214
 حمه یا قرارداد، خزالز فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61233
 ها بذرهای روغنی و غذای دام های روغنی و میوه ها و دانه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 های روغنی ها و میوه الزحمه یا قرارداد، دانه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61211
 یا قرارداد، رنگ، جال و الکالزحمه  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61264
 ها الزحمه یا قرارداد، روغن فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، ساعت مچی، دیواری و رومیزی و جواهرآالت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61154
 بندی نشده در جای دیگر تجهیزات طبقهآالت و  الزحمه یا قرارداد، سایر ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61289
 الزحمه یا قرارداد، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61282
 الزحمه یا قرارداد، سبزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
  به شکل ابتداییالزحمه یا قرارداد، سنگ معدن و فلزات فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61292
 صورت جامد، مایع و گاز الزحمه یا قرارداد، سوخت و محصوالت مربوط به فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61291
 الزحمه یا قرارداد، شکار فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223
 پزی های شیرینی دههای شکری و فراور  الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225
 های شکری الزحمه یا قرارداد، شیرینی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225
 های آرایشی و دستشویی الزحمه یا قرارداد، عطریات، لوازم آرایش و صابون فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61275
 پزی های شیرینی الزحمه یا قرارداد، فراورده فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61225
 الزحمه یا قرارداد، قهوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 ها الزحمه یا قرارداد، قهوه، چای، کاکائو و ادویه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 ها الزحمه یا قرارداد، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61263
 الزحمه یا قرارداد، کاغذ و مقوا فروشی، بر اساس حق ت عمدهخدما 61294
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای چوبی و لوازم سفر فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61256
 الزحمه یا قرارداد، کاالهای دارویی و پزشکی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61273
 .بندی شده است  یا قرارداد، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقهالزحمه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61259
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 )شامل دوچرخه(الزحمه یا قرارداد، کاالهای ورزشی  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61255
 افزاری های نرم الزحمه یا قرارداد، کامپیوتر و بسته فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61284
 افزار الزحمه یا قرارداد، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61251

  شیمیایی–الزحمه یا قرارداد، کود و محصوالت کشاورزی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61272

 الزحمه یا قرارداد، گل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 الزحمه یا قرارداد، گل و نهال ساس حقفروشی، بر ا خدمات عمده 61212
 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223
 الزحمه یا قرارداد، گوشت ماکیان و شکار فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61223
 ستیالزحمه یا قرارداد، لوازم فلزی کار و ابزار د فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61265
 الزحمه یا قرارداد، لوازم متفرقه منزل، کارد و چنگال و قاشق، ظروف گلی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61245
 الزحمه یا قرارداد، لوازم منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61244
 آالت اداری الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61283
 آالت ساختمانی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق ات عمدهخدم 61286
 آالت صنعتی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61289
 آالت کشاورزی الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61285
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور  قرارداد، ماشینالزحمه یا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61285
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه الزحمه یا قرارداد، ماشین فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61286
 داریالزحمه یا قرارداد، ماشین و تجهیزات اداری شامل مبلمان ا فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61283
 الزحمه یا قرارداد، ماهی و سایر غذاهای دریایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61224
 الزحمه یا قرارداد، مبلمان منزل فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61241
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت دخانی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61228
 های مصنوعی الزحمه یا قرارداد، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی و رزین قفروشی، بر اساس ح خدمات عمده 61271
 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61229
 الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 های خوراکی ها و چربی الزحمه یا قرارداد، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61222
 الزحمه یا قرارداد، مصالح ساختمانی و شیشه تخت فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61261
 کننده الزحمه یا قرارداد، مواد پاک فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61276
 .بندی نشده است الزحمه یا قرارداد، مواد خام کشاورزی که در جای دیگر طبقه فروشی، بر اساس حق مدهخدمات ع 61219
 بندی نشده در جای دیگر الزحمه یا قرارداد، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61299
 قرارداد، میوهالزحمه یا  فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 ها ها و سبزی الزحمه یا قرارداد، میوه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61221
 الزحمه یا قرارداد، نخ و پارچه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61231
 های نساجی الزحمه یا قرارداد، نخ فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61296
 الزحمه یا قرارداد، نهال فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61212
 های گازدار الزحمه یا قرارداد، نوشابه فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61226
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 الزحمه یا قرارداد، وسایل روشنایی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61243
 ها و ضمائم مربوط پیما و قسمت وتورسیکلت، برفالزحمه یا قرارداد، وسایل نقلیه موتوری م فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61281
 الزحمه یا قرارداد، وسایل و ابزار جراحی و ارتوپدی فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61274
 الزحمه یا قرارداد،کاکائو فروشی، بر اساس حق خدمات عمده 61227
 فروشی، در فروشگاه تخصصی، آب خدمات عمده 62298
 وشی، در فروشگاه تخصصی، برقفر خدمات عمده 62297
 فروشی، در فروشگاه غیر تخصصی، آب خدمات عمده 62198
 فروشی، در فروشگاه غیر تخصصی، برق خدمات عمده 62197
 )شهرداری(خدمات عمران شهری و خدمات شهری  91111
 گذاری و نظافت شهر خدمات عمرانی شهرداری جدول 91111
 )دهداری(خدمات عمرانی و روستایی  91111
   از ساخت  قبل  بزرگ  با مقیاس  خاکی  عملیات خدمات 54330
 خدمات عملیاتی بازار مالی 71541
 خدمات عملیاتی بازارهای مالی 71541
 )اداره امور اقتصادی(خدمات عمومی  91111
 خدمات عمومی اداری مربوط به اقتصاد، بازرگانی و کار 91138
 مربوط به دفاع نظامیخدمات عمومی اداری  91240
 خدمات عمومی امنیتی و سیاسی 91111
  رسیدگی به مشکالت روستاها–خدمات عمومی 91111
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی اجرایی مربوط به برنامه 91330
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی اداری مربوط به برنامه 91330
 امدی برای خانوارهای دارای فرزندان تحت تکفلخدمات عمومی اداری مربوط به کمک در 91340
 های غرامت بیکاری خدمات عمومی پشتیبانی مربوط به برنامه 91330
 خدمات عوض کردن خطوط و ریل هنگام عبور قطار 67400
 خدمات غذا رسانی برای بیرون 63230
 خدمات غذا رسانی، تدارک غذا برای بیرون 63230
  ستنی ب های خدمات غرفه 63290
 آموز  دست  حیوانات  برای خدمات غیر بیمارستانی 93210
   دام  برای  غیر بیمارستانی خدمات 93220
   سایر حیوانات  برای  غیر بیمارستانی خدمات 93290
 آموز  دست  حیوانات  به  شده  ارائه  غیر پزشکی خدمات 93210
 خدمات فاکس اینترنتی 84290
 خدمات فالگیری 97990
   دریایی خدمات فانوس 67300
 های ورزشی خدمات فدراسیون 96520
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 سازی اسناد حقوقی و گواهی خدمات فراهم 82130
 خدمات فرایندهای عکاسی 83820
  فضا ها به  ماهواره خدمات فرستادن 66300
 بندی و حمل تا وسیله نقلیه  فرعی بسته خدمات 64335
  سیاسی و اجتماعینظارت و هماهنگی تمامی امورات شهرستان اعم از (نداری خدمات فرما 91111
 الزحمه یا قرارداد های مسکونی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش آپارتمان 72221
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش استخر شنا بر اساس پرداخت حق 72222
 لزحمه یا قراردادا خدمات فروش انبار رو باز بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش باغ یا ویال برای برگزاری مراسم بر اساس پرداخت حق 72222
  قطار  بلیت  فروش خدمات 67400
  فروش بلیت مسافرتی اتوبوس خدمات 67811
  دریایی روش بلیت مسافرتی خط ف خدمات 67811
  فروش بلیت مسافرتی قطار خدمات 67811
   فروش بلیت مسافرتی هواپیما خدمات 67811
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پارکینگ بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پاساژ بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد  اساس پرداخت حقخدمات فروش رستوران بر 72222
  یا قرارداد الزحمه  حق  باغی بر اساس  زمین خدمات فروش 72230
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین بر اساس پرداخت حق 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  غیر مسکونی  زمین خدمات فروش 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق ر اساس کشاورزی ب  زمین خدمات فروش 72230
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس مسکونی  زمین  خدمات فروش 72230
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین تنیس بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین فوتبال بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد اس پرداخت حقخدمات فروش زمین گلف بر اس 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان اداری بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان تجاری بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خت حق هستند بر اساس پردا  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های خدمات فروش ساختمان 72221
 الزحمه یا قرارداد  هستند بر اساس پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی  که  چندمنظوره های خدمات فروش ساختمان 72222
 الزحمه یا قرارداد های مربوط به آن بر اساس پرداخت حق های مسکونی و زمین خدمات فروش ساختمان 72221
 الزحمه یا قرارداد ی مراسم بر اساس پرداخت حقخدمات فروش سالن برگزار 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن تئاتر بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن سینما بر اساس پرداخت حق 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق 72222
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 الزحمه یا قرارداد های ورزشی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش سالن 72222
  الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق 72221
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوله بر اساس پرداخت حق 72222
 ردادالزحمه یا قرا  بر اساس پرداخت حق خدمات فروش کارخانجات 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حق 72222
 خدمات فروش لوازم یدکی و قطعات الحاقی و وسایل نقلیه موتوری 61281
 الزحمه یا قرارداد  بر اساس پرداخت حق های مسکونی  خدمات فروش محل 72221
  الزحمه یا قرارداد خت حق کشاورزی بر اساس پردا خدمات فروش مستغالت 72222
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش مغازه بر اساس پرداخت حق 72222
 خدمات فروش موتورسیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی مربوط 61281
 های خودروساز های مجاز شرکت خدمات فروش نمایندگی 61281
 زحمه یا قراردادال  بر اساس پرداخت حق خدمات فروش ویالهای مسکونی 72221
 ها  بجز شهرداری–خدمات فضای سبز 94900
 ها ها و گذرگاه های آبپاشی خیابان خدمات فعالیت 94310
 های اصناف های اتحادیه خدمات فعالیت 95200
 های تبلیغاتی و انتشار اطالعات مربوط به گردشگری خدمات فعالیت 91136
   تزیینی  فلزکاری خدمات 54760
   مطبوع  تهویه  با تأسیسات  مرتبط مات فلزیخد 54632
   سرماساز  با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54632
  سرمایش   با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54632
   گرمایش  با تأسیسات  مرتبط خدمات فلزی 54631
   معماری  فلزی خدمات 54760
 آموز ت دس  و آزمایشگاهی به حیوانات  فنی خدمات 93210
 )کشی سازی مدرسه حمام و لوله راه(خدمات فنی و عمرانی استان  91111
  تزیینی  فوالدی خدمات 54760
  خدمات فیزیوتراپی 93191
 خدمات فیلمبرداری از مجالس 83820
 بندی پی  قالب خدمات 54512
 گیری بتن خدمات قالب 54540
 خدمات قانونگذاری 91111
 فارشات خرید خدمات قبول س  68113
 داری خدمات قپان 67910
  بین شهری  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67510
  شهری  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67510
  آهن  در راه  گمشده  توشه  قسمت خدمات 67400
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  آهن  در راه  مسافر  توشه  قسمت خدمات 67400
 سمت کنترل شهرداری معاونت فنی عمرانیخدمات ق 91111
 خدمات قطع ارتباط 84121
 بندی خدمات قمار و شرط 96920
 خدمات قهرمانان ورزشی 96610
 خدمات قیراندود کردن بام ساختمان 54530
 خدمات کادوپیچی 85400
 خدمات کاربری 84110
 خدمات کارت اعتباری 71100
 )ای و طالیی نقرهسبز، (خدمات کارت اعتباری  71100
 )مغناطیسی(خدمات کارت برداشت  71100
 (On-line)های تبریک برخطی  خدمات کارت 84300
 (On-line)های برخطی  خدمات کارتون 84300
  خدمات کاردرمانی 93191
 خدمات کارشناسی بیمه 71630
 خدمات کارگاه عمرانی شهرداری منطقه 91111
 خدمات کارگر اصطبل 98000
  بار  کارگزاری خدمات 67910
 خدمات کارگزاری بورس اوراق بهادار 71521
 خدمات کارگزاری وام 71559
 (On-line)خدمات کارهای گرافیکی برخطی  84300
  یا قرارداد الزحمه  حق های حج بر اساس خدمات کاروان 67811
  یا قرارداد الزحمه  حق های زیارتی بر اساس خدمات کاروان 67811
 خدمات کاشت دندان 93123
 کاری کف و دیوار خدمات کاشی 54740
 کشی کولر خدمات کانال 54632
 کشی هواکش و هواساز خدمات کانال 54632
 خدمات کانون آزادگان 95991
 خدمات کانون افسران 95991
 خدمات کانون بازنشستگان 95991
 خدمات کانون تربیتی و فرهنگی آزادگان 95991
 خدمات کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان 95991
 خدمات کانون وکال 95120
 خدمات کاهش صدا 94900
 خدمات کپی عکس 83820
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  نام محصول  کد

 (On-line)خدمات کتاب درسی برخطی  84300
 (On-line)خدمات کتاب راهنمای برخطی  84300
 (On-line)خدمات کتاب مراجع عمومی برخطی  84300
 ت کتابخانهخدما 84510
 خدمات کرایه آتاری 73210
  برای سایر اهداف با راننده  اتوبوس  خدمات کرایه 64323
   برای مراسم ازدواج  اتوبوس با راننده  کرایه خدمات 64323
  برای مراسم سوگواری  اتوبوس با راننده  کرایه خدمات 64323
   راننده مناظر با  برای تماشای  کرایه اتوبوس خدمات 64323
   به تور شهری با راننده  مربوط   کرایه اتوبوس خدمات 64323
 بوس با راننده خدمات کرایه اتوبوس، مینی 64323
   با راننده  سیاحتی های  اتوبوس  کرایه خدمات 64323
   اتومبیل با راننده برای مراسم ازدواج  کرایه خدمات 64322
 خدمات کرایه اتومبیل ساعتی 64322
 های مسافری با راننده خدمات کرایه اتومبیل 64322
   با خدمه  مایعات و گاز در ساحل   حمل  تانکر برای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  مایعات و گاز در ماورای اقیانوسی  حمل  تانکر برای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  داخلی های خدمات کرایه تانکرها در آب 65230
 خدمات کرایه تریلر با راننده 64350
   مبله  اقامتی  تسهیالت  کرایه خدمات 63192
   با خدمه   داخلی های  بار در آب های کننده خدمات کرایه حمل 65230
 ها  صوت و وسایل مشابه و لوازم آن خدمات کرایه دادن یا کرایه کردن تلویزیون، رادیو، ویدئو، ضبط 73210
 ه سی دیخدمات کرای 73220
 خدمات کرایه شناور با اپراتور برای حمل و نقل آبی در ساحل و ماورای اقیانوس 65130
 های داخلی خدمات کرایه شناور با خدمه در آب 65230
   با خدمه  بار در ساحل  حمل  برای  باری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   در ماورای اقیانوسی با خدمه بار  حمل  برای  باری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  داخلی های  در آب  باری خدمات کرایه شناورهای 65230
   با خدمه  در ساحل   فله صورت  به  بار خشک  حمل  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ماورای اقیانوسی   فله صورت  به  بار خشک  حمل  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی  خودکشش  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ماورای اقیانوسی  خدمات حمل و نقل آبی  خودکشش  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  داخلی های  در آب  ماهیگیری خدمات کرایه شناورهای 65230
   با خدمه  در ساحل  ماهیگیری های شناور خدمات کرایه 65130
   با خدمه  در ماورای اقیانوسی  ماهیگیری  شناورهای خدمات کرایه 65130
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  نام محصول  کد

   با خدمه  آبی در ساحل  حمل  برای  مسافری  شناورهای خدمات کرایه 65130
   با خدمه  داخلی های  در آب  مسافری خدمات کرایه شناورهای 65230
   با خدمه  داخلی های  در آب خدمات کرایه شناورهای خودکشش 65230
 خدمات کرایه فیلم 73220
 خدمات کرایه کامیون با راننده 64350
 خدمات کرایه کامیون، بدون راننده 73112
 خدمات کرایه کامیونت با راننده 64350
   با خدمه  داخلی های  در آب کش  یدک های خدمات کرایه کشتی 65230
 خدمات کرایه کمپرسی با راننده 64350
 خدمات کرایه لباس داماد 73250
 خدمات کرایه لباس عروس 73250
  برای سایر اهداف  با راننده بوس  مینی خدمات کرایه 64323
  برای مراسم ازدواج با راننده   بوس  مینی  کرایه خدمات 64323
 برای مراسم سوگواری  با راننده  بوس  مینی  کرایه خدمات 64323
   مناظر با راننده  برای تماشای بوس   کرایه مینی خدمات 64323
   با راننده  سیاحتی بوس   مینی  کرایه خدمات 64323
   به تور شهری با راننده  مربوط  بوس   کرایه مینی خدمات 64323
  خدمه زمانی با   برنامه  بدون  باری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  دارای  باری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  مسافربری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  دارای  مسافربری  هلیکوپترهای خدمات کرایه 66400
 رخدمات کرایه هواپیما با اپراتو 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  باری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
  زمانی با خدمه  برنامه  دارای  باری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
   زمانی با خدمه  برنامه  بدون  مسافربری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
  زمانی با خدمه   برنامه  دارای  مسافربری  هواپیمای خدمات کرایه 66400
 بار با راننده خدمات کرایه وانت 64350
  های مسکونی  آپارتمان  یا اجاره خدمات کرایه 72111

  بدون راننده–خدمات کرایه یا اجاره اتوبوس 73114

 خدمات کرایه یا اجاره اتومبیل، بدون راننده 73111
  آالت موسیقی خدمات کرایه یا اجاره 73240

  بدون اپراتور–رایه یا اجاره باالبر و نقالهخدمات ک 73122

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره بولدوزر 73122

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره بیل مکانیکی 73122

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تاورکرین 73122
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   تفریحی خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات 73240

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات حفاری 73129

   آب  روی  ورزشی خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات 73240

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تراکتور 73121

 خدمات کرایه یا اجاره تریلی، بدون راننده 73112

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره جرثقیل 73122

 خدمات کرایه یا اجاره در رابطه با وسایل نقلیه حمل کاال بدون راننده 73112
 خدمات کرایه یا اجاره دوچرخه 73240
  یا اجاره ساختمان اداری خدمات کرایه 72112
  یا اجاره ساختمان تجاری خدمات کرایه 72111
  یا اجاره ساختمان تجاری و اداری خدمات کرایه 72112
  یا اجاره ساختمان صنعتی ت کرایهخدما 72112
   یا اجاره ساختمان مسکونی خدمات کرایه 72111
 . است  کاربری عمده آن مسکونی  با چند کاربری که های  یا اجاره ساختمان خدمات کرایه 72111
   یا اجاره سوئیت مسکونی خدمات کرایه 72111
 خدمات کرایه یا اجاره سواری، بدون راننده 73111
   تفریحی های خدمات کرایه یا اجاره قایق 73240
   یا اجاره کارخانجات خدمات کرایه 72112
   آب  روی  اسکی خدمات کرایه یا اجاره کفش 73240
 صندوق خدمات کرایه یا اجاره گاو 73123

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره گریدر 73122

 یقیخدمات کرایه یا اجاره لوازم موس 73240
 خدمات کرایه یا اجاره لوازم ورزشی 73240

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره لودر 73122

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین جوشکار 73122

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین زیراکس 73123

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین فتوکپی 73123

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ماشین گودبرداری 73122

  بدون اپراتور–تحریر خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73123

  بدون اپراتور–های محاسباتی خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73123

  استقرار کاروان های  یا اجاره ماهانه یا ساالنه مکان خدمات کرایه 72112
   اداری  کرایه یا اجاره مبلمانخدمات 73123
 خدمات کرایه یا اجاره مبلمان و سایر وسایل خانوار 73230
  های مسکونی  یا اجاره محل خدمات کرایه 72111
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  و نقل زمینی بدون راننده خدمات کرایه یا اجاره مربوط به سایر تجهیزات حمل 73114
 وط به وسایل نقلیه ریلی بدون رانندهخدمات کرایه یا اجاره مرب 73113
   کشاورزی  مستغالت  یا اجاره خدمات کرایه 72112
   متحرک های  استقرار خانه های  یا اجاره مکان خدمات کرایه 72111
 خدمات کرایه یا اجاره موتورسیکلت 73240

  بدون راننده–بوس خدمات کرایه یا اجاره مینی 73114

 ا اجاره میز و صندلیخدمات کرایه ی 73230

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره نقاله 73122

 خدمات کرایه یا اجاره وانت، بدون راننده 73111
   یا اجاره ویالهای مسکونی خدمات کرایه 72111
  یا اجاره انبار سرپوشیده خدمات کرایه 72112
 خدمات کرایه دی وی دی 73220
 یدئوخدمات کرایه نوار و 73220
 خدمات کرایه یا اجاره استخر شنا 72112
 خدمات کرایه یا اجاره انبار رو باز 72112
 خدمات کرایه یا اجاره انواع ظروف 73230
 خدمات کرایه یا اجاره باغ یا ویال برای برگزاری مراسم 72112
 خدمات کرایه یا اجاره پارکینگ 72112
 های توقیفی ومبیلخدمات کرایه یا اجاره پارگینگ ات 72112
 خدمات کرایه یا اجاره پاساژ 72112

  بدون اپراتور–گیری و کنترل خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات اندازه 73129

  بدون اپراتور–های نفتی خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات حوزه 73129

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات معدنی 73129

 ایه یا اجاره تجهیزات وسایل ارتباط جمعیخدمات کر 73125
 خدمات کرایه یا اجاره دستگاه فاکس 73125
 خدمات کرایه یا اجاره دفترهای اداری 72112
 خدمات کرایه یا اجاره دفترهای بازرگانی 72112
 خدمات کرایه یا اجاره رستوران 72112
 خدمات کرایه یا اجاره زمین تنیس 72112
 یه یا اجاره زمین فوتبالخدمات کرا 72112
 خدمات کرایه یا اجاره زمین گلف 72112

  بدون اپراتور–خدمات کرایه یا اجاره ژنراتور و توربین 73129

 خدمات کرایه یا اجاره سالن برگزاری مراسم 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سالن تئاتر 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سالن سینما 72112
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 خدمات کرایه یا اجاره سالن نمایشگاه 72112
 های ورزشی خدمات کرایه یا اجاره سالن 72112
 خدمات کرایه یا اجاره سوله 72112
 خدمات کرایه یا اجاره گاراژ اختصاصی 72112
 خدمات کرایه یا اجاره لوازم آشپزی 73230

  بدون اپراتور–ابزار خدمات کرایه یا اجاره ماشین 73129

 خدمات کرایه یا اجاره مغازه 72112
 های شهرداری خدمات کشتارگاه 91111
  فانوس های  کشتی خدمات 67300
 بینی خدمات کف 97990
   چوبی های  کف سابی خدمات کف 54750
 ورزشی) های کمیته(های  خدمات کلوب 96520
 ها و مراکز چندمنظوره خدمات کلوپ 95999
 لی برای دولتخدمات کلی پرسن 91141
 خدمات کلینیک پزشکی 93122
 خدمات کلینیک دندانپزشکی 93123
 خدمات کمپسیون امور بانوان 95991
  کمک حقوقی خدمات 91270
 خدمات کمک ناوبری 67300
 خدمات کمیسیون امور بانوان استان 91111
 خدمات کنترل از طریق زنگ خطر 85230
 شهرخدمات کنترل اماکن عمومی  91111
   هوایی  ترافیک  برخاستن خدمات کنترل 67720
 مسافری بین شهری) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67510
 آهن مسافری راه) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67400
 مسافری شرکت واحد) ترمینال(خدمات کنترل پایانه  67510
 خدمات کنترل ترافیک هوایی 67720
 ردد قطارهاخدمات کنترل ت 67400
 آهن خدمات کنترل تقاطع جاده و راه 67400
 آهن خدمات کنترل خط راه 67400
 خدمات کنترل خطوط هوایی هواپیماها 67720
 های ارزی کشور در سررسیدهای مربوط ها و پرداخت خدمات کنترل شرایط قراردادها و نگهداری حساب دریافت 71100
  هوایی   فرود ترافیک خدمات کنترل 67720
 های عمرانی خدمات کنترل کیفی پروژه 83321
 خدمات کنترل مسیر حرکت قطارها 67400



989 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات کنفرانس اینترنتی 84290
 خدمات کنفرانس صوتی 84160
 خدمات کودکستان 92110
  کوهبری خدمات 54330
 )هوشمند(خدمات کیف پول الکترونیکی  71100
 یخدمات گازکش 54640
 کاری مجدد جنگل خدمات گپه 86140
 خدمات گچ اندود کردن نمای بیرونی ساختمان 54720
 کاری خدمات گچ 54720
 کاری نمای بیرونی ساختمان خدمات گچ 54720
 های مالی خدمات گردآوری صورت 82213
 های حمل مسافر بوس خدمات گرفتن عوارض از مینی 91111
 حمایتیهای ویژه  خدمات گروه 95992
 خدمات گزارش اعتبار 85910
  جهت تماشای مناظر  گشت هوایی خدمات 66120
 خدمات گشت وبازرسی امنیتی 85250
  یا قرارداد الزحمه  حق بر اساس) تور(های کامل   گشت خدمات 67811
 خدمات گفتاردرمانی 93191
 خانه شهرداری خدمات گل 91111
 داریکاری میادین شهر خدمات گل 91111
 زنی  گمانه خدمات 54320
 خدمات گواهی امضا 82130
  گودبرداری خدمات 54330
  شناور های  گویه خدمات 67300
 خواران خدمات گیاه 95991
 خدمات البراتوار عکاسی 83820
  ساختمان کاری   الکل  الک خدمات 54730
  الیروبی چاه و قنات خدمات 54341
 کشی خدمات لجن 94120
  مطبوع  با خدمات نصب تهویه  مرتبط کشی خدمات لوله 54632
  با خدمات نصب سرماساز  مرتبط کشی خدمات لوله 54632
   با خدمات نصب سرمایش  مرتبط کشی خدمات لوله 54632
  با خدمات نصب گرماساز  مرتبط کشی خدمات لوله 54631
 کشی آب خدمات لوله 54621
  مرکزی  کنترل گرمایش  های ستمکشی سی خدمات لوله 54631



 990 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کشی شوفاژ  لوله خدمات 54631
 خدمات لیزینگ 71100

  تسهیالت–خدمات لیزینگ 71100

 خدمات ماساژفیزیکی 93191
 آالت و تجهیزات تخصصی پزشکی، ابزارآالت اپتیکی و ابزار دقیق خدمات ماشین 87350
 دهکنن های سرگرم خدمات ماشین 96930
 )حفاظت شده(های مسلح   خدمات ماشین 85240
 های مسلح حفاظتی  خدمات ماشین 85240
 خدمات مالی 71532
 خدمات مامایی 93191
 خدمات ماموگرافی 93191
 خدمات مانور قطارها 67400
 های کشورهای خارج خدمات مبادله و نگاهداری نمونه اسکناس و مسکوکات کشور و بانک 71100
 خدمات متخصصین قانونی 85990
 بندی نشده در جای دیگر خدمات متخصصین مشاور طبقه 85990
 خدمات مجامع دانشجویی 95993
 خدمات مجتمع خدمات توانبخشی 93329
 خدمات مجلس شورای اسالمی 91111
 ها خدمات محافظت از اشخاص و مکان 85290
 خدمات محافظت در برابر سرقت مغازه 85210
 دمات محافظتی، خصوصیخ 85250
 خدمات محافظین افراد 97910
 خدمات محدود ارتباط راه دور 84121
 خدمات محل اسکان اتباع خارجی اردوگاه 91111
 های شهرداری خدمات محل پارکینگ و نگهداری از ماشین 91111
 های پارک خدمات محل 67530
   سرو کیک های  محل خدمات 63290
 تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباطخدمات محلی  84121
 خدمات محلی تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط 84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده 84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت 84121
 ابت مسکونی بر اساس سرویس شمارندهخدمات محلی تلفن معمولی ث 84121
 خدمات محلی تلفن معمولی ثابت مسکونی بر اساس نرخ ثابت 84121
 خدمات محلی تلفن همراه 84131
 سازی  محوطه خدمات 54320



991 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بانی خدمات محیط 94900
 آموزان استثنایی ابتدایی خدمات مدارس دانش 92190
 کشوریخدمات مدیریت ارشد  91111
 الزحمه یا قرارداد خدمات مدیریت امالک مسکونی بر اساس پرداخت حق 72211
 خدمات مدیریت بهینه ذخایر ارزی 71100
 سازی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی ن خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختما 83323
 سازی بناها خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان 83321
 ها سازی سایر پروژه  مدیریت پروژه در مورد ساختمانخدمات 83329
 سازی مربوط به کارهای مهندسی شهری خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان 83322
 خدمات مدیریت تسهیالت کامپیوتری 83150
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات مدیریت رسیدگی به امور مستأجران بر اساس 72211
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  هستند بر اساس  عمدتاً غیر مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های ساختمان  خدمات مدیریت 72212
  یا قرارداد الزحمه  حق  هستند بر اساس  عمدتاً مسکونی  که  چندواحدی  آپارتمانی های  ساختمان خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  پرداخت حق  هستند بر اساس  عمدتاً غیر مسکونی  که ه چندمنظور های  ساختمان خدمات مدیریت 72212
 خدمات مدیریت سیاسی دهستان 91111
 خدمات مدیریت فنی و عمرانی شهرداری 91111
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس های مسکونی  محل خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  تجاری  مستغالت خدمات مدیریت 72212
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  صنعتی  مستغالت خدمات مدیریت 72212
 الزحمه یا قرارداد خدمات مدیریت مستغالت غیر مسکونی بر اساس پرداخت حق 72212
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  کشاورزی  مستغالت خدمات مدیریت 72212
  قرارداد  یا الزحمه  حق ، مسکونی بر اساس  متحرک های  استقرار خانه های  مکانخدمات مدیریت 72211
 خدمات مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهری 91111
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس  مشترک  با مالکیت  مسکونی  واحدهای خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق ر اساس ب های آپارتمانی  واحد خدمات مدیریت 72211
  یا قرارداد الزحمه  حق  بر اساس های ویالیی  واحد خدمات مدیریت 72211
 خدمات مدیریت اوراق بهادار 71531
 های مالی خدمات مدیریت دارایی 71531
 خدمات مذهبی برای فوت 95910
 خدمات مذهبی غسل تعمید 95910
 ئت خانهخدمات مذهبی مطالعه و قرا 95910
 ها خدمات مراقبت از روستا 91111
   در خانه  بستری  از مادران خدمات مراقبت 93193
 های ساحلی خدمات مراقبت از نورافکن 67610
 روزی از کودکان و نوجوانان  غیر شبانه خدمات مراقبت 93321



 992 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  از تولد  پس  پزشکی های خدمات مراقبت 93191
  قبل از تولد  پزشکی های  مراقبتخدمات 93191
   و نوجوانان معلول  از کودکان روزی  غیر شبانه های خدمات مراقبت 93321
 ها سرپرست شهرداری خدمات مراکز سالمندان و کودکان بی 91111
 ها خدمات مراکز گسترش خدمات تولید و عمرانی استانداری 91111
 خدمات مراکز مکالمات تلفنی 85931
 های تفریحی خدمات مراکز و خانه 63191
 خدمات مربوط به اخذ گذر نامه   68113
 خدمات مربوط به اخذ گواهی نامه   68113
 خدمات مربوط به اداره امور باند پرواز فرودگاه 67710
  پرواز های خدمات مربوط به اداره امور محوطه 67710
 خدمات مربوط به ارزشیابی و ارتقای پرسنل 91141
 خدمات مربوط به آشیانه هواپیما 91134
 آموز خدمات مربوط به آموزش حیوانات دست 97990
   عمومی  و امنیت  به انتشار اطالعات در مورد نظم  مربوط خدمات 91290
 خدمات مربوط به ایجاد و تعیین مکان برای تبلیغات 83610
 خدمات مربوط به باند فرودگاه 91134
 های زیرزمینی  به بررسیخدمات مربوط 83520
 های سطح زمین خدمات مربوط به بررسی 83530
 بینی هوا های پیش خدمات مربوط به بررسی 83550
 های هواشناسی خدمات مربوط به بررسی 83550
     شده  گواهی های خدمات مربوط به بسته  68113
 های مسافربری خدمات مربوط به پایانه 91134
  به تبیین و نظارت بر قوانین مربوط به اکتشافخدمات مربوط 91133
  ملی  پست  تشکیالت خدمات مربوط به تجزیه نامه ها و مبادالت پستی توسط  68111
 خدمات مربوط به تسهیالت انتقال آب 91134
 خدمات مربوط به تسهیالت بهداشتی در واحد مسکونی به استثنای خدمات بیمارستانی 93193
 وط به تعویض گواهی نامه خدمات مرب  68113
 خدمات مربوط به تهیه نقشه زمین 83530
 خدمات مربوط به جلوگیری از رسوب لجن 94120
 گذاری خدمات مربوط به حصارکشی و نرده 54770
 خدمات مربوط به خودرو  68113
 خدمات مربوط به دفع فاضالب 94110
 گیر ی سیلها خدمات مربوط به دفع فاضالب از طریق کانال 94120
 خدمات مربوط به دفن و کفن 97320



993 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مربوط به دندان مصنوعی 93123
 آهن خدمات مربوط به راه 91134
 های منقول و تجهیزات مربوط به حمل و نقل هوایی خدمات مربوط به سایر سازمان 91134
 خدمات مربوط به سالمتی جسمانی 97230
 ه شهرسازی شهرداریخدمات مربوط ب 91111
 خدمات مربوط به ضبط صدا 96111
 بندی مشاغل خدمات مربوط به طبقه 91141
  ملی  پست  تشکیالت خدمات مربوط به عملیات پستی توسط  68111
 خدمات مربوط به فروش کتاب، روزنامه، مجله و نشریات   68113
 خدمات مربوط به قبول آگهی جهت درج در روزنامه   68113
 خدمات مربوط به کارت سهمیه فشنگ   68113
 خدمات مربوط به کارت مجوز حمل سالح  68113
 خدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کارکنان پرستاری 85124
 خدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کارکنان پشتیبانی اداری و سایر کارکنان 85121
 رکنان صنعتی یا بازرگانیخدمات مربوط به کاریابی برای تأمین کا 85123
 های اقتصادی خارجی خدمات مربوط به کمک 91220
 های نظامی خارجی خدمات مربوط به کمک 91230
 های هوانوردی خدمات مربوط به کمک 91134
 خدمات مربوط به گزینش پرسنل 91141
 ها و سوزاندن جسد خدمات مربوط به گورستان 97310
 های روزانه از اطفال مهد کودک بتخدمات مربوط به مراق 93321
 ها ها و زهکش  از آبریزگاه خدمات مربوط به مرمت و نگهداری 94390
 خدمات مربوط به معالجه و درمان آبزیان 93290
 خدمات مربوط به معالجه و درمان زنبورها 93290
 خدمات مربوط به مهندسی آب 83359
   شده خدمات مربوط به نامه های گواهی  68113
 خدمات مربوط به واکسیناسیون طیور 93290
 خدمات مرتبط با پرورش و تکثیر ماهی خوراکی در کارگاه یا مزرعه 86150
 خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن 86210
 خدمات مرتبط با فعالیت جنگلداری و قطع اشجار 86140
 خدمات مرتبط با فعالیت شکار 86130
  فعالیت کاشت و برداشت محصولخدمات مرتبط با 86110
 خدمات مرتبط با فعالیت ماهیگیری 86150
 خدمات مرتبط با ماهیگیری و صید آبزیان 86150
 خدمات مرکز آموزش شهرداری 91111



 994 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مرکز آموزش و توانبخشی ذهنی 93329
 خدمات مرکز پذیرش، درمان و بازتوانی معتادان خودمعرف 93329
 های شهری شهرداری خدمات مرکز حمل و تخلیه زباله 91111
 زده خدمات مرکز ستاد بازسازی مناطق جنگ 91111
 خدمات مزارعه 71100
 خدمات مسافربرهای راهی 64322
 خدمات مساقات 71100
 خدمات مستخدم شخصی 98000
 خدمات مسیری مسافربرهای شخصی 64322
 های استان خدمات مشارو فنی شهرداری 91111
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات مشاور امالک و مستغالت بر اساس 72230
 خدمات مشاوره آمارشناسان 83139
 افزار ها و نرم خدمات مشاوره ای سیستم 83142
 خدمات مشاوره بازنشستگی 71690
 خدمات مشاوره برای پیشگیری از تعدی به کودکان 93322
 یخدمات مشاوره تخصص 85220
 خدمات مشاوره تضمینی 85220
  یا قرارداد الزحمه  حق خدمات مشاوره تهیه مسکن بر اساس 72230
 های قانون های دادرسی قضایی در خصوص سایر زمینه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در روش 82119
 های مدیره، غیره هیئت قضایی،  های داوری شبه  های کیفری هیئت خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در رویه 82120
 های مختلف قانون جنایی خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه  82111
 گذاری خدمات مشاوره در امور سرمایه 71551
 های آماری خدمات مشاوره در زمینه 83139
 شناسی خدمات مشاوره روان 93199
 های آب خدمات مشاوره سازه 83332
 ها فزار و هماهنگی سیستما خدمات مشاوره سخت 83141
  سفر  مشاوره خدمات 67813
 خدمات مشاوره فنی ساختمانی 83331
 ITخدمات مشاوره فنی  83142
 خدمات مشاوره مالی 71551
 خدمات مشاوره مدیریت و سیستم 83149
 خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی 83113
 افزار خدمات مشاوره مربوط به نرم 83142
 خدمات مشاوره معماری و تهیه نقشه اولیه 83211
 خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای بناها 83331



995 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای سایر پروژه 83339
 خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای کارخانه و فرایندهای صنعتی 83333
 دمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه برای کارهای مهندسی عمرانخ 83332
 ها ریزی مالیات مربوط به به شرکت خدمات مشاوره و طرح 82310
   قید التزام  به  افراد آزاد شده  به  شده ای ارائه  مشاوره خدمات 93329
 .برند  سرمی  به ق تعلی  دردوره  که  افرادی  به  شده ای ارائه  مشاوره خدمات 93329
  به مددجویان ای ازدواج  مشاوره خدمات 93329
 ای امنیتی خدمات مشاوره 85220
 )پیشگیری از گسستگی خانواده(های دارای اختالف   خانواده  به ای  مشاوره خدمات 93322
 )مورد سوء استفاده(دیده اجتماعی   به کودکان آسیب ای  مشاوره خدمات 93322
   پزشکی ای  مشاوره اتخدم 93121
  کودکان  پزشکی ای  مشاوره خدمات 93122
  زایمان ای  مشاوره خدمات 93191
  شناسی عصب ای   مشاوره خدمات 93122
   اطفال  رشد  به  مربوط ای  مشاوره خدمات 93322
 افزار کامپیوتر ای مربوط به نصب سخت خدمات مشاوره 83141
 محیطی یستای ز خدمات مشاوره 83131
 ای مدیریت بازاریابی خدمات مشاوره 83114
 ای مدیریت تولید خدمات مشاوره 83115
 ای و مدیریت عمومی خدمات مشاوره 83111
 ای و مدیریت مالی خدمات مشاوره 83112
 ای و مدیریت منابع انسانی خدمات مشاوره 83113
 خدمات مشورت مالی 71551
  و قبل از طراحیخدمات مشورتی معماری 83211
 خدمات مشورتی و عمرانی روستا 91111
 خدمات مطالعه تصویری تلفن ثابت 84122
 خدمات مطب پزشکی تخصصی 93122
 خدمات مطب پزشکی عمومی 93121
 خدمات مطب پوست و مو 93122
 پزشکی خدمات مطب چشم 93122
 خدمات مطب خون و انکولوژی 93122
 خدمات مطب ریوی 93122
 خدمات مطب زنان و زایمان 93122
 خدمات مطب غدد و متابولیسم 93122
 خدمات مطب کلیه و مجاری ادرار 93122



 996 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات مطب گوارش 93122
 خدمات مطب گوش، حلق و بینی 93122
 خدمات مطب متخصص قلب وعروق 93122
 خدمات معادل آموزش کاردانی 92310
 زش کارشناسی ارشد کارکنانخدمات معادل آمو 92310
 خدمات معادل آموزش کارشناسی کارکنان 92310
 ها خدمات معالجه و درمان انواع دام 93220
 خدمات معالجه و درمان حیوانات وحشی و پرندگان 93290
 خدمات معالجه و درمان طیور 93290
 خدمات معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 91111
  شهرداری–ور اجتماعی و حمل و نقل و ترافیکخدمات معاونت ام 91111
 )فرهنگسرا، سینما و تئاترهای زیر نظر شهرداری(خدمات معاونت امور فرهنگی و هنری شهرداری  91111
 خدمات معاونت خزانه استان 91111
 خدمات معاونت عمرانی استانداری 91111
 ای خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده 83564
 اندازها ات معماری چشمخدم 83222
 خدمات معماری زیباسازی 83222
 خدمات معماری فضای سبز 83222
 اندازها ریزی شهری و خدمات معماری چشم خدمات معماری و برنامه 83221
 سازی تابلوها خدمات معماری برای فراهم 83219
 خدمات مقابله با سیل و بالیای طبیعی 91260
   خاک سازی  مقاوم خدمات 54230
   ساختمان در برابر رطوبت سازی  مقاوم خدمات 54530
 way calling-3خدمات مکالمه کنفرانس  84122
 خدمات مکانوتراپی 93191
  (gps)یابی رادیویی  خدمات مکان 67300
 خدمات مناطق ثبت احوال 91111
 خدمات مناطق محروم 91111
 خدمات منشی تلفنی 85931
 call answerتلفنی خدمات منشی  84132
 call answerخدمات منشی تلفنی تلفن ثابت  84122
 خدمات مهندسی برای بناها در حین مرحله ساخت و نصب 83351
 خدمات مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی در حین مرحله ساخت و نصب 83353
  و نصبخدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران در حین مرحله ساخت 83352
 خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی شهری 83351



997 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های آبرسانی و تأسیسات بهداشتی خدمات مهندسی برای طرح 83352
 های ایجاد صنایع تولیدی خدمات مهندسی برای طرح 83353
 سازی و نصب وسایل ها در حین مرحله ساختمان خدمات مهندسی جهت سایر پروژه 83359
 خدمات مهندسی طراحی شهرسازی 83342
 های طراحی خدمات مهندسی مربوط به پروژه 83343
 خدمات موتوری شهرداری خدمات شهری 91111
 خدمات موزه آستان قدس رضوی 96411
 خدمات موزه جنگ 96411
  خانه کشتی خدمات موزه 96411
 خدمات موزه شهدا 96411
 خدمات موزه فرش 96411
 موزه قرآنخدمات  96411
 های اقوام مختلف خدمات موزه لباس 96411
 خدمات موزه ملی ایران 96411
 خدمات موزه ملی بانک 96411
 خدمات موزه نجوم 96411
 خدمات موزه هنرهای معاصر 96411
 ها و اماکن تاریخی ها بجز ساختمان خدمات موزه 96411
 های تاریخ طبیعی خدمات موزه 96411
 )…پست، پول، تمبر، اتومبیل، صنعت برق و(های تخصصی  موزهخدمات  96411
 های تکنولوژی خدمات موزه 96411
 های جواهرات خدمات موزه 96411
 …های ظروف نقره، سرامیک و خدمات موزه 96411
 های نظامی خدمات موزه 96411
 های هنر خدمات موزه 96411
   کردن  مومیایی خدمات 97320
 بار ادین میوه و ترهخدمات می 91111
 خدمات ناحیه شهرداری خدمات عمومی شهری 91111
   چوبی کاری  نازک خدمات 54760
   فلزی کاری  نازک خدمات 54760
 کاری و درودگری خدمات نازک 54760
  قبر  نبش خدمات 97320
 های داخلی خدمات نجات شناور در آب 67630
 ساحلیهای  خدمات نجات شناور در آب 67630
  های ماورای اقیانوس خدمات نجات شناور در آب 67630



 998 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات نجات کشتی و شناورسازی مجدد 67630
 افزار اریژینال خدمات نرم 83150
 کاری جنگل خدمات نشاء 86140
  گذارکانال  نشانه خدمات 67300
 الزحمه یا قرارداد خدمات نشر بر اساس حق 89110
 مات نصب آبپاشخد 54621
 خدمات نصب آبگرمکن 54631
   برقی خدمات نصب اتصاالت 54611
 خدمات نصب آزبست 54590
 خدمات نصب آسانسور 54691
 برقی خدمات نصب آسانسور و پله  54691
 گیر خدمات نصب آفتاب 54699
 های مسکونی خدمات نصب آنتن ساختمان 54614
  ونی مسکونیهای تلویزی خدمات نصب آنتن 54614
  ای مسکونی های ماهواره خدمات نصب آنتن 54614
 ها خدمات نصب ایوان 54760
 کاری دیواری خدمات نصب آیینه 54710
  ها خدمات نصب باالبر 54691
 قگیرها برِنصبخدمات  54614
  جا شونده  جا به  های خدمات نصب پارتیشن 54760
  خدمات نصب پارکت 54750
   نصب پردهخدمات 54699
 ای های کرکره خدمات نصب پرده 54699
 های لوردراپه خدمات نصب پرده 54699
 ها  دری خدمات نصب پشت 54760
 ها  برقی خدمات نصب پله 54691
 های داخلی خدمات نصب پله 54760
  های فرار از آتش خدمات نصب پله 54691
  خدمات نصب پنجره 54760
  بام  خدمات نصب پوشش 54530
  دیوارها  نصب پوشش تزیینی خدمات 54740
  تغییر دیوار  قابل های خدمات نصب پوشش 54750
   تغییر کف  قابل های خدمات نصب پوشش 54750
  روهای متحرک خدمات نصب پیاده 54691
 بورد خدمات نصب تابلو اعالنات و بیل 54699



999 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 اییهای راهنم خدمات نصب تابلو 54210
   سنگین  برقی خدمات نصب تجهیزات 54619
  گرمایشی غیر برقی خدمات نصب تجهیزات 54631
  مرکزی کنترل گرمایش های خدمات نصب تجهیزات سیستم 54631
 خدمات نصب ترانسفورماتور برق در داخل بنا 54611
  خدمات نصب تراورس 54210
 خدمات نصب تراولیتور 54691
 های سانترال ب تلفن نص خدمات 54611
  های چاه خدمات نصب تلمبه 54341
 های آب برای خاموش کردن آتش کننده خدمات نصب تنظیم 54621
 خدمات نصب تهویه مطبوع 54632
 خدمات نصب تور 54699
  بتونی های خدمات نصب جدول 54210
  درب های خدمات نصب چارچوب 54760
  یهای راهنمای خدمات نصب چراغ 54210
   بتونی خدمات نصب حصارهای 54770
   چوبی خدمات نصب حصارهای 54770
  سیمی خدمات نصب حصارهای 54770
   فایبرگالس خدمات نصب حصارهای 54770
  فوالدی خدمات نصب حصارهای 54770
  کابلی خدمات نصب خطوط تلویزیون 54614
 خدمات نصب در بازکن برقی 54611
  ها ورودی ربخدمات نصب د 54760
 )  شده فوالدگذاری (  شده  تقویت های خدمات نصب درب 54760
   ضد آتش های خدمات نصب درب 54760
  گاراژ های خدمات نصب درب 54760
 ای های شیشه خدمات نصب در 54710
  دور آهن راه های برق برای راه خدمات نصب دکل 54242
  دور و راههای برق برای متر خدمات نصب دکل 54242
  دور های برق فشار قوی راه خدمات نصب دکل 54242
  خدمات نصب دیوار گچی 54720
 خدمات نصب رادیو، تلویزیون و لوازم و تجهیزات ارتباطی 87340
 بندی نشده در جای دیگر خدمات نصب سایر کاالهای طبقه 87390
 ها بان خدمات نصب سایه 54699
  یزات آشپزخانهخدمات نصب سایر تجه 54760



1000 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  دیوار  نصب سرامیک خدمات 54740
  کف  نصب سرامیک خدمات 54740
 خدمات نصب سرماساز 54632
   کاذب های خدمات نصب سقف 54760
  خدمات نصب سنگ گچ 54720
   آهن خط بانی خدمات نصب سوزن 54210
 خدمات نصب سیستم سپتیک 54342
 ستم مخابراتی و رادار در ساختمانخدمات نصب سی 54611
 های ارتباطی در ساختمان خدمات نصب سیستم 54611
  کشی چاه  لوله های خدمات نصب سیستم 54341
   آتش های هشداردهنده خدمات نصب سیستم 54612
 های هشداردهنده سرقت خدمات نصب سیستم 54613
 های روشنایی خدمات نصب سیستم 54619
 ها کننده نور راه صب سیستم منور و منعکسخدمات ن 54210
 کننده های برج خنک خدمات نصب سیستم 54632
  دفترها  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  مرکز کامپیوتر  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  مغازه  مطبوع های تهویه خدمات نصب سیستم 54632
  واحد مسکونی  مطبوع  تهویههای خدمات نصب سیستم 54632
 های مراقبت بهداشتی خدمات نصب سیستم 54621
  رادیاتور های خدمات نصب شبکه 54760
  خدمات نصب شیشه 54710
  پنجره خدمات نصب شیشه  54710
 خدمات نصب شیشه روکار ساختمان 54710
 عتیآالت و تجهیزات صن خدمات نصب صنعتی، تولیدی و تعمیر ماشین 87321
 خدمات نصب عالئم 54699
 کوئل خدمات نصب فن 54632
    تزیینی های  خدمات نصب قاب 54760
  دور های برق زیردریایی راه خدمات نصب کابل 54242
  دور های برق زیرزمینی راه خدمات نصب کابل 54242
   آشپزخانه خدمات نصب کابینت 54760
  دیوارها کاری  نصب کاشی خدمات 54740
   کف کاری  نصب کاشی خدمات 54740
   آکوستیک های خدمات نصب کاشی 54740
  سرامیکی های خدمات نصب کاشی 54740



1001 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  سیمانی های خدمات نصب کاشی 54740
  خدمات نصب کاغذ دیواری 54750
 .هایی که جزو اجزای اساسی ساختمان نیست خدمات نصب کاال 54699
 های بتنی نصب کفپوشخدمات  54740
 های سنگی خدمات نصب کفپوش 54740
  پالستیکی های  خدمات نصب کف 54750
 خدمات نصب کنتور گاز 54640
 خدمات نصب کنتورها برقی 54611
 خدمات نصب کولر 54632
 ساخته بری پیش خدمات نصب گچ 54720
  نصب لوازم عرضه اکسیژن در بیمارستان خدمات 54640
   نصب لوازم عرضه سایر انواع گازها دماتخ 54640
 خدمات نصب لوازم گازی 54640
 های آب سرد خدمات نصب لوله 54621
 های آب گرم خدمات نصب لوله 54621
 آالت اداری و حسابداری و کامپیوترها خدمات نصب ماشین 87330
 ی دیگربندی نشده در جا آالت و لوازم الکتریکی طبقه خدمات نصب ماشین 87360
  خدمات نصب محافظ پنجره 54760
  درب خدمات نصب محافظ 54760
 آالت و تجهیزات خدمات نصب محصوالت فلزی ساخته شده به استثنای ماشین 87310
 خدمات نصب مکالیوم 54750
 خدمات نصب موزاییک 54740
 خدمات نصب نرده 54770
 خدمات نصب هر نوع جاده موقت 54400
 نصب هواکش و هواسازخدمات  54632
 کشی برق خدمات نصب و سیم 54611
 خدمات نصب یونیت هیتر 54631
 خدمات نظارت امنیتی و اجتماعی 91111
 خدمات نظارت بر ادارات دهستان 91111
 خدمات نظارت بر ادارات صدور پروانه کسب 91111
 بخشداریخدمات نظارت بر امنیت و رسیدگی بر مسائل و مشکالت مردمی  91111
 خدمات نظارت بر امور پیمانکاران شهرداری و کارهای اجرایی و ستاد رفع سد معبر 91111
 خدمات نظارت بر بازارهای مالی 71542
 ها و مؤسسات اعتباری خدمات نظارت بر ثبات و سالمت بانک 71100
 اه خدمات نظارت بر حسن عملکرد نظام جامع پرداخت و جریان صحیح پرداخت 71100



1002 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   بر ذخایر طبیعی خدمات نظارت 96422
 خدمات نظارت بر ساخت ساختمان 83329
 های لیزینگ های تعاونی اعتبار و شرکت ها، شرکت الحسنه، صرافی های قرض خدمات نظارت بر صندوق 71100
 خدمات نظارت بر عرضه کاال و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی  91138
 ت نظارت بر عملکرد رهبریخدما 91111
 خدمات نظارت بر عملکرد مجلس 91111
 خدمات نظارت بر ورود و خروج غیر قانونی پول داخلی و ارز 71100
 ها و مؤسسات اعتباری خدمات نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک 71100
 خدمات نظارتی ارتباطات 91240
 خدمات نظارتی امور مهندسی 91240
 ت نظارتی ترابریخدما 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی دریایی 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی زمینی 91240
 خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروی هوایی 91240
 های تحت فرماندهی خدمات نظارتی زمینی و سایر نیروهای و یگان 91240
 خدمات نظارتی کسب اطالعات 91240
 نظارتی مخابراتخدمات  91240
 ها و ملزومات خدمات نظارتی مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان 91240
 خدمات نظارتی نیروهای ذخیره و پشتیبانی  91240
 خدمات نظافت اختصاصی 85340
 خدمات نظافت شهری 94900
 خدمات نظافت عمومی 85330
 خدمات نظرسنجی 83700
 خدمات نقاشی 54730
  پالستیک ساختمان نقاشی  خدمات 54730
  روغنی ساختمان  نقاشی خدمات 54730
 های مهندسی  سایر ساخته  نقاشی خدمات 54730
  نقاشی وسایل دکوراسیون خدمات 54730
 کشی ساختمان خدمات نقشه 83311
 کشی لوله گاز خدمات نقشه 83319
 (On-line)های برخطی  خدمات نقشه 84300
 نتقال مبلمان خانگی و اداری و سایر کاالهاخدمات نقل و ا 64335
 خدمات نقلیه استانداری 91111
 خدمات نقلیه موتوری شهرداری 91111
 ها خدمات نگاهداری حساب سپرده قانونی بانک 71100



1003 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

اب وجوه ریالی مؤسسات المللی پول و مؤسسات مشابه و نگهداری حس خدمات نگاهداری حساب سهمیه ایران در صندوق بین 71100
 الذکر فوق

 ها ها و بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری های ریالی و ارزی دولت، شرکت خدمات نگاهداری حساب 71100
 خدمات نگهبانی 85250
 خدمات نگهبانی از فضای سبز شهرداری 91111
 خدمات نگهبانی ساختمان استانداری 91111
  اتباع خارجیخدمات نگهداری 91111
 ها و مراتع خدمات نگهداری از جنگل 94900
 خدمات نگهداری اموال شهرداری 91111
   جاده  نگهداری خدمات 54210
 ها  خیابان  نگهداری خدمات 54210
 ها خدمات نگهداری سیستم 83160
 سازی شهر خدمات نگهداری فضای سبز نظارت بر ساخت و سازها و پارک 91111
 نماها و زیباسازی شهر شهرداری ها و آب دمات نگهداری فضای سبز، طرح میدانخ 91111
 ای شهرداری های گلدانی و باغچه خدمات نگهداری گل و گیاه و فروش انواع گل 91111
 خدمات نگهداری و حفاظت از پارک 91111
 )بجز تعمیرات( نگهداری هواپیما  خدمات 67790
 مصلیها و  خانه خدمات نماز 95910
   سینمایی های  نمایش فیلم خدمات 96151
   ویدئویی  نوارهای خدمات نمایش 96152
 های هنری و نمایشی خدمات نمایش و تولید فعالیت 96220
 خدمات نمایندگی بخشداری 91111
 خدمات نمایندگی ثبت احوال 91111
 خدمات نمایندگی عالی دولت 91111
 ولت در منطقهخدمات نماینده سیاسی د 91111
 ها ها و گذرگاه پاشی خیابان نمک خدمات  94310
 (On-line)خدمات نمودارهای برخطی  84300
 برداری خدمات نمونه 67910
  گذاری   کف  به  نهایی مربوط خدمات 54750
 خدمات نوارمغزی 93191
  آهن خدمات نوسازی راه 54210
 زان و سایر هنرمندان بجز هنرمندان نمایشسا خدمات نویسندگان، شاعران، مجسمه 96320
    مسکن  خاص نیازهای خدمات  91123
 خدمات هدایت کشتی و پهلوگیری 67620
 ای به خانه خدمات هدایت برنامه تلویزیون ماهواره 84170



1004 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خدمات هرس شاخه درختان 86110
 خدمات همئوپاتی 93191
 )فرودگاه(خدمات هماهنگی پرواز  67720
 ها و مؤسسات مالی خارجی خدمات هماهنگی، تنظیم و برقراری روابط کارگزاری با بانک 71100
 خدمات هماهنگی پرواز 67720
 های پر مخاطره گذاری خدمات همکاری مالی و سرمایه 71512
 ای صدا و سیما خدمات هنرستان حرفه 92230
 خدمات هنرستان صنعتی 92230
 ای معلولین رستان فنی حرفهخدمات هن 92230
 ای استثنایی خدمات هنرستان فنی و حرفه 92230
 خدمات هنرستان کاردانش 92230
 خدمات هنرستان کشاورزی 92230
 خدمات هنرستان موسیقی 92230
 خدمات هنرستان نساجی 92230
 خدمات هنرستان هنر 92230
 خدمات هنرمندان نمایش 96310
 بینی وضع هوا ی و پیشخدمات هواشناس 83550
  ملی  پست  تشکیالت توسط    هوایی نامه پستی خدمات  68111
 خدمات هیئت کوهنوردی 96520
 خدمات واحد خدمات اجتماعی مجلس 91111
  ای  سکه های  لباسشویی خدمات واحد 97110
  یا قرارداد الزحمه  حق گری در خرید و فروش امالک بر اساس خدمات واسطه 72230
 ها، خدمات بیمه و خدمات بازنشستگی گذاری گری مالی، بجز بانکداری سرمایه خدمات واسطه 71100
  کفش زنی  واکس خدمات 97990
 خدمات واگذاری عمده استفاده از اینترنت 84210
 خدمات وام رهنی غیر مقیم 71100
 خدمات وام رهنی مقیم 71100
  مقاصد غیر تجاریخدمات وام غیر رهنی اشخاص برای 71100
 خدمات وام غیر رهنی برای اهداف تجاری 71100
 ها حساب شرکت خدمات ورشکستگی و تصفیه 82400
 خدمات ویژه تلفن ثابت 84122
 خدمات ویژه تلفن همراه 84132
  آهن های راه  ها بین ایستگاه کشی برای حرکت واگن خدمات یدک 64230
 ها ها در اطراف کارخانه واگنکشی برای حرکت  خدمات یدک 64230
 کشی به حوضچه و برعکس خدمات یدک 67620



1005 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   داخلی های  در آب  کشتی  تنه کشی خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب  کشتی  تنه کشی خدمات یدک 65140
    داخلی های  در آب  نفتی های کشی جراثقال  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب  نفتی های کشی جراثقال دکیخدمات  65140
   ماورای اقیانوس های  در آب  نفتی های کشی جراثقال  خدمات یدک 65140
  کش  یدک  غیر از کشتی  وسایلی  توسط کشی درکانال خدمات یدک 67610
   داخلی های  در آب  نفتی های کشی دکل  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب  نفتی های لکشی دک  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب  نفتی های کشی دکل  خدمات یدک 65140
   ساحلی های  شناور در آب های کشی سایر جراثقال  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  شناور در آب های کشی سایر جراثقال  خدمات یدک 65140
    داخلی های  شناور در آب های یرجراثقالکشی سا  خدمات یدک 65240
    داخلی های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب کشی شناورهای بالزده  خدمات یدک 65140
  داخلی  های  در آب  تمام مه نی  شناورهای کشی  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب تمام  نیمه  شناورهای کشی  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  در آب تمام  نیمه  شناورهای کشی  خدمات یدک 65140
  داخلی  های های الیروب در آب کشی شناور  خدمات یدک 65240
  ساحلی های ب در آبهای الیرو  کشی شناور  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های های الیروب در آب کشی شناور  خدمات یدک 65140
     داخلی های  در آب  حفاری های کشی گویه  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  در آب  حفاری های کشی گویه  خدمات یدک 65140
    داخلی های  شناور در آب های کشی گویه  خدمات یدک 65240
   ساحلی های  شناور در آب های کشی گویه  خدمات یدک 65140
   ماورای اقیانوس های  شناور در آب های  گویه کشی  خدمات یدک 65140
    داخلی های  در آب کشی لنج  خدمات یدک 65240
 های داخلی کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 65240
 ی ساحلی و ماورای اقیانوسها کشی و پیشرانی در آب خدمات یدک 65140
  بار  کردن  یکی خدمات 67910
 در زمینه اقتصاد) بنیادی(خدمات، تحقیق و توسعه پایه  81210
 ای در زمینه قانون مدنی خدمات، تحقیق و توسعه تجربه 81230
 ای در زمینه مدیریت کار و کسب خدمات، تحقیق و توسعه تجربه 81210
   سایر حیوانات  به  شده ه ارائ پزشکی خدمات 93290
   عمومی پزشکی خدمات 93121



1006 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  رانی ترمینال تاکسی خدمات 64321
 ها  زهکش کارگذاری خدمات 54622
   هوایی  ترافیک  شدن  نزدیک کنترل خدمات 67720
 های نوسازی شهری شهرداری خدمات 91111
 ات ارائه شده توسط خدم–)مستخدمین خانگی(خدمتکاران زن  98000
 خذمات معین کردن نقش در تئاتر 85990
 خربزه آتشین 01341

  بذر–خربزه 01530

 خربزه تاشکندی 01341
 خربزه خاقانی 01341
 )پاپایا(خربزه درختی  01310
 خربزه زابلی 01341
 خربزه زرد ایوانکی 01341
 آبادی خربزه شاه 01341
 خربزه شیرازی 01341
 بزه قصریخر 01341
 خربزه گرکاب 01341
 خربزه گرمساری 01341
 خربزه مشهدی 01341
 های همانند خربزه و میوه 01341
 خرپای فلزی 42110

 بندی  بسته–خرچنگ 85400

 بندی شده آوری و بسته خرچنگ عمل 21260
 )خانگی(خردکننده زباله  44816
 میوه های مورد مصرف در تهیه آب خردکننده 44514
 خردل 01430

  بذر–خردل 01530

 خرده پشم یا خرده موی بز، حیوانات 26140
   به  مربوط  مقررات  تنظیم  خدمات– فروشی خرده 91135
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی غیر فروشگاهی، سوخت و محصوالت مربوط به خرده 62491

  انواع نژادهای–خرگوش 02129

 خرما ارزق 01310
 استعمرانخرما  01310
 خرما آل مهتری 01310

  بذر–خرما 01530



1007 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی  بسته–خرما 85400

 خرما خاصویی 01310
 خرما خضراوی 01310
 خرما خالص 01310
 خرما خنیزی 01310
 خرما درهی 01310
 خرما دشتستان 01310
 خرما دیری 01310
 خرما ربی 01310
 خرما زرک 01310
 اهانیخرما ش 01310
 محمدی خرما شاه 01310
 خرما شهابی 01310
 خرما قصب 01310
 خرما قالویی 01310
 خرما کبکاب 01310
 خرما کروت 01310
 خرما لشت 01310
 خرما مصلی 01310
 خرما مضافتی 01310
 خرما هلیلی 01310
  هندی و جوزانجیان تازه یا خشک شدهخرما، انجیر، موز، نارگیل، گردو برزیلی، آناناس، خوج، انبه، گالبی 01310
 خرمای غنی شده 21520
 خرنوب 01231
 کاری العمل های تبلیغاتی بر اساس حق خرید یا فروش فضا یا زمان مربوط به آگهی 83620
 کاری العمل کنندگان بر اساس حق خرید زمان وسیله ارتباطی از طرف تبلیغ 83620
 کاری العمل های تبلیغاتی بر اساس حق های آگهی  طرف نمایندگیخرید زمان وسیله ارتباطی از 83620
 خرید وام 85920
 خشک کردن پسته 88111
 خشک کردن گوشت 88111

 بندی  بسته–خشکبار 85400

 بندی شده خشکبار بسته 21530
 بندی شده خشکبار پاستوریزه و بسته 21530
  چرمی  لباس خشکشویی 97120
  خزدار  لباس خشکشویی 97120



1008 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   منسوجات خشکشویی 97120
  منسوجات چرمی خشکشویی 97120
  منسوجات خزدار خشکشویی 97120
   مواد چرمی خشکشویی 97120
  مواد خزدار خشکشویی 97120
 کن خشک 44812
 )صورت گریز از مرکز به(های البسه  کننده خشک 44911
 خط چشم 35323
 کش چوبی خط 31914
 کش دیجیتال خط 48232
 سنج فلزی کش و گونیا و نقاله و زاویه خط 48232
   به  مربوط  اداری  خدمات–  و سایر تسهیالت  لوله خطوط 91134
 خالل انواع خشکبار 21530
 خالل پسته 21530
 خالل دندان چوبی 31914
 ها خالل سبزی 21390
 زمینی خالل سیب 21390
 خالل میوه 21550
 خالل هویج سرخ شده 21390
   سینمایی های  فیلم  برای  ویژه های  جلوه خلق 96142
   ویدئویی های  نوار فیلم  برای  ویژه های  جلوه خلق 96142
 BMCخمیر  35490
 خمیر آلومینوم 35490
 زمینی خمیر بادام 21520
 خمیر بتون 35490
 خمیر برنز 35490
 خمیر پیتزا 23710
 بندی شده  ترش بستهخمیر 23996
 خمیر خرما 21520
 خمیر دندان 35323
 خمیر رنگ 35120
 خمیر ریش 35323
 ها خمیر سبزی 21390
 گیری خمیر قالب 35290
 خمیر کاغذ از باگاس 32113



1009 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 خمیر کاغذ از چوب 32113
 صورت شیمیایی با درجات مختلف حل شدن خمیر کاغذ از چوب به 32111
 صورت شیمیایی غیر از انواع دارای درجات مختلف حل شدن خمیر کاغذ از چوب به 32112
 خمیر کاغذ از ساقه غالت 32113
 خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی 32113
 خمیر کاغذ از ضایعات نخل 32113
 خمیر کاغذ از کاغذ باطله و مقوا 32113
 خمیر کاغذ از لینتر پنبه 32113
 ذ جهت پوشک و نوار بهداشتی از لینتر پنبهخمیر کاغ 32113
 خمیر کاکائو 23610
 خمیر کاکائو، چربی گرفته شده یا نشده 23610
 خمیر ماهی 21240
 خمیر مرغ 21122
 خمیر میوه 21520
 خمیر و گرد جوشکاری 35490
 خمیربازی 38560

 بندی  بسته–خمیرترش 85400

 بندی انواع  بسته–خمیرمرغ 85400

 پخته نشده، پر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر) پاستا(خمیرهای غذایی  23710
 ، پخته شده، پر شده یا آماده شده به نحوی دیگر؛ کوسکوس)پاستا( خمیرهای غذایی  23720
 کننده فر خنثی 35323

  کرایه–خنچه عقد 73290

 خندان کردن پسته 88111
 یهای الکترونیک کننده دستگاه خنک 43912
   خدمات–خوابگاه کودکان دارای آسیب روحی 93319
   خدمات–خوابگاه کودکان نیازمند به نگهداری 93319
 های جوانان و خدمات مربوط خوابگاه 63193
   خدمات– خوانندگان 96310

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  چشمی های خواننده 73124

  اپراتور  بدون– یا اجاره ایه، کر  مغاطیستی های  خواننده 73124

 )گالبی وحشی(خوج  01310

  خدمات–خودپرداز 71100

 خودتراش 42914
 ) سی سی2500با ظرفیت موتور باالی (خودرو  49113
 ) سی سی2500 سی سی تا 750با ظرفیت موتور تا (خودرو  49113



1010 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ) سی سی750با ظرفیت موتور تا (خودرو  49113
 )پلیس(خودرو  49113
 )تاکسی(خودرو  49113
 )جیپ(خودرو  49113
 )سواری(خودرو  49113
 )لندرور(خودرو  49113
 )بوس مینی(خودرو  49112
 )بار وانت(خودرو  49114
 خودکار 38911
 خودنویس 38911
 خوراک آماده آبزیان 23310
 خوراک آماده دام 23310
 خوراک آماده سرد 23999
 وراک آماده شترمرغخ 23310
 زمینی خوراک سیب 21390
 )بر پایه غالت(های مخصوص صبحانه  خوراکی 23150
 خورشیدی 01510
  خدمات بیمارستان–خون و انکولوژی 93110
  خدمات مطب–خون و انکولوژی 93122
 خیار شور 21390
 خیش 44110

  بذر–خیار 01540

 خیار رسمی 01239
 ای خیار گلخانه 01239
  دائره المعارف  32220
   به  مربوط  اداری  خدمات–  حقوقی های دادگاه 91270
   به  مربوط  اداری  خدمات–  کیفری  حقوقی های دادگاه 91270
  اجرا  به  مربوط  اداری  خدمات–  مدنی  حقوقی های دادگاه 91270
  ایی امور اجر  به  مربوط  اداری ، خدمات  کیفری های دادگاه 91270
 بافی دار الکترو مکانیکی قالی 44621
 دارابی 01320
   خدمات–  جوانان دارالتأدیب 93319
  اداره – دارالمساکین 91280
 دارالوکاله، خدمات 82119
 دارایی، مدیریت 71532



1011 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ردادالزحمه یا قرا های بازنشستگی، مدیریت، بر اساس حق های مالی، صندوق دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد های تعاونی، مدیریت، بر اساس حق های مالی، صندوق دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد گذاری، مدیریت، بر اساس حق های سرمایه های مالی، صندوق دارایی 71531
 داربست فلزی 42110
 )پماد(داروهای پوستی  35260
 )کرم(داروهای پوستی  35260
 ی چسبی ترانسر در مالداروها 35290
 داروهای ضد سرطان 35260
 داروهای مشتق از پالسمای خون 35260
 داروهای مورد مصرف دام 35260
 کننده زینگ داروی پاک 35490
  ماشین افستPHداروی تنظیم،  35490
 های رادیولوژی داروی ظهور فیلم 35490
 های لیتوگرافی داروی ظهور فیلم 35490
 ی ظهور ماسترالکترواستاتیکدارو 35490
 داروی ظهور و ثبوت فیلم عکاسی 35490
 داروی ظهور و ثبوت کاغذ حساس 35490
 داروی فر 35323
 )پودر موبر(داروی نظافت  35323
 داس 42921
 دال سیمانی 37560
  برای  بیمارستانی  خدمات–دام 93220
   به  شده  ارائه  پزشکی  خدمات– دام 93220
   به  شده  ارائه  جراحی  خدمات– دام 93220
  به  شده  ارائه  دندانپزشکی  خدمات– دام 93220
   غیر بیمارستانی  خدمات– دام 93220
   برای  فنی و آزمایشگاهی  خدمات– دام 93220
  خدمات معالجه و درمان–دام 93220
  واکسیناسیون–دام 93220
 دامپر 44428
 ها ی شده برای استفاده در خارج از شاهراهدامپرهای طراح 44428
  دامن زنانه  28223
 دان مرغ 23310
  خدمات آموزش ارائه شده در–ها دانشگاه 92390
 دانشمندان مشاور، خدمات مربوط 83139



1012 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دانه آفتابگردان 01430
  و خردلمنداب) شلغم روغنی(دانه آفتابگردان، کنجد، گل رنگ، کلم روغنی  01430
 دانه آهن 41116
 دانه چدن 41116
 دانه کاکائو، خام یا بو داده 01614
 دانه میکا از پرلیت 37990
 گذار دستی دانه 44110
 های بلوری لوستر دانه 37196
 های روغنی شامل شاهدانه بندی نشده در جای دیگر و میوه های روغنی طبقه دانه 01490
 ای های شیشه دانه 37199
 های فوالدی دانه 41116

  بذر–های روغنی دانه 01530

 های روغنی شامل سویا و کلزا دانه 01410
 دانیو خالدار 04110
 دانیو خرگوشی 04110
   خدمات– داوران 96620
 گری، خدمات داوری و میانجی 82191
 داوودی 01510
 دای تراپکس 34620
 دای کراست 29130
  خدمات ارائه شده توسط–) خانگیمستخدمین(ها  دایه 98000
 دایکوندرا 01510
  خدمات–دبستان استثنایی 92190
  خدمات آموزشی–دبستان 92190
 وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران 99000
  خدمات آموزش–دبیرستان استثنایی 92220
  خدمات آموزش–دبیرستان تیزهوشان 92220
  خدمات آموزش–دبیرستان معلولین 92220
  خدمات آموزش–دبیرستانی 92220
 ها و آستانه درها از آهن، فوالد یا آلومینیوم در، پنجره و چارچوب آن 42120
 دراسنا 01510
 درایر جوشی 43913
 دراین کاردگیت 48150
 )فایبرگالس(درب  36950
 درب آسانسور 43570



1013 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ب آکاردنونیدر 42110
 درب ایمنی آپارتمان 42993
 درب باک بنزین 49129
 درب تمام چوب 31600
 P.V.Cدرب چوبی با روکش  31600
 درب چوبی پرسی 31600
 درب چوبی شبکه گلدار 31600
 درب چوبی کابینت 31600
 درب چوبی کشویی 31600
 درب حفاظتی با سیستم رمزی 42993
 درب خودرو 49231
 درب دلکو 46910
 درب دوبل توالت فرنگی 36930
 درب رادیاتور 49129
 درب سردخانه 43913
 درب صندوق عقب 49231
 درب فلزی ظروف 42932
 درب فلزی کابینت 38140
 درب قوطی فلزی کلیددار 42932
 ای درب کرکره 42110
 درب گردان فلزی 42110
 درب موتور خودرو 49231
 )طشتک(درب نوشابه  42932
 upvcدرب و پنجره از  36950
 ساخته آلومینیومی درب و پنجره پیش 42120
 ساخته فلزی درب و پنجره پیش 42110
 pvcدرب و پنجره و داخل کشو از جنس  36950
  خدمات–دربان شخصی 98000
 های اتوماتیک درب 42993
 های پالستیکی درب 36950
 های ضد صوت درب 31600
 ی کنترل الکترونیکیها درب 42993
 های نسوز درب 31600
 درپوش سیمانی 37560
 ای درپوش شیشه 37191



1014 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 درپوش فلزی ظروف دارویی 42932
 )کوکیل(گری  درجه ریخته 44310
 بندی بندی انواع حبوب، بدون بسته درجه 88111
 بندی پسته درجه 88111
 بندی پیاز درجه 88111
 دی حبوببن درجه 88111
 بندی خرما درجه 88111
 بندی زعفران درجه 88111
 بندی زیره درجه 88111
 ها بندی سبزی درجه 88111
 زمینی بندی سیب درجه 88111
 بندی سیر درجه 88111
 بندی گل و گیاه درجه 88111
 بندی مرکبات درجه 88111
 ها ها و سبزی بندی میوه درجه 88111
 تشوی کشمشبندی و شس درجه 88111
 )…سرو هرزویل و(درختان حفاظت شده  96422
 های زینتی درختان و درختچه 01510
 درزگیر پالستیکی درب و پنجره 36950
 درهای ایمنی ضد انفجار 42993
 درهای ضد حریق 42993
 درهای قابل انعطاف شفاف 36950
 دریچه سد و تجهیزات هیدرومکانیکی 43142
 نسوز تخلیه مذاب پاتیلدریچه کشویی  44320
 دریچه کولر 42190
 های برقی قابل حمل دریل 44214
 کن برقی دست خشک 44817
 دست و پای مصنوعی 48170
 دستبند نوازد 48150
 دسترسی کاربردی محدود تلفن همراه به وب، خدمات 84131
 دستشویی اتوماتیک 37210
 دستشویی سرامیکی 37210
 ی یک بار مصرفدستکش پالستیک 36990
 دستکش چرمی 28242
 دستکش صنعتی 28238



1015 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستکش کشباف 28229
 دستکش نسوز 37920
 های الستیکی خانگی دستکش 36260
 های الستیکی صنعتی دستکش 36260
 های الستیکی طبی دستکش 36260
 HDSLدستگاه  47220
 دستگاه آب مقطرگیری 43911
 ر تیزکندستگاه ابزا 44216
 دستگاه آبگیر چرم 44630
 )الغرکننده شکم(دستگاه آپ شیپر ورزشی  38430
 دستگاه اتوکالو 48140
 دستگاه آزمایش مقاومت مصالح 48253
 )هیدروکالو(کننده زباله بیمارستان  دستگاه استریل 48140
 دستگاه استنسیل 45160
 دستگاه اسکی ثابت ورزشی 38430
 التدستگاه اشب 44630
 دستگاه اعالن نشت گاز 46920
 دستگاه اکتروکوتر 48150
 دستگاه اکسیژن درمانی 48160
 )پیوریفایر(گیر  دستگاه الک مغز گندم 44513
 )لوله بازکن(دستگاه الکترو فنر  44430
 دستگاه الکتروشوک 48150
 دستگاه الکترولیز 48150
 )نجس تضعیف(دستگاه آناالیزر خط مخابراتی  47220
 دستگاه آنالیزور 48150

  ویدئوسندر–دستگاه انتقال صوت و تصویر بدون سیم 47211

  هاش–گیری پ دستگاه اندازه 48253

 گیری سه بعدی کامپیوتری دستگاه اندازه 48212
 گیری سوخت پمپ انژکتور دستگاه اندازه 48252
 )کسینوس فیمتر(گیری کسینوس فی  دستگاه اندازه 48243
 )پرتوسنج(گیری میزان تشعشع  دستگاه اندازه 48241
 )نگار سایه(گیری نوری  دستگاه اندازه 48212
 دستگاه انکوباتور شیکر پالکت خون 48150
 دستگاه انکوباتور نوزاد 48150
 دستگاه آهارزنی نخ 44621



1016 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه اوپک 48323
 دستگاه اوزالید 45140
 )ارتباط داخل یا اینترکام(دستگاه آیفون  47220
 دستگاه ایمن موتور 49129
 دستگاه بادگیر فنر خودرو 44217
 دستگاه بار ریز 44513
 )دستگاه زننده(دستگاه بازکننده الیاف مصنوعی  44621
 دستگاه باالبان 44630
 دستگاه باالبر پسته 43560
 دستگاه باالنس چرخ خودرو 48265
 دستگاه بخور برقی 48150
 دستگاه برش آسفالت 44221
 دستگاه برش با اکسیژن 44240
 دستگاه برش دایره و بیضی از ورق فوالد 44216
 دستگاه برش مفتول و پروفیل 44216
 دستگاه برش نان 44516
 دستگاه برشته کردن پسته 44516
 بندی شیرینگ پک دستگاه بسته 43921
 زنی دستگاه بلوک 44440
 بین پیچ نخدستگاه بو 44621
 گردان دستگاه بوش 44430
 دستگاه بیسیم پرتابل 47211
 دستگاه بیسیم وسایل حمل و نقل 47211
 دستگاه بیهوشی 48150
 دستگاه پاستوریزاتور 44515
 دستگاه پاشیدن مخمل روی پارچه 44622
 )واتر جت(دستگاه پاکسازی لوله  43220
 اسیون دو قطبیدستگاه پاالیش هوا به روش یونیز 43914
 دستگاه پانچ کارد 45260
 دستگاه پانچ هیدرولیک 44217
 دستگاه پخت پالستیک 44915
 دستگاه پخت الستیک خودرو 44915
 دستگاه پخت مواد اولیه دندانپزشکی 48130
 کاری دستگاه پرچ 44217
 دستگاه پرداخت فرش 44611



1017 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای قبل از چاپ دستگاه پرزگیر پارچه پنبه 44611
 دستگاه پرس پرچ 44217
 دستگاه پرس چرم 44630
 )اتوزنی(دستگاه پرس داغ  44621
 )هیدرولیک و پنوماتیک(دستگاه پرس فلزات  44217
 دستگاه پرس کفش 44630
 دستگاه پرس و برش عدل پنبه 44130
 کنی دستگاه پسته پوست 44516
 کن دستگاه پسته خندان 44516
 تگاه پشم شوردس 44611
 دستگاه پالریمترپزشکی 48150
 دستگاه پالسما اکستراکتور 48150
 دستگاه پلمپ و برچسب زدن اتوماتیک 45160
 کن دستگاه پنبه پاک 44611
 کن خمیر دستگاه پهن 44516
 کنی پای مرغ دستگاه پوست 44516
 گیر پسته دستگاه پوست 44516
 دستگاه پیش چاپ نایلون 44914
 دستگاه پین 44217
 (TAPE ROM)های صوتی  دستگاه تبدیل نوار مغناطیسی به فایل 45290
 )اتواناالیزر(دستگاه تجزیه مواد شیمیایی خون  48150
 دستگاه تراش فرش ماشینی 44611
 دستگاه تزریق کربن به داخل مواد مذاب 44310
 دستگاه تست الکتریکی رله و کنتاکتور 48253
  تست پمپ انژکتوردستگاه 48265
 دستگاه تست رولنیگ خودرو 43510
 دستگاه تست شاتون 48265
 دستگاه تست عایق 48265
 دستگاه تست فیلتر روغن 48265
 دستگاه تست میکرو پروسسور 48253
 کش دستگاه تسمه 42921
 دستگاه تصفیه آب خانگی 43914
 دستگاه تعویض اتوماتیک ماسوره 44614
  تعویض ماکودستگاه 44614
 دستگاه تغلیظ مواد غذایی 44515



1018 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه تفکیک زباله برنده بیمارستان 44917
 دستگاه تقطیر 43911
 گیر دستگاه تلخ 44514
 دستگاه تلفن رئیس و منشی 47220
 دستگاه تلکس 47220
 دستگاه تلگراف 47220
 دستگاه تمبرزنی 45160
 وعیدستگاه تنفس مصن 48160
 دستگاه تهویه سرد و گرم 43912
 دستگاه تهویه مطبوع 43912
 دستگاه تهیه نگاتیو رنگی از سیستم کامپیوتری 48324
 دستگاه توسن ورزشی 38430
 دستگاه تولید استیلن 44240
 دستگاه تولید پوکه آمپول و ویال 44917
 دستگاه تولید روکش چوب 44222
 دستگاه تولید سوزن 44217
 دستگاه تولید شانه تخم مرغ 44913
 دستگاه تولید ظروف پت 44915
 دستگاه تولید ظروف یک بار مصرف 44915
 دستگاه تولید غلطک الستیکی 44915
 دستگاه تولید قطعات بادی پالستیکی 44915
 دستگاه تولید کابل 44217
 دستگاه تولید کابل و طناب فلزی 44217
 کسیژندستگاه تولید گاز ا 43911
 دستگاه تولید گاز کربنیک 43911
 دستگاه تولید گاز کلر 43911
 )خانگی(دستگاه تولید ماست  44816
 دستگاه تولید پودر گوشت 44516
 تراش دستگاه ثابت 44213
 دستگاه ثبت خطا 48243
 دستگاه ثبت وقایع 48243
 دستگاه جا به جا کننده مواد مصرفی ماشین تزریق 43560
 دستگاه جاروب خیابانی 44430
 دستگاه جازنی الستیک خودرو 44915
 دستگاه جدا کننده مغناطیسی 44513



1019 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کشی دستگاه جوجه 44180
 دستگاه جوش الکترونی 44240
 دستگاه جوش الماسه 44240
 دستگاه جوش پالستیک 44240
 دستگاه جوش کاربید 44240
 دستگاه جوش مافوق صوت 44240
 دستگاه جوش و برش پالسما 44240
 دستگاه چاپ پارچه 44611
 دستگاه چسب تفنگی 43923
 دستگاه چسباندن و تا کردن نامه 45160
 دستگاه چغندرکن 44130
 دستگاه چله پیچ نخ 44621
 گیر دستگاه چونه 44516
 )تندیس(دستگاه حکاکی با لیرز  44217
 دستگاه حکاکی فلزات 44217
 ستگاه حالجی پشمد 44611
 دستگاه حالجی پنبه 44611
 گیر دستگاه خامه 44511
 دستگاه خرماچین 44130
 کوب دستگاه خرمن 44130
 کن الیاف مصنوعی دستگاه خشک 44621
 کن پسته دستگاه خشک 44515
 )البسه(کن صنعتی  دستگاه خشک 44621
 کن کفش دستگاه خشک 44630
 )با افزایش دما(ذایی کن مواد غ دستگاه خشک 44515
 CDگیر  دستگاه خش 45290
 دستگاه خمکاری سیم 44217
 دستگاه خمکاری لبه ورق 44217
 دستگاه خمیرگیر 44516
 دستگاه دارو پخش هوشمند 48140
 گیر انار دستگاه دانه 44516
 دستگاه درزجوش 44240
 دستگاه دروگر 44130
 دستگاه دزدگیر خودرو 46910
 )منگنه(تگاه دوخت کاغذ دس 45160



1020 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه دوی برقی 38430
 دستگاه دیالیزخون 48150
 ناوبری هوایی و دریایی و دستگاه رادیویی کنترل از راه دور هایی رادیویی کمک دستگاه رادار، دستگاه 48220
 دستگاه رتیواتور 44130
 دستگاه رساننده گازهای طبی در اطاق عمل 48180
 آمیزی اتوماتیک بافت نمونه پاتولوژی دستگاه رنگ 48150
 دستگاه رنگرزی الیاف مصنوعی 44621
 یاب دستگاه زوج 47220
 دستگاه ساکشن دندانپزشکی 48130
 )تخلیه روغن از کارتل خودرو(دستگاه ساکشن روغن  43230
  شاخه48دستگاه سانتریفوژ  43931
 بانک خوندار  دستگاه سانتریفوژ یخچال 43931
 گیر امالح آب دستگاه سختی 43914
 دستگاه سنباده چرم 44630
 )االیزاریدر(های خون  دستگاه سنجش هورمون 48150
 دستگاه سندبالست 43923
 ساب دستگاه سنگ 44221
 تراش دستگاه سوراخ 44214
 )پانچ(کن  دستگاه سوراخ 45160
 دستگاه سوزانندن سوزن سرنگ 44917
 گاه سونوگرافیدست 48120
 کن زمینی دستگاه سیب 44130
 دستگاه سیگنال ژنراتور 46930
 دستگاه سیگنالینگ پی سی ام 47220
 دستگاه سیلندر تراش 44213
 تاب دستگاه سیم 44217
 )تریور(گیر افقی  گیر و جو دانه دستگاه سیاه 44513
 تراش دستگاه شاتون 44213
 دستگاه شاخه خردکن 44130
 زنی پشم دستگاه شانه 44611
 زنی پنبه دستگاه شانه 44611
 دستگاه شربت سردکن 43913
 ساز دستگاه شربت 44516
 دستگاه شستشو دست جراح 48140
 دستگاه شستشوی صنایع غذایی 43921



1021 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های خون و سلول دستگاه شمارنده گلبول 48150
 گیر دستگاه شن 44513
 ارلندستگاه شیکر 48150
 دستگاه شیر سردکن 44512
 کن دستگاه شیر گرم 44512
 کن مواد غذایی دستگاه صنعتی سرخ 44515
 )که دارای وسیله پخش صدا باشد یا نباشد اعم از این(کننده صدا  های ضبط دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه 47322
 دستگاه ضد پنجری انواع وسایل نقلیه 44915
 تگاه طاقه پیچی پارچهدس 44621
 دستگاه ظهور عکس 48324
 دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی 48324
 کاری سیمانی دستگاه عایق 44440
 کن ماکارونی آوری و خشک دستگاه عمل 44516
 های مخابراتی دستگاه عیب یاب کابل 47220
 )تن و پالس(یاب تلفن  دستگاه عیب 47220
 ب تلفن همراهیا دستگاه عیب 47220
 )نمابر(دستگاه فاکس  47220
  کاناله24دستگاه فاکس  47220
 دستگاه فاالش دوربین 48324
 )تراش ضایعات پشت چرم(دستگاه فالس  44630
 دستگاه فتوکپی 45140
 دستگاه فتوکپی توأم با سیستم اپتیکی یا از نوع کنتاکتی و دستگاه ترموکپی 45140
 دستگاه فتیله 44611
 وسیله کشیدن دستگاه فرم دادن ورق و مقاطع فلزی به 44218
 ای دستگاه فشارسنج جیوه 48150
 )گیلباکس(دستگاه فالیر فتیله  44611
 شکن دستگاه فندق 44516
 دستگاه فنر پیچی 44217
 دستگاه فور 48140
 دستگاه فیلتر پرس 44217
 زنی کره دستگاه قالب 44512
 ری ورق فلزیگی دستگاه قالب 44218
 دستگاه قالویز 44215
 دستگاه قالویز اتوماتیک 44215
 محور دستگاه قالویز تک 44215



1022 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه قالویز چند محور 44215
 دستگاه قالویز سر لوله و اتصاالت 44215
 خوان دستگاه کارت 45130
 دستگاه کاردینگ پشم 44611
 دستگاه کارکشی برای کفش 44630
 دستگاه کاغذ خردکن 45160
  (E.E.G)دستگاه کامپیوتری تست مغز  48110
 کن دستگاه کاه جمع 44130
 دستگاه کبوترگلی 38450
 کننده پشم دستگاه کربونیزه 44611
 دستگاه کالف پیچی 44217
 دستگاه کلتیواتور 44130
 گی چرخ خیاطی دستگاه کله 44623
 دستگاه کنترل بین دو مرغک 48265
 دستگاه کنترل توزیع اکسیژن در بیمارستان 48180
 های ویژه دستگاه کنترل سیستم الکتریکی مراقبت 48180
 دستگاه گاز استیلن 43911
 دستگاه گالوانیک 48150
 دستگاه گردبری ورق 44216
 دستگاه گردپاش برای مصارف کشاورزی 44110
 دستگاه گردگیر چرم 44630
 )برقی(ن شک دستگاه گردو 44516
 کن کارتل خودرو دستگاه گرم 46910
 کننده تشعشعی سقفی دستگاه گرم 43911
 دستگاه گفتار درمانی و شنوایی 48160
 دستگاه گلدوزی 44623
 دستگاه التکس خشک کن 44621
 زنی دستگاه التکس 44621
 دستگاه الستیک دراور 44915
 بر چوب دستگاه الیه 44222
 (pbc)کار مواج بردهای الکترونیک  مدستگاه لحی 44240
  کاری سخت دستگاه لحیم 44240
 زنی سلوفان دستگاه لمینیت 44915
 دستگاه لوله خم کن هیدرولیک در سایزهای مختلف 44217
 دستگاه لیزر 48150



1023 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دستگاه ماساژ برقی 48160
 پلکس دستگاه مالتی 47220
 دستگاه مانیتورینگ 48120
 دستگاه مته رادیال 44214
 دستگاه مته رومیزی 44214
 دستگاه مته ستونی 44214
 دستگاه محافظ کمر راست قامت 48170
 کن مایعات وگازها دستگاه مخلوط 44917
 کن و خردکن علوفه دستگاه مخلوط 44130
 )دیسپاچینگ محلی(دستگاه مدیریت انرژی  48243
 دستگاه مرکزتراش 44214
 تراش گاه مرکزتراش و سوراخدست 44214
 یاب دستگاه معدن 46930
 دستگاه مکالمه درب بازکن 47220
 )یو پی اس(دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه  46211
 )استابلیزر(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ  46211
 )ترانزیستوری(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ  46211
 کن دستگاه میخ پرچ 42922
 دستگاه میزان فرمان خودرو 48265
 )کننده براق(دستگاه مینگ پتو  44612
 دستگاه میکسر خمیر 44516
 دستگاه نان فانتزی 44516
 دستگاه نان ماشینی 44516
 دستگاه نانومتر 47220
 گیر پسته دستگاه نخاله 44516
 )اشتول(کننده چرم  دستگاه نرم 44630
 دستگاه نقطه جوش دقیق 44240
 دستگاه نگاتیواسکوپ 48180
 دستگاه نمایشگر خط بریل 45260
 پاش دستگاه نمک 43923
 دستگاه نمگیر پسته 44515
 دستگاه نوار فروشگاهی 43560
 ای دستگاه نوار نقاله حمل مواد کارخانه 43560
 دستگاه نوار نقاله فرودگاهی 43560
 دستگاه نوشابه فروشی سیار کوبین باکس 43913



1024 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  م محصولنا  کد

 گیر خرما دستگاه هسته 44516
 دستگاه هشدار اتمام سرم 48150
 دستگاه هشداردهنده زلزله 46920
 کننده شیر دستگاه هموژنیزه 44512
 دستگاه هوا دهی 43912
 دستگاه هوا رسانی گروهی 43912
 کاری برقی دستگاه هویه لحیم 44240
 )کشش پوست صورت(دستگاه هیدوردرمی  48150
 دار دستگاه ورق موج 44217
 )تخلیه جوش صورت(دستگاه وکیوم  48150
 دستگاه یخساز 43913
 چین دستگاه یونجه 44130
ها و ادوات برای مهار وسائط نقلیه هوایی روی عرشه کشتی و  ها و ادوات برای پرتاب وسائط نقلیه هوایی؛ دستگاه دستگاه 43134

 ای آموزش پروازهای زمینی بر ادوات مشابه؛ دستگاه
 ای ها و تجهیزات جوش مقاومتی و نقطه دستگاه 44240
 ها و تجهیزات رادیولوژی دستگاه 48110
آالت برای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن مایعات یا گازها بجز فیلترهای روغن، فیلترهای بنزین و  ها و ماشین دستگاه 43914

 سوز  فیلترهای هوا برای موتورهای درون
 های تشخیص طبی ها و وسایل آزمایشگاه دستگاه 48150
 های آزمایش و تنظیم موتور وسایل نقلیه دستگاه 48265
 های تصویری های الکتریکی مخصوص خطوط ارتباط تلفنی یا تلگرافی، تلفن دستگاه 47220
 )پنوماتیک(های پرس بادی  دستگاه 44217
 )بادی(های پرس خم کن ورق  دستگاه 44217
 های پرس فلزات دستگاه 44217
 های پرس هیدرولیک دستگاه 44217
 )برقی(های تجهیزات جوشکاری قوسی  دستگاه 44240
 های تشخیص فشار خون دستگاه 48150
 های تصفیه آب و فاضالب دستگاه 43914
 های تهویه مطبوع دستگاه 43912
 های تولید گاز یا آب گاز دستگاه 43911

  نقطه جوش پانی–ای جوش مقاومته دستگاه 44240

 های جوش مقاومت نقطه جوش ثابت دستگاه 44240

  نقطه جوش سر به سر–های جوش مقاومت دستگاه 44240

  موتوژنراتور–های جوشکاری قوسی دستگاه 44240

  موتوری–های جوشکای قوسی دستگاه 44240



1025 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )عابر بانک(های خودپرداز  دستگاه 45160
 های درزجوش و جوش الماسه دستگاه 44240
 های دیجیتالی تست آمپر و دور موتور خودرو دستگاه 48264
 )حافظه(کننده  های ذخیره دستگاه 45270
 های سانتریفوژ دستگاه 43931
 های ضبط یا پخش ویدئویی دستگاه 47323
 ا آزمایشگاهکننده مورد استفاده در پزشکی، جراحی ی های ضدعفونی دستگاه 48140
   یا اجاره ، کرایه  فتوکپی های دستگاه 73123
 UHFهای فرستنده  دستگاه 47211
 VHFهای فرستنده  دستگاه 47211
 های کمکی مولدهای بخار دستگاه 42330
 )متری تله(های کنترل از راه دور  دستگاه 48243
 های گیرنده ویژه رادیو تلفن یا رادیوتلگراف دستگاه 47332
 های مخابراتی دستگاه 47220
 ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا و گاما های مورد استفاده بر اساس کاربرد اشعه  دستگاه 48110
 گیری یا کنترل فشار مایعات و گازها های ویژه اندازه دستگاه 48252
 میوه های پرس مورد مصرف در تهیه آب دستگاه 44514
 )فایبرگالس(ای  دستگیره ابزارهای ضربه 36950
 دستگیره پالستیکی 36990
 دستگیره پالستیکی انواع ظروف 36940
 دستگیره درب خودرو 49129
 دستگیره درب ساختمان 42992
 دستگیره درب کابینت 42992
 دستگیره درب کمد 42992
 کننده الک ناخن دستمال پاک 35323
 دستمال سفره 32193
 دستمال عطری 35323
 ای کاغذی جعبهدستمال  32193
 دستمال کاغذی جیبی 32193
 دستمال نمدار 35323
 دستنبو 01341

  بذر–دستنبو 01530

 دسته آتاری 45290
 های سنتتیک و الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده یا شانه نشده دسته الیاف از رشته 35510
 ره، حالجی نشده یا شانه نشدههای مصنوعی و الیاف مصنوعی غیر یکس دسته الیاف از رشته 35540



1026 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دسته آیینه اتوبوس 49129
 دسته برس لباس و کفش 31911
 کن  پاک دسته برف 46910
 دسته بیل و کلنگ 31911
 دسته ترمز دوچرخه 49942
 دسته دنده 49129
 دسته راهنمای خودرو 46960

  شاخه و غنچه گل برای–دسته گل 01520

 موتوردسته  43151
 ای بندی ضایعات شیشه دسته 89420
 بندی و جداسازی ضایعات فلزی دسته 89410
   احتمالی  عملیات ریزی ، برنامه  غیر نظامی دفاع 91250
   به  مربوط  اداری ، خدمات  غیر نظامی دفاع 91250
   به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات  غیر نظامی دفاع 91250
  خدمات،   نظامی دفاع 91240
   کاربردی  تحقیقات  به  مربوط  اداری ، خدمات دفاع 91240
   تجربیات  توسعه  به  مربوط  اداری ، خدمات دفاع 91240
   کاربردی  تحقیقات  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات دفاع 91240
   تجربیات  توسعه  به  مربوط  پشتیبانی ، خدمات دفاع 91240
 دفتر اتحادیه 95200
 دفتر اتحادیه طال و ساعت فروشان 95200
 دفتر اسناد رسمی، خدمات 82130
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر بهداشت جهانی 99000
 دفتر ثبت اسناد و امالک، خدمات 82130
 دفتر خبری صدا و سیما 96160
  خدمات–ای دفتر خدمات آبیاری و تأسیسات گلخانه 94900
 قوقی، خدماتدفتر خدمات ح 82119
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر سازمان ملل 99000
 دفتر شبکه تلویزیونی 96160
  خدمات–دفتر کشاورزی و اجرا و نگهداری فضای سبز 94900
 برد دفتر وایت 36990
 دفتر وکالت، خدمات 82119
   توسط  شده  ارائه  خدمات–دفتر یونسکو 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–) صندوق کودکان سازمان مللدفتر(دفتر یونیسف  99000
 دفترچه تحریر 32600



1027 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مالیاتی، خدمات دفترداری به غیر از اظهارنامه 82220
   توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی های بین دفترهای وابسته به سازمان 99000
 دفع ضایعات از طریق تکاشف شیمیایی 94110
 سازی نشین دفع ضایعات از طریق ته 94110
 کردن دفع ضایعات از طریق سرند کردن و صاف  94110
 خدمات –دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق سوزاندن 94222
 خدمات –دفع ضایعات جامدات خطرناک از طریق انبار کردن 94222
 خدمات –یندفع ضایعات خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زم 94222
 خدمات –دفع ضایعات مایع خطرناک از طریق انبار کردن 94222
 خدمات –دفع ضایعات مایعات خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین 94222
 دفع فاضالب 94110
 دفع فاضالب از طریق آبریزها 94110
 دفع فاضالب از طریق زهکشی 94110
 هدفع فاضالب از طریق لول 94110
 های فاضالب دفع فاضالب از طریق لوله 94110
  خدمات مربوط به–دفن و کفن 97320
 دکستروز 23210
 دکل لیفتراک 43570
 های انتقال نیرو دکل 42110
 دکمه باکالیتی 38923
 دکمه پالستیکی 38923
 دکمه صدفی 38923
 دکمه غیر فلزی 38923
 دکمه فشاری 38923
 دکمه فلزی 38923
 دکمه یا کلید بوق 46910
 )پلکسی گالس(متیل متا اکریالت  های پلی دکوراسیون از ورق 36950
 دلکو 46910

 بندی  بسته–دم شاه میگو 85400

 بندی شده آوری و بسته دم شاه میگو عمل 21250
 دماسنج طبی 48251
 دماسنج غیر طبی 48251
 دمباریک 42921
 دمپایی پالستیکی 29320
 پایی چرمیدم 29330



1028 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دمپایی طبی 29320
 دمپایی الستیکی 29320
 دمپر برقی مشعل 43410
 دندان مصنوعی 48170
 خدمات مربوط به –دندان مصنوعی 93123
 دندانپزشکی تجربی 93123
 گیر بچه دندان 36270
 دنده زنجیر 43320
 دنده سوپاپ 43151
 دنده هندل 49941
 دهنی تلفن 47401
 )دار ارت(دو شاخه برق  46212
 )معمولی(دو شاخه برق  46212
 دو شاخه فیوزدار 46212
 دو شاخه و سیم رابط 46212
  دست آوردن الستیک برای تولید مواد خام ثانویه دوباره به 89420
  دست آوردن مواد شیمیایی از ضایعات شیمیایی دوباره به 89420
 ای های هسته وختآوردن س دوباره به عمل 88150
 آوردن ضایعات رادیو اکتیو دوباره به عمل 88150
 دوباره چرخاندن ترانسفورماتورهای الکتریکی 87152
 دوباره چرخاندن موتورهای الکتریکی 87152
 های لکتریکی دوباره چرخاندن مولد 87152
   سینمایی های  فیلم دوبله 96142
  یی نوار ویدئو های  فیلم دوبله 96142
 دوچرخه برقی 49921
 دوچرخه بزرگسال 49921
 دوچرخه ثابت ورزشی 38430
 دوچرخه کودکان 49921
 دوچرخه مسابقه 49921
  یا اجاره دوچرخه، کرایه 73240
 ها دوختن کتاب 89121
 دود دادن گوشت 88111
 دودسیل بنزن سولفونات 34110
 دوده صنعتی 34230
 دوربین تلویزیونی 47212



1029 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دوربین مداربسته 48322
 )تلسکوپ(دوربین نجومی  48314
 )های فیلمبرداری شامل دوربین(های عکاسی  دوربین 48322
 دورسنج موتور خودرو 48264
 دورشمار 48264
  خدمات–دورگ گیری دام 93220
 دوزیمترهای تومولومینسانس 35440
 دوش پالستیکی 36930
 خهدوشاخ دوچر 49942
 دوشاخ کالچ 49129
 )بدون گاز(دوغ  22930
 دوغ گازدار 22930
 دوک پالستیکی 36490
 دوک چوبی 31914
 دوک فلزی 42999
 دوک مقوایی 32199
 دوالتابی 27310
 دولومی تکلیس شده یا به هم فشرده 37450
 دولومیت 16330
 دوو چهاردی کلروفنل 34130
 اتیل اتر دی  34170
  اتیل فتاالتدی 34140
 دی استات سدیم 34120
 )کننده فسفر از آپاتیت ماده جمع(دی الکیل سوکسینات  34140
 دی الکیل، اتر سولفوکسینات 34170
 دی آمونیوم فسفات 34619
 دی بوتیل فتاالت 34140
  فنیل دی 34130
 دی کرومات آمونیوم 34612
 دی کلرو اتیلن 34110
 دی کلرو بنزن 34170
  کلرو متان دی 34110
 دی متیل ترفتاالت 34140
 دی متیل فتاالت 34140
 دیاتومیت 16390



1030 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–در کلینک  سر پایی   بیماران دیالیز 93122
 یزرلدیجیتا 45260
   خدمات– دیدار از سالمندان 93323
 دیر گیر بتون 35490
 )ای ه پیچ و مهر(دیسک چرخ  49129
 (CD ROM)یسک خوان نوری د 45290
 (DVD ROM)دیسک خوان نوری  45290
 دیسک کشاورزی 44110
 دیسک کالچ 49129
 دیسکت خوان مغناطیسی 45290
 دیفرانسیال خودرو 49129
 دیگ آبگرم حرارت مرکزی 42320
 دیگ بخار حرارت مرکزی 42320
 فشار آب خار کمهای آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یا ب دیگ 44825
 دینام خودرو 46910
 دینام دوچرخه 46910
 دینام موتورسیکلت 46910
 ساخته فلزی دیوار پیش 42110
 ای بتونی دیوار دو صفحه 37550
 ساخته دیوار گچی پیش 37530

  کرایه–دی وی دی 73220

 دیسکاس 04110
 دیفن باخیان 01510
 نقلدیگر خدمات ساخت تجهیزات حمل و  88229
 های بزرگ زودپز دیگ 44515
 های صنعتی برای جوشاندن مواد غذایی دیگ 44515
  خدمات تمیز کردن– در محل سکونت مشتریان…ها و دیوارکوب 97130
 دیوارهای داخلی، نظافت 85330
   به  مربوط  اداری  خدمات– ، نیروهای ذخیره 91240
 )دانه ذرت(ذرت  01120
 یبند  بسته–ذرت 85400
   مرمت– )حیات وحش(ذخایر طبیعی  96422
   نظارت–)حیات وحش ( ذخایر طبیعی 96422
  از  حفاظت  خدمات–  وحش  حیات  شامل ذخایر طبیعی 96422
   نگهداری– ذخایر طبیعی 96422



1031 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ذرت ساالدی 01120
 ذرت سخت 01120
 ای ذرت علوفه 01910

  بذر–ای ذرت علوفه 01940

 ذغال استارت و دینام 46950
 های ساکشن دندانپزشکی رابط 48130
 رابیتس 42946
 رادیاتور خودرو 49129
 دار رادیاتور صنعتی هوا خنک پره 43912
 رادیاتور فوالدی 44823
 رادیاتور مسی 44823
 گرمازایی الکتریکیرادیاتورهای آهنی یا فوالدی مورد استفاده در سیستم حرارت مرکزی، بدون منبع  44823
  پخش خبر–رادیو پیام 96160
 ها  تولید برنامه–رادیو 96122
  ها و صداهای  پارازیت کردن  و فهرست آوری  جمع–رادیو 96111
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه ( های  تولید برنامه  خدمات–رادیو 96149
  ضبط شده های  تولید برنامه  خدمات–رادیو 96122
 رادیو خودرو 47312
 رادیو دیجیتال پر ظرفیت و کم ظرفیت 47311
  های  برنامه  زمانبندی–رادیو 96160
  پخش خبر–رادیو فرهنگ 96160
  پخش خبر–رادیو معارف 96160
   فرستنده– های رادیو، برنامه 96160
   خدمات– رادیوتراپی 93191
   خدمات–رادیوگرافی 93191
  ات خدم– رادیولوژی 93191
   خدمات– پزشک  زیر نظر مستقیم رادیولوژی 93191
   خدمات– آزمایشگاه رادیولوژی و 93191
 رادیو، تعمیر 87151
   خدمات–  پزشک  نظر مستقیم رادیولوژی تحت 93191
 راشگو 04120
 پنگ راکت پینگ 38440
 راکت تنیس 38440
 راکتور شیمیایی 42310
 ای راکتورهای هسته 42310



1032 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دنده رام زیرجعبه 49129
  خدمات–راننده شخصی 98000
   حمل و نقل  به  مربوط  اداری  خدمات– آهن راه 91134
   اداره–  تفریحی های آهن راه 96910
 بند کنترل ورود و خروج راه 42999
  خدمات–راهنمای خلبانی هواپیما 92900
  خدمات–راهنمای ناخدای کشتی 92900
  خدمات آموزش–راهنمایی تیزهوشان 92210
  خدمات آموزش–راهنمایی معلولین 92210
  خدمات آموزش–راهنمایی نابینایان 92210
  خدمات آموزش–بندی نشده جای دیگر راهنمایی طبقه 92210
 )فرنگی بجز رب گوجه(رب  23995
 رب انار 23995
 بندی اسپتیک فرنگی در بسته رب گوجه 23995
 های کوچک فرنگی در بسته رب گوجه 23995
 فرنگی رب گوجه 23995
 رب لیمو 23995
 رب نارج 23995
 های صنعتی ربات 45240
 رتوش عکس، خدمات 83815
 )پالستیک(رخت آویز  36950
 کار پنبه و سویا ردیف 44110
 )ریجر(کن   ردیف 44110
 رز 01510
 ای رز بوته 01510
 رزماری 01239
 رزیپ چسبی 38923
 رزین پلیمری برای پرایمرهای قیری محلول در حالل 34740
 رزین پلیمری بهبود دهنده قیر 34740
 رزین طبیعی اصالح شده 34740
 رزین هموپلیمر اکریلیک 34740
 های ضبط شده، تکثیر، بر مبنای مزد یا قرارداد رسانه 89122
    اداری  خدمات– رستوران 91135
   اطالعاتی  خدمات– رانرستو 91135
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– رستوران 91135



1033 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وسیله آن رسوب دادن، ساخت قطعات فلزی به 88219
  خدمات مربوط به جلوگیری از–رسوب لجن 94120
 گیر امالح آب رسوب 35430
 گیر رادیاتور رسوب 35430
   خدمات–ناهندگانرسیدگی به امور پ 99000
 ها، در مقابل یک هیئت داوری اداری، از نوع غیر قضایی رسیدگی به پرونده 82120
 رسیدگی به ترازهای مالی 71553
 رشته آش 23710
 رشته پلویی 23710
 )ورمیشل(رشته فرنگی  23710
 اده برای خط لوله نفت یا گازرشته لوله بجز رشته لوله بدون درز، از آهن یا فوالد، از نوع مورد استف 41275
 یا فوالد از نوع مورد استفاده برای خط لوله نفت یا گاز) بجز چدن(درز از آهن  رشته لوله بی 41271
   به  مربوط ای  مشاوره  خدمات– اطفال رشد 93322
 رطب 01310
 رعنا زیبا 01510
 رغن نباتی جهت خوراک و دام 23310
 رفتگری 94310
 تومتررفرک 48150
   خدمات– رقاصان 96310
 وسیله  خدمات دفع فاضالب به–سازی رقیق 94110
 وسیله  خدمات دفع به–سازی فاضالب رقیق 94110
 رکتیفایر آبکاری 46121
 )ترانس جوش(رکتیفایر جوشکاری  46121
 رکتیفایر جیوه 46121
 های قوسی رکتیفایر المپ 46122
 رکتیفایر مخصوص خودرو 46121
 ) سطح مایعات4 و 2سوئیچ کنترل (رله الکترود  48265
 رله جریان زیاد 46212
 )متال بی(رله حرارتی  46212
 رله مغناطیسی 46212
 رله ولتاژ زیاد 46212
 رنده آشپزخانه 42912
 رنده نجاری 42921
 رنگ اپوکسی 35110
 رنگ استخری 35110



1034 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  نقلیه موتوریرنگ آستری زدن وسایل 87141
 رنگ برای تابلو سازی 35120
 های هنری رنگ برای نقاشی 35120
 رنگ پالستیکی 35110
 رنگ ترافیک 35110
 رنگ تفلون 35110
 رنگ چکشی 35110
 رنگ خوراکی 23999
 رنگ دریایی 35110
 رنگ روغنی 35110
 رنگ قالب بتون 35490
 ای رنگ کوره 35110
 رنگ گواش 35120
 )شیمیایی(رنگ مو  35323
 )گیاهی(رنگ مو  35323
 رنگ نساجی اسیدی 35110
 رنگ نساجی خمی 35110
 رنگ نساجی دیسپرس 35110
 رنگ نساجی راکتیو 35110
 رنگ نساجی قلیایی 35110
 رنگ نساجی گوگردی 35110
 رنگ نساجی مستقیم 35110
 رنگ نسوز سیلیکونی 35110
 )رولکسکنیتکس و (رنگ نما  35110
 پالستیکی رنگ نیمه 35110
 رنگ هوا خشک 35110
 رنگ ویترای 35120
 رنگبر 35110
   سینمایی های پردازی فیلم رنگ 96142
 های آلی دانه رنگ 35110
 سازی های صنعت سرامیک دانه رنگ 35110
 های نساجی دانه رنگ 35110
 خدمات –ا تولید بجز در ارتباط ب  پوشاک آمیزی  و رنگ رنگرزی 97150
 سنج رنگ 48253
 های پودری رنگ 35110



1035 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های نساجی پیگمانه رنگ 35110
 رنیوم 34619
 رهن، داللی 71559
 روابط عمومی، خدمات 83121
 پزشکان  زیر نظر مستقیم   شده  خدمات ارائه– روانپزشکی 93122
  خدمات بیمارستان–روانپزشکی 93110
   خدمات–)بجز روانپزشکی(شناسی  روان 93199
   خدمات–شناسی روان 93199
 کننده بتون روان 35490
 کننده گل حفاری روان 35490
 کننده مالت روان 35490
 نویس روان 38911
 روبان 27911
 روپوش آزمایشگاه 28236
 روپوش پالستیکی یک بار مصرف 36990
  الکی های عایق سیم روپوش 46940
 روتاتورسرولوژی 48150
 روتختی 27120
 )تمیز شده(روده طبیعی بز و گوسفند  21119
 رودوکوروزیت 14290
 روروک 38510
 روزین 35490
 روژگونه 35323
 روژلب 35323
 روسری 28238
 روغن استخوان 21630
 روغن آفتابگردان تصفیه شده 21650
 روغن الیف 35110
 روغن امولسیون شونده 34620
 روغن انتقال حرارت 33330
 بندی  بسته–روغن بادام 85400
 بندی شده روغن بادام بسته 21670
 روغن بچه 35331
 روغن برزک 35110
 کننده ریمل روغن پاک 35323



1036 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 روغن پایه 33380
 روغن پسته 21670
 دانه تصفیه شده روغن پنبه 21650
 روغن پوست انواع مرکبات 23999
 ها روغن پوست انواع میوه 23999
 روغن تراشکاری 35490
 روغن ترانس 35490
 روغن ترمز 35490
 روغن تقویتی مو 35323
 روغن جدا کننده مورد مصرف در صنعت نان 23999
 روغن جگر ماهی 21630
 روغن جالء 35110
 )مشتق از شیر(روغن حیوانی  22940
 روغن خام از کلزا 21630
  خام ازسبوسروغن 21670
 روغن خام بادام 21630
 )زمینی کره بادام(زمینی  روغن خام بادام 21630
 دانه روغن خام پنبه 21630
 روغن خام تخم آفتابگردان 21630
 روغن خام زیتون 21630
 روغن خام سویا 21630
 روغن خام کرچک 21670
 روغن خام کنجد 21650
 کننده روغن خنک 33330
 بندی بسته –)جامد(خوراکی روغن  85400
 بندی شده بسته) جامد(روغن خوراکی  21670
 بندی بسته –)مایع(روغن خوراکی  85400
 بندی شده بسته) مایع(روغن خوراکی  21670
 روغن دنده 33380
 روغن دی اکتیل ادیپات 34140
 روغن دی ایزوبوتیل فتاالت 34140
 روغن دی بوتیل فتاالت 34140
 غن ذرترو 21660
 روغن ذرت و مشتقات آن، بدون تغییرات شیمیایی 21660
 روغن ریسندگی 33380



1037 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 روغن زیتون تصفیه شده 21650
 روغن زیره 21670
 روغن سبزه 35490
 روغن سمباده 37910
 روغن سنگین 33380
 روغن سوخت تقطیری 33370
 روغن سویا تصفیه شده 21650
 روغن سیر 21670
 )غیر خوراکی(روغن صنعتی  21140
 روغن قالب 33380
 روغن قالب بتون 35490
 روغن کاج 35490
 روغن کاکائو 23620
 روغن کرچک تصفیه شده 21670
 روغن کشتی 33330
 روغن کلزا تصفیه شده 21650
 فنر روغن کمک 33380
 روغن کنجد تصفیه شده 21650
 روغن کوسه 21630
 هی داروییروغن گیا 35260
 کاری روغن لحیم 35490
 بندی شده روغن مارگارین بسته 21680
 روغن مارگارین و مشابه 21680
 روغن ماهی 21630
 روغن موتور 33380
 بندی  بسته–روغن نارگیل 85400
 بندی شده روغن نارگیل بسته 21670
 روغن نباتی جامد 21650
 روغن نباتی هیدروژنه شده 21690
 صورت خام وغن نخل، نارگیل، هسته خرما، بابا سوو بزرگ بهر 21640
 روغن هیدرولیک 33380
 روغن ولک 34620
 روغندان دستی 42921
 کشی گردو روغن 21670
 های اروماتیک روغن 33380



1038 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سازی های چرم روغن 34310
 روفرشی 27220
 روکش بافتنی انواع سیم و کش 27992
 پالستیکی سیم و کابلروکش  36980
 روکش پالستیکی صندلی 36940
 روکش چوبی 31510
 روکش سوسیس و کالباس 36320
 روکش شکالت 23660
 روکش طبیعی سوسیس و کالباس 21119
 MDFروکش کردن تخته  31510
 روکش الستیکی حفاظت مخازن 36270
 های صنعتی روکش الستیکی غلطک 36270
 روکش مالمینه 36390
 گیر صندلی خودرو روکش و عرق 27180
 های بهداشتی یک بار مصرف پالستیکی روکش 36330
 MDFهای  های پروفیل روکش 31510
 رومینگ، خدمات سرویس 84110
 روناس 01239
 صورت کار نشده روی، به 41442
 رویه پشتی ماشینی 27230
 رویه کفش 29600
 روی کالسینه شده 14290
 ریحان 01239
 ریحان مرتعی 01239
 دهی و خدمات تولیدی مشابه بر روی پالستیک کاری، شکل کاری، برش گری، پرس ریخته 89200
 ریسمان با غالف الستیک یا پالستیک 27310
 ریسمان پلی استر پنبه 27310
 ریسمان پلی استرویسکوز 27310
 ای ریسمان پنبه 27310
 ریسمان نسوز 37920
 یتراش برق ریش 44816
 های خوراکی سرشار از نشاسته یا اینولین ها و غده ریشه 01240
 بندی شده ریگ دانه 37990
 ریل فلزی کابینت 42992
 ریل فیلمبرداری 48353



1039 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ریل کشویی 44614
 ریمل 35323
 رینگ بلندگو 47402
 رینگ پیستون 43151
 رینگ چرخ خورو 49129
 رینگ ختنه 48150
 ریواس مرتعی 01239
  خدمات بیمارستان–ریوی و سل 93110
 دانان مشاور، خدمات مربوط ریاضی 83139

 بذر –ریحان 01540

 ها ریزوم 01510
 ریواس 01239

 بذر –ریواس 01540

  خدمات مطب–ریوی 93122
 زئولیت 16390
 زانو بند 35290
 زانو بند الستیکی 36270
 زایشگاه 93110
 زایلن 34110
  تأمین اجتماعی های  برنامه  به  مربوط  اداری  خدمات– زایمان 91310
  ارائه خدمات در رابطه با–زایمان دام 93220
   خدمات– پزشک  زیر نظر مستقیم زایمان 93191
 بیمارستانی) ضایعات(زباله  39930
   و دفع آوری  جمع  به  مربوط  اداری  خدمات– زباله 91123
 شهری) ضایعات (زباله، 39910
  خدمات دفع–خطر های کم زباله 94212
 زبرا دانیو 04110
 زردآلو 01349

  بذر–زردآلو 01530

 زرده 04120
 زرشک 01349
 زرشک خشک شده 21390
 زرشک زینتی 01510
 )اوسیمان(زرنیخ سرخ  16190
 زغال اخته 01349



1040 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زغال چوب 34510
 شوزغال سنگ کک  11010
 )تورب(زغال سنگ نارس  11040
 زغال سنگ نارس متراکم 11040
 زغال سنگ، آگلومره نشده 11010
 های جامد مشابه ساخته شده از زغال سنگ زغال قالبی و سوخت 11020
   تلویزیونی های  برنامه بندی زمان 96160
 خدمات –زمین ورزش گلف 96520
 شناسی و ژئوفیزیکی، خدمات زمین 83510
 شناسی، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافی، خدمات زمین 83510
 دار شوی دسته زمین 38993
  اداره –  تنیس  بازی های زمین 96520
   اداره–  ورزشی های زمین 96520
 کن زمین 04120
  ارائه خدمات به–دیده اجتماعی زنان آسیب 97910
  خدمات بیمارستان–زنان و زایمان 93110
  خدمات مطب–زنان و زایمان 93122
 زنبق 01510

  بر حسب جمعیت نژادها–زنبور عسل 02129

  خدمات معالجه و درمان–زنبورها 93290
 زنبیل و سبد سنتی 31923
 زنجیر انتقال نیرو صنعتی 43320
 زنجیر دوچرخه 43320
 زنجیر موتور خودرو 43320
 زنجیر موتورسیکلت 43320
  داره ا–ها زندان 91280
   اداره  به  مربوط  اداری  خدمات–ها زندان 91280
  بیمارستان  خدمات –ها زندان 93110
   تأدیبی های زندان 91280
  خدمات ارائه شده به–زندانیان بدهکار مالی 93329
  به  اجتماعی های  کمک–زندانیان 93329
 زنکیت 14290
 زنگ اخبار 46920
 ات دفع از طریق خدم–زهکشی فاضالب 94110
 زهوار چوبی 31600



1041 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زهوار فلزی 42110
 زودگیر بتون 35490
 خدمات –زورخانه 96520
 زونکن مقوایی 32153
 زیباسازی،خدمات معماری 83222
  ای  مشاوره ، خدمات زیبایی 97220
 زیپ پالستیکی 38923
 زیپ فلزی 38923
 زیتون پرورده 21390
 ن دلمهزیتو 21390
 زیتون شور 21390
 زیر ارنجی درب خودرو 49231
  غیرکشباف-زیر پیراهن مردانه 28232
 زیرانداز از پوست خزدار 28320
 زیرانداز بچه 36270
 زیرانداز پالستیکی 36990
 زیرپایی الستیکی 36270
  نشانی  آتش  خدمات– زیردریایی 91260
 )فایبرگالس(زیردوشی  36930
 )فلزی(یردوشی ز 42911
   به  مربوط  اداری  خدمات–  جاده  ساخت های  و کمک زیرسازی 91134
 بندی  بسته–زیره 85400
 ای محیطی، خدمات مشاوره زیست 83131
 دوزی زیگزاگ 27913
 زیلو 27220
 زین دوچرخه 49942
 زین موتورسیکلت 49941
 سازی برای هر نوع حیوان زین و برگ 29210
 ین و یراق از هر جنس برای هر نوع حیوانز 29210
 زین و یراق چرمی 29210
 زین و یراق غیر چرمی 29210

 
 )صفحه حساس به نور در جذب مرکب(زینک چاپ  44914
 زینگ فسفاید 34620
 زیتون 01420



1042 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  بذر–زیتون 01530

  زیردامن کشباف زنانه ودخترانه  28224
 عیزیره سبز مرت 01239
 ها ژئوفیزیک و وسایل وابسته به آن 48211
 ژاکت تریکو 28226
  ژاکت زنانه  28223
 ژربرا 01510
 ژل دارویی 35260
 ژل دست 35334
 ژل رویال 02930
 شویی ژل ظرف 35334
 ژالتین 35420
 ژالتین و مشتقات آن 35460
 های حیوانی و گیاهی ژالتین و مشتقات آن و چسب 35460
 ژلگوت 35430
 ژله کابل 33500
 ژله میوه 21520
 )قابل حمل(ژنراتور بنزین  46113
 ژنراتور تک فاز 46113
 )متحرک(ژنراتور دیزلی  46113
 ژنراتور سه فاز 46113

  بدون اپراتور–ژنراتور و توربین، کرایه یا اجاره 73129

  کیلو وات200 باالی ACژنراتورهای  46112
  کیلو وات200 زیر ACژنراتورهای  46112
  کیلو وات200 باالی DCژنراتورهای  46111
  کیلو وات200 زیر DCژنراتورهای  46111
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای آبی  46113
 ژنراتورهای اضطراری برق 46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای بخاری  46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای دیزلی  46113
  شارژ باطریژنراتورهای 46113
 )مجموعه کامل(ژنراتورهای گازی  46113
 ژیگلور بنزین 49129
 خدمات سالن ورزش –ژیمناستیک 96520
 سابالنس 48253



1043 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  حفاظت–های تاریخی ساختمان 96412
  توسط  شده  ارائه  خدمات–سازمان کشورهای صادرکننده نفت 99000
  توسط  شده  ارائه ت خدما–سازمان گمرک جهانی 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–ها ای بین دولت سازمان منطقه 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–سازمان همکاری اقتصادی اکو 99000
   تفریحی های  ورزش  رویدادهای سازماندهی 96510
   ورزشی های  باشگاه  توسط  ورزشی  رویدادهای سازماندهی 96510
   توسط  شده  ارائه  خدمات– مرزی  برون های ها و هیئت ازمانس 99000
  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–المللی های بین سازمان 99000
   توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی  بین های سازمان 99000
 های فضایی سازه 42110
 های نمایشگاهی سازه 42110
 ساعت حضور و غیاب الکترونیکی 48430
 ای ساعت حضور و غیاب عقربه 48430

   یا اجاره  کرایه– ساعت 73290

 ساق بند 29600
 ساک دستی چرمی 29220
 ساک دستی غیر چرمی 29220
 ساک کاغذی 32152
 ساک مقوایی 32152
 ساک و کیسه کاغذی یا مقوایی 32152
 ساکار و قطعات نسوز 37320
 ساکشن جراحی 48150
 هساالد الوی 23999
 ساالد فصل 23999
  وسیله  به  شده  ارائه  جسمی  سالمت  خدمات–  وزن  کاهش های سالن 97230
   بلیط  خدمات اجرایی شامل–  کنسرت های سالن 96230
   توسط  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–  الغری های سالن 97230
   بلیط  شامل  اجرایی  خدمات–  موسیقی های سالن 96230
 سامسونت غیر چرمی 29220
 سانسوریا 01510
 های حصیری سایبان 31923
 ، مورد استفاده در علوم دندانپزشکی)…بجز انواع سرنگ، سوزن و(سایر ابزار و وسایل  48130
 کنی سایر آخال پنبه؛ آخال ماشین پنبه پاک 39215
 های مواد غذایی سایر افزودنی 23999



1044 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 یر آلیاژهای آهنسا 41115
 مانده و ضایعات الیاف مربوط آوری شده ولی ریسیده نشده؛ پس سایر الیاف نسجی گیاهی، عمل 26190
 سایر انواع آبزیان غیر ماکول 04210
 بازی سایر انواع اسباب 38560
 )بازی شامل آالت موسیقی اسباب(بازی،  سایر انواع اسباب 38560
 یقی زهیسایر انواع آالت موس 38320
 سایر انواع برنج 01140
 سایر انواع بلبرینگ 43310
 باف سایر انواع پارچه کشباف یا قالب 28190
 )ها پودر سبزی(سایر انواع پودر گیاهی  21390
 سایر انواع تخته چند الیی، انواع پانل روکش شده و انواع چوب متورق مشابه 31420
  صنعتیسایر انواع توتون، بدون فرایند 01790
 سایر انواع چرم بدون مو از پوست انواع حیوانات از تیره گاو یا از تیره اسب 29120
 سایر انواع داروهای مورد مصرف دام 35260
 سایر انواع شلتوک 01130
 سایر انواع صفحه، ورق، فیلم، فویل و نوار از پالستیک 36390
 سایر انواع صندلی 38119
 )شامل کفپوش از جنس نمد(کفپوش منسوج سایر انواع فرش و  27290
 )قند انورت(سایر انواع قند و شربت و شکر  23210
 ها سایر انواع کوره 43420
 بجز ران قورباغه) شامل گوشت خرگوش(صورت تازه، سرد شده یا منجمد  سایر انواع گوشت و امعاء و احشاء خوراکی به 21129
 )تایر(سایر انواع الستیک  36113
 سایر انواع لوازم آرایشی 35323
 های تو خالی بدون درز از آهن یا فوالد سایر انواع لوله و پروفیل 41274
 تحریر سایر انواع ماشین 45120
 سایر انواع مبلمان چوبی 38122
 سایر انواع مبلمان فلزی 38121
 سایر انواع نان 23410
 سایر اوراق چاپی 32590
 صورت زنده، تازه یا سرد شده ی بهمهرگان آبز سایر بی 04230
 سنتیک یا مصنوعی) غیر فیالمنت(های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره   سایر پارچه 26790
 های تار و پود باف از پنبه سایر پارچه 26690
 ای سنتیک یا مصنوعی های تار و پود باف از نسج رشته  سایر پارچه 26730
 )عرض های کم غیر از پارچه(اف های تارب سایر پارچه 26870
 )عرض های کم  غیر از پارچه(های مشابه   ای و پارچه های حوله  سایر پارچه 26850



1045 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )عرض های کم  ای و پارچه های حوله غیر ازپارچه(های متیل   های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه  سایر پارچه 26830
 هسایر تجهیزات کور 43420
تریلرها و تراکتورها از نوع مورد   ای برای کشیدن نیم گذاری، تراکتورهای جاده  سایر تراکتورها به استثنای تراکتورهای ریل 44150

 آهن  استفاده در سکوهای ایستگاه راه
 سایر ترکیبات شیمیایی رنگدار 34330
 )ای چوبیه های دونیم شده و میخ شامل تیرک(های نتراشیده  سایر چوب 03190
 سایر حیوانات زنده 02129
 های صنعتی سایر خاک 16390
 سایر خدمات اجتماعی با تأمین جا و وسایل راحتی 93319
 سایر خدمات اجتماعی بدون تأمین جا و وسایل راحتی 93329
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات اداری دولت طبقه 91119
 بندی نشده در جای دیگر های دارای عضو، طبقه ایر سازمانسایر خدمات ارائه شده توسط س 95999
 سایر خدمات ارتباطات اینترنتی 84290
 .  است  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که  اقامت سایر خدمات 63199
 های تبلیغاتی سایر خدمات آگهی 83690
 سایر خدمات امنیتی 85290
 سایر خدمات آموزش ابتدایی 92190
 ایر خدمات آموزش و تعلیمس 92900
 )ای فنی و حرفه(سایر خدمات آموزشی و کارآموزی  92900
 سایر خدمات انبارداری 67290
 .شوند  که شامل موارد فوق نمی(On-line)سایر خدمات برخطی  84300
 سایر خدمات بررسی و آزمایش فنی 83569
 سایر خدمات بررسی و آزمایش فنی 83569
 ت برقی خدمات نصبسایر خدما 54619
 سایر خدمات بهداشتی 94390
 سایر خدمات بهداشتی برای انسان 93199
 سایر خدمات پشتیبانی برای خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی 67790
 سایر خدمات پشتیبانی تلفن 85939
 سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل آبی 67690
 ای مل و نقل جادهسایر خدمات پشتیبانی خدمات ح 67590
 .بندی نشده است سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل که در جای دیگر طبقه 67990
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات پشتیبانی طبقه 85990
 سایر خدمات تکمیل و اتمام بنا 54790
 سایر خدمات تمیز کردن منسوجات 97130
 آالت و تجهیزات  محصوالت و ماشینسایر خدمات تولیدی به استثنای 88190



1046 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سایر خدمات حسابداری 82219
 سایر خدمات حفظ محیط زیست 94900
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه 94900
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات حقوقی طبقه 82199
 ساحل و ماورای اقیانوسسایر خدمات حمل و نقل آبی مسافر در  65119
 آهن و نقل بار با راه سایر خدمات حمل  64229
 ای بار  و نقل جاده سایر خدمات حمل 64339
 های داخلی سایر خدمات حمل و نقل مسافر در آب 65219
 بندی نشده در جای دیگر و نقل مسافر، دارای برنامه زمانی، طبقه سایر خدمات حمل  64319
 های داخلی ت خدمات حمل و نقل بار در آبسایر خدما 65229
 فروشی غیر فروشگاهی، آب سایر خدمات خرده 62498
 فروشی غیر فروشگاهی، آدامس سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، ازگیل سایر خدمات خرده 62421
 ها فروشی غیر فروشگاهی، آشامیدنی سایر خدمات خرده 62426
 فروشی غیر فروشگاهی، اقالم پوشاک، اقالم خز و لوازم الحاقی پوشاک ردهسایر خدمات خ 62433
 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، اقالم و تجهیزات منزل که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62449
 فروشی غیر فروشگاهی، انبه سایر خدمات خرده 62421
 بازی و وسایل سرگرمی  انواع اسبابفروشی غیر فروشگاهی، سایر خدمات خرده 62453
 فروشی غیر فروشگاهی، برق سایر خدمات خرده 62497
 فروشی غیر فروشگاهی، بستنی سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، بالل سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، بیسکویت سایر خدمات خرده 62429
  غیر فروشگاهی، پاپوشفروشی سایر خدمات خرده 62434
 فروشی غیر فروشگاهی، پسته تازه سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پشمک سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پفک سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، پوست خام، پوست و چرم سایر خدمات خرده 62415
 فروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و ابزار دقیق سایر خدمات خرده 62452
 آوری نشده فروشی غیر فروشگاهی، تنباکوی عمل سایر خدمات خرده 62413
 فروشی غیر فروشگاهی، توت سفید سایر خدمات خرده 62421
 فرنگی فروشی غیر فروشگاهی، توت سایر خدمات خرده 62421
 ر فروشگاهی، چغاله بادامفروشی غی سایر خدمات خرده 62429
 آموز فروشی غیر فروشگاهی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست سایر خدمات خرده 62414
 فروشی غیر فروشگاهی، رنگ، جال و الک سایر خدمات خرده 62464
 فروشی غیر فروشگاهی، زالزالک سایر خدمات خرده 62429



1047 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت یر فروشگاهی، ساعت مچی، دیواری، رومیزی و جواهرفروشی غ سایر خدمات خرده 62454
 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی غیر فروشگاهی، سایر ماشین سایر خدمات خرده 62489
 فروشی غیر فروشگاهی، سایر تجهیزات حمل و نقل، بجز دوچرخه سایر خدمات خرده 62482
 ر فروشگاهی، سیگارفروشی غی سایر خدمات خرده 62428
 توت فروشی غیر فروشگاهی، شاه سایر خدمات خرده 62421
 های شکری و محصوالت نانوایی  فروشی غیر فروشگاهی، شیرینی سایر خدمات خرده 62425
 های آرایشی و دستشویی فروشی غیر فروشگاهی، عطریات، لوازم آرایش و صابون سایر خدمات خرده 62475
 فروشی غیر فروشگاهی، فالپی و سی دی  خردهسایر خدمات 62484
 فروشی غیر فروشگاهی، فلفل تازه سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، قالی و فرش، گلیم و گبه سایر خدمات خرده 62446
 ها فروشی غیر فروشگاهی، قهوه، چای، کاکائو و ادویه سایر خدمات خرده 62427
 ای و سایر ظروف چوبی پنبه وشی غیر فروشگاهی، کارهای حصیری، محصوالت چوبفر سایر خدمات خرده 62446
 ها فروشی غیر فروشگاهی، کاغذ دیواری و انواع پوشش کف سایر خدمات خرده 62463
 فروشی غیر فروشگاهی، کاغذ و مقوا سایر خدمات خرده 62494
 لوازم سفرفروشی غیر فروشگاهی، کاالهای چرمی و  سایر خدمات خرده 62456
 فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای دارویی و پزشکی سایر خدمات خرده 62473
 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای مصرفی متفرقه که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62459
 )شامل دوچرخه(فروشی غیر فروشگاهی، کاالهای ورزشی  سایر خدمات خرده 62455
 افزاری های نرم فروشی غیر فروشگاهی، کامپیوتر و بسته ر خدمات خردهسای 62484
 افزار فروشی غیر فروشگاهی، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت سایر خدمات خرده 62451

  شیمیایی–فروشی غیر فروشگاهی، کود و محصوالت کشاورزی سایر خدمات خرده 62472

  گرمکفروشی غیر فروشگاهی، سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، گل و گیاه سایر خدمات خرده 62412
 فروشی غیر فروشگاهی، گوجه سبز سایر خدمات خرده 62429
 فروشی غیر فروشگاهی، گوشت ماکیان و شکار سایر خدمات خرده 62423
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم فلزی کار و ابزار دستی سایر خدمات خرده 62465
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم متفرقه منزل، کارد، چنگال و قاشق، ظروف گلی و ظروف مسی خدمات خردهسایر  62445
 فروشی غیر فروشگاهی، لوازم منزل سایر خدمات خرده 62444
 فروشی غیر فروشگاهی، لیموترش سایر خدمات خرده 62421
 ارای شامل مبلمان اداریفروشی غیر فروشگاهی، ماشین و تجهیزات اد سایر خدمات خرده 62483
 آالت و تجهیزات کشاورزی، چمن و باغ شامل تراکتور فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62485
 آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه فروشی غیر فروشگاهی، ماشین سایر خدمات خرده 62486
 ی و محصوالت غذاهای دریایی و سایر غذاهای دریاییفروشی غیر فروشگاهی، ماه سایر خدمات خرده 62424
 فروشی غیر فروشگاهی، مبلمان منزل سایر خدمات خرده 62441
 فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت دخانی سایر خدمات خرده 62428
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  مصنوعیهای رزینفروشی غیر فروشگاهی، محصوالت  سایر خدمات خرده 62471
  مصنوعیهای رزین وفروشی غیر فروشگاهی، محصوالت شیمیایی اساسی صنعتی  ت خردهسایر خدما 62471
 فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت شیمیایی صنعتی سایر خدمات خرده 62471
 .بندی نشده است فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه سایر خدمات خرده 62429
 های خوراکی ها و چربی شی غیر فروشگاهی، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغنفرو سایر خدمات خرده 62422
 فروشی غیر فروشگاهی، مصالح ساختمانی و شیشه تخت سایر خدمات خرده 62461
 کننده فروشی غیر فروشگاهی، مواد پاک سایر خدمات خرده 62476
 .بندی نشده است  که در جای دیگر طبقهفروشی غیر فروشگاهی، مواد خام کشاورزی سایر خدمات خرده 62419
 بندی نشده در جای دیگر فروشی غیر فروشگاهی، مواد معدنی غیر فلزی و سایر محصوالت طبقه سایر خدمات خرده 62499
 فروشی غیر فروشگاهی، موز سایر خدمات خرده 62421
 ها ها و سبزی فروشی غیر فروشگاهی، میوه سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، نخ و پارچه سایر خدمات خرده 62431
 فروشی غیر فروشگاهی، نوشابه سایر خدمات خرده 62426
 فروشی غیر فروشگاهی، هندوانه سایر خدمات خرده 62421
 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل روشنایی سایر خدمات خرده 62443
 ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت لیه موتوری موتورسیکلت، برففروشی غیر فروشگاهی، وسایل نق سایر خدمات خرده 62481
 فروشی غیر فروشگاهی، وسایل و ابزار جراحی ارتوپدی سایر خدمات خرده 62474
 آالت، اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی، لوازم الکتریکی ساختمان فروشی غیر فروشگاهی، یراق سایر خدمات خرده 62462
 ات دامپزشکیسایر خدم 93290
 سایر خدمات ساختمانی تخصصی 54590
 بندی نشده در جای دیگر کننده و تفریحی طبقه سایر خدمات سرگرم 96990
 سایر خدمات طراحی ویژه 83490
 سایر خدمات عکاسی 83819
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات علمی و فنی طبقه 83139
 دی نشده در جای دیگربن سایر خدمات عمومی دولت طبقه 91149
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات متفرقه، طبقه 97990
 سایر خدمات مدیریت، به غیر از خدمات مدیریت پروژه ساختمانی 83190
 سایر خدمات مربوط به تولید فیلم سینمایی، نوار ویدئویی و تلویزیونی 96149
 ه در جای دیگربندی نشد سایر خدمات مربوط به زیبایی طبقه 97290
 سایر خدمات مربوط به نظم و امنیت عمومی 91290
 سایر خدمات مشاوره کار و کسب 83129
 سایر خدمات مشاوره کامپیوتر 83149
 ای مدیریت سایر خدمات مشاوره 83119
 سایر خدمات معماری 83219
 سایر خدمات مهندسی برای بناها 83391



1049 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دیگر  مهندسی برای پروژهسایر خدمات  83399
 سایر خدمات مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی 83393
 سایر خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83392
 سایر خدمات نصب برقی 54619
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات نصب طبقه 54699
 نده تفریحیهای ز سایر خدمات هنرهای نمایشی و سرگرمی 96290
   تفریحی های  و ورزش  ورزشی سایر خدمات 96590
 سایر سازهای شناور 49390
 بندی نشده در جای دیگر های طبقه سایر ساینده 16320
 )ها حفاظت شده در سرکه ها کنسرو شده و سبزی ها خشک شده، سبزی شامل سبزی(ها حفاظت شده از فساد  سایر سبزی 21390
 بندی نشده در جای دیگر، تازه یا سرد شده ها طبقه سایر سبزی 01239
 و نقل اشخاص و کاال و نقل کاال و سایر شناورها برای حمل  سایر شناورها برای حمل  49314
 های پارویی و کانوها سایر شناورهای تفریحی یا ورزشی؛ قایق 49490
 بندی نشده در جای دیگر سایر ضایعات شیمیایی طبقه 39990
 سایر غالت 01190
 ها و کنسروهای ماهی، خاویار سایر فراورده 21240
 سایر فراوری کانی غیر فلزی 37990
 های بهداشتی برای انسان سایر فعالیت 93199
 )شامل سنگ ساعت، قاب ساعت و بند فلزی ساعت(سایر قطعات انواع ساعت  48490
 سایر کارکنان بازرگانی وصنعت، خدمات عرضه 85123
 ها سایر کاغذ گالسه 32149
 سایر کاالهای بتونی 37560
 سایر کاالهای ساخته شده از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی 37560
 بندی نشده در جای دیگر سایر کاالهای غیر سازهای سرامیکی طبقه 37299
 سایر کاالهای گردبافی 26820
 )های اورانیوم و توریوم ها و کنسانتره  کانهبجز(های دارای فلز غیر آهن  ها و کنسانتره سایر کانه 14290
 های شیمیایی سایر کانی 16190
 بندی نشده در جای دیگر های شیمیایی طبقه سایر کانی 16190
 بندی نشده در جای دیگر های صنعتی طبقه سایر کانی 16390
 بندی نشده در جای دیگر های طبقه سایر کانی 16390
 های نسوز سایر کانی 16390
 دار های پاتیناژ و اسکیت چرخ های ورزشی بجز پوتین سایر کفش 29490
 سایر کنسانتره فلزات غیر آهنی 14290
 های صنعتی سایر کوره 43420
 های رویی بادی نو، از کائوچو سایر الستیک 36113



1050 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ) آب لکوموتیومخزن سوخت و(آهن؛ انواع تندرهای لکوموتیو  سایر لکوموتیوهای راه 49519
 سایر لوازم و ملحقات موتورسیکلت 49941
 آالت باال برنده، جا به جا کننده، بارگیری یا تخلیه سایر ماشین 43560
 بندی و مشابه آالت بسته سایر ماشین 43921
 های سراجی سایر ماشین 44630
 سایر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در آشپزخانه 38130
 ر مبلمان چوبی، از نوع مورد استفاده در دفترهای کارسای 38122
 سایر مبلمان خانگی 38140
 بندی نشده در جای دیگر سایر مبلمان طبقه 38140
 سایر مبلمان فلزی، از نوع مورد استفاده در دفترهای کار 38121
 سایر مبلمان مورد استفاده در آشپزخانه 38130
 داشتیسایر محصوالت آرایشی و به 35331
 )شامل کورن فلکس( دست آمده از دانه غالت  سایر محصوالت به 23150
 ای بافت از الیاف شیشه سایر محصوالت بی 37129
 ) نشده، آبکاری نشده، یا اندود نشده روکش(سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی  41231
  زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژیسایر محصوالت تخت نورد شده از فوالد 41235
 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت شیمیایی طبقه 35490
 سایر محصوالت شیمیایی 35490
 بندی نشده در جای دیگر سایر محصوالت غذایی طبقه 23999
 سایر محصوالت یا اقالم دارویی مورد استفاده در پزشکی یا جراحی 35290
 بندی نشده در جای دیگر ختمانی طبقهسایر مصالح سا 15320
 سایر مصنوعات چوبی ساختمانی 31600
 بندی نشده در جای دیگر سایر معادن طبقه 15330
 سایر مواد پالستیکی به اشکال ابتدایی؛ بتادلگرهای یونی 34790
 سایر مواد گیاهی خام 01990
 های محرک هیدرولیک و پنوماتیک سایر موتورها و ماشین 43212
 )شامل فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده(بندی نشده در جای دیگر  ها از آهن یا فوالد غیر آلیاژی طبقه سایر میله 41261
 )خشک شده(ها  سایر میوه 01350
 های آجیلی سایر میوه 01360
 های حفاظت شده از فساد سایر میوه 21550
 ی دیگر، تازه یا سرد شدهبندی نشده در جا های طبقه سایر میوه 01349
 ها و سایر محصوالت نانوایی سایر نان 23430
 های غیر الکلی سایر نوشابه 24490
  ولت و کمتر1000های برقی برای ولتاژ  سایر هادی  46340
  ولت1000تر از  های برقی برای ولتاژ بیش  سایر هادی 46350



1051 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی نشده در جای دیگر پردازی طبقه دکار دادههای خو سایر واحدهای ماشین 45280
 ها و ابزار مانیکور و پدیکور سایر وسایل برنده، مجموعه 42915
 )بندی نشده در جای دیگر طبقه(سایر وسایل حمل و نقل  49930
 سایر وسایل و ادوات ورزشی 38440
 گذاری، دیوارپوشی و کاغذ دیواری سایرخدمات کف 54750
 چشمسایه  35323
 های تبلیغاتی، خدمات سایر آگهی 83690
 سایر انواع آرد و زیره گیاهی 23170
 سایر انواع برگ زینتی گلدار 01510
 سایر انواع به 01349
 های مسئولیت سایر انواع بیمه 71335
 سایر انواع توت 01349

  بذر–سایر انواع توت 01530

 فرنگی سایر انواع توت 01349
 نواع خرماسایر ا 01310
 سایر انواع شاخه، غنچه و اقالم مشابه 01520

  بذر–سایر انواع علوفه 01940

 های زینتی باالرونده سایر انواع گونه 01510
 سایر بقوالت 01220
 سایر تراورتن کوپ 15120
 سایر تراورتن الشه 15120
 سایر جوانه زاها با پایه آهن و سیلیسم 41115
 داره بازارهای مالیسایر خدمات ا 71549
 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات اداری دولت، طبقه 91119
 سایر خدمات انبارداری 67290
 ها و اماکن عمومی ها، جاده  پارک در خیابان سایر خدمات 67530
  محلی  تحویل سایر خدمات 64340
  بندری بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  ریلی بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  زمینی بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
  هوایی بار های   بار در پایانه جایی  جا به  سایر خدمات 67190
 .بندی نشده است ی دیگر طبقهای مسافر بدون برنامه زمانی، که در جا و نقل جاده سایر خدمات حمل  64329
 فروشی غیر فروشگاهی، آخال و ضایعات و مواد برای بازیافت سایر خدمات خرده 62495
 فروشی غیر فروشگاهی، چوب نتراشیده سایر خدمات خرده 62493
 فروشی غیر فروشگاهی، سنگ معدن فلزات سایر خدمات خرده 62492



1052 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 روشی غیر فروشگاهی، سنگ معدن فلزات و فلز به شکل ابتداییف سایر خدمات خرده 62492
 صورت جامد، مایع و گاز فروشی غیر فروشگاهی، سوخت و محصوالت مربوط به سایر خدمات خرده 62491
 فروشی غیر فروشگاهی، ضایعات برای بازیافت سایر خدمات خرده 62495
  شکل ابتداییفروشی غیر فروشگاهی، فلز به سایر خدمات خرده 62492
 های نساجی فروشی غیر فروشگاهی، نخ سایر خدمات خرده 62496
 زیارتی) تور(های کامل   در گشت سایر خدمات 67812
 سیاحتی) تور(های کامل   در گشت سایر خدمات 67812
 سایر خدمات سرو غذا 63290
  کمک ناوبری سایر خدمات 67300
 بازنشستگیسایر خدمات کمکی برای بیمه و  71690
 بندی نشده در جای دیگر های مالی، طبقه گری سایر خدمات کمکی برای واسطه 71559
 گذاری سایر خدمات مربوط به بانکداری و سرمایه 71519
 ها از بارانداز کشی کمکی در وارد و خارج کردن شناور  بجز یدک  داخلی های ها در آب کشی شناور  سایر خدمات یدک 65240

  بذر–های روغنی ایر دانهس 01530

 )مرتعی(ها خودرو سایر سبزی 01239
 های تزیینی سایر سنگ 15120
 سایر فرو آلیارها 41115
 های دارای فلز غیر آهن ها و کنسانتره سایر کانه 14290
 های زینتی سایر گل 01510
 سایر گیاهان آپارتمانی 01510
 سایر گیاهان پوششی 01510
 های مورد مصرف در صنایع غالت نسایر ماشی 44513
 ای سایر محصوالت علوفه 01910
 سایر مرکبات 01320
 سایر مرمر فکی 15120
 سایر مرمر کوپ 15120
 سایر مرمر گلدانی 15120
 سایر مرمر الشه 15120
 سایر مرمریت فکی 15120
 سایر مرمریت کوپ 15120
 سایر مرمریت گلدانی 15120
  الشهسایر مرمریت 15120

  بذر–های آجیلی سایر میوه 01530

  بذر–های تازه سایر میوه 01530

 دار های دانه سایر میوه 01349



1053 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 دار های هسته سایر میوه 01349

  بذر–دار های هسته سایر میوه 01530

 سایر وسایل حمل و نقل، نگهداری و تعمیر 87149
 ها از بارانداز کشی کمکی در وارد و خارج کردن شناور  بجز یدک  ساحلی های آبها در  کشی شناور  سایر یدک 65140
 دار سبد چرخ 49930

  شاخه و غنچه گل برای–سبد گل 01520

 سبدمیوه 36940
 سبزی خردکن برقی 44816
 صورت منجمد به) وسیله بخار یا آب پخته یا نپخته شده به(ها  سبزی 21310

  انواع–ها سبزی 01239

 بندی  بسته–ها سبزی 85400
 ها پهن برگ سبزی 01239
 ها پهن برگ مرتعی سبزی 01239
 طور موقت ها حفاظت شده از فساد به سبزی 21320
 ها خشک سبزی 21390
 ای ها ریشه غده سبزی 01239
 ای مرتعی ها ریشه غده سبزی 01239
 ها سرخ کرده در روغن سبزی 21390
 تعیها معطر مر سبزی 01239
 بندی شده ها منجمد بسته سبزی 21310
 ها نازک برگ سبزی 01239
 ها نازک برگ مرتعی سبزی 01239
 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی سبزی، خدمات خرده 62121
 سپتیک تانک بتونی 37560
 خدمات تخلیه –سپتیک 94120
 سپر و ترکیبی دو پشتی موتورسیکلت 49941
 سپرده ارزی 71100
  ساله1گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله2گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله3گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله4گذاری  سپرده سرمایه 71100
  ساله5گذاری  سپرده سرمایه 71100
 مدت گذاری بلند سپرده سرمایه 71100
 مدت گذاری کوتاه سپرده سرمایه 71100
 مدت عادی  کوتاهگذاری سپرده سرمایه 71100



1054 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 

  نام محصول  کد

  ماهه6مدت ویژه  گذاری کوتاه سپرده سرمایه 71100
 دار ارزی گذاری مدت سپرده سرمایه 71100
 دار قابل انتقال گذاری مدت سپرده سرمایه 71100
 دار قابل تقسیم گذاری مدت سپرده سرمایه 71100

 الحسنه  قرض–سپرده 71100

 ه جاری دولتیالحسن  قرض–سپرده 71100

 ها الحسنه جاری شرکت  قرض–سپرده 71100

 گذاری ارزی سپرده 71100

  ارزی–گذاری سپرده 71100

 سپری 42999
 ست تزریق خون 48150
 ست تعویض خون 48150
 ست تمپانوپالستیک 48180
 ست سرم 48150
 ست معاینه 48150
 ست نازال بینی 48150
 ستون سقفی اطاق عمل 48180
 ستون فلزی 42110
 ستیل پروپانورامین 35260
 ها، خدمات مشاوره افزار و هماهنگی سیستم سخت 83141
 پوستان، منجمد نشده سخت 04210
 مهرگان آبزی، آماده شده یا کنسرو شده تنان و سایر بی پوستان، نرم سخت 21260
 کننده کف سخت 35490
 سدیم استات 34140
 سدیم بنزوات 34140
 سدیم پترولیوم سولفونات 33500
 سدیم متابورات 16190
 سدیم هیدرو سولفیت 34240
 سر ساکشن دندانپزشکی 48130
 سرامیک بردر 37222

 ای سرامیک شیشه 37222
  خدمات–سرایدار شخصی 98000
 صورت کار نشده سرب، به 41441
 سرپره دوچرخه 49942



1055 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 برداری سرپنبه نمونه 35323
 ای سرپوش شیشه 37191
 سرپیچ استارت مهتابی 46212
 سرپیچ دیواری 46212
 سرپیچ المپ 46212
 سرپیچ لوستر 46212
 سرپیچ مهتابی 46212
 سرخاب 35323
 سرخو 04120
 سردخانه باالی صفر 88111
 سردخانه بانک خون 43913
  متر مکعبی50ساخته  سردخانه پیش 43913
 دارهسردخانه دوم 88111
 سردخانه زیر صفر 88111
 سردخانه متحرک 43913
 سرزیپ 38924
 سرسلیندر 43151
 سرسوزن دندانپزشکی 48150
  کن سرسوزن قطع 48150
 سرشیشه شیر بچه 36270
 دار سرشیلنگ دنده 42944
  خدمات بیمارستان–سرطان و خون 93110
 سنج خودرو سرعت 48264
 سرکابل 46212
 بندی سته ب–سرکه 85400
 بندی شده سرکه بسته 23994
 سرکه خرما 23994
 سرکه خوراکی 23994
 سرکه سیب 23994
 سرکه صنعتی 23994
 سرکه و بدل سرکه حاصل از جوهر سرکه 23994
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه (  خدمات–  زنده های سرگرمی 96290

  تسهیالت–گذاری مستقیم سرمایه 71100

 های پر مخاطره، تأمین مالی گذاری مایهسر 71512
 ها ها و کاالهای حاصل از آن سرمت 41604



1056 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سرمه 35323
 سرنج 34220
  خدمات دفع از طریق–سرند کردن و صاف کردن فاضالب 94110
 سرنگ دامپزشکی 48150
 های تزریقی سرنگ 48150
 سرویس اتاق خواب 38140
 سنگیسرویس بهداشتی  37610
 ای آشپزخانه سرویس پارچه 27120
 سرویس خواب نوزاد 38140
 سرویس قاشق و چنگال 42916
 سرویس تجمیع، خدمات 84110
 سرویس داخلی، خدمات ارتباطی 84110
 افزار کامپیوتر سرویس کردن سخت 87130
 سریش 35420
 سس 04120
 سس خرما 23995
 سس زرشک 23995
 سس ساالد 23995
 سس فلفل 23995
 فرنگی سس گوجه 23995
 سس مایونز 23995
 سطح زیان درشت 04120
 سطح زیان ریز 04120
 سنج الکترونیکی مایعات سطح 46211
 سطل فلزی 42931
 آوردن سطوح پالستیکی، به عمل 88170
 سطوح پالستیکی، رزوه کردن 88170
 کاری سطوح پالستیکی، روکش 88170
 وسیله  به  شده  ارائه  خدمات– سایر کشورها های  و نمایندگیها سفارتخانه 99000
  توسط  شده  ارائه  خدمات–های کشورهای خارجی در ایران سفارتخانه 99000
 سفال سقف 37350
 )شربت(سفالکسیلین  35260
 )رومیزی(سفره پالستیکی  36940

  کرایه–سفره عقد 73290

 سفره کاغذی 32193



1057 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سفره ماهی 04120
 سفید آب 35323
 سفید 04120
 سفید پرورشی 04110
 )فایبرگالس(سقف  36950
 سقف بتونی 37540
 سقف خودرو 49231
 )پالستیکی(سقف کاذب  36950
 )گچی(سقف کاذب  37530
 سقف کاذب فلزی 42110
  کیلو ولت36سکسیونر باالی 46211
  کیلو ولت36سکسیونر تا  46211
 سکال 04120
 سکه 38250
 ور برای حفاری یا استخراج سکوهای شناور یا غوطه 49320
   خدمات–  اسکی سکوی 96590
 سکوی شناور 49390
 سگ ماهی 04120
 سگدست 49129
 های نگهبان، خدمات سگ 85250
   آفتاب  حمام  ویژه های  اطاق وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
   معدنی  آب های  چشمه وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  بخار های  حمام وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
 ) ترکی (  شرقی های  حمام وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  الغری های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  سونا وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
   ماساژ غیر درمانی وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
   مراکز بدنسازی وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمانی سالمت 97230
  وزن  کاهش های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–  جسمی سالمت 97230
 سلطان ابراهیم 04120
 سلف خری مالی، داللی 71522
 سلوزیا 01510
 )گیری فشار آب و خاک اندازه(سلول فشار منفذی و سلول فشار کلی  48252
 سم ازینفوس متیل 34620
 سم امیتراز 34620



1058 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سم اندوسولفان 34620
 سم بوتاکلر 34620
 سم پارکوات 34620
 سم پیرترین 34620
 سم تترادینون 34620
 )متالدئید(کش  سم حلزون 34620
 )متیوکارب(کش  سم حلزون 34620
 سم دیازینون 34620
 سم رونستار 34620
 سم زنیب 34620
 سم ساترن 34620
 سم سایپرمترین 34620
 سم فن والریت 34620
 سم فنیتراتیون 34620
 زالنسم فو 34620
 سم کاپتان 34620
 سم کاپراکسی کلراید 34620
 سم لنیدین 34620
 سم ماالتیون 34620
 سم مانب 34620
 سم متالدهاید 34620
 سم نیکوتین سولفات 34620
 سماق 01349
  سماور گازی 44822
 سماور نفتی 44822
 پذیر سمباده انعطاف 37910
 ای سمباده پارچه 37910
 اغذیسمباده ک 37910
 سمبوسه 21132
 سمپاش پشتی 44160
 سمپاش موتوری 44160
 سمعک پشت گوشی 48170
 سمعک جیبی 48170
 سمعک درون گوشی 48170
 سمنت المپ 35420



1059 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سمنو 23999
 کش سموم حلزون 34620
 )ها کش کنه(سموم دامی  34620
 )ها کش حشره(سموم دفع آفات نباتی  34620
 سموم فسفره 34620
   اجرای–  نمایشی سناریو غیر از هنرهای 96130
 سنبل 01510
 الطیب سنبل 01239
 سنتور 38320
 )گرد ته(سنجاق  42997
 سنجاق سر 38994
 سنجاق قفلی 42997
 سنجد 01349
 سنجش افکار عمومی، خدمات 83700
   خدمات–سنجش پوکی استخوان 93191
  خدمات–سندیکا 95200
 کنندگان چاری کشور سندیکای بازرگانان و توزیع 95200
 سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل آهنی 95200
 المللی سندیکای حمل و نقل بین 95200
 سندیکای صنایع نساجی پشمی 95200
 سنک سرب و روی 14290
 سنگ آسیاب 37910
 سنگ آهک 15200
 سنگ آهن 14100
 سنگ برش 37910
 بندی شده  دانهسنگ 37990
 سنگ روی 14290
 سنگ زاج، طبیعی 16190
 )طبیعی(سنگ سایا  16320
 سنگ سرب 14290
 سرپانتین) اسپدومن(سنگ صابون  16390
 سنگ طال 14240
 سنگ فندک 38994
 سنگ کرومیوم 14290
 سنگ گچ 15200



1060 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان  سایر سنگسنگ گچ، انیدریت، گدازآور سنگ آهکی، سنگ آهک و 15200
 سنگ لوح 15110
 های یادبود با ساختمانی آهکی سنگ مرمر و سایر سنگ 15120
 سنگ مس 14210
 سنگ مصنوعی 37560
 )منگانیت(سنگ منگنز  14290
 سنگ مهندسی 37560
 خدمات سالن ورزش –سنگ نوردی 96520
 و ماسه و خاک رسسنگ، شن  15110
 )سنگ ماربلی یا غیر گرانیتی(سنگبری  37610
 )های گرانیتی سنگ(سنگبری  37610
 ساب سنگ 37910
 سنگسر 04120
 های ساینده ها و کانی سنگ 16320
 های سرب، سرب و روی، روی ها و کنسانتره سنگ 14290
 دهنده و انواع سمباده های تیزکننده و صیقل سنگ 37910
 قیمتی های قیمتی و نیمه سنگ 16310
 های گرانبها یا نیمه گرانبهای سنتتیک یا دوباره ساخته شده، کار نشده سنگ 34560
 )منگنز، مغنسیا(های منگنز  سنگ 14290
 )سه شاخه(سه راهی برق  46212
 )برق سه فاز(دار برق  سه شاخه ارت 46212
 سه نظام فرز 44251
 تراش سه نظام ماشین 44251
 سه نظام مته، پایه مته 44251
 پایه دوربین فیلمبرداری سه 48353
 )پدالی(چرخه معلولین  سه 49922
 راهی ترمز سه 49129
   مربوط  اداری  خدمات– بندی سهمیه 91135
 mitelسوئیچ  47220
 سوئیچ استارت 46910
 سوئیچ الکتروموتور کولر 46131
   بانگهداری  در ارتباط س پلی  خدمات–  کیفری سوابق 91260
  خدمات–بزرگساالن سوادآموزی برنامه  92900
   آموزشی  خدمات– سوارکاری 96520
 سواری، کرایه یا اجاره، بدون راننده 73111



1061 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات بیمارستان– سوانح و سوختگی 93110
 سوپ آماده 23992
 سوپاپ 43151
 سوپاپ دود و هوا 43151
 سوپر فسفات تریپل 34614
 سوپر فسفات ساده 34614
 سوخاری میگو 21240
 سوخت جت از نوع بنزین 33320
  سازی  ذخیره  به  مربوط  مقرات  تنظیم  خدمات– جامد های سوخت 91132
   اصلی های  لوله  از طریق ، توزیع  گازی های سوخت 69120
 ربندی نشده در جای دیگ های نفتی طبقه سوخت 33370
 سود االیم 34230

  هیدروکسید سدیم–سود سوزآور جامد 34230

 سود سوزآور مایع 34230
 سوربات پتاسیم 35260
 سوربیتول 35260
 سوربیتول منو استارات 34120
 سوربینل دی استارات 34120
 های کاتیونی سورفاکتنات 34170
 ای سورگوم دانه 01190
 )پیام(ای  سورگوم دانه 01190
 )سپیده(ای  سورگوم دانه 01190
 )کیمیا(ای  سورگوم دانه 01190
 ای سورگوم علوفه 01910

  بذر–ای سورگوم علوفه 01940

  خدمات – جسد سوزاندن 97310
 سوزن انژکتور 43151
 سوزن دوخت کارتن 42997
 سوزن دوکاناله 48150
 سوزن سرنگ 48150
 )مخصوص دیالیز(سوزن فیستوال  48150
 سوزن لیزیک 48150
 سوزن مخصوص دستگاه جداکن پسته 44515
 سوزن والوتیوپ 43254
 های ماشین کشباف سوزن 44614



1062 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 س ماهیوس 04120
 های خشک سوسپانسیون 35260
 )صورت گچ به(کش  سوسک 34620
 سوسیس 21132
 سوسیس از گوشت گاو 21132
 سوسیس از گوشت مرغ 21132
 یس از ماهیسوس 21240
 سوسیس وکالباس از گوشت گاو یا گوساله 21132
 سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ 21132
 سوف 04120
 )سلستین(سولفات استرونسیوم  16190
 سولفات آلومینیوم 34240
 سولفات آمونیوم 34613
 سولفات آهن 34240
 سولفات باریم 34240
 سولفات بازیک کرم 34240
 سیمسولفات پتا 34615
 سولفات جیوه 34240
 سولفات روی 34240
 سولفات سدیم 34240
 سولفات سرب 14290
 )زاج سبز(سولفات فرو  34240
 سولفات قلع 34240
 سولفات کرم 34240
 سولفات کلسیم 34240
 سولفات مس 34240
 سولفات منگنز 34240
 سولفات منیزیم 34240
 سولفات نیکل 34240
 )سولفات سدیم بی(روژن سدیم سولفات هید 34240
 سولفو سوکسینات 34140
 سولفور آمونیم 34611
 سولفور باریم 34240
 سولفور سدیم 34240
 سولفور کربن 34240



1063 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سولفور کلسیم 34240
 سولفور مس 34240
 سولفیت پتاسیم 34240
 سولفیت سدیم 34240
 ها و سولفیتهای و هیپ ها و پرسولفیت سولفیت 34240
 سولفید روی 14290
 )گالن(سولفید سرب  14290
 سوله 42110
  وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات–سونا 97230
   خدمات–سونوگرافی 93191
 سوهان 23670
 )لوبیای روغنی(سویا  01410
 بندی  بسته–سویا 85400
 بندی شده سویا بسته 23999

  بذر–سویا 01530

   خدمات–سی تی اسکن 93191

  کرایه–سی دی 73220

   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  پرسنلی های ها و روش سیاست 91141
   توسعه  به  مربوط  اداری  خدمات–  پرسنلی های ها و روش سیاست 91141
   دولتی ی، دفترها یا واحدها  ادارات وسیله  به بندی  فرمول–  اجتماعی های سیاست 91113
  بندی  فرمول  به  مربوط  اداری ، خدمات  اقتصادی های سیاست 91138
  ریزی  برنامه ، دفترها یا واحدهای  ادارات وسیله  به بندی ، فرمول  اقتصادی های سیاست 91113
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  کارگری های سیاست 91138
  بندی  فرمول  به  مربوط  اداری ت خدما–  کارگری های سیاست 91138
 سیانور پتاسیم 34270
 سیانور سدیم 34270
 سیب رد دلیشز 01349
 سیب زرد 01349
  سایر انواع-سیب 01349
 سیب قرمز 01349
 سیب گلدن دلیشز 01349
 سیب لبنانی 01349
 زمینی سیب 01210
 زمینی استامبولی سیب 01210
 دیبن  بسته–زمینی سیب 85400



1064 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زمینی پرک شده سیب 21390
 زمینی خشک سیب 21390
 زمینی شیرین سیب 01210
 زمینی کار سیب 44110
 زمینی معمولی سیب 01210
 )فرنچ فرایز(زمینی منجمد آماده طبخ  سیب 21310
 سیبک 49129
 سیترات پتاسیم 34140
 سیدم سیترات 34140
 بندی  بسته–سیر 85400
 سیرداغ 21390
 سیستم آبیاری تحت فشار تراوا 44160
 سیستم آبیاری غیر تحت فشار 44160
 سیستم احتراق الکترونیکی خودرو 46910
 )آژیر اطفاء حریق(سیستم اطفاء حریق  46920
 سیستم اعالن و هشداردهنده حرارت 46920
 سیستم انتقال قدرت و قطعات یدکی آن 49129
  تغذیه مواد خام معدنیسیستم انتقال و 43560
 )پنوماتیکی(سیستم بازکننده درب خودرو  49129
 )مکانیکی(سیستم بازکننده درب خودرو  49129
 )الیاف بلند(سیستم پشمی  26320
 سیستم پلوس دیفرانسیل جلو خودرو 49129
 )مکانیکی(سیستم ترمز  49129
 )هیدرولیک(سیستم ترمز  49129
 ی خودروهای سنگینسیستم ترمز ایمن 49129
 سیستم ترمز خودرو و لوازم یدکی 49129
 سیستم ترمز موتورسیکلت 49941
 سیستم ترمز و کالچ موتورسیکلت و قطعات 49941
 سیستم تولید خالء 48180
 سیستم چرخ موتورسیکلت 49941
 سیستم چرخ موتورسیکلت و متعلقات 49941
 سیستم حفاظت برق سه فاز 46212
 گیری در خالء ستم خونسی 48150
 )آژیر دزدگیر(سیستم دزدگیر  46920
 سیستم شبکه گازهای طبی 48180



1065 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سیستم فرمان خودرو 49129
 سیستم فرمان و سیستم تعلیق و لوازم یدکی 49129
  اجرا  به  مربوط  اداری خدمات –  قضایی سیستم 91270
 سیستم قفل مرکزی 42992
  قفل و بست خودروسیستم 42992
 سیستم کالچ موتورسیکلت 43320
 سوزی سیستم کنترل آتش 45240
 های راهنمایی سیستم کنترل چراغ 46920
 سیستم کنترل خودرو جهت معلولین 49129
 سیستم کنترل روشنایی 46214
 کاری اتوماتیک خودرو سیستم گریس 43151
 سیستم مخابراتی اپراتوری خودکار 47220
 ای افزار، خدمات مشاوره ها و نرم سیستم 83142
 ها، خدمات نگهداری سیستم 83160
 های اتوماتیک کنترل فرایند صنعتی سیستم 48270
 های ارتباطی و انتقال مخابرات، خدمات طراحی سیستم 83343
 های بیسیم سیستم 47211
  (ABS)های ترمز خودرو  سیستم 49129
 های رادار سیستم 48220
 های کامپیوتری سیستم 45240
 ای های گلخانه سیستم 44160
 های مولتی پروسسور سیستم 45240
 )فایبرگالس(سیفون  36930
 )الستیک سخت(سیفون  36270
 )فالش تانک فلزی(سیفون توالت  42911
 سیگارت بدون فیلتر 25010
 سیگارت فیلتردار 25010
 سیلندر ترمز خودرو 49129
 پ نایلون و نایلکسسیلندر چا 44914
 سیلندر گاز سفری 42220
 سیلندر گاز مایع خانگی 42220
 سیلندر گاز مایع سفری 42220
 سیلندر گاز مایع صنعتی 42220
 سیلوهای ذخیره پسته و حبوب 42210
 بندی شده سیلیس دانه 37990



1066 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سیلیکات آلومینیوم 34270
 سیلیکات پتاسیم 34270
 یلیکات زیرکونیومس 34270
 سیلیکات سدیم 34270
 سیلیکات کلسیم 34270
 سیلیکات منیزیم 34270
 )گیر کاتالیست و رطوبت(سیلیکاژل  35490
 سیم از پالتین 41330
 سیم از طال 41320
 سیم از نقره 41310
 سیم افشان قابل انعطاف 46320
 سیم آلومینیومی بدون روکش 41533
 دار ومی روکشسیم آلومینی 46310
 سیم برش الماسه 42922
 سیم برنجی 41514
 سیم بکسل 42941
 سیم تخت مسی با ایزوله کاغذی 46320
 سیم ترمز دوچرخه 49942
 ال با عایق پالستیک سیم تک 46320
 سیم تلفن 46320
 سیم خاردار 42946
 سیم دوبل روکش نایلون 46320
 شویی سیم ظرف 42912
 بندی شده برای سیم پیچی سیم عایق 46310
 سیم فنری فلزی 42945
 )سیم لحیم(سیم قلع  41547
 سیم گرد مسی با ایزوله کاغذی 46320
 )شارالکدار(سیم الکی  46320
 سیم لخت هوایی 41513
 )بدون روکش(سیم مسی  46320
 سیم مسی و آلومینیومی با روکش شیشه و الک 46320
  با روکش نومکس و کاغذسیم مسی و آلومینیومی 46320
 سیم و کابل تلفن 46320
 سیم و گاز خودرو 49129
 سیمان انبساطی 35490



1067 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صورت کلینکر های هیدرولیکی مشابه، بجز به سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره و سیمان 37440
 سیمان پوزوالن 37440
 تهای نف سیمان حفاری مخصوص چاه 37440
 )معمولی(سیمان خاکستری  37440
 سیمان سفید و رنگی 37440
 سیمان ضد سولفات 37440
 سیمان نسوز 37330
 سیمان و بتون نسوز 37330
 بندی نشده در جای دیگر سیمان، مالط، بتون و ترکیبات نسوز مشابه، طبقه 37330
 پاش سیمان 43923
 چین سیم 42921
 خمکن دستی سیم 42921
 لخت کن سیم 42921
 های کنترل جریان بنزین سیم 49129
 )پرکننده چرم(سینتان  34310
 شویی سینک سنگی ظرف 37610
 شویی سینک ظرف 42911
 )های سنگین ماشین(سینی آب  43151
 سینی استیل 42912
 استایرن سینی پلی 36940
 )های سنگین ماشین(سینی روغن  43151
 دانه سیاه 01239
 کولی اهسی 04120

  بذر–سیب 01530

 سیب گالب 01349
 سیچالید پرچمی 04110
 سیچالید جواهری 04110
 سیچالید دهان آتشی 04110
 سیچالید کوتوله 04110
 سیچالید گوره خری 04110
 )خشک(سیر  01239

 بذر –سیر 01540

 سیر سبز 01239
 سیر سبز مرتعی 01239
 سیر مرتعی 01239



1068 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سیستم شستشوی پسته 44516
 های امنیتی، نظارت منظم سیستم 85230
 های امنیتی، نگهداری سیستم 85230
 سیسوس 01510
 سیکاس 01510
 سیلیس 16320
 سیم 04120
 شابلن نساجی 42999
 کاری دستگاه سوراخ) راهنما(شابلون  44251
 شاتوت 01349

  بذر–شاتوت 01530

 شاتون 43320
 )فورج شده(ون دسته پیستون شات 43151
 )ماشین کاری شده(شاتون دسته پیستون  43151
 شاخ و برگ مصنوعی 38999
 شاخه 01510
 ها شاخه بریده 01520
 شاخه و غنچه گل برای حلقه گل 01520
 شاخه و غنچه گل برای دسته گل، حلقه گل، سبد گل و اقالم مشابه 01520
 )تیسه فاز صنع(شارژر باطری  46122
 شارژر باطری بیسیم 46122
  آمپر100شارژر تا  46122
  آمپر500شارژر تا  46122
 شارژر مخابراتی 46122
 شاسی اتوبوس 49121
 شاسی خودرو سواری 49121
 شاسی کامیون 49121
 بوس شاسی مینی 49121
 شاسی واگن قطار 49540
 شاسی وسایل نقلیه موتوری 49121
 ای موتور، برای وسایل نقلیه موتوریهای دار شاسی 49121
 شافت انتقال نیرو 43320
 شافت هندل و دنده 49941
  غیرکشباف-شال گردن 28238
  شال گردن کشباف 28229



1069 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شامپو بچه 35323
 شامپو بدن 35323
 شامپو مخصوص موهای خشک 35323
 شامپو مخصوص موهای معمولی 35323
 ه با عصاره گیاهیشامپو همرا 35323
 شامپو ویتامینه 35323
 شانک 04120
 شانه 44614
 شانه تخم مرغ 32199
 ها مقوایی  شانه میوه 32199
 بلوط شاه 01360

  بذر–بلوط شاه 01530

 پسند  شاه 01510
 شاهدانه 01490
 کولی شاه 04120
 میگوی آب شیرین شاه 04210
 شاهی 01239
 شاهی مرتعی 01239

  بذر–شاهی 01540

 شب بو 01510
 شبدر 01910
 ایرانی شبدر  01910

 بذر –شبدر 01940

 شبدر برسیم 01910
 شبدر سفید 01910
 شبدر شیرین 01910
 شبدر قرمز 01910
 شبدر الکی 01910
 شبدر مصری 01910

  بذر–شبدر مصری 01940

 شبرو 29110
 شبکه بتونی 37560
 پخش خبر –ای وارهشبکه تلویزیونی ماه 96160
  پخش خبر–شبکه تلویزیونی و رادیویی استانی 96160
 شبکه فوالدی 42946



1070 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 زنبوری شبکه النه 32199
 های خصوصی، خدمات شبکه 84140
 ها کائوچوی مشتق از روغن شبه 34800
 گرانیت شبه 15130

  انواع نژادها–شتر و بچه شتر بومی 02129

  انواع نژادها– بچه شتر خارجیشتر و 02129

  انواع نژادها–شترمرغ 02122

 شراب گازدار از انواع انگور تازه 24211
 شرابه 27911
 شربت آلبالو 21400
 شربت آهن 35260
 شربت به لیمو 21400
 شربت توسیان 35260
 شربت سرکه انگجبین 21400
 شربت سناکل 35260
 )گیاهی(شربت ضد انگل  35260
 )گیاهی(یاخته  شربت ضد تک 35260
 )گیاهی(شربت ضد ویروس سرماخوردگی  35260
 شربت غلیظ نوشابه 23210
 (HFCS)شربت فروکتوز غنی شده  23210
 شربت کلسیم 35260
 شربت گیاه سورگم 21400
 ویتامین شربت مولتی 35260
 شربت میوه به همراه قطعات میوه 21400
 ها شربت میوه 21400

  کمپلکس–شربت ویتامین ب 35260

   خدمات– بندی شرط 96920

  خدمات–گذاری شرکت سرمایه 71200

  خدمات–شرکت فضای سبز خدمات شهری 94900
 حساب ها، خدمات ورشکستگی و تصفیه شرکت 82400
 های نمایندگی بیمه شرکت 71610
 بندی شن و ماسه شستشو و دانه 37990
 شستشوی کائولن 37990
  خدمات–شستن مو 97210
  خدمات– مو  کردن شستن مو، اصالح و کوتاه 97210



1071 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های رختخواب، سر میز، توالت و آشپزخانه شستنی 27120
 خدمات سالن ورزش –شطرنج 96520
 شعری 04120
 شغالدست 49129
 شفت انکودر دیجیتال 48264
 شفت کالچ 49129
 شفتالو 01349

  بذر–وشفتال 01530

 )کامل(دنده  های جعبه شفت 49129
 شفلرا 01510
 شکر از چغندر قند 23510
 بندی  بسته–شکر 85400
 بندی شده شکر بسته 23510
 شکر تصفیه شده 23520
 شکر خام از نیشکر 23510
 شکر خرما 23210
 شکر طبی 23210
 شکر کاراملیزه 23210
 شکرپنیر 23670
  نیشکر یا چغندر قندشکرخام حاصل از 23510
   خدمات–بندی شکسته 93199
 شکل دادن فلزات غیر از آهن 89320
 شکالت تیوپی و لیوانی 23660
 شکالت خرما 21520
 دار شکالت فندق 23660
 شکالت فیگور 23660
 شکالت کاکائویی 23660
 شکالت مرکب 23660
 طبیشکم بند 35290
 بند شکم 28237
 1شلتوک آمل  01130
 2شلتوک آمل  01130
 3شلتوک آمل  01130
 نام شلتوک بی 01130
 شلتوک پر محصول 01130



1072 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 1شلتوک چرام  01130
 2شلتوک چرام  01130
 3شلتوک چرام  01130
 شلتوک حسن سرایی 01130
 شلتوک حسنی 01130
 شلتوک خزر 01130
 شلتوک دم زرد 01130
 شلتوک دم سرخ 01130
 شلتوک ساحل 01130
 شلتوک سازندگی 01130
 شلتوک سپیدرود 01130
 )طارم موالیی(شلتوک صدری درجه دو  01130
 )هاشمی(شلتوک صدری درجه یک  01130
 )حسن سرایی، دم سرخ و دم زرد(شلتوک صدری ممتاز  01130
 شلتوک طارم دیلمانی 01130
 شلتوک طارم محلی 01130
 )صدری درجه دو(یی شلتوک طارم موال 01130
 شلتوک فجر 01130
 شلتوک کامفیروز 01130
 شلتوک کوهرنگ 01130
 شلتوک لنجان 01130
 شلتوک ندا 01130
 شلتوک نعمت 01130
 )صدری درجه یک(شلتوک هاشمی  01130
 شلتوک هراز 01130
 1شلتوک یاسوج  01130
 2شلتوک یاسوج  01130
 شلغم 01239

  بذر–شلغم 01540

 شلغم مرتعی 01239
 شلنگ بنزین 43252
 شلنگ رادیاتور خودرو 49129
   شلوار زنانه  28223
 شلیل 01349

  بذر–شلیل 01530



1073 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شمارشگر عددی تسبیحات 48264
 ای گیر دکمه شماره 47401
 گیر گردان شماره 47401
 شمش آلومینیوم 41534
 شمش آهن 41121
 الدیشمش آهنی و فو 41121
 شمش برنج 41413
 شمش پالتین 41330
 شمش پالستیکی 36390
 شمش چدن 41111
 شمش روی 41545
 شمش سرب 41542
 شمش سیلیسیم 41122
 شمش طال 41320
 )بیلت(شمش فوالد سبک آلیاژی  41122
 )بلوم(شمش فوالد سنگین آلیاژی  41122
 شمش کبالت 41602
 شمش لحیم 41548
 شمش مس 41413
 شمش منیزیم 41601
 شمش نقره 41310
 شمش نیکل 41523
  نزده یا دیگر فوالدهای آلیاژی تمام از فوالد زنگ  شمش، سایر اشکال اولیه و محصوالت نیمه 41122
 شمشاد 01510
 )اسلب(های آهنی و فوالدی برای تولید صفحه و ورق  شمش 41121
 ن یا فوالدهای حاصل از ذوب مجدد ضایعات آه شمش 39350
 خدمات سالن ورزش –شمشیر بازی 96520
 )اشتعالی(شمع موتور  46910
 )ای جرقه(شمع موتور  46910
 )روشنایی(شمعدان  46531
 شمعدان پالستیکی 36990
 شن بادامی 15310
 بندی شده شن درجه 15310
 شن نخودی 15310
 شن و ماسه آهکی 15200



1074 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ل باکشناور داخ 43240
 شناور کنترل سطح مایعات 43240
 شناور کولر 43240
 شناورهای بدون موتور 49311
 بجز تانکرها) ها کشتی(دار  شناورهای سردخانه 49313
 ران های یدک کش و قایق شناورهای یدک 49316
 شنبلیله 01239

  بذر–شنبلیله 01540

  خدمات–ها ها و گذرگاه پاشی خیابان شن 94310
 کش شن 44110
 شهرسازی، خدمات مهندسی طراحی 83342
 ای بچه شورت دکمه 36270
 ای بچه شورت گره 36270
 شورها 21390
 شوید 01239
 شوید مرتعی 01239

  بذر–شوید 01540

 )فاروئر(شیارزن  44110

  اوول–شیاف 35260

 شیپوری نسوز 37320
 شیر از سویا 23999
 شیر استرلیزه 22110
 شیر برقی لباسشویی 44812
 شیر پاستوریزه 22110
 کن شیر پاک 35323
 شیر پنوماتیک دندانپزشکی 48130
 شیر خام 02910
 شیر خشک 22910
 بندی شده شیر خشک بسته 22920
 شیر شکالت 22990
 )بدون الکتوز(شیر شکالت و کاکائو  22990
 دار شیر طعم 22990
 شیر عسلی 22990
 شدهشیر غلیظ  22920
 شیر فشار شکن روغن 43240



1075 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شیر قهوه 22990
 شیر کاکائو 22990
 شیر کنترل گاز برقی 43240
 شیر کنترل گازی 43240
 آوری شده شیر مایع عمل 22110
 صورت جامد شیر و خامه به 22910
 شیر وانیلی 22990
 شیرآالت پالستیکی 36950
 بندی  بسته–شیرخشک 85400
 شیره انگور 21400
 شیره خرما 21400
 شیره سیب 21400
 کوبی شیروانی 54590
 شیرین کردن بادام 88111
 )شکر طبی(کالری  کننده کم شیرین 23210
 ای شیرینی مغزدار ویفر خامه 23420
 ها همراه با مواد هوادهی شده شیرینی 23670
 های غیر آردی سنتی شیرینی 23670
 شیشه ایمنی 37115
 شیشه ایمنی طلقی 37115
 شیشه ایمنی نشکن 37115
 )سکوریت(شیشه ایمنی و نشکن  37115
 شیشه ایمنی وسایل نقلیه 37115
 شیشه به شکل توده 37111
 شیشه به شکل گلوله 37111
 شیشه به شکل لوله 37111
 شیشه به شکل میله 37111
 )بروش فلوت(شیشه جام  37113
 )شدهکار ن(شیشه جام  37112
 شیشه جام با دید یک طرفه 37112
 خورده شیشه جام با لبه سنگ 37114
 شیشه جام رنگی 37112
 شیشه جام غلتک خورده 37112
 شیشه جام مسلح شده با سیم 37112
 شیشه جام مشجر 37112



1076 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های آفتابی شیشه خام عینک 37194
 های طبی شیشه خام عینک 37194
  خمشیشه 37114
 )رنگی(شیشه دارو  37195
 شیشه درب فر اجاق 37199
 شیشه دوجداره 37116
 صورت جام شیشه ریختگی کار نشده،تخت شده، کشیده شده یا باد شده، به 37112
 )سایر(شیشه ساعت  37194
 شیشه ساعت مچی 37194
 )استایرن پلی(شیشه شیر بچه  36490
 شیشه شیر پاستوریزه 37191
 یشه عینک پالستیکیش 36990
 صورت صفحه هایی که سطح آن ساییده یا صیقل شده باشد، به شیشه فلوت و شیشه 37113
 شیشه المپ فلورسنت 37192
 شیشه نورافکن 37192
 شیشه نوشابه 37191
 ای های شیشه آالت آزمایشگاه، بهداشتی یا دارویی؛ حباب شیشه 37195
 آالت آزمایشگاهی شیشه 37195
 آالت به کار رفته در جواهرات بدلی شیشه 37199
 آالت بهداشتی شیشه 37195
 ای های شیشه آالت بهداشتی دارویی و آمپول شیشه 37195
 )شیشه رفلکت(کننده نور  آالت منعکس شیشه 37113
 )بندی نشده در جای دیگر طبقه(آالت مورد استفاده در منزل  شیشه 37193
  نشدههای اپتیکی کار شیشه 37194
 های جام شیشه 37112
 های متخلخل ساختمان شیشه 37117
 های ریسندگی شیطانک ماشین 44614
 )پالستیک دو جداره(شیلنگ آب  36320
 )دار پالستیکی نخ(شیلنگ آب  36320
 )فشار قوی(شیلنگ آب  36320
 شیلنگ آب الستیکی 36230
 )تقویت شده(شیلنگ آب الستیکی  36230
 گ با حفاظ فلزیشیلن 27998
 )فلزی(شیلنگ خرطومی  42911
 شیلنگ گاز 36230



1077 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 شیلنگ منسوج با استر 27998
 شیلنگ منسوج بدون استری 27998
 های صنعتی شیلنگ 36320
 های هیدرولیکی ترمز و کالچ شیلنگ 49129
  خدمات– در کلینک  سر پایی بیماران درمانی  شیمی 93122
 وریشیپ 01510
 شیر 04120
 شیر بز 02910
 شیر بوت 04120
 شیر شتر 02910
 شیر گاو 02910
 شیر گوسفند 02910
 ها، نگهداری و تعمیر آالت و سوپاپ شیر 87159
 های غیر آردی شیرینی 23670
 )صابون خنثی(صابون آمفوتر  35321
 صابون بچه 35321
 )نوع مرغوب(صابون پر چرب  35321
 )طبی(ن تری کلروکربان صابو 35321
 )نوع مرغوب(صابون حمام  35321
 )نوع معمولی(صابون حمام  35321
 صابون خمیری 35321
 )نوع مرغوب(صابون دستشویی  35321
 )نوع معمولی(صابون دستشویی  35321
 صابون رختشویی 35321
 صابون گلیسیرینه 35321
 )طبی(صابون گوگردی  35321
 صابون مایع 35321
 های تمیزکننده و پرداخت فراورده) ها دترژان(ها  کننده صابون و پاک 35260
 های صنعتی صابون 35321
 صبور 04120
 های خطی چاپ شده صحافی دوباره نسخه 89121
  و سازماندهی  تبلیغی  خدمات–  نمایشی  هنرهای های صحنه 96210
 )سالن نمایش تئاتر ( و عرضه تولید   خدمات–  نمایشی  هنرهای های صحنه 96220
 )انواع سایلنسر(صدا خفه کن  43143
 صداگیر 49129



1078 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 صدف و گوش ماهی 16390
   به  مربوط  اداری  خدمات– شکار صدور پروانه 91131
   به  مربوط  اداری  خدمات–  ماهیگیری صدور پروانه 91131
   مربوطه  و خدمات صدور حکم 91270
   ساختمان  اشتغال صدور گواهی 91133

  خدمات–صدور و پرداخت حواله 71100

  خدمات–صرافی 71552

 صفحات آلومینیومی اواپراتور 43913
 صفحات پالستیکی 36330
 صفحات عایق پالستیکی 36330
 )داخل باطری(های سربی  صفحات و شبکه 46430
 رصفحات، قطعات، نوار و غیره از پوست خزدا 28320
 صفحه ساعت 48490
 صفحه ستون 42110
 صفحه صافی چدنی و گرانیتی 48241
 صفحه کالچ 49129
 Keyboardصفحه کلید  45260
 )های الکتریکی ماشین(صفحه و ترمینال  46131
 های گرامافون، تکثیر، بر مبنای مزد یا قرارداد صفحه 89122
 صفر بند تلفن 47401
 صنایع نساجی 95200
 های مخصوص دندانپزشکی صندل 48180
 صندلی اجتماعات 38111
 صندلی پارکی 38111
 صندلی پالستیکی 38119
 چوب صندلی تمام 38119
 صندلی حمام 36950
 صندلی خودرو 38111
 صندلی دانشجویی 38111
 صندلی هواپیما 38111
 های طبی صندلی 48180
 صندوق میوه پالستیکی 36490
 ه تاشوصندوق میو 31700
 صندوق میوه سنتی 31700
 های بازنشستگی، اداره کردن صندوق 71690



1079 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های تعاونی، فروش صندوق 71521
  خدمات هنرستان–صنعتی 92230
 های مالی، خدمات تنظیم صورت 82213
 جات صیفی 01239
 ضایعات ابریشم، حالجی شده یا شانه شده 26120
 آوری و حمل و نقل  خدمات جمع–ر از خانوارضایعات بدون خط 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های بازرگانی خطر از کارگاه ضایعات بدون  94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های صنعتی ضایعات بدون خطر از کارگاه 94211
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات جامد خطرناک 94222
  خدمات دفع از طریق سوزاندن–ضایعات جامد خطرناک 94222
  خدمات دفع از طریق سوزاندن–ضایعات جامد خطرناک 94222
  خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین–ضایعات جامد خطرناک 94222
 ییشدن یا آلوده شدن به مواد شیمیا منظور محافظت زمین از پوشیده   خدمات دفع به–ضایعات جامدات خطرناک 94222
 منظور جلوگیری از آلودگی زمین  خدمات دفع به–ضایعات جامدات شیمیایی خطرناک 94222
 های شیمیایی آلی ضایعات حالل 39940
  انبار کردن  خدمات دفع از طریق–ضایعات 94212
 آوری  خدمات جمع–ضایعات خطرناک 94221
 شیمیایی زمین خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی –ضایعات خطرناک 94222
  خدمات دفع–ضایعات خطرناک مایعات 94222
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات خطرناک مایعات 94222
  خدمات دفع از طریق سوزاندن–ضایعات خطرناک مایعات 94222
 منظور جلوگیری از آلودگی زمین  خدمات دفع به–ضایعات خطرناک مایعات 94222
  خرده شیشهضایعات شیشه و 37111
 ضایعات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته 39950
 آوری و حمل  خدمات جمع–خطر از خانوارها ضایعات کم 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های بازرگانی خطر از کارگاه ضایعات کم 94211
 آوری و حمل  خدمات جمع–های صنعتی خطر از کارگاه ضایعات کم 94211
 آوری  خدمات جمع–طرخ ضایعات کم 94211
  خدمات دفع–خطر ضایعات کم 94212
  سوزاندن  خدمات دفع از طریق–خطر ضایعات کم 94212
  کودسازی  خدمات دفع از طریق–خطر ضایعات کم 94212
  خدمات دفع از طریق انبار کردن–ضایعات مایع خطرناک 94222
  خدمات دفع–ضایعات مایعات خطرناک انباشته شده 94222
  خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین–ضایعات مایعات خطرناک 94222
 ضایعات خطرناک، خاکی کردن از کاالهای مصرف شده 89410



1080 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آوردن ضایعات رادیو اکتیو، دوباره به عمل 88150
 )آوری مجدد عمل(آوردن  ضایعات رادیو اکتیو، دوباره به عمل 88150
 ضایعات شیمیایی، بازسازی مواد شیمیایی از آن 89420
 ضایعات شیمیایی، خرد کردن 89420
 بندی ضایعات شیمیایی، دسته 89420
 ضایعات شیمیایی، نظافت 89420
 ضایعات غیر فلزی، استفاده مجدد بر مبنای تعرفه یا قرارداد 89420
 ویهضایعات غیر فلزی، فرایند تبدیل به مواد خام ثان 89420
 ضایعات فلزی، استفاده مجدد بر مبنای تعرفی یا قراردادی 89410
 ضایعات فلزی، خرد کردن مکانیکی 89410
 بندی و جداسازی ضایعات فلزی، دسته 89410
 ضایعات فلزی، فرایند تبدیل به مواد خام واسط 89410
   خدمات–  صوت ضبط 96111
   خدمات–  متحرک ضبط 96111
 سنج ضخامت 48233

  فسفات دو زنگ–ضد آفت برنج 34620

 ضد بخار آب شیشه و آئینه 34230
 )بر پایه شکر قرمز(ضد سولفاته شدن باتری  35490
 )اسپری(ضد عرق  35323
 )غیر اسپری(ضد عرق  35323
 کنی جانوران موذی، خدمات ضد عفونی و ریشه 85310
 کننده ائرسول ضد عفونی 34620
 ننده برای آبک ضد عفونی 34620
 کننده برای بیمارستان ضد عفونی 34620
 کننده برای چرم ضد عفونی 34620
 کننده برای ظروف ضد عفونی 34620
 های مواد غذایی کننده برای فروشگاه ضد عفونی 34620
 کننده پودری ضد عفونی 34620
 کننده توالت ضد عفونی 34620
 کننده جامد ضد عفونی 34620
 کننده سطحی عفونیضد  34620
 کننده گازی ضد عفونی 34620
   طراحان  خدمات– صحنه 96320
   طراحی  خدمات– صحنه 96320
 ها کننده میوه، مرکبات، سبزی ضد عفونی 34620



1081 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده و خوشبوکننده ضد عفونی 34620
 ضد کف نساجی 35490
 ضد یخ 35490
 ضد یخ بتون 35490
 گیر الستیکی درب ضربه 36270
 گیر الستیکی صنعتی ضربه 36270
 گیر واگن ضربه 49540
 ضریح 42943
  خدمات آموزش–)کاردانی(ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات آموزش–)کارشناسی ارشد(ضمن خدمت فرهنگیان  92310
  خدمات آموزش–)کارشناسی(ضمن خدمت فرهنگیان  92310
 طالبی 01341

  بذر–طالبی 01530

   خدمات–طب سوزنی 93191
   خدمات–ای طب هسته 93191
 طبق خودرو 49129
  توسط  شده  ارائه  خدمات–المللی صلیب سرخ بین 99000
  ، خدمات  چیدمان طراحان 96320
    نور، خدمات طراحان 96320
 طراحی آگهی برای رادیو و تلویزیون و مطبوعات، خدمات 83610
 ، خدمات)برای تبلیغ کاال( روی بدنه اتوبوس طراحی آگهی 83610
 طراحی دکوراسیون داخلی، خدمات 83410
 ها، خدمات طراحی سیستم 83149
 طراحی شهری، خدمات 83221
 طراحی پول، غیر بانک مرکزی 71559
 طرح مدل عکاسی، تولید 89121
 های تبلیغاتی، خدمات ریزی، ساخت و تعیین جای آگهی طرح 83610
 های آبرسانی و تأسیسات بهداشتی، خدمات مهندسی طرح 83352
 های ایجاد صنایع تولیدی، خدمات مهندسی طرح 83353
 های بازنشستگی، فردی، قرارداد طرح 71311
 های بازنشستگی، گروهی، قرارداد طرح 71312
 یا به شکل پودرساخته  صورت نیمه ، کار نشده یا به)شامل طالی آبکاری شده با پالتین(طال  41320
 طال روی کربن فعال 37990
 طالل 04120
 طالی طبیعی 14240



1082 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 طلق بادگیر موتورسیکلت 49941
 طلق پالستیکی چراغ فلورسنت 36960
 طلق چراغ جلو خودرو 36960
 طلق چراغ خطر خودرو 36960
 طناب پالستیکی 36490
 دوچرخه) رینگ(طوقه  49942
  چرخ موتورسیکلتطوقه 49941
  خدمات معالجه و درمان–طیور 93290
 )پالستیک(ظرف ساالد  36940
 )پالستیک(ظرف نگهداری شیر  36940
 ها از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم شویی، لگن دستشویی، وان و سایر لوازم بهداشتی و قطعات مربوط به آن ظرف 42911
 ، منبع سیفون و لوازم بهداشتی مشابه قابل نصب از جنس سرامیکشویی، وان حمام، کاسه توالت ظرف 37210
 ظروف از کاغذ و مقوای کروگیت نشده 32153
 ظروف از نی و چوب 31912
 ظروف آزمایشگاهی پالستیکی 36990
 ظروف آزمایشگاهی چینی 37291
 ظروف آزمایشگاهی سرامیکی 37291
 ظروف استیل 42912
 ظروف اکریلیک 36940
 ظروف آلومینیومی 42912
 ظروف باکالیتی 36940
 ظروف برنجی 42912
 ظروف تفلون 42912
 ظروف چینی 37221
 ظروف حلبی 42912
 )پالستیک (…گشاد برای مربا و ظروف دهان 36940
 ظروف دو جداره 38999
 ظروف سرامیکی 37221
 ظروف سفالی 37221
 ظروف سنگی 37610
 ظروف شیشه نسوز 37193
 ای آزمایشگاهی ظروف شیشه 37195
 )سایر(ای آشپزخانه  ظروف شیشه 37193
 ای اوپال ظروف شیشه 37193
 )شیشه جار(گشاد  ای دهان ظروف شیشه 37191



1083 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  ظروف غذا خوری و لوازم آشپزخانه از چوب 31912
 )پالستیک(ظروف غذاخوری  36940

  کرایه یا اجاره–ظروف 73230

 روف گاز فشرده یا مایع از آهن، فوالد یا آلومینیومظ 42220
 ظروف لعابی 42912
 ظروف مسی 42912
 ظروف مقوایی 32153
 ظروف مالمین 36940
 )پالستیک(ظروف یک بار مصرف  36940
 ظروف یک بار مصرف اسفنجی 36940
 ظروف یک بار مصرف آلومینیومی 42912
 هیظروف یک بار مصرف پوسیدنی گیا 32153
 ظروف یک بار مصرف کاغذی 32153
 ای نشکن ظروق شیشه 37193
   ویدئویی  نوارهای ظهور فیلم 96142
   سینمایی های ظهور فیلم 96142
 ، خدمات)بجز سینما(ظهور و چاپ فیلم و عکس  83820

  خدمات–عابربانک 71100

 )تایر(های قابل تعویض الستیک  عاج 36114
 )اسپری(عایق  34740
 عایق پشم شیشه 37990
 عایق حرارتی 37990
 عایق رطوبتی 37990
 عایق زیرین اتومبیل 35110

 ) غیر مغناطیسی–مغناطیسی(عایق صدا  37990

 عایق میکا 46940
 ساخته نسوز و ضد آب های پیش عایق 37990
 ای های چندجداره شیشه عایق 37116
 ای الکتریکی های شیشه عایق 37197
 های صوتی از جنس چوب ایقع 31420
 )عبا بافی(عبا  28236
 عبایی 01510
 عدس 01220
 های چشمی عدسی 48311
 )کار شده(های چشمی  عدسی 48321



1084 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده در عکاسی کننده یا کوچک های بزرگ های شیئی برای انواع دوربین، پروژکتور یا دستگاه عدسی 48321
 های صنعتی عدسی 48321
 عدل عکاسی، ساخت 89121
 عرضه نیروی انسانی پشتیبانی اداری، خدمات 85121
 عرقیات گیاهی 35260
 )ماهی(عروس 04120
 ای عروسک پارچه 38520
 عروسک پالستیکی 38520
 های شکل حیوانات یا موجوداتی غیر از انسان بازی های شبیه انسان؛ اسباب عروسک 38520
 بندی  بسته–عسل 85400
 )بدون موم(عسل طبیعی  02930
 عسل طبیعی با موم 02930
 عسل مصنوعی 23210
 عصا قابل استفاده نسشتن 38921
 رنگ عصاره بی 23999
   خدمات–  عمومی عریضه 97990
 عصاره سیاه کوال 23999
 بیان عصاره شیرین 23999
 عصاره مالت 23999
 عصاره میوه 23999
 ره الکلیهای غی عصاره نوشابه 23999
 های بابنیانی از مواد فوق یا با بنیانی از چای یا ماته های چای یا ماته و فراورده ها و کنستانتره ها، اسانس عصاره 23914
 های گیاهی عصاره 23999
 عصای زیربغل 48170
 عطر 35323
 های آرایشی عطرها و فراورده 35323
 عقیق 16310
 عکاسی از رویدادها، خدمات 83813
 عکاسی ویژه، خدمات 83814
 عکاسی، خدمات تخصصی 83814
 عکاسی از چهره، خدمات 83811
 عکاسی جهت تهیه بروشور 83812
 عکس برگردان 32560
 عکسبرداری از چهره، خدمات 83811
 عکسبرداری تجاری 83812



1085 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ترها، خدماتاندازها، نماها توسط هواپیماها و هلیکوپ عکسبرداری چشم 83814
 عکسبرداری در زیر آب، خدمات 83814
 عکسبرداری، تولید 89121
 )دم شمشیری(عالمت تعجب  04110
 علف خردکن 44130
 چین علف 42921
 صورت تازه، منجمد شده یا خشک شده، اعم از آسیاب شده و نشده ها به های دریایی و سایر آلکل علف 04930
 بندی  بسته–علوفه 85400
 بندی شده علوفه بسته 23320
 علوفه مرتعی 01910
    تحقیقات  به  مربوط  اداری  خدمات–  اجتماعی علوم 91114
    تحقیقات  به  مربوط  اداری  خدمات–  طبیعی علوم 91114
 آوری خرچنگ عمل 88111
 ها آوری سبزی عمل 88111
 آوری سیر زرد عمل 88111
 میگو آوری شاه عمل 88111
 آوری قارچ خوراکی عمل 88111
 آوری ماهی عمل 88111
 آوری ماهیان غیر ماکول عمل 88111
 آوری میگو عمل 88111
 سازی خاک آوری و آماده عمل 37990
 ها آوری و انجماد آبزیان و محصوالت حاصل از آن عمل 88111
 )اه کشتارگاه انواع دام(آوری و حفاظت از فساد گوشت و محصوالت  عمل 88111
 آوری موز عمل 88111
   غیر نظامی  دفاع  برای ریزی ، برنامه  احتمالی عملیات 91250
 ها  استانداری  قانونگذاری عملیات 91111
   خدمات–ها  آزاد و کوه های  آب  بر روی  نجات عملیات 91260
 عملیات بازارهای مالی 71541
 عملیات مبادله اوراق بهادار 71541
 ات مبادله کاالعملی 71541
 کار  عمیق 44110
 عناب 01349
 )متشعشع شده(مصرف شده ) کارتریچ(عناصر سوخت  33720
 ای ، متشعشع نشده، برای راکتورهای هسته)کارتریچ(عناصر سوخت  33710
 بینی شده برای مصارف الکترونیک عناصر و ترکیبات شیمیایی پیش 35470



1086 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   ویدئویی  نوارهای  فیلم بندی عنوان 96142
   سینمایی های  فیلم بندی عنوان 96142
  آوری  کاالها، جمع  و مالیات عوارض 91112
 عینک اصالح دید 48312
 عینک آفتابی 48312
 عینک طبی، عینک ایمنی عینک غواصی و سایر انواع عینک برای اصالح دید، حفاظت چشم یا غیره 48312
 عینک محافظ 48312
 )…علیصدر، قوری قلعه و(غارهای طبیعی تحت نظارت  96422

  انواع نژادها–غاز بومی 02122

  انواع نژادها–غاز خارجی 02122

  خدمات مطب–غدد و متابولیسم 93122

  انواع–ها غده 01510

 )…خوراک آماده طیور و(غذاهای آماده برای حیوانات  23310
 ها غذای آماده از غیر سبزی 23999
 غذای آماده غیر گوشتی 23999
 غذای کودک 23991
 ها غذای کودک بر پایه میوه 23991
 غذای مخصوص بیماران 23999
 های استخدامی وسیله نمایندگی غربال کردن متقاضیان کار به 85112
 غربیلک فرمان 49129
 بندی  بسته–غالت 85400
 غالف سیلندر 43151
 غلطت بلبرینگ 43310
 لطک خمکاری ورقغ 44217
 )دستی(غلطک خمکاری ورق  44217
 ای های جاده غلطک 44424
 )رولیک(های زیر نوار نقاله  غلطک 43320
 های الستیکی غلطک 36270
 های نورد غلطک 44320
  های  سوخت  به  مربوط  اداری  خدمات– غیر تجاری 91132
 یاب لیزری فاصله 48212
 فاضالب و لجن 39920
 فاکس سرور کامپیوتری 45260

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه فاکس 73125

 فالوده 23230



1087 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فانسقه 28238
 فانوس دریایی 49390
 فایل چوبی 38122
 فایل فلزی 38121
 فایتر 04110
 فتالوسیانین 34330
 بند فتق 48170
 فتوکنتاکت 48324
 )تشکله خونسنج مواد م طیف(فتومتر  48150
 های بریده شده از الیاف شیشه فتیله، خامه، نخ و رشته 37121
 های منسوج فتیله 27998
 پزی غیر برقی فر خوراک 44821
 فر ساندویچی 44516
 فر قنادی 44516
 پزی فر گردان اتوماتیک شیرینی 44516
 فراخوان کامپیوتر 45290
 ها فرامیگانت 34620
 ت خدما–فالگیری 97990
  خدمات تمیز کردن–فرش و موکت در محل سکونت مشتریان 97130
 کننده و شوینده های پاک فراورده 35322
 های حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامه فراورده 22930
 های خوشبوکننده بدن فراورده 35323
 ها های خوشبوکننده یا بو زدایی اتاق فراورده 35331
 دارویی گیاهی و گیاهان داروییهای  فراورده 35260
 های کوره کک فراورده 33100
 بندی نشده در جای دیگر های مورد استفاده در تغذیه حیوانات، طبقه فراورده 23310
 های مورد مصرف در عکسبرداری و عکاسی فراورده 35490
 فراوری پودر آهن 41116
 های سبک پومیس فراوری دانه 37990
  مصنوعیفراوری سنگ 37560
 های غیر فلزی فراوری کانی 37990
 های فلزی فراوری کانی 37990
 ها خشک فراوری میوه و سبزی 88111
 فرایندهای عکاسی، خدمات 83820
 CNCفرز  44214



1088 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فرز نجاری 44222
  ارائه خدمات–فرزند خواندگی 93322
 وسیله کابل بههای تلویزیونی به مشتری  فرستادن برنامه 86160
 وسیله کابل های رادیویی به مشتری به فرستادن برنامه 86160
  فرستنده ماکروویو 47211
 (VSAT)های وی ست  فرستنده 47211
 های تلوزیونی، نگهداری و تعمیر فرستنده 87153
 های رادیویی، تعمیر فرستنده 87151
 فرش دستباف به روش ماشینی 27230
 فرش ماشینی 27230
 فرغون 49930
 فرکانس متر 48243
 فرمالین 34170
 فرمان دوچرخه 49942
 فرمانتور 43921
 های ثبت اطالعات صنعتی فرم 32129
 صورت ورقه های کامپیوتری به فرم 32129
 های کامپیوتری پیوسته فرم 32129
 فرمیات سدیم 34140
 ها فرمیات 34120
 فرمیکا 31440
 ی برقیپز فرهای خوراک 44817
  فرهنگ لغت  32220
 المعارف و سری جزوات مربوط فرهنگ لغت و دائره 32220
   به  مربوط  اداری ، خدمات فرهنگ 91124
 فرو انادیوم 41115
 فرو تنگستن 41115
 فرو تیتانیوم 41115
  درصد75فرو سیلیسیوم با عیار  41115
  درصد75فرو سیلیسیوم با عیار کمتر از  41115
 فرو سیلیکو استرانسیوم 41115
 فرو سیلیکو باریم 41115
 فرو سیلیکو تنگستن 41115
 فرو سیلیکو تیتان 41115
 فرو سیلیکو زیر کنیوم 41115



1089 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 فرو سیلیکو کلسیم 41115
 فرو سیلیکو منگنز 41115
 فرو سیلیکو منیزیم 41115
 فرو کرم 41113
 فرو کرم پر کربن 41113
 فرو منگنز 41112
 فرو منگنز پر کربن 41112
 فرو منگنز کم کربن 41112
 فرو منگنز متوسط کربن 41112
 فرو مولیبدن 41115
 فرو نیکل 41114
 فرو نیوبیوم 41115

  تسهیالت–جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) نسیه(فروش اقساطی  71100

  تسهیالت–فروش اقساطی مسکن 71100

  تسهیالت–آالت و تأسیسات فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین 71100

 )کاری العمل به استثنای حق(فروش زمان تبلیغات رادیو و تلویزیون  83632
 الزحمه یا قرارداد های غیر مسکونی و زمین مربوط به آن بر اساس پرداخت حق فروش ساختمان 72222
 )کاری العمل به استثنای حق(غاتی های تبلی فروش سایر فضاها یا زمان 83639
 )کاری العمل به استثنای حق(فروش فضا تبلیغات اینترنتی  83633
 )کاری العمل به استثنای حق(های چاپی  فروش فضای تبلیغات در رسانه 83631
 فریت لعاب کاشی و چینی 35110
 های مغناطیسی فریت 46930
 فریزر صندوقی 43913
 )خانگی(فریزر صندوقی  44811
 فریزر صنعتی 43913
 فریم و پایه برای عینک معمولی؛ عینک ایمنی و سایر انواع عینک 48313
   برای  پشتیبانی  خدمات–  ملی های فستیوال 91124
 فسفات 16110
 فسفات آهن 34240
 فسفات روی 34240
 فسفر پنتا سولفاید 34240
 های صنعتی فشارسنج 48252
  روغنفشنگی آب و 43151
 فشنگی ترمز 49129
  در  نوار ویدئویی  نمایش– باز فضای 96152



1090 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات ایجاد و نگهداری–فضای سبز 94900
 خدمات درختکاری و ایجاد –فضای سبز 94900
  خدمات آموزش و ترویج برای–پروری فعاالن آبزی 92900
  خدمات آموزش و ترویج برای–فعاالن صیادی 92900
  خدمات–های اصناف های اتحادیه فعالیت 95200
   مقررات  وضع  به  مربوط ، خدمات  اقتصادی های فعالیت 91138
   به  مربوط  اداری ، خدمات  آموزشی های فعالیت 91121
   انفرادی  ترویج–  فرهنگی های فعالیت 91124
 ها  سازمان وسیله  به  ترویج–  فرهنگی های فعالیت 91124
 الزحمه  بر اساس حق–بندی اجناس های بسته فعالیت 85400
 الزحمه  بر اساس حق–بندی هدایا های بسته فعالیت 85400
 های حفاظتی فعالیت 85250
 فالسک آب 38999
 فالسک چای 38999
 فالسک شیشه شیر بچه 38999
 فالش راهنما 46910
 …های معمولی و مکعبی عکاسی و فالش 46520
 الی ویلف 43320
 فلدسپات 16390
 فلز منیزیم 37990
 فلزات را مطابق طرح شکل دادن 89320
 فلفل 01239
 فلوتر سوئیچ 46212
 فلوتر مخصوص سرب و روی 35490
 شویی فلوتر مخصوص صنایع زغال 35490
 سازی فلوتر مخصوص صنایع صابون 35490
 فلوتر مخصوص مس 35490
 فلورین 16390
 یتفلوکوپ 16390
 )سنسور دبی(فلومتر  48252
 CPUفن  45290
 های خودرو کننده چرخ فن خنک 49129
 فن دینام خودرو 46910
 فن کامپیوتر 45290
 فناوری اطالعات برای استفاده، خدمات طراحی و توسعه 83142



1091 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها، خدمات طراحی و توسعه فناوری اطالعات برای شبکه و سیستم 83142
 فناوری اطالعات، خدمات پشتیبانی 83149
 )کربن کاپ(فنجانک کربن  48253
 فندق 01360

  بذر–فندق 01530

 بندی  بسته–فندق 85400
 بندی شده فندق بسته 21530
 گیری شده فندق پوست 21530
 گاز فندک اجاق 38994
 فندک برقی 38994
 فندک سیگار یک بار مصرف 38994
 فندک مکانیکی 38994
 فنر استپ ترمز موتورسیکلت 49941
 فنر بادی الستیکی وسائط نقلیه سنگین 49129
 فنر پالستیکی 36990
 ای فنر تسمه 42945
 فنر ساعت 48490
 فنر شمش 42945
 فنر لول 49129
 فنرهای تعادل 49129
 فنل 34130
 ها و مشتقات فنل 34130
 های صنعتی فن 43912
  خدمات هنرستان–تثناییای اس فنی و حرفه 92230
  خدمات هنرستان–ای معلولین فنی و حرفه 92230
 فنیل استیک 34120
 فورفورال 34170
 PVCفوم  36390
 اتیلن فوم پلی 36390
 )یونولیت(استایرن  فوم پلی 36390
 فوم حفاری 35440
 ) اورتان پلی(فوم سخت  36390
 گیر سپر خودرو فوم ضربه 36390
 کانکریتفوم  35490
 )پلی اورتان(فوم نرم  36390



1092 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 متر و کمتر  میلی2/0فویل آلومینیومی، با ضخامت  41535
 متر و کمتر  میلی15/0فویل مسی، به ضخامت  41515
 فیبر از چوب 31440
 فیبر از ضایعات کشاورزی 31440
 فیبر استخوانی 31440
 کشی فیبر زه 31440
 ریفیبرهای نو 48311
 فیتو فاگ 04110
 فیروزه 16310
   خدمات– فیزیوتراپی 93191
 فیش بال 21240
 فیش فینگر 21240
 فیلتر انفرادی 48150
 فیلتر تصفیه گاز 43914
 فیلتر دستگاه دیالیز خون 43914
 فیلتر روغن 43915
 فیلتر سوخت 43915
 فیلتر سیگار 36390
 فیلتر صنعتی روغن 43914
 تر صنعتی هوافیل 43914
 فیلتر کاهنده آلودگی گازهای خروجی خودرو و نیرو محرکه 43914
 فیلتر مایعات 43914
 فیلتر محیطی 48150
 فیلتر هوا 43915
  میکرون2فیلترهای صنعتی با کاربرد باالی  43914
 MRIفیلم  35490
 فیلم پالستیکی 36330
 اتیلن مشبک فیلم پلی 36330
 کاسیفیلم خام ع 35490
  از تولید  پس  خدمات– فیلم 96142
 فیلم رادیولوژی 35490
   انبار کردن–فیلم سینمایی 96141
   بایگانی–  سینمایی فیلم 96141
   تحویل–  سینمایی فیلم 96141
   سایر مؤسسات  به  توزیع–  سینمایی فیلم 96141



1093 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  نگهداری–فیلم سینمایی 96141

  کرایه–مفیل 73220

 فیلم لیتوگرافی 35490
   توزیع  خدمات–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96141
  تولید  خدمات–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96121
   دوبله–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96142
 پردازی  رنگ–فیلم نوارهای ویدئویی 96142
  ظهور–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96142
  بندی  عنوان–  ویدئویی ای نواره فیلم 96142
  مونتاژ–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96142
   ویرایش–  ویدئویی  نوارهای فیلم 96142
  تولید–فیلم و سریال تلویزیونی 96121
 فیلمبرداری از مجالس، خدمات 83820
  تولید–های آموزشی فیلم 96121
  خدمات تولید–های تبلیغاتی  فیلم 96121
   پردازش– سینمایی های فیلم 96142
   توسعه–  سینمایی های فیلم 96142
   تجارت  توزیع  حق–  سینمایی های فیلم 96141
 ) دیگر  در جای  نشده بندی طبقه( تولید   خدمات–  سینمایی های فیلم 96149
   برای  ویژه های  جلوه  خلق–  سینمایی های فیلم 96142
   توزیع–  سایر صنایع در  سینمایی های فیلم 96141
   دوبله–  سینمایی های فیلم 96142
  پردازی  رنگ–  سینمایی های فیلم 96142
  ظهور–  سینمایی های فیلم 96142
  بندی  عنوان–  سینمایی های فیلم 96142
  مونتاژ–  سینمایی های فیلم 96142
   ویرایش–  سینمایی های فیلم 96142
  تولید–CDی های کارتون فیلم 96121
  تولید–DVDهای کارتونی  فیلم 96121
  تولید–های کوتاه فیلم 96121
  تولید–های مستند فیلم 96121
   پردازش–  نوار ویدئویی های فیلم 96142
 فیله ماهی و سایر انواع گوشت ماهی 21220
 زا فیوز آتش 35450
 فیوز اتوماتیک 46212



1094 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ونیکیفیوز الکتر 46212
 ای فیوز شیشه 46212
 فیوز فشنگی 46212
 فیوز کات اوت 46212
 فیوز کاردی 46212
  فیوز مینیاتوری 46212
 فیتونیا 01510
 فیکوس 01510
 فیل ماهی 04120
 فیلودندرون 01510
 قاب آینه پالستیکی 36990
 های روشنایی قاب چراغ 46531
 قاب رادیاتور خودرو 49129
 زنجیر دوچرخهقاب  49942
 قاب ساعت 48490
 قاب شیشه خودرو 42996
 قاب عکس پالستیکی 36990
 قاب عکس چوبی 31914
 قاب عکس فلزی 42996
 قاب عینک 48313
 قاب فلزی آیینه 42996
 قاب کلونی فرمان 49129
 قاب هواکش موتور خودرو 43151
 )گیاهان زینتی(قارچ  01510
 بندی  بسته–قارچ خوراکی 85400
 ایی قارچ دکمه 01239
 )خودرو(قارچ دنبالن  01239
 قارچ صدفی 01239
 قاشق چوبی 31912
 )فلزی(قاشق و چنگال  42916
 قاشق و چنگال پالستیک 36940
 قالب از ال دی تی 36410
 )فایبرگالس(قالب انواع شناور  36990
 قالب بتونی 37560
 قالب پالستیکی غیر از کفش 36990



1095 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قالب پالستیکی کفش 36990
 )غیر کفش(قالب چوبی  31914
 )کفش(قالب چوبی  31911
 قالب سرامیکی نسوز 37340
   خدمات–  ورزشی قضاوت 96620
 ریزی های شمش قالب 44310
 قالپاق چرخ 49129
 قالیچه ماشینی 27230
 )از اجزای جلوبندی(قامه  49129
 شاوره حقوقی و خدمات وابسته در مورد آنقانون جنایی، م 82111
 قانون جنایی، نمایندگی حقوقی و خدمات وابسته در مورد آن 82111

 بندی شده  قاوت بسته–قاوت 21530

 )غیر تفریحی(قایق ماهیگیری  49315
 قایق نجات 49319
 ، با یا بدون موتور کمکی)بجز قایق الستیکی بادی(های بادبانی  قایق 49410
 های بادی قایق 49490
 های پارویی قایق 49490
 های پدالی قایق 49490
 های تفریحی بزرگ قایق 49490
   یا اجاره ، کرایه  تفریحی های قایق 73240
 های فایبرگالس قایق 49490
 های کانو قایق 49490
 های کایاک قایق 49490
 )تفریحی و ورزشی(های ماهیگیری  قایق 49490
 های موتوردار تفریحی قایق 49490
 های نجات پارودار قایق 49490
 های یک نفره اسلیف قایق 49490

  بدون اپراتور–قایق، کرایه یا اجاره 73115

 های ورزشی، نگهداری و تعمیر قایق 87149
 قباد 04120
 قپان 43922
 قدومه 01239
 قرارداد بازنشستگی فردی 71311
 مقابل محصولقرارداد بیمه تعهد در  71335
 )درمانی(قرارداد بیمه تندرستی  71320



1096 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قرارداد بیمه حمل و نقل 71332
 قرارداد بیمه رهن 71339
 قرارداد بیمه زندگی 71311
 قرارداد بیمه سفر 71320
 قرارداد بیمه سند مالکیت 71339
 قرارداد بیمه ضامن 71336
 )های شخصی مهشامل بی(قرارداد بیمه کشتی  71334
 قرارداد بیمه کشتیرانی 71332
 آالت قرارداد بیمه ماشین 71334
 قرارداد بیمه مستغالت 71334
 قرارداد بیمه معالجه اشتباه 71335
 آهن قرارداد بیمه واگن راه 71332
 قرارداد بیمه وسایل نقلیه موتوری 71331
 های اقماری کشتیرانی قرارداد بیمه 71332
 های تکمیلی حوادث ارداد بیمهقر 71320
 های حقوقی قرارداد بیمه 71339
 اند بندی نشده های غیر زندگی که در جای دیگر طبقه قرارداد بیمه 71339
 قرارداد طرح بازنشستگی گروهی 71312
 های بازنشستگی فردی قرارداد طرح 71311
 قراردادهای بیمه درستکاری 71339
 تیرانی، پوششقراردادهای بیمه کش 71332
 های غیر فلزی، باز پروراندن، بر مبنای مزد یا قرارداد قراضه 89420
 های غیر فلزی، به عمل آوردن، به مواد خام ثانویه قراضه 89420
 قرص آسپرین 35290
 قرص استامینوفن 35290
 قرص آفرودیت 35260
 قرص اکسیژنه 35323
 کننده البسه قرص پاک 35334
 کننده ظروف کقرص پا 35334
 قرص پرفوران 35260

 VAPE –کش برقی قرص حشره 34620

 قرص خوشبوکننده دهان 23670
 )گیاهی(قرص دافع سنگ کلیه  35260
 قرص سنالین 35260
 های مختلف قرص شیر با طعم 22910



1097 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قرص فیتوکلد 35260
 قرص کارسین 35260
 ه دندان مصنوعیکنند بر و ضد عفونی قرص لکه 35323
 قرص لیکوفار 35260
 قرص نعناع 23670
 قرص وریستور 46220
 های گیاهی قرص 35260
 انداز الحسنه پس قرض 71100
 انداز ارزی الحسنه پس قرض 71100
 انداز درگردش الحسنه پس قرض 71100
 انداز عادی الحسنه پس قرض 71100
 انداز ویژه الحسنه پس قرض 71100

  تسهیالت–الحسنه رضق 71100

 الحسنه جاری قرض 71100
 الحسنه جاری ارزی قرض 71100
 الحسنه جاری اشخاص قرض 71100
 الحسنه جاری دولتی قرض 71100
 ها الحسنه جاری شرکت قرض 71100
 قرقره بلبرینگ 43310
 قرقره پالستیکی 36490
 قرقره چوبی کابل 31700
 قرقره چوبی نخ خیاطی 31914
 قرقره فلزی کابل 42999
 قرقره الستیکی 36270
 قرقره مقوایی 32199
 های باالبر قرقره 43510
 ها های طناب؛ انواع جک های باال کشنده و چرخ دار باال کشنده و چرخ های طناب قرقره 43510
 قرنیز چوبی 31600
 قرنیز سیمانی 37540
 قروت قره 22990
 کمان آالی رنگین قزل 04110
 )تشک برقی(قسمت نساجی پتوی برقی  27180
 های پالستیکی بدنه خودرو قسمت 49129
 هایی از گیاه، بدون گل و غنچه گل و علف، خزه و گلسنگ، مناسب برای مقاصد تزیینی قسمت 03920
 یاب؛ سایر ابزارها و وسایل هوانوردی و دریانوردی نماهای جهت قطب 48211



1098 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قطران 33200
 های معدنی و سایر قطران) زغال نارس(قطران حاصل از تقطیر زغال سنگ، از لینیت یا تورب  33200
 قطرسنج 48233
 قطره آفرودیت 35260
 میگرن قطره آنتی 35260
 قطره بینی 35260
 قطره پروستاتان 35260
 قطره توسیکل 35260
 قطره چشمی 35260
 قطره چکان 38999
 قطره خوراکی 35260
 قطره شیرافزا 35260
 قطع ارتباط، خدمات 84121
 )فایبرگالس(قطعات  36320
 قطعات ادوات کشاورزی 44190
 قطعات انواع الکتروموتور 46131
 قطعات انواع چراغ 37196
 قطعات انواع ژنراتور 46131
 قطعات اویل پمپ خودرو 43220
 قطعات باکالیتی 36990
 قطعات بخاری 44832
 عات بدنه موتورسیکلتقط 49941
 قطعات برای انواع توربو جت و توربو پرایلر 43155
 قطعات برنجی وسایل گازسوز 44832
 قطعات بلبرینگ 43331
 قطعات پرسی بدنه خودرو 49231
 قطعات پالستیک آبکاری شده 36990

 )گیر  شماره– دسته–بدنه(قطعات پالستیک تلفن  36990

 دیقطعات پالستیکی با 36490
 قطعات پالستیکی پرده 36950
 قطعات پالستیکی تزریقی 36490
 قطعات پالستیکی تلویزیون 36990
 قطعات پالستیکی جاروبرقی 36990
 قطعات پالستیکی خودرو 36990
 قطعات پالستیکی دارویی و دامپزشکی 36990



1099 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قطعات پالستیکی رادیو 36990
 تم ترمزقطعات پالستیکی سیس 49129
 بندی دستگیره اطو و تجهیزات الکتریکی قطعات پالستیکی عایق 36980
 قطعات پالستیکی کلید و پریز 36980
 قطعات پالستیکی کولر 36990
 قطعات پالستیکی ماشین لباسشویی 36990
 قطعات پالستیکی و کیوم فرمینگ 36940
 قطعات پالستیکی یخچال و فریزر 36990
 پ توربینقطعات پم 43252
 قطعات پمپ هیدرولیک 43252
 های شناور قطعات پمپ 43252
 های کشاورزی قطعات پمپ 43252
 )فلزی(ساخته  قطعات پیش 42110
 ساخته بتونی و سبک قطعات پیش 37550
 ساخته پرلیت قطعات پیش 37550
 قطعات تراکتور 44140
 قطعات ترانس 46132
 ها رقی کنورتیسورهای استاتیک برقی و القا کنندهقطعات ترانسفورماتورهای ب 46132
 قطعات تریلر کشاورزی 44170
 تریلر قطعات تریلر و نیم 49232
 تریلرها؛ قطعات سایر وسایل نقلیه، فاقد نیروی محرکه مکانیکی قطعات تریلرها و نیم 49232
 قطعات تزیینی از سرامیک 37222
 قطعات تزیینی بتونی 37560
 ت تزیینی چینیقطعا 37222
 قطعات تزیینی موتورسیکلت 49941
 های نساجی قطعات جانبی ماشین 44640
 دنده موتورسیکلت قطعات جعبه 43332
 قطعات چوبی خراطی شده 31913
 )نوعی ساندویچ پانل(دار  قطعات چوبی فوم 31600
 قطعات خطوط لعاب کاشی 44440
 قطعات داربست ساختمانی 31600
 ت دستگاه پرسقطعا 44217
 قطعات دستگاه نمایش میکروفیلم 48330
 های تهویه هوا قطعات دستگاه 43912
 های توزیع و کنترل برق قطعات دستگاه 46220



1100 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قطعات دیفرانسیال خودرو 49129
 فشار آب های آب گرم حرارت مرکزی برای تولید آب گرم یا بخاری کم قطعات دیگ 44833
 عات زیربندی کفی تریلرقط 49232
 قطعات سمپاش 44160
 قطعات ضد فرسایش 37350
 های برقی از پالستیک قطعات عایق برای دستگاه 36980
 بندی نشده در جای دیگر آالت، طبقه قطعات غیر برقی ماشین 43949
 قطعات فرغون 49930
 ها یا امثال آنهای انواع عینک معمولی، عینک ایمنی  ها و پایه قطعات فریم 48352
 قطعات فلزی پرده و پرده کرکره 42943
 قطعات فلزی شبکه برق 46220
 قطعات فلزی شومینه 42999
 )نوعی ساندویچ پانل(دار   قطعات فلزی فوم 42110
 نشانی قطعات فلزی کپسول آتش 42220
 قطعات فلزی ماشین لباسشویی 44812
 یقطعات فلزی مراکز سوئیچ و مخابرات 47220
 قطعات فلزی مقره برق 46220
 )ها شامل جداکننده(های الکتریکی  های اولیه و انباره های اولیه، باتری قطعات قوه 46430
 قطعات کاربراتور موتورسیکلت 49941
 42330 و 42320قطعات کاالهای مربوط به زیر طبقات  42342
 42310قطعات کاالهای مربوط به زیر طبقه  42341
 عات کامپوزیتیقط 36950
 قطعات کمباین 44190
 قطعات کمپرسور 43253
 قطعات کو پلینگ و سر تخلیه پمپ 43252
 قطعات گاردان 49129
 ساخته قطعات گچبری پیش 37530
 قطعات گیربکس 49129
 قطعات الستیکی جلوبندی خودرو 49129
 قطعات الستیکی خودرو 36270
 شکن قطعات ماشین سنگ 44461
 )صنایع غذایی(بندی  آالت بسته قطعات ماشین 43944
 آالت تزریق پالستیک قطعات ماشین 44929
 آالت تولید الستیک خودرو قطعات ماشین 44915
 آالت چرمسازی قطعات ماشین 44640



1101 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت خاص با کاربرد خاص قطعات ماشین 44929
 آالت خط تولید سیمان قطعات ماشین 44440
 آالت خط تولید کاشی و سرامیک قطعات ماشین 44440
 آالت کار با پالستیک قطعات ماشین 44929
 آالت کشاورزی قطعات ماشین 44190
 آالت معدن قطعات ماشین 44461
 )قابل تعویض(های نساجی  قطعات ماشین 44614
 آالت ساختمانی قطعات ماشین 44462
 کوبی آالت شالی قطعات ماشین 44522
 آالت نانوایی قطعات ماشین 44516
 های صنایع لبنی قطعات ماشین 44521
 ها های نظامی و سایر اسلحه قطعات مربوط به اسلحه 44760
  هوایی و فضایی قطعات مربوط به وسایل نقلیه 49640
 قطعات مشعل 43430
 کاری شده قطعات منبت 31913
 قطعات موتور موتورسیکلت 49941
 …های برقی، ژنراتورها وقطعات موتور 46131
 )بجز موتور وسایل نقلیه(های بنزینی  قطعات موتور 43151
 )بجز موتور وسایل نقلیه(قطعات موتورهای دیزلی  43151
 قطعات هلیکوپتر 49640
 قطعات هواپیما 49640
 آهن قطعات و اتصاالت ریل راه 41253
 ها قطعات و اجزاء باطری 46430
 های تویی  الستیک ءقطعات و اجزا 36114
 قطعات و لوازم الحاقی انواع موتورسیکلت و سایدکار 49941
 سازی آالت خبازی و ماکارونی قطعات و لوازم ماشین 44522
 های محاسباتی قطعات و متفرعات ماشین 45290
 قطعات و محلقات بدنه وسایل نقلیه موتوری 49129
 وتوریقطعات و ملحقات بدنه وسایل نقلیه م 49231
 های شبیه انسان قطعات و ملحقات عروسک 38530
 قطعات وسایل گازسوز 44832
 سوز قطعات وسایل نفت 44832
 قطعات ویژه کاشی و سرامیک 37370
 قطعات یدکی آسانسور 43570
 قطعات یدکی باسکول 43943



1102 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قطعات یدکی برای تجهیزات فشار قوی 46220
  ترازوقطعات یدکی 43943
 قطعات یدکی جرثقیل 43570
 ها قطعات یدکی جک 43570
 قطعات یدکی لیفتراک 43570
 آالت توزین قطعات یدکی ماشین 43943
 آالت حفاری قطعات یدکی ماشین 44461
 آالت ساختمانی قطعات یدکی ماشین 44462
 بندی مرغ قطعه 88111
 قطره سنکل 35260
 قفس پالستیکی پرندگان 36990
 قفس مرغ 42943
 قفسه چوبی 38122
 قفسه فلزی 38121
 قفسه فلزی پرندگان 42943
 قفل ایمنی آسانسور 42992
 قفل ایمنی ساختمان 42992
 قفل ایمنی موتورسیکلت 42992
 )قفل دزدگیر(قفل پدال  42992
 قفل پنجره 42992
 ای قفل درب شیشه 42992
 )قفل دزدگیر(قفل فرمان  49129
 قفل کمد 42992
 قفل گاردان 49129
  خدمات بیمارستان–قلب و عروق 93110
 صورت کار نشده قلع، به 41443
 قلم بینی 35260
 قلم بینی کاتریج 35260
 مو پالستیکی قلم 38993
 مو نقاشی قلم 38993
 قلمه 01510
 های ترسیمی قلم 38911
 وسولفانات بجز روغن تفاله چوبمانده از ساخت خمیر چوب، شامل لین قلیاب پس 39230
 قند از چغندر قند 23520
 قند از شکر 23520



1103 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های خوراکی قند از شکر با انواع اسانس 23530
 قند از نیشکر 23520
 قند انورت 23210
 بندی  بسته–قند 85400
 بندی شده قند بسته 23520
 قند حبه از شکر 23520
 )خرماشکر (قند خرما  23210
 قند کلوخ و کله از نیشکر 23520
 قنداق چوبی تفنگ 31911
 قندشکن 42921
 قهوه آسیاب شده 23911
 بندی  بسته–قهوه 85400
 بندی شده قهوه بسته 23911
 قهوه بو داده 23911
 )نشده کافئین گرفته(قهوه بو نداده  01611
 قهوه سویا 23911
 بندی شده قهوه فوری بسته 23911
 قهوه کافئین گرفته شده یا بو داده شده 23911
 جوش برقی قهوه 44816

  انواع نژادها–قو 02121

 قورقوری فرمان 49129
 قوطی چوبی 31700
 قوطی فلزی 42931
 های اولیه های اولیه و باتری قوه 46410
 قیچش برش سیم بکسل 44217
 قیچی باغبانی 42921
 )پنوماتیک(ی قیچی برش صفحه و ورق باد 44217
 قیچی برش میلگرد 44217
 قیچی تسمه بر 44217
 قیچی خیاطی 42913
 قیچی سلمانی 42913
 قیچی قوی، هیدرولیکی 44217
 قیچی گیوتینی دستی و یا پایی 44217
 )پنوماتیک(قیچی گیوتینی، بادی  44217
 قیچی گیوتینی، هیدرولیک 44217



1104 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 قیر اتومبیل 33500
 )دمیده(قیر سفت  33500
 قیر صنعتی 33500
 قیر ضد اسید 33500
 قیر غلیط شده 33500
 قیر نرم 33500
 قیر و آسفالت طبیعی 15330
 قیر و آسفالت طبیعی، آسفالتیت و صخره آسفالتی 15330
 قیرمان 33500
 قیسی 01349
 قیطان 27911
   کنترل  به  مربوط  اداری  خدمات– قیمت 91135

  بذر–قیسی 01530

 کائوچوی احیا شده 36210
 صورت صفحه، ورق یا نوار کائوچوی طبیعی به شکل اولیه یا به 03210
 کائولن 16390
 کائولینیت 16390
 )بدون روپوش تکی(کابل از فیبرهای نوری  48311
 کابل افشان قابل انعطاف 46320
 دار کابل آلومینیومی روکش 46320
 )آنتن سیاه و سفید(ن تخت کابل آنت 46320
 کابل برق تخت 46320
 کابل تلفن 46320
 کابل جوش با عایق و غالف پالستیکی 46320
 ای برق کابل چند رشته 46320
 تنیده کابل فوالدی پیش 42941
 کابل فوالدی سیم طوقه الستیک خودرو 42941
 )آنتن تلویزیون رنگی(کابل کواکسیال  46320
 ی بدون روپوشکابل مس 42942
 دار کابل مسی روکش 46320
 کابل ولتاژ باال 46320
 های ترمز و کالچ کابل 49129
 شمار موتورسیکلت های ترمز و کالچ و کیلومتر کابل 49941
 های تلفن زمینی مشترکین کابل 46320
 های فیبر نوری متشکل از تک فیبرهای دارای الیه محافظ کابل 46360



1105 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مراکز تلفن کابل 46320
 محور های برقی هم محور و سایر هادی های هم کابل 46320
 )فایبرگالس(کابینت  36950
 کاتالیزورها 35490
 کاتر 44216
 کاتروپانج شینه مسی 44217
 کاتریج 35260
  های  سیاست  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
   مقررات  اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
  های  سیاست بندی  فرمول  به  مربوط  اداری  خدمات–کار 91138
 کارامل 23210
 کاراوان، اجاره یاکرایه 73117
 )بنزینی(کاربراتور  43151
 کاربراتور موتورسیکلت 49941
 کاربراتور موتورسیکلت و قطعات 49941
 کاربرهای حمل خودرو 49221
 ربید سیلیسیمکا 34280
 کاربید کلسیم 34280
 کارپول دندان 35290
 کارت اسلوسکوپ 45280
 کارت اعتباری 47600

  خدمات–)ای و طالیی سبز، نقره(کارت اعتباری  71100

  خدمات–کارت اعتباری 71100

  خدمات–)مغناطیسی(کارت برداشت  71100

 کارت پانچ 32129
 کارت پستال بدون تصویر 32192
 کارت تبریک 32520
 کارت تلفن و اینترنت 45290
 کارت دعوت 32520
 LANکارت شبکه  45280
 کارت صوتی کامپیوتری 45280
 PCکارت کنترل دیسک برای  45280
 )اینتر فیس کارد(کارت واسط  45280
 )ورق(بازی  کارت 38570
 کارتریج مرکب چاپگر 45290



1106 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کارتل روغن 49129
 )واحدهای تبدیل ورق به کاغذ(بندی  کارتن بسته 32153
 کارتن پالستیکی 36490
 های تبلیغاتی، خدمات توزیع کارت 83639
 های دارای نوار یا تراشه مغناطیسی کارت 47600
 I/oهای کنترل ورودی و خروجی  کارت 45280
 ت مهندسیکارخانه و فرایندهای صنعتی در حین مرحله ساخت و نصب، خدما 83353
 کارخانه و فرایندهای صنعتی، خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه 83333
 کارخانه و فرایندهای صنعتی، خدمات مهندسی 83343
 کارخانه و فرایندهای صنعتی، سایر خدمات مهندسی 83393
 کارخانه و فرایندهای صنعتی، مجموعه خدمات مهندسی 83313
 کارد پالستیکی 36940
 )فلزی(کارد و چنگال  42916
  خدمات هنرستان–کاردانش 92230
   خدمات– کاردرمانی 93191
 کاردک نقاشی 38993
 کارکنان پزشکی، خدمات عرضه 85124
  خدمات–کارگر اصطبل 98000
   مبادله  عملیات–کارگر 91138
 ها کارگزاری بانک 71553
 کارگیر خیاطی 31914
 )هشوراب(کارنالیت  16110
 کارهای ساختمانی، خدمات اجرای طرح و نظارت 83321
 کارهای مهندسی شهری، خدمات طراحی مهندسی 83342
 کارهای مهندسی عمران در حین مرحله ساخت و نصب، خدمات مهندسی 83352
 کارهای مهندسی عمران، خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه 83332
 سایر خدمات مهندسیکارهای مهندسی عمران،  83392
  حقوقی  مدیریت–  موسیقی کارهای 96290
 کارهای مهندسی شهری، خدمات مهندسی 83351
 ین کارکنان پرستاری، خدمات کاریابی برای تأم 85124
 کاریابی برای تأمین کارکنان صنعتی یا بازرگانی، خدمات  85123
 کازئین 22960
 های سیلیکون کاربید کاست 37340
 )آندیو(کاسنی فرنگی  01239
 کاسه ترمز 49129



1107 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کاسه توالت چینی 37210
 کاسه توالت سرامیکی 37210
 کاسه چراغ خودرو 46960
 کاسه ساچمه 43310
 کاشت دندان 93123
 کاشت محصول 86110
 کاشی دیواری 37370
 کاشی سرامیکی کف 37370
 ای کاشی شیشه 37117
 نیتیکاشی گرا 37370
 رنگ کاشی معرق و هفت 37370
 کاشی مینیاتوری 37370
 کاشی نسوز 37320
 فرش، آجر و کاالهای مشابه از سیمان، بتن یا سنگ مصنوعی کاشی، سنگ 37540
 کاغذ استنسیل 32191
 کاغذ اسکناس و اوراق بهادار 32510
 کاغذ با روکش پالستیکی 32149
 بندی میوه کاغذ برای بسته 32153
 کاغذ پارشمینه نباتی 32137
 دار و اتیکت کاغذ پشت چسب 32197
 )بازیافت از لیز چوب(کاغذ تست لیز  32135
 کاغذ توالت 32193
 کاغذ تیشو از الیاف شیشه 37129
 کاغذ تیشو از باگاس 32193
 کاغذ تیشو از چوب 32193
 کاغذ تیشو از ضایعات کاغذ و مقوا 32193
 ز ضایعات کشاورزیکاغذ تیشو ا 32193
 کاغذ چاپ و تحریر از باگاس 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از چوب 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کاغذ و مقوا 32129
 کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کشاورزی 32129
 )اوزالید(کاغذ حساس  32191
 ساز کاغذ دست 32122
 کاغذ دیواری 32194
  وی سیکاغذ دیواری پی 36910



1108 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های مشابه برای دیوار، انواع کاغذ شفاف برای شیشه پنجره کاغذ دیواری و پوشش 32194
 کاغذ روزنامه 32121
 کاغذ روزنامه از باگاس 32121
 کاغذ روزنامه از چوب 32121
 کاغذ روزنامه از ضایعات کاغذ و مقوا 32121
 کاغذ روزنامه از ضایعات کشاورزی 32121
 کاغذ سلوفان 32137
 کاغذ شبه کرافت 32133
 کاغذ شبه کرافت از باگاس 32133
 کاغذ شبه کرافت از چوب 32133
 کاغذ شبه کرافت از ضایعات کشاورزی 32133
 کاغذ شفاف 32137
 کاغذ غیر قابل نفوذ در مقابل چربی 32137
 کاغذ فاکس 32191
 کاغذ فلوتینگ از باگاس 32134
  فلوتینگ از چوبکاغذ 32134
 کاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و مقوا 32134
 کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزی 32134
 کاغذ فلوتینگ از ضایعات نخل 32134
 شیمیایی کاغذ فلوتینگ، شامل کاغذ کاهی و نیمه 32134
 کاغذ فیلتر 32198
 کاغذ کادویی 32149
 کاغذ کاربن 32191
 کاغذ کاربن لس 32191
 کاغذ کالک 32137
 کاغذ کرافت 32132
 کاغذ کرافت از باگاس 32132
 کاغذ کرافت از چوب 32132
 کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا 32133
 کاغذ کرافت از ضایعات کشاورزی 32132
 کاغذ کرافت الیز، روکش نشده 32132
 کاغذ کیک 32153
 کاغذ گالسه کائولن 32143
 رافیکاغذ لیتوگ 32191
 کاغذ معرف 35440



1109 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 (waxed paper)کاغذ مومی  32149
 کاغذ و مقوای اندود شده 32149
 کاغذ و مقوای دست ساخت 32122
 کاغذ و مقوای روکش شده با کائولن یا سایر انواع مواد غیر آلی 32143
 آغشته نشدههای مختلف، روکش نشده در سطح یا  کاغذ و مقوای مرکب از الیه 32141
 دار کاغذ و مقوای موج 32151
 کاغذ یا نوار معطر 35331
 های تزیینی کاغذ 32149
 کافئین از چای 23914
 کافئین از قهوه 23911
 بندی شده کاکائو بسته 23610
 کال سیدوان 16310
 کاال از سیمان آزبست 37570
 کاالذیوم 01510
 ه در جای دیگربندی نشد کاالهای پالستیکی طبقه 36990
 کاالهای ساخته شده از آسفالت یا از مواد مشابه 37930
 و کاالهای ساخته شده از آن) آگلومره شده(کاالهای ساخته شده از چوب پنبه طبیعی؛ چوب پنبه فشرده  31922
 نسوز، سیمان و الیاف سلولزی و کاالهای مشابه کاالهای ساخته شده از سیمان و پنبه 37570
 کاالهای ساخته شده از فلزات قیمتی 38240
 کاالهای ساخته شده از گچ یا ترکیبات گچ 37530
 کاالهای سرامیکی مورد مصرف در برق 37292
 کاالهای شهر بازی 38590
 های بهداشتی ای سرویس کاالهای شیشه 37195
 باف کاالهای قالب 27140
 کاالهای گچی ساختمانی 37530
 اضری، چاپکاالی نساجی، ح 88121
 کالباس 21132
 کالباس از گوشت گاو 21132
 کالباس از گوشت مرغ 21132
 کالباس از ماهی 21240
 کالباس بر 44516
 کالسکه بچه 38992
 کالسکه بچه و قطعات مربوط به آن 38992
 کالکوپیریت 14210
 کالکوسیت، کالکوزین 14210



1110 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کالینگور 29130
 اوند پروپیلن تقویت شده با الیافکامپ 34790
 کامپاوند پالستیکی مغناطیسی 34790
 کامپاوند پلی امید 34790
 کامپاوند پلی امید تقویت شده 34790
 اتیلن سبک و سبک خطی تقویت شده کامپاوند پلی 34710
 اتیلن سنگین تقویت شده کامپاوند پلی 34710
 کامپاوند پی وی سی 34710
 ند الستیککامپاو 36270
 )برای پر کردن داندان(کامپوزیت  35290
 HARDکامپیوتر  45280
 کامپیوتر آنالوگ 45210
 کامپیوتر دستی 45220
 کامپیوتر دیجیتال 45230
 کامپیوترهای اطالعات هواشناسی 45280
 کامپیوترهای کنترل فرایند 45280
 کامپیوترهای هیبرید 45210
 نعتیکامپیوترهای ویژه ص 45280
 کامیون سبک 49114
 کامیون سنگین 49114
 سنگین کامیون نیمه 49114
 های ارتشی کامیون 49114
 دار  های جرثقیل کامیون 49115
 کامیون، اجاره یا کرایه، بدون راننده 73112
 )بتونی(کانال آبرسانی کشاورزی  37560
 کانال برق پالستیکی 36980
 لکتریکیساخته ا های پیش کانال 46212
  خدمات مربوط به دفع فاضالب از طریق–گیر های سیل کانال 94120
 کانتینر حمل سوخت 49221
  و نقل ای خاص برای یک یا چند شکل مختلف حمل گونه کانتینرهای طراحی و تجهیز شده به 49221
 کانتینر، اجاره یاکرایه 73117
 کانکس فلزی 42110
  آلومینیومهای ها و کنسانتره کانه 14230
 های آهن تفته های آهن، بجز پیریت ها و کنسانتره کانه 14100
 های دارای فلز قیمتی ها و کنسانتره کانه 14240



1111 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های دارای فلز قیمتی ها و کنسانتره کانه 14240
 های مس ها و کنسانتره کانه 14210
 های نیکل ها و کنسانتره کانه 14220
 های اورانیم و توریم ا و کنسانترهه کانه 13000
 های توریم ها و کنسانتره کانه 13000
 های فلز غیر آهنی بجز اورانیوم و توریوم کانه 14210
 های فلزی آهنی کانه 14100
 کانون وکال 95120
 ها و الیاف نسوز کانی 16390
  خدمات–کاهش صدا 94900
 کاهو 01239

  بذر–کاهو 01540

 پیچکاهو  01239
 کاهو مرتعی 01239
 کاور کامپیوتر 27120
 کباب لقمه 21132
 پز برقی کباب 44817
 های گازی پز کباب 44821
 کبالت، کوبالت 14290
 کبریت 31914
 نشانی کپسول آتش 43923
 نشانی پودر گاز کپسول آتش 43923
 کپسول پودر سیر 35260
 کپسول زینتوما 35260
 کپسول سدامین 35260
 های گازسوز کپسول گاز ماشین 42220
 کپور 04120
 کپور سرگنده 04110
 )آمور یا سفید پرورشی(کپور علفخوار  04110
 کپور معمولی 04110
 )آزاد پرورشی(ای  کپور نقره 04110
 کپی عکس، خدمات 83820
 کت راک یا پودر شکننده سنگ و بتن 37990
 )مردانه(کت و شلوار  28221
  ت ودامن زنانهک  28223



1112 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کتاب چاپ شده 32230
 کتاب درسی 32230
 کتاب رنگ آمیزی کودکان 32230
 کتابخانه چوبی 38140
 کتابخانه فلزی 38121
   عملیات– کشور  مستقر در خارج های کتابخانه 91210
 کتری استیل 42912
 کتلت گوشتی 21132

 بذر –کدو 01540

 کدو تنبل 01239
 کدو قلیانی 01239
 کدو مسمایی 01239
 کراس 04120
 کراست سبک و سنگین 29130
 کراکر 23420
   خصوصی های  آپارتمان کرایه 63192
   مبله های  اتاق کرایه 63192
 کرایه اکو 73210
 کرایه بلندگو 73210
 کرایه بولدوزر با اپراتور 54800
 کرایه بیل مکانیکی با اپراتور 54800
  روزی  شبانه های  پانسیون کرایه 63192
 کرایه تاورکرین با اپراتور 54800
 کرایه جرثقیل بار با اپراتور 54800
 کرایه جرثقیل برای کارهای ساختمانی با اپراتور 54800
 کرایه حجله 73290
 کرایه خنچه عقد 73290
 کرایه سفره عقد 73290
 کرایه غلطک با اپراتور 54800
 رایه گریدر با اپراتورک 54800
 کرایه المپ 73290
 کرایه لوازم عقد 73290
 کرایه لودر با اپراتور 54800
 کرایه لیفتراک با اپراتور 54800
 سازی با اپراتور آالت راه کرایه ماشین 54800



1113 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 سنگین ساختمانی با اپراتور آالت سنگین و نیمه کرایه ماشین 54800
 با اپراتور) تراک میکسر(ه مخزن متحرک بتون کرای 54800
   خصوصی  منازل کرایه 63192
 های دیزل با اپراتور کرایه موتورجوش 54800
   آپارتمانی های  هتل کرایه 63192
 کرایه وسایل چراغانی 73290
 کربن فعال 35490
 کربنات آمونیم 34612
 کربنات باریم 16190
 بیعیکربنات سدیم، خام ط 16190
 )سی ام سی(کربوکسی متیل سلولز  34790
 کرپی خودرو 49129

  بدون اپراتور–کرجی، اجاره یا کرایه 73115

 کردیلین 01510
 کرست 28237
 کرفس 01239

 بذر –کرفس 01540

 کرفس مرتعی 01239
 کرک 02963
 کرک موکشی ماشینی 26150
 کرم اسیدی 35323
 )نهپتیا(سپتیک  کرم آنتی 35260
 کرم بچه 35323
 کرم برنزه 35323
 کننده پوست کرم پاک 35323
 کننده چربی دست کرم پاک 35334
 کننده ریمل کرم پاک 35323
 کرم پودر جامد 35323
 کرم ترک پا 35323
 کننده موی سر کرم تقویت 35323
 کرم توالت بدون چربی 35323
 کرم دور چشم 35323
 کرم سوختگی 35260
 کرم سوختگی پای بچه 35260
 کرم شامپو 35323



1114 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کرم شب و روز 35323
 کرم شستشوی فرش و موکت 35334
 )سفیدکننده(کننده  کرم شفاف 35323
 کرم شیری فرمو 35323
 شور کرم شیشه 35334
 کرم ضد آفتاب 35323
 کرم ضد آفتاب سوختگی 35323
 کرم ضد جوش 35323
 کرم ضد لک 35323
 شویی کرم ظرف 35334
 کننده پوست کرم قابض 35323
 کرم کارامل 23999
 کرم ماساژ 35323
 کننده کرم مرطوب 35323
 کرم موبر 35323
 کننده دست و صورت کرم نرم 35323
 کرم هورمونه 35323
 کرم ویتامینه 35323
 های آرایشی و بهداشتی گیاهی کرم 35323
 کره پاستوریزه 22940
 بندی  بسته–کره پاستوریزه 85400
 بندی شده کره پاستوریزه بسته 22940
 های مشتق از شیر ها و روغن کره و سایر چربی 22940
 های مشتق از شیر پنیر و شیر دلمه شده ها و روغن کره و سایر چربی 22940
 کره، چربی و روغن کاکائو 23620
 کرومیت 14290
 کرونا 16320
 زوالکتریککریستال پی 47150
  خدمات هنرستان–کشاورزی 92230
 کشتارگاه از نوع گاوی 88111
 کشتارگاه از نوع گوسفندی 88111
 کشتارگاه صنعتی طیور 88111
 کشتارگاه مرغ 88111
 کشتی باری 49314
 کشتی جنگی 49319



1115 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کشتی مسافربری 49311

 اپراتور بدون – یا اجاره ، بار، کرایه کشتی 73115

  بدون اپراتور–  یا اجاره ، مسافر، کرایه کشتی 73115

  بدون اپراتور–کشتی، اجاره یا کرایه 73115

 ها، نگهداری و تعمیر کشتی 87149
 )فشار آب و خاک(سنج بتون و تورک متر مکانیکی  کشش و ارتفاع 48253
 کشک پاستوریزه 22950
 کشمش 01350
 شستشویبندی و   درجه–کشمش 88111
   نظامی های  کمک  به  مربوط  اداری ، خدمات  خارجی کشورهای 91230
  اقتصادی های  کمک  به  مربوط  اداری ، خدمات  توسعه  در حال کشورهای 91220
  غیر نظامی های  کمک  به  مربوط ، خدمات  توسعه  در حال کشورهای 91220
 کشویی 44614
 کشویی دنده 49129
 نشانی سبک آتشکف  35490
 نشانی  کف سنگین آتش 35490
 کف کاذب وانت 49231
 کف موبر 35323
 کفال 04120
  خدمات–بینی کف 97990
 )صورت موزاییک به(کفپوش پالستیکی  36910
 کفپوش داخل خودرو 36270

  موزاییک–کفپوش سیمانی 37540

 کفپوش موکتی خودرو 27997
 یکپارچه ورزشیهای پلی پورتان  کفپوش 36270
 کفزیان 04120
   یا اجاره ، کرایه  آب  روی  اسکی کفش 73240
 کفش ایمنی 29510
 های ورزشی کفش با رویه از مواد نسجی بجز کفش 29340
 کفش پالستیکی 29330
 کفش چرمی 29330
 کفش زنانه 29330
 کفش طبی 29330
 کفش الستیکی 29330
 کفش مردانه 29330



1116 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  ولنام محص  کد

 کفش نسوز 37920
 کفش ورزشی با تحت پی وی سی 29420
 کفش ورزشی با تخت پلی اورتان 29420
 کفش ورزشی با تخت تر مورابر 29420
 کفشک 04120
 کفشک ترمز خودرو 49129
 کفشک ترمز قطار 49540
 های ارتوپدی کفش 48170
 های دارای محافظ فلزی در پنجه کفش 29510
 ال سنگکک از زغ 33100
 کک نفتی 33500
 )کربن حاصل از دیگ تقطیر(؛ زغال قرع )زغال سنگ نارس(کک، حاصل از زغال سنگ، لینیت یا تورب  کک و نیمه 33100
 مغناطیسی کالج الکترو 46930
 کالچ هوای تراکم 43320
 کالسور مقوایی 32153
 کالف چوبی 31914
 کالمپ بند ناف 48150
 ) نساجیاز مواد(کاله  28262
 کاله ایمنی پالستیکی 36970
 )مخصوص(کاله ایمنی فلزی  42999
 کاله ایمنی موتورسیکلت 42999
 کاله ایمنی؛ سایر انواع کاله از کائوچو یا پالستیک 36970
 کاله چرمی 28242
 کاله کشباف 28229
 کاله نسوز 37920
 چوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سختاز کائو) شامل دستکش(الهای پوشاک و ملحقات آن اک 36260
 کالهک دودکش سفالی 37350
 کالهک مقوایی 32199
 کالهک و کاسه نمد چرخ موتورسیکلت 49941
 گیس کاله 38994
 کلدکرم فرمو 35323
 کلر مایع 34230
 کلرات آهن 34240
 کلرات پتاسیم 34240
 کلرامین 34620



1117 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلراید آهن 34240

  کلرید بنزیل–کلرو بنزن 34170

 )نشاسته(کلرور آمونیم  34612
 های آمونیم های پتاسیم؛ کربنات ها؛ نیترات کلرور آمونیم؛ نیتریت 34612
 کلرور باریم 34240
 وینیل به اشکال اولیه و کوپلیمرهای ان کلرور پلی 34710
 کلرور روی 34240
 کلرور سدیم 34240
 کلرور فریک 34240
 کلرور قلع 34240
 کلرور کلسیم 34240
 کلرور مس 34240
 کلرور منگنز 34240
 کلرور منیزیم 34240
 کلرور نیکل 34240
 کلروروینیل 34110
 کلروفرم 34110
 کلرید آمونیوم 34612
 کلزا 01410

  بذر–کلزا 01530

 کلسیت 15200
 ریسی کلفت 26320
 )های الکتریکی ماشین(کلکتور  46131
 ها  موزه وسیله  به  نمایش–  علمی های کلکسیون 96411
   مدیریت–  موزه های کلکسیون 96411
   مرمت–  موزه های کلکسیون 96411

  بذر–کلم 01540

 )کلم پیچ(کلم برگی  01239
 کلم پیچ 01239
 کلم چینی 01239
 )شلغم روغنی(کلم روغنی  01430
 کلم سفید 01239
 ای کلم علوفه 01910

  بذر–ای کلم علوفه 01940

 )کلم بروکسل(کلم فندقی  01239



1118 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلم قرمز 01239
 کلم قمری 01239
 کلم مرتعی 01239
 کلمانیت 16190
 کلمه 04120
 کلندر 44621
 کله گی اونیورسال 44251
 کاری کله گی سوراخ 44251
 کله و پاچه پاک شده آماده از نوع گاو یا گوسفند 21119
 گی واگن کله 49540
 ای کلوچه پسته 23420
 کلوچه گردویی 23420
 ای کلوچه میوه 23420
 کلوفان 35490
 کلید اتوماتیک ماشین لباسشویی 46212
 کلید استارت استوپ 46212
 کن کلید برف پاک 46910
 )نور باال و پایین(کلید پایی  46960
 کلید پنکه 46212
 کلید جارو برقی 46212
 گرفتگی کلید حفاظت از برق 46212
 کلید ساختمانی تبدیل 46212
 کلید ساختمانی تک پل 46212
 کلید ساختمانی دو پل 46212
 کلید ستاره مثلث 46212
 )سلکتور سوئیچ(کلید سلکتوری  46212
 ) کیلو ولت420 تا 72,5ولتاژ (کلید فشار قوی  46212
 ) کیلو ولت36 تا 24ولتاژ (کلید فشار متوسط  46212
 کلید فیوز 46212
 کلید کولر 46212
 کلید الدری خودرو 46960
 کلید لمسی و کنترل از راه دور ودیمر 46212
 کلید و پریز توکار 46212
 کلید و پریز روکار 46212
 کلیدهای اتوماتیک 46212



1119 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کلیدهای چاقویی 46212
 کلیدهای روشنایی خودرو 46960
 کلیدهای زمانی 46212
 کلیدهای فشاری 46212
 کلیدهای گردان 46212
 کلیسرول 34570
 کلیسرین دی استارات 34120
 کلین کاراید 35260
 کلینکر سیمان 37430
   اداره–  عمومی  دندانپزشکی های کلینک 91122
 کلینگر سفید و رنگی 37430
 کلینگر سیمان 37430
  خدمات–کلینیک پزشکی 93122
  خدمات ارائه شده در–کلینیک دامپزشکی 93220
 کلینیک دندانپزشکی 93123
   مدیریت–  عمومی های کلینیک 91122
  خدمات بیمارستان–کلیوی و مجاری ادرار 93110
  خدمات مطب–کلیه و مجاری ادرار 93122
 کم کردن محصوالت 86110
 کمان اره 42921
 کمباین جاندیر 44130
 ین کششیکمبا 44130

  بدون اپراتور–کمباین، اجاره یا کرایه 73121

 کمبینات 44110
 کمپرسور 43230
 )وکیوم(کمپرسور خالء  43230
 کمپرسور کولر گازی 43230
 ای کمپرسور مواد فله 43230
 کمپرسور یخچال 43230
 )باد(کمپرسورهای هوا  43230
 کمپکتور سیمان 44440
 کمپوت زردآلو 21510
 کمپوت سیب 21510
 کمپوت گالبی 21510
 کمپوت هلو 21510



1120 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کمپوست قارچ 34616
 کمد بایگانی 48180
 کمد چوبی 38140
 کمد کنارتخت بیمار 48180
 کمد مشمعی تاشو 36940
 )از مواد نساجی(کمربند  28238
 کمربند ایمنی اتومبیل 27190
 رمیچکمربند  29220
 بیکمربند ط 48170
 )روغنی(فنر  کمک 49129
 )گازی(فنر  کمک 49129
 فنر موتورسیکلت کمک 49941
 فنر واگن کمک 49540
   پناهندگان  به  اجتماعی های کمک 93329
  به زندانیان  اجتماعی های کمک 93329
  دیدگان  مصیبت  به  اجتماعی های کمک 93329
   مهاجران  به  اجتماعی های کمک 93329
   به  مربوط  اداری ، خدمات  توسعه  در حال  کشورهای  اقتصای به های کمک 91220
 کموتاتور 46960
 کنتاکت بلوک 48253
 کنتاکت لنز 48311
 کنترل دور الکتروموتور 48264
 )فیوز مکانیکی(کنترل گشتار  43320
 کننده فشار کنترل 48265
 کننده مقدار دارو کنترل 48180
 ای فلورسنت های رشته های الکترونیکی المپ کننده کنترل 46212
 کنتور مرکز تلفن 47401
   گاز، قرائت کنتورهای 85990
   گاز، نگهداری کنتورهای 85990
 کنجاله آفتابگردان 21810
 دانه کنجاله پنبه 21810
 کنجاله زیتون 21810
 کنجاله سویا 21810
 کنجاله کلزا 21810
 کنجد 01430



1121 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  محصولنام   کد

  بذر–کنجد 01530

 بندی شده کنجد خام شسته شده و پوست گرفته شده و بسته 21530
 کندانسور هوایی 43913
 های خانگی کندانسور یخچال 43913
 های صنعتی کندانسور یخچال 43913
 کندانسور یونیت 43913
 کندانسورهای تصحیح ضریب قدرت 47150
 کندگی 44222
  درختان سوزنی برگهای کنده چوب 03110
 های درختان غیر سوزنی برگ کنده چوب 03120
 کندوی عسل 31700
 )بجز کنسانتره میوه(کنسانتره  23991
 کنسانتره انار 23991
 کنسانتره انگور 23991
 کنسانتره آهن 14100
 کنسانتره پرتقال 23991
 ها کنسانتره پوره میوه 23991
 کنسانتره روی 14290
 سانتره زرشککن 23991
 کنسانتره زغال سنگ 11010
 کنسانتره سرب 14290
 کنسانتره سنتزی مرکبات 23991
 کنسانتره سیب 23991
 کنسانتره فسفات 16110
 کنسانتره کرومیت 14290
 فروت کنسانتره گریپ 23991
 کنسانتره گیاهی 35260
 کنسانتره لیموترش 23991
 شویی کنسانتره مایع ظرف 35334
 ها کنسانتره مخلوط میوه 23991
 کنسانتره مرکبات 23991
 کنسانتره مس 14210
 کنسانتره منگنز 14290
 کنسانتره مولیبدن 14210
 بندی  بسته–کنسانتره میوه 85400



1122 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بندی شده کنسانتره میوه بسته 23991
 کنسرو باقال 21390
 کنسرو بامیه 21390
 رکنسرو بدل خاویا 21240
 کنسرو خاویار 21240
 کنسرو خرچنگ 21260
 کنسرو ذرت 21390
 کنسرو زیتون 21390
 ها کنسرو سبزی 21390
 کنسرو سوسیس 21132
 کنسرو غیر گوشتی حبوب 21390
 پز شده کنسرو غیر گوشتی نیم 21390
 کنسرو قارچ 21390
 کنسرو قیله ماهی 21240
 فرنگی کنسرو گوجه 21390
  گوشت قرمزکنسرو 21132
 کنسرو گوشت مرغ 21132
 کنسرو لوبیاچیتی 21390
 کنسرو لوبیاسبز 21390
 کنسرو ماهی تون 21240
 کنسرو ماهی ساردین 21240
 کنسرو ماهی کیلکا 21240
 کنسرو میگو 21260
 کنسرو میوه 21510
 کنسرو نخودسبز 21390
 کنسول باالی تخت بیمار 48180
 کنسول سیمانی 37560
 کنف و سایر الیاف نسجی از پوسته ساقه گیاهان، خام یا خیسانده شده بجز کتان شاهدانه 01922
 کنگر 01239

  بذر–کنگر 01540

 )آرتیشو(کنگر فرنگی  01239
 کنگر مرتعی 01239
 های کامپیوتری کنورتور 45290
 کنورتیسورهای چرخشی 46113
 )جذب بخار بنزین(کنیستر  43151



1123 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  صولنام مح  کد

  از افراد روزی  شبانه  مراکز وسیله  به  مراقبت– کهنسال 93311
 کوارتز شفاف 16310
 کوارتزیت 16320
 )فسفات حیوانی(کوانو  16190

 SAN اکریلونیتریل –استایرن کوپلیمر پلی 34710

 ABS استایرن – بوتادی ان–کوپلیمراکریلونیتریل 34710

 کوپلیمرهای اتیلن 34710
 کوپلیمرهای استات وینیل 34730
 پروپیلن کوپلیمرهای پلی 34710
 کوپلیمرهای کلرور وینیل 34710
 مغناطیسی کوپلینگ الکترو 46930
 کوپلینگ موتور پمپ 43211
 کوپلینگ موتور ژنراتور 43320
 کوپلینگ و وسایل اتصال واگن 49540
 کوتر 04120
 کود آلی از فضوالت دامی 34616
 ها لی از فضوالت مرغداریکود آ 34616
 خانه فاضالب کود آلی از لجن فعال تصفیه 34616
 )از نوع الی(کود آهن  34616
 )از نوع معدنی(کود آهن  34613
 کود اوره با پوشش گوگردی 34613
 کود برگ 34616
 کود بیولوژیک 34616
 کود روی 34613
 )از نوع آلی(کود روی  34616
 )وع معدنیاز ن(کود روی  34613
 )مورد نیاز گیاه(کود سایر فلزات  34613
 صورت جامد کود کامل به 34619
 )مایع(صورت محلول  کود کامل به 34619
 کود مرکب میکروزول 34614
 کود منگنز 34613
 )از نوع آلی(کود منگنز  34616
 )از نوع معدنی(کود منگنز  34613
 کود میکروبیولوژیک جامد 34619
 کود میکروبیولوژیک مایع 34619



1124 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کودپاش 44110
  خدمات آموزش ابتدایی–کودکان استثنایی 92190
  به ای  مشاوره  خدمات–)مورد سوء استفاده(دیده اجتماعی  کودکان آسیب 93322
 ارائه خدمات به –کودکان خیابانی 97910
  خدمات–کودکستان 92110
 شی ارائه شده در خدمات آموز–کودکستان 92110
 کودهای ازته شیمیایی یا معدنی 34613
 )های پتاسیم خام طبیعی بجز کارنالیت، سیلویت و سایر نمک(کودهای پتاس شیمیایی یا معدنی  34615
 کودهای فسفاته شیمیایی یا معدنی 34614
 کودهای گیاهی یا حیوانی 34616
 کودهای ماکروالمنت 34615
 لمنتکودهای میکروا 34613
 )صورت پود به(کودهای میکروالمنت چغندر قند  34619
 )صورت پودر به(کودهای میکروالمنت مخصوص پنبه  34619
 بندی نشده در جای دیگر کودهای طبقه 34619
 کوراندوم مصنوعی 37960
 کورن فلکس 23150
 کوره پخت آهک 43420
 کوره پخت رنگ 43420
 کوره پخت سیلیس یا چدن 43420
 کوره پخت سیمان 43420
 کوره پخت گچ 43420
 کوره سوزاندن زباله 43420
 کوره هوای گرم 43420
 کوره هوفمن 43420
 های آزمایشگاهی کوره 43420
 های الکتریکی کوره 43420
 سازی های الکتریکی دندان کوره 43420
 های الکتریکی عملیات حرارتی کوره 43420
  کانی غیر فلزیهای پخت مواد کوره 43420
 های دندانپزشکی کوره 43420
 های ذوب القایی ثابت کوره 43420
 های ذوب القایی گردان کوره 43420
 )غیر الکتریکی(های معدنی فلزی  های ذوب سنگ کوره 43420
 کورید وراس برنزی 04110



1125 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کورید وراس خالدار 04110
 کوسن 27180
 کوسه 04120
 ها و دیگر سازهای موسیقی وک کردن پیانوک 87290
 کوکب 01510
 کوکب کوهی 01510
 کوکونات اتانول امید 34150
 کوکونات فنی اسید دی اتانل امید 34150
 کوگرانول 35334
 کولر اتومبیل 43912
 کولر پرتابل 43912
 کولر خورشیدی 43912
   راهنمایی  خدمات– کوه 96620
 کویل احتراق 46960
 کیانیت 16310
 کیت گازسوز 43151
 های تشخیص طبی کیت 48120
 کیسه آب گرم الستیکی 36270
 کیسه ادرار 48150
 کیسه انما 48150
 اتیلن کیسه پلی 36410
 کیسه خواب 27180
 کیسه خون 48150
 کیسه سرم 48150
 بافت کیسه فیلترهای صنعتی از منسوج بی 27922
 )آوری مدفوع معج(کیسه کلستومی  48150
 کیسه نایلون 36410
 کیسه و پاکت پالستیکی 36410
 های ارتوپدی و فیزیوتراپی کیسه 48170
 های دیالیز خون کیسه 48150
 کیف پول از چرم 29220
 کیف پول غیر چرمی 29220
 کیف جانمازی غیر چرمی 29220
 کیف دستی چرمی 29220
 کیف دستی غیر چرمی 29220



1126 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  صولنام مح  کد

 کیف طرح سامسونت چرمی 29220
 کیف مدرسه چرمی 29220
 ای غیر چرمی کیف مدرسه 29220
 ای کیک لقمه 23420
 کیک ماشینی 23420
 کیلروسیلر 35110
 کیلکا 04120
 کیلومترشمار خودرو 48264
 کیلومترشمار موتورسیکلت 48264

  خدمات–)هوشمند(کیف پول الکترونیکی  71100

 بروگا 15200
 گاز اتان 33420
 گاز اتیلن 33420
 گاز اتیلن اکساید 33420
 گاز ارگن 34210
 گاز از منسوج نیافته 35290
 گاز استریل 35290
 گاز استیلن 34210
 )گاز بیهوشی(گاز اکسید نیتروژن  34210
 گاز اکسیژن 34210
 )کننده درد خنثی(گاز انتونوکس  34210
 گاز بوتادین 33420
 گاز بوتان 33410
 گاز پارافینه 35290
 گاز پروپان 33410
 گاز پوپیلن 33420
 گاز دی اکسید گوگرد 34230
 گاز زداها 35490
   به  مربوط  اداری  خدمات– گاز طبیعی 91132
 )صورت گاز به(گاز طبیعی  12020
 صورت مایع یا گاز گاز طبیعی به 12020
 گاز طبیعی مایع 12020
  غیر استریلگاز 35290
 گاز غیر همراه 12020
 گاز فریون 34110



1127 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ) دی اکسید کربن–انیدرید کربنیک(گاز کربنیک  34210

 )یخ خشک(گاز کربنیک جامد  34230
 گاز محلول 12020
 )ازت(گاز نیتروژن  34210
 گاز هلیوم 34210
 گاز همراه 12020
 گاز هیدروژن 34210
 گازکشی 35290
 گازمانیا 01510
 گازهای سردکننده 34210
 گازهای مخلوط صنعتی 34210
 بو گازوئیل بی 33360
 ها گاالت 34140
 های پالستیکی گالن 36490
 گالیت 04120
 شمار گام 48264
 گاو آهن 44110
 گاو آهن و قطعات آن 44110

  انواع نژادها–گاو و گوساله اصیل 02111

  انواع نژادها–میگاو وگوساله بو 02111

 انواع نژادها –گاو وگوساله دورگ 02111

 گاوزبان 01239
   یا اجاره گاوصندوق، کرایه 73123

  انواع نژادها–گاومیش و بچه گاومیش 02111

 )شربت(گایافترین  35260

 ) رنگی–سفید(گچ تحریر  37410

 گچ خاکی 15200
 )مل(گچ خیاطی  37410
 )انواع(گچ دندانپزشکی  35290
 گچ ساختمانی 37410
 )بندی شده بسته(گچ ساختمانی  37410
 )فله(گچ ساختمانی  37410
 گچ صنعتی 37410
 گچ طبی 37410
 گچ غیر ساختمانی 37410



1128 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گچ و دولومیت 16330
 های سخت گرانول بتون 37510
 اتیلن گرانول پلی 34790
 استر گرانول پلی 34790
 پروپیلن انول پلیگر 34790
 گرانول چای 23914
 زمینی گرانول سیب 21390
 گرانول کابلی 34790
 گرانول کفشی 34790
 گرانویل و پنیون 49129
 های یادبود یا ساختمانی گرانیت، ماسه سنگ و سایر سنگ 15130
 گرانیت 15130
 گربه ماهی 04120
 )کت فیش(گربه ماهی  04110
 لس رویگرد، پودر و ف 41544
 گردآوری فهرست مشتریان پستی و خدمات پستی 85950
 ها گردآوری ترازنامه 82213
 های مالی گردآوری صورت 82213
 گردگیر ترمز 49129
 گردو 01360
 بندی  بسته–گردو 85400
 گیری شده گردو پوست 21530

 بندی شده  گردو بسته–گردو 21530

 هداری و تعمیردار برقی، نگ های ریل گردونه 87149
 آهن، نگهداری و تعمیر دار راه های ریل گردونه 87149
 گرمک 01341

  بذر–گرمک 01530

 گرمکن صنعتی گاز 43911
  غیرکشباف-گرمکن ورزشی 28236
 کننده گازوئیل گرم 46910
 های الکتریکی شیشه خودرو کننده گرم 46910
 )نوعی مالت منبسط شونده(گروت  35490
 رونا آوارونیتگ 16310
 گریدر 44422

  بدون اپراتور–گریدر، کرایه یا اجاره 73122



1129 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ها، خودرو کننده  گریدرها و تسطیح 44422
 گریس آلومینیوم 33380
 گریس پمپ 43220
 گریس خور 43240
 گریس سدیم 33380
 گریس کلسیم 33380
 گریس لینیوم 33380
 گریس نسوز 33380
 )تو سرخ(فروت  گریپ 01320
 )تو سفید(فروت  گریپ 01320
 گز 23670
 گزارش اعتبار، خدمات 85910
 های اعتبار تجاری، خدمات گزارش نرخ 85910
 های اعتبار شخصی، خدمات گزارش نرخ 85910
 ها، خدمات تعیین و تهیه های مالیاتی شرکت گزارش 82320
 گژ نپیین 43151
 زیارتی) ورت(های کامل   گشت 67812
 سیاحتی) تور(های کامل  گشت 67812
 گشنیز 01239
 گشنیز مرتعی 01239

  بذر–گشنیز 01540

   خدمات–گفتاردرمانی 93191
 گل رنگ 01430

  بذر–گل رنگ 01530

 گل ساعتی 01510
 گل سفید 16110
 گل کاغذی 01510
 گل گوگرد 34230

  بذر–محمدی گل  01530

 بندی بسته –گل وگیاه 85400
 گالب 35260
 گالبی اسپادونا 01349
 گالبی بیروتی 01349
 گالبی درگزی 01349
 گالبی دم کج کرج 01349



1130 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گالبی سردرود 01349
 گالبی سیف تبریزی 01349
 میوه گالبی شاه 01349
 گالبی کوشیا 01349
 گالبی نطنزی 01349
 گالبی ویلیام دوشس 01349

  بذر–گالبی 01530

 گالبی هندی، جوزانجیان 01310
 گالیول 01510
 )پالستیک(گلخانه  36950
 )فایبرگالس(گلدان  36990
 گلدان مقوایی 32153
 های پالستیکی گلدان 36990
 های سفالی گلدان 37222
 گلدسته، گنبد و مناره 42110
 گلدوزی 27913
 ر یا دارای فرم مشخصصورت توپ، نوا دوزی به گلدوزی و قالب 27913
 گلسیرین غیر ویتامینه 35321
 گلسیرین ویتامینه 35321
 گلگیر خودرو 49231
 گلگیر دوچرخه 49942
 گلگیر موتورسیکلت 49941
 گلوتن ازضایعات نان 23220
 )پروتئین ذرت(گلوتن ذرت  23220
 گلوتن گندم 23220
 گلوکانات کلسیم 35260
 گلوکز 23210
 های آهنی هگلول 42999
 های چدنی گلوله 42999
 های سرامیکی گلوله 37291
 های فوالدی گلوله 42999
 های فوالدی آسیاب گلوله 42999
 گلیسرین دی اوالت 34120
 گلیسرین دی لورات 34120
 گلیسرین منو استارات 34120



1131 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گلیسرین منو اوالت 34120
 گلیسیرین منو لورات 34120
 گلیم ماشینی 27220
 گن 28237
 گنایس 15130
 گندله یا توده آهن 41116
 بندی  بسته–گندم 85400
 کنده گندم پوست 23150
 )گندم دوروم(گندم سخت  01110
 گندم سیاه 01110
 گندم شور 44180
 گندم معمولی 01110
 کوب شده گندم نیم 23130
 )مخلوط گندم و چاودار(گندم و متل  01110
 گهواره 38140
  خدمات مطب–گوارش 93122
 گواف 04120
 گواهی امضا، خدمات 82130

  بذر–گوجه سبز 01530

 بندی  بسته–فرنگی گوجه 85400
 فرنگی رسمی گوجه 01239
 ای فرنگی گلخانه گوجه 01239

 بذر –فرنگی گوجه 01540

 گورامی آبی 04110
 گورامی بوسنده 04110
 گورامی سه خال 04110
 گورامی صدا ساز 04110
 گورامی عسلی 04110
 گورامی کوتوله 04110
 گورامی مرواریدی 04110
 گورامی معمولی 04110
   مدیریت–ها گورستان 97310
  نگهداری–ها گورستان 97310

  انواع نژادها–گوسفند و بره بومی 02112

  انواع نژادها–گوسفند و بره خارجی 02112



1132 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 چینی  پشم–گوسفندان 86121
 کن گوش پاک 35323
  خدمات بیمارستان– گوش، حلق و بینی 93110
  خدمات مطب–گوش، حلق و بینی 93122
 صورت تازه سرد شده یا منجمد گوشت اسب، االغ، قاطر یا قاطر پوزکی به 21118
 صورت تازه، سرد شده یا منجمد گوشت بز به 21117
 صورت منجمد  نوع گاو بهگوشت حیوانات از 21112
 گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سرد شده 21111
 گوشت خشک شده 21131
 صورت منجمد گوشت خوک به 21114
 گوشت خوک، تازه یا سرد شده 21113
 گوشت دود داده شده 21131
 بندی شده آوری و بسته گوشت صدف عمل 21260
 بندی شده گوشت قرمز بسته 21111
 بندی  بسته–گوشت گاو 85400
 بندی شده گوشت گاو بسته 21111
 گوشت گاوی 21111
 بندی بسته –گوشت گوسفند 85400
 بندی شده گوشت گوسفند بسته 21115
 صورت منجمد گوشت گوسفند، به 21116
 گوشت گوسفند، تازه یا سرد شده 21115
 گوشت گوسفندی 21115
 بندی  بسته–گوشت ماکیان 85400
 بندی شده گوشت ماکیان بسته 21121
 گوشت مرغ 21121
 گوشت نمک سود شده 21131
 صورت تازه یا سرد شده گوشت و امعاء و احشاء خوراکی ماکیان به 21121
 گوشت و امعاء و احشاء خوراکی ماکیان، منجمد شده 21122
 بندی شده گوشت و مرغ بسته 21111
 گوشواره مغناطیسی 48150
 پزشکیگوشی  48150
 گوشی تلفن 47401
 گوشی سری اپراتور تلفن 47401
 گوکرد خام 16120
 گوگرد گرانوله 34230



1133 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )کولوئیدال(گوگرد، بجز گوگرد تصعید شده، گوگرد رسوب کرده و گوگرد معلق  34520
 )های زینتی پیچ(های زینتی باالرونده  گونه 01510
 پروپیلن گونی پلی 27150
 پروپیلن لمینیت شده گونی پلی 27150
 گونی و چتایی کنفی 27150

 )پالستیکی(کش   نقاله و خط–گونیا 36990

   یا اجاره  کرایه– گیاه 73290

 قارچ) بذر(ها، شاخه و قلمه هاک  ها و ریشه گیاهان زنده، پیازها، غده 01510
 گیت سوپاپ 43151
 گیج آب خودرو 48264
 روگیج بنزین خود 48264
 گیج روغن خودرو 48264
 زونکن) قفل(گیره  42995
 گیره پالستیکی برای لباس 36940
 گیره تقسیم دیجیتال 48263
 )کلیپس(گیره سر  38994
 گیره فلزی پرده 42997
 گیره کارگاهی 42921
 گیره کاغذ 42995
 گیره هیدرولیک 44251
 گیره و سگک کمر بند 42997
 وشکاریگیره یا انبر ج 44251
 های الکتریکی گیره 46212
 های سوسماری گیره 46212
 )ها گلدانی(گیاهان آپارتمانی  01510

  سایر–گیاهان آپارتمانی 01510

 گیاهان پوششی 01510
 گیدر 04120
 گیش 04120
 گیالس 01349

  بذر–گیالس 01530

  خدمات ارائه شده -البراتوار دامپزشکی 93220

  خدمات- عکاسیالبراتوار 83820
 البراتور آموزش زبان 38996

 SBR استایرن –التکس پلی بوتادی ان 34800



1134 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الزانیا 23710
 دوچرخه) تیوپ لس(بدون تیوپ ) تایر(الستیک  36112
 موتورسیکلت) تیوپ لس(بدون تیوپ ) تایر(الستیک  36112
 تراکتور) تایر(الستیک  36113
 سایر وسایل متحرک) یرتا(الستیک  36113
 فرغون) تایر(الستیک  36113
 کالسکه) تایر(الستیک  36113
 وسایل بازی) تایر(الستیک  36113
 )تیوپ لس(الستیک بدون تیوپ سواری  36111
 فرغون) تیوپ(الستیک تویی  36114
 وسایل نقلیه سبک) تیوپ(الستیک تویی  36114
 لیه سنگینوسایل نق) تیوپ(الستیک تویی  36114
 الستیک جاروبرقی 36270
 الستیک دور درب 36270
 الستیک دور درب یخچال 36270
 الستیک دور شیشه اتومبیل 36270
 الستیک دور شیشه پنجره 36270
 سیمی سواری الستیک رادیال تمام 36111
 سیمی کامیون الستیک رادیال تمام 36113
 الستیک کوپلینگ 36270
 شین لباسشوییالستیک ما 36270
 الستیک هواکش 36270
 های رویی بادی روکش شده از کائوچو الستیک 36120
 های رویی بادی مستعمل از کائوچو الستیک 39260
 های رویی بادی نو، از کائوچو، از نوع مورد استفاده در اتومبیل سواری الستیک 36111
 ورد استفاده در موتورسیکلت یا دوچرخههای رویی بادی نو، از کائوچو، از نوع م الستیک 36112
 الشه آهکی 15200
 الشه ساختمانی 15200
 الشه موزاییکی 15200
  های  سالن وسیله  به  شده  ارائه  جسمانی  سالمت  خدمات– الغری 97230
 الک الکل 35110
 الک پلی استری 35110
 الک چاپ و مرکب 35110
 الک داخل قوطی کنسرو 35110
 ها های طبیعی، رزین الک سایرصمغ 03230



1135 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الک سلولزی الکیلی 35110
 گیری الک غلط 35110
 الک ناخن 35323
 الکتوز 22980
 الکتوز و شربت الکتوز 22980
 الکتوسرم 35290
 الله 01510
 الم و المل 37195
 المپ تصویر تکرنگ 47140
 المپ تصویر رنگی 47140
 ای ورسنت لولهالمپ فل 46510

  کرایه–المپ 73290

 های آزمایشگاهی آموزشی المپ 38996
 های قوسی گازی المپ های تخلیه  ای یا المپ های برقی رشته المپ 46510
 های قوسی های تخلیه گازی؛ قطعات المپ ای یا المپ های برقی رشته المپ 46541
 )های رادار المپ(های ماکروویو  المپ 47211
 دهنده های نشان المپ 46531
 المل 44614
 گیری النست خون 48150
 الیروبی بندر و مرداب 54230
 الیروبی رودخانه 54230
 الیروبی سد 54230
 الیروبی کانال 54230
 الیی چسب 27991
 الیی سوزنی 27991
 الیی مویی 27991
  لباس اسکی کشباف  28228
 لباس ایمنی 28236
 کشباف غیر-لباس بچه 28235
  لباس بچه کشباف  28227
 لباس بیمارستانی 28236
  خشکشویی– چرمی لباس 97120
   خشکشویی– خزدار لباس 97120
 های سانتریفوژ کن  لباس خشک 44911
  غیرکشباف-لباس خواب زنانه 28234



1136 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  لباس خواب کشباف زنانه ودخترانه  28224
  کرایه–لباس داماد 73250

  غیرکشباف-لباس راحتی منزل 28232
  غیرکشباف-لباس زیر زنانه 28234
 لباس زیر کاغذی 32193
  غیرکشباف-لباس زیر مردانه 28232
  لباس شنا کشباف  28228
 لباس عروس 28233

  کرایه–لباس عروس 73250

 لباس فرم 28236
 لباس کار 28236
  لباس منزل  28222
  ودخترانهلباس منزل کشباف زنانه   28224
 -لباس نوزاد غیرکشباف  28235
 -غیرکشباف ) لباس ضد آب(لباش شنا  28236
 لپه کردن حبوب 88111
  خدمات–کشی لجن 94120
 لحاف پر 27180
 ای لحاف پنبه 27180
 لحاف ماشینی 27180
 لرد شراب، درد شراب 39170
 گیر فلزی لرزه 42999
 گیر الستیکی صنعتی لرزه 36270
 لستین 23999
 لعاب الوان 35110
 لعاب بیرنگ 35110
 لعاب چینی 35110
 لعاب سردروی چوب 35110
 لعاب ظروف خانگی 35110
 لعاب فلزات 35110
 لعاب کاشی و سرامیک 35110
 های غذایی و دارویی لفاف 32152
 لقمه ترمز دوچرخه 49942
 لک بر البسه رنگی 35333
 لکوموتیو برقی 49512



1137 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لکوموتیو بین بخار 49519
 لکوموتیو بین گاز 49519
 لکوموتیو تراموا 49511
 لکوموتیو دیزلی 49512
 آهن لکوموتیو راه 49511

  الکتریک–لکوموتیوهای دیزل 49512

 .کنند آهن که از یک منبع خارجی، برق دریافت نمی لکوموتیوهای راه 49511
 گهداری و تعمیرلکوموتیوهای برقی، ن 87149
 آهن، نگهداری و تعمیر لکوموتیوهای راه 87149
 )فایبرگالس(لگن دستشویی  36930
 لگن دستشویی پالستیکی 36930
 لگن فلزی دستشویی 42911
 های بیمارستانی لگن 48150
 )روکش پالستیک(لمینت  36390
 )دیسکی(لنت ترمز  49129
 لنت ترمز و صفحه کالچ 49129
 نت صفحه کالچل 49129
 لنج 49314

  بدون اپراتور–لنج، اجاره یا کرایه 73115

 لنزومتر 48265
 )برداری از کوره نمونه(لنس دمشی و مکشی  48253
 لنگر کشتی 42999
 لوازم آرایشی و بهداشتی 35323
 )پالستیک(لوازم آشپزخانه  36940

  کرایه یا اجاره–لوازم آشپزی 73230

 اریوملوازم اکو 36990
 لوازم الکتریکی چینی 37292
 آهنی یا تراموا لوازم آهنی یا فوالدی مورد استفاده در ساخت ریل راه 41253
 لوازم بهداشتی چینی 37210
 لوازم بهداشتی سرامیکی 37210
 لوازم بهداشتی سیمانی 37560
 لوازم پالستیکی برای کشاورزی و باغبانی 36990
 بندی نشده در جای دیگر نایی طبقهلوازم پالستیکی ب 36950
 ها لوازم پالستیکی مرغداری 36990
 لوازم پالستیکی نگهداری حیوانات 36990



1138 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لوازم تزریق سیستم سوخت 43252
 لوازم خانگی و آشپزخانه چوبی 31912
 لوازم سرویس و نگهداری کامپیوتر 45290
 لوازم ضروری شکار 38450
  ضروری کوهنوردیلوازم 38440
 لوازم ضروری ماهیگیری 38450
 لوازم طبی 35290

  کرایه–لوازم عقد 73290

 لوازم الستیکی پمپ کالچ 49129
 لوازم مورد مصرف در لقاح خارج از رحم 48150
   یا اجاره لوازم موسیقی، کرایه 73240
  و کاالهای بهداشتی از پالستیکلوازم میز غذاخوری، لوازم آشپزخانه، سایر کاالهای خانگی 36940

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  نمایشگاه لوازم 73129

 لوازم و اشیاء پالستیکی خانگی و آشپزخانه 36940
 های صنایع آردسازی و غالت لوازم و قطعات ماشین 44522
 لوازم و وسایل جراحی ستون فقرات 48160
  اره یا اج لوازم ورزشی، کرایه 73240
 لوازم یدکی شوفاژ 42330
 زنی پاکت لوازمات چسب 38912
 آالت معماری  لوازم 42921
 لواشک 21520
 )دانه خشک(لوبیا چشم بلبلی  01220
 )دانه خشک(لوبیا چیتی  01220
 لوبیا سبز 01239
 )دانه خشک(لوبیا سفید  01220
 )دانه خشک(لوبیا قرمز  01220
 )چه باقالپا(لوبیای محلی  01220
 لوح نسوز 37320
 لودر 44426

  بدون اپراتور–لودر، کرایه یا اجاره 73122

 لودرهای دارای بیل در جلو و عقب خودرو 44425
 لوستر چینی 37222
 لوسیون آرایشی و بهداشتی 35323
 لوسیون اسیدی پوست 35323
 سپتیک دست لوسیون آنتی 35323



1139 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ا پایه گیاهیلوسیون ب 35323
 کننده لوسیون برنزه 35323
 لوسیون بعد از اصالح 35323
 سوختگی لوسیون بعد از آفتاب 35323
 لوسیون خوشبوکننده بدن 35323
 لوسیون دافع بوی بد بدن 35323
 کننده موی سر لوسیون درخشان 35323
 لوسیون سولفور 35323
 لوسیون ضد آفتاب سوختگی 35323
 ن ضد دردلوسیو 35323
 لوسیون ضد نیش حشرات 35323
 لوسیون مقاوم النولین 35323
 کننده پوست لوسیون نرم 35323
 کننده پوست بچه لوسیون نرم 35323
 لوالی درب کمد 42992
 لوالی کابینت 42992
 )فایبرگالس(لوله  36320
  الیه5لوله  36320
 )کریتپلی (لوله از مواد کانی و رزین پلی استر  37990
 لوله آزبست 37570
 لوله استیل 41277
 )پالستیکی(لوله بازکن  36990
  خدمات تأسیسات–لوله بازکنی 94110
 لوله بتونی غیر مسلح 37560
 لوله بتونی فاضالب 37550
 لوله بتونی مسلح 37550
 لوله پلی بوتیلن 36230
 اتیلن دو جداره لوله پلی 36320
 )لوله خرطومی(لوله پی وی سی  36320
 لوله پی وی سی دو جداره 36320
 لوله تراشه با کابل 48150
 لوله تراشه بدون کابل 48150
 لوله خرطومی جارو برقی 44816
 لوله سفالی 37360
 لوله سیمانی با الیاف مصنوعی 37570



1140 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )کور(لوله مقوایی  32199
 اتیلن لوله و اتصاالت پلی 36320
 پروپیلن لوله و اتصاالت پلی 36320
 )پلیکا(لوله و اتصاالت پی وی سی  36320
 لوله و اتصاالت سرامیکی 37360
 لوله و اتصاالت سفالی 37360
 لوله و اتصالت آزبستی 37570
 لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت 36230
 تیکها، از پالس لوله و شیلنگ و اتصاالت آن 36320
 لوله، ناودان، آبراهه و اتصاالت لوله از سرامیک غیر نسوز 37360
 کشی گاز بیرون کار لوله 54640
 کشی گاز داخل کار لوله 54640
 )های اشعه کاتوری شامل لوله(ها و والوهای ترمیونیک، با کاتد سرد یا با فتوکاتود  لوله 47140
 میقهای ع  مخصوص جدار چاهupvcهای  لوله 36320
 های آلومینیومی لوله 41536
 )جهت سدهای خاکی(سنج  های انحراف لوله 48253
 های برنجی لوله 41516
 های چدنی لوله 41273
 گیری بدون هوا های خون لوله 48150
 های دوجداره برای ترمز لوله 49129
 ای آزمایشگاهی های شیشه لوله 37195
 وسیله اضالب به خدمات دفع ف–های فاضالب لوله 94110
 )لوله گاز(های فوالدی و آهنی بدون درز سیاه  لوله 41271
 های فوالدی و آهنی بدون درز گالوانیزه لوله 41274
 های فوالدی و آهنی درزدار سیاه لوله 41276
 های فوالدی و آهنی درزدار گالوانیزه لوله 41277
 شیشههای کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف  لوله 36320
 های مسی لوله 41516
 لیپتون 35110
 لیزنین 35260
 )موتوردار(لیفتراک  43530
 لیفتراک برقی 43530
 دار لیفتراک چنگک 43530
 لیفتراک دستی 43530
 )خاک زرد(لیمونیت طبیعی  16120



1141 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 لیمیت سوئیچ 46212
 لینتر پنبه 21700
 لینولئوم 38930
  هم فشرده شده یا به هم فشرده نشدهلینیت به 11030
 )پالستیکی(لیوان  36940
 لیوان بلور 37193
 ای لیوان شیشه 37193
 لیوان مقوایی 32153
 لیزین ازمالس 23310

  خدمات–لیزینگ 71100

 لیسیانتوس 01510
 لیلیوم 01510
 )اورکا(لیموترش  01320
 )شیراز(لیموترش  01320
 )نلیسبو(لیموترش  01320
 لیموشیرین 01320
 لیندا 01510
   به  مربوط  اداری  خدمات–  آموزشی مؤسسات 91121
  خدمات خدمات آموزش ارائه شده در–ای مؤسسات حرفه 92390
   برای  پشتیبانی  خدمات–  دینی مؤسسات 91124
 الشعیر گازدار ماء 24310
 مات مس 41411
 ماته 01613
 مانیهای مس؛ مس سی مات 41411
   اجرایی  خدمات– مأخذ مستقر در خارج 91210
 )البستر(مادر میگو  04210
 مادگی برق تک فاز 46212
 مادگی برق سه فاز 46212
 های بهداشتی بو کننده فاضالب و سرویس ماده بی 35331
 مارانت 01510
 مارپیچ فرمان 49129
 های مشابه مارگارین و فراورده 21680
 مارلین 04120
 مارماالد 21520
 مارن 15200



1142 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماژیک 38911
  وسیله  به  شده  ارائه  خدمات–ماساژ غیر درمانی 97230
   خدمات–ماساژ فیزیکی 93191
 ماساژور طبی غیر برقی 48160
 ماست پاستوریزه 22930
 دار ماست خامه 22930
 ماست میوه 22930
  حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامههای ماست و سایر فراورده 22930
 ماستیک آسفالت 37940
 های صنعتی ماستیک 35110
 ماسک صنعتی 36270
 ماسک گیاهی 35323
 ماسک محافظ صفحه مانیتور 45290
 )مصرف پزشکی(ماسک یک بار مصرف  48150
 ماسه استاندارد 37990
 ماسه بادی 15310
 دار ماسه چسب 37990
 گری سه ریختهما 16320
 ماسه شسته 15310
 ماسه شکسته 15310
 ماسه شور حلزونی 44440
 ماسوره پالستیکی 36490
 ماسوره چوبی 31914
 ماسوره مقوایی 32199
 ماش 01220
 )ماهی(ماش 04120
  تراش و پرداخت شیشهCNCماشین  44221
 ماشین اره تیزکن 44216
 ماشین اره فلزبر 44216
  اره مدورماشین 44216
 ماشین اسپارک 44211
 ماشین استخراج سلولز از کاه جهت مقوا 44913
 )کن پارچه خشک(ماشین استنتر  44622
 آالت نخ و طناب نایلونی ماشین  44915
 گیری چرم ماشین اندازه 44630



1143 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماشین آهارزنی پارچه 44621
 ماشین بازکن چرم 44630
 )تافتینگ(موکت کات ماشین بافت  44621
 ماشین بافت موکت نمدی 44621
 ماشین بچه 38510
 ماشین برداشت پیاز 44130
 ماشین برش سنگ 44216
 ماشین برش الستیک 44915
 بندی علوفه ماشین بسته 44130
 ماشین پرداخت پارچه 44621
 ماشین پرفراژ 45160
 ماشین پرکن مواد غذایی 43921
 راش تمام اتوماتیکت ماشین پیچ 44213
 تراش دستی ماشین پیچ 44213
 ماشین تراش 44213
 (CNC)ماشین تراش اتوماتیک  44213
 (NC)ماشین تراش با کنترل عددی  44213
 منظوره ماشین تراش تک 44213
 ماشین تراش رومیزی 44213
 ماشین تراش شیشه عینک 44221
 تراش کاروسل ماشین  44213
 اتوماتیک ش نیمهماشین ترا 44213
 )دایکاست(ماشین تزریق آلومینیوم  44310
 ماشین تزریق دمپایی 44630
 )خانگی(کورن  ماشین تولید پاپ 44817
 ماشین تولید پوشال کولر 44222
 ماشین تولید گرانول 44929
 ماشین تولید نایلون و نایلکس 44915
 ماشین جالی کفش 44630
 بری ماشین جوش فارسی 44240

  بدون اپراتور–ماشین جوشکاری، کرایه یا اجاره 73122

 ماشین چاپ نایلون و سلوفان 44914
 تراش دنده ماشین چرخ 44216
 ماشین حصار توری 44217
 کش ماشین خان 44216



1144 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماشین خرد کردن و سنگ و کلوخه معدنی 44440
 کن چرم ماشین خشک 44630
 خکن ن ماشین خشک 44621
 ماشین دنده فلزات 44216
 تراش ماشین دنده 44216
 ماشین دوخت پرده عمومی 44623
 ماشین دوخت پالستیکی 44915
 آالت برداشت زیتون ماشین 44130
 آالت برداشت محصول ماشین 44130
 بندی کردن آالت بستن و آب ماشین 43921
 بندی بطری آالت بسته ماشین 43921
 بندی تمام اتوماتیک بستهآالت  ماشین 43921
 بندی جعبه آالت بسته ماشین 43921
 بندی چند کاره آالت بسته ماشین 43921
 بندی روغن موتور ماشین آالت بسته ماشین 43921
 بندی صنایع غذایی آالت بسته ماشین 43921
 های دارویی بندی قرص آالت بسته ماشین 43921
 بندی قوطی آالت بسته ماشین 43921
 بندی کیسه آالت بسته ماشین 43921
 آالت پر کردن بطری ماشین 43921
 آالت پر کردن ظروف ماشین 43921
 آالت پر کردن قوطی ماشین 43921
 آالت پرورش ماهی ماشین 44180
 آالت تصفیه نمک معدنی و دریایی ماشین 44440
 )غبارگیری(کننده هوا  آالت تصفیه ماشین 43914
 الت تکمیل نخآ ماشین 44611
 )تر گرم یا دقیق  سانتی5بجز ترازوهای دارای حساسیت (آالت توزین  ماشین 43922
 های محاسب آالت توزین با دستگاه ماشین 43922
 آالت تولید آجر ماشین 44440
 آالت تولید انواع نخ مصنوعی ماشین 44611
 آالت تولید باند گچی ماشین 44917
  پاکتآالت تولید ماشین 44913
 آالت تولید پوشک و نوار بهداشتی ماشین 44913
 آالت تولید جعبه کارتن ماشین 44913
 آالت تولید خوراک دام و طیور ماشین 44516



1145 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تولید دستکش ماشین 44915
 آالت تولید دستمال کاغذی ماشین 44913
 آالت تولید رنگدانه آلی ماشین 44917
 آالت تولید رنگدانه معدنی ماشین 44917
 آالت تولید سرامیک ماشین 44440
 آالت تولید سنباده ماشین 44917
 آالت تولید شیشه ماشین 44917
 آالت تولید شیلنگ ماشین 44915
 ای آالت تولید ظروف شیشه ماشین 44917
 آالت تولید فیلتر ماشین 44917
 آالت تولید فیلتر پرس ماشین 44917
 آالت تولید کاشی شینما 44440
 آالت تولید کاغذ ماشین 44913
 های کاغذ آالت تولید کیسه ماشین 44913
 آالت تولید گچ تحریر ماشین 44440
 آالت تولید لوله ماشین 44218
 آالت تولید مقوا ماشین 44913
 آالت تولید موزاییک ماشین 44440
 آالت تولید میخ ماشین 44217
 تولید نئوپانآالت  ماشین 44222
 پروپیلن های پلی آالت تولید نخ ماشین 44611
 آالت جدا کننده مواد ماشین 44440
 کن آالت چای خشک ماشین 44515
 سازی آالت چای ماشین 44515
 سازی آالت چرم ماشین 44630
 چینی آالت حروف ماشین 44914
 ریزی آالت حروف ماشین 44914
 آالت حفاری خشکی ماشین 44412
 آالت حفاری دریایی ماشین 44412
 آالت حفاری روتاری ماشین 44412
 آالت حفاری و معدنی ماشین 44412

   راننده  بدون– یا اجاره ، کرایه  حفاری آالت ماشین 73122

 آالت خرد کردن مواد ماشین 44440
 آالت خط تولید رنگدانه ماشین 44917
 آالت خط رنگ ماشین 44917



1146 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  ولنام محص  کد

 کشی آالت خط ماشین 44430
 آالت در کپسول قرار دادن ماشین 43921
 بندی پسته آالت درجه ماشین 44180
 بندی خشکبار آالت درجه ماشین 44180
 بندی کشمش آالت درجه ماشین 44180
 بندی ماهی و میگو آالت درجه ماشین 44180
 بندی میوه آالت درجه ماشین 44180
 سازی   دفترچهآالت ماشین 44913
 آالت روکش سیم و کابل ماشین 44915
 آالت روکش کردن الستیک خودرو ماشین 44915
 آالت ساییدن مواد ماشین 44440
 )…کفش و کیف و(آالت سراجی  ماشین 44630
 آالت سرند کردن مواد ماشین 44440
 آالت شستن مواد ماشین 44440
 آالت شیمیایی و بهداشتی ماشین 44917
 سازی آالت صابون ماشین 44917
 آالت صحافی ماشین 44914
 آالت صنعتی، خدمات طراحی ماشین 83343
 آالت قالب پالستیک ماشین 44916
 های شیشه آالت قالب ماشین 44916
 های الستیک آالت قالب ماشین 44916
 آالت قیرپاشی ماشین 44430
 آالت کار با پالستیک ماشین 44915
 )ورق کارتن(سازی  آالت کارتن نماشی 44913
 آالت کارخانه آهک ماشین 44440
 آالت کارخانه سیمان ماشین 44440
 آالت کارخانه گچ ماشین 44440
 آالت کاشت کشاورزی ماشین 44110
 سازی خاک آالت کشاورزی برای آماده ماشین 44110
 آالت کشاورزی، خدمات طراحی ماشین 83343
 آالت حفر زمین یا چاه کندن سنگ یا کوه و حفر تونل؛ سایر ماشین ندن معدن زغال آالت ک ماشین 44412
 آالت کیسه پرکنی ماشین 43921
 آالت گازدار کردن نوشابه ماشین 43921
 آالت الستیک رویی خودرو ماشین 44915
 سازی آالت لبنیات ماشین 44512



1147 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت مرغداری ماشین 44180
 آالت معدن شینما 44412
 کاری چوب آالت منبت ماشین 44222
 )سیستم پشمی(آالت منسوجات ریسندگی  ماشین 44611
 آالت مونتاژ انواع المپ ماشین 44917
 آالت مونتاژ رادیاتور خودرو ماشین 44217
 آالت نگهداری زنبور عسل ماشین 44180
 آالت نگهداری مرغ و طیور ماشین 44180
 الت و اجزاء خط کامل کمپوزیتآ ماشین 44611
 )گازی(آالت و تجهیزات جوشکاری و برش  ماشین 44240
 کاری آالت و تجهیزات لحیم ماشین 44240
 کاری، میلگرد پروفیل و لوله آالت ورق ماشین 44218

  اپراتور  بدون–  یا اجاره اند، کرایه  نشده بندی  دیگر طبقه  در جای  که آالتی ماشین 73129

 تحریر الکترونیکی ماشین 45110
 برقی تحریر تمام ماشین 45110
 تحریر دستی ماشین 45110
 برقی تحریر نیمه ماشین 45110

  بدون اپراتور–تحریر، کرایه یا اجاره ماشین 73123

 حساب با نوار خروجی ماشین 45130
 حساب جیبی ماشین 45130
 حساب رومیزی ماشین 45130
  نوریحساب ماشین 45130
 های ویژه آزمایش غیر فلزات ها و دستگاه ماشین 48253
 های ویژه آزمایش محصوالت نساجی ها و دستگاه ماشین 48253
 های ویژه آزمایش میزان سختی و سایر خواص فلزات ها و دستگاه ماشین 48253
 ها و وسایل آزمایش خواص مکانیکی مواد ماشین 48262
  فروش اجناسهای اتوماتیک ماشین 43934
 )ماشین تزریق پالستیک(های اکسترودینگ  ماشین 44915
 های بافت فرش ماشینی ماشین 44612
 ای های پنبه های بافندگی پارچه ماشین 44612
 های بافندگی کشباف ماشین 44613
 پروپیلن های پلی های بافندگی کیسه ماشین 44612
 های بافندگی گونی کنفی ماشین 44612
 های برش ماشین 44216
 بندی میوه های بسته ماشین 44180



1148 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده های پاک ماشین 43921
 )با بخار آب(کننده  های پاک ماشین 43921
 )ای فواره(کننده  های پاک ماشین 43921
 های پتوبافی ماشین 44612
 های پرداخت فلزات ماشین 44216
 )سازی کفش رویه(سازی  های پستایی ماشین 44630
 های تراش فلزات ماشین 44213
 کفش های تزریق زیره  ماشین 44630
 بافی های توری ماشین 44613
 بافی های جوراب ماشین 44613
 .شود های چاپ از نوع دفتری که باکاغذ تغذیه می ماشین 45150
 های ورزش ها یا زمین های چمن، پارک زنی برای زمین های چمن ماشین 44120
 )حصیر پالستیکی(های حصیربافی  ماشین 44612
 های خارزنی پتو ماشین 44612
 گیری های خامه ماشین 44511
 شویی های خشک ماشین 44621
 کننده چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا یا سایر مواد بجز محصوالت کشاورزی های خشک ماشین 44912
 تلطپردازی قیاسی یا مخ های خودکار داده ماشین 45210
 پردازی، عرضه شده به شکل سیستم های خودکار داده ماشین 45240
   منسوجات  خشکشویی– ای  سکه  خودکار های ماشین 97110
 بندی تخم مرغ های درجه ماشین 44180
 های دوخت سراجی ماشین 44630
 گری های ریخته ماشین 44310
 سازی کفش های زیره ماشین 44630
  اداره – ای  سکه رگرمی س های ماشین 96930
 )دریل(کاری  های سوراخ ماشین 44214
 دار یا نورد های غلتک ماشین 43933
 بافی های فاستونی ماشین 44612

  اپراتور  بدون– یا اجاره ، کرایه ، دانه  کاشت های ماشین 73121

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، نشاء، کرایه  کاشت های ماشین 73121

 بافی های کتن اشینم 44612
 های کشباف تخت ماشین 44613
 های کشباف گرد ماشین 44613
 …های اکسترود کردن، تهیه، ریسندگی، بافندگی یا کشبافی مواد نسجی و کار با ماشین(های کمکی برای  ماشین 44614
 سازی، خودرو های راه های کوبیدن و غلتک ماشین 44424



1149 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای کودپاش و قطعات آنه ماشین 44110
 پاشی های ماسه ماشین 43923
 گری های ماهیچه ریخته ماشین 44310

  بدون اپراتور–های محاسباتی، کرایه یا اجاره ماشین 73123

 های نواربافی ماشین 44613
 پرداز کامپیوتری های واژه ماشین 45240
 کوبی ماشین برنج 44513
 گیر برنج ماشین پوست 44513
 کشی ماشین خشت 44440
 گیر ماشین سبوس 44513
 شور ماشین گندم 44513
 ماشین لباسشویی خانگی، تعمیر 87151
 ساز ماشین لپه 44513
 ماشین مرغ پرکنی 44516
 سازی طیور آالت آماده ماشین 44516
 ریزی آالت بتون ماشین 44440
 سازی آالت پفک ماشین 44513
 )ندر قندچغ(آالت تبخیر  ماشین 44516
 )نیشکر(آالت تبخیر  ماشین 44516
 آالت تصفیه روغن ماشین 44516
 آالت تهیه انواع آبنبات ماشین 44516
 آالت تهیه انواع شیرینی ماشین 44516
 آالت تهیه شکالت ماشین 44516
 آالت تهیه شکالت و کاکائو ماشین 44516
 آالت تهیه شیره چغندر ماشین 44516
 آالت تهیه شیرینی جات آردی ماشین 44516
 آالت تهیه شیرینی، آبنبات ماشین 44516
 آالت تهیه قند و شکر ماشین 44516
 آالت تهیه کاکائو ماشین 44516
 لیمو آالت تولید آب ماشین 44514
 آالت تولید اسید چرب ماشین 44516
 آالت تولید انواع آبنبات و نقل ماشین 44516
 ید انواع توتونآالت تول ماشین 44517
 آالت تولید انواع سیگار ماشین 44517
 آالت تولید انواع شیرینی و آبنبات ماشین 44516



1150 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 آالت تولید پودر کاکائو ماشین 44516
 ها آالت تولید روغن از چربی ماشین 44516
 های نباتی آالت تولید روغن ماشین 44516
 هآالت تولید قند حب ماشین 44516
 آالت تولید قند کله ماشین 44516
 آالت خط تولید چیپس ماشین 44516
 آالت خط تولید رب ماشین 44516
 آالت خط تولید سوسیس و کالباس ماشین 44516
 زمینی های سیب آالت خط تولید فراورده ماشین 44516
 آالت خط تولید کمپوت ماشین 44516
 آالت خط تولید ویفر ماشین 44516
 کشی آالت روغن ماشین 44516
 کشی کاکائو آالت روغن ماشین 44516
 آوردن شیر آالت عمل ماشین 44512
 آوری پسته آالت عمل ماشین 44516
 آوری گوشت دامی آالت عمل ماشین 44516
 آالت کریستالیزاسیون شکر ماشین 44516
 سازی آالت کنسرو ماشین 44516
 )آوری مواد غذایی برای عمل(ریکی شونده الکت آالت گرم ماشین 44515
 آالت معدن تعمیر و نگهداری ماشین 87159
 آالت هیدروژنه کردن روغن نباتی ماشین 44516
 ساخته بتونی آالت و اجزاء خط کامل قطعات پیش ماشین 44440
 های صنعتی دام آالت و تجهیزات کشتارگاه ماشین 44516
 عمیر و نگهداریآالت، محصوالت نساجی، ت ماشین 87159
 های بوجاری ماشین 44513
 کننده غالت های پاک ماشین 44513
 های پخت مواد غذایی ماشین 44515
 )روش شعله غیر مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان تمام ماشین 44515
 )روش شعله مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان تمام ماشین 44515
 )روش شعله غیر مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان نیمه ماشین 44515
 )روش شعله مستقیم به(اتوماتیک  های پخت نان نیمه ماشین 44515
 های تولید اسانس میوه ماشین 44514
 های تولید بیسکویت ماشین 44516
 های تولید شکر از چغندر قند ماشین 44516
 های تولید شکر از نیشکر ماشین 44516



1151 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های گوشتی های تولید فراورده ماشین 44516
 های تولید کنسانتره میوه ماشین 44514
 های تولید کیک ماشین 44516
 های تولید ماکارونی ماشین 44516
 های تولیدکننده پنیر ماشین 44512
 های تولیدکننده کره ماشین 44512
 زمینی آوری سیب های عمل ماشین 44516
 سازی های نوشابه ماشین 44516
 ماکادام 15320
 ماکارونی 23710
 ماکت چوبی 31914
 ماکت فلزی 42110
 ماکو چوبی 31914
 های بافندگی ماکوی ماشین 44614
 ماالکیت 14210
 مالت، اعم از بو داده یا بو نداده 24320
 مالتا 24320
 مالتوز 23210
 مالون 15320
  تعیینریزی و مالیات اشخاص حقیقی، خدمات طرح 82330
 ریزی ها، خدمات مشاوره و طرح مالیات مربوط به به شرکت 82310
 ریزی های رسمی، خدمات طرح مالیات 82310
   خدمات–مامایی 93191
   خدمات–ماموگرافی 93191
 )نوعی اسانس نعنا(مانتول  35410
 مانیتور تک رنگ 45260
 مانیتور رنگی 45260
   ارتباطات  به  مربوط ری ادا  خدمات– ای ماهواره 91134
 ماهی برگر 21240
 بندی  بسته–ماهی 85400
 بندی در خالء  بسته–ماهی 85400
 ماهی تازه یا سرد شده 04120
 ماهی خشک 21230
 بندی شده ماهی در خالء بسته 21220
 ماهی دودی 21230



1152 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ماهی زنده 04110
 ماهی شور 21230
 بندی شده ری و بستهآو ماهی عمل 21220
 ماهی، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک نگهداری شده، ماهی دودی و پودر ماهی خوراکی 21230
 ماهی، فیله ماهی، سایر انواع گوشت ماهی و جگر تخم ماهی، منجمد 21220
 بندی  بسته–ماهیان غیر ماکول 85400
 دهبندی ش آوری و بسته ماهیان غیر ماکول عمل 21299
 ماهیتابه برقی 44817
 های استخوانی ماهی 04120
 ماهی بهشتی 04110
 ماهی پال تی 04110
 ماهی دم شمشیری 04110
 ماهی کوی 04110
 ماهی گلدفیش 04110
 ماهی گوپی 04110
 ماهی مرکب 04120
 ماهی مولی 04110
 ماهیان تخمگذار 04110
 زا های زنده ماهی 04110
 )برای لثه مصنوعی(لیک مایع اکری 35290
 کننده چربی دست  مایع پاک 35334
 مایع ترمز 35490
 شویی مایع توالت 35334
 مایع جال 35333
 مایع شستشو دهنده شابلون قبل از چاپ 35334
 مایع شستشوی لوستر 35334
 مایع شستشویی فرش و موکت 35334
 کن مایع شیشه پاک 35334
 شویی مایع ظرف 35334
 مایع کفشوی 35334
 کن مایع گاز پاک 35334
 )دستی(مایع لباسشویی  35334
 )ماشینی(مایع لباسشویی  35334
 مایع لغزنده 35334
 دار مایع مخصوص سطوح لعاب 35334



1153 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کننده البسه و الیاف مایع نرم 35334
 مایه پنیر 23996
 بندی  بسته–مایه پنیر 85400
 بندی شده یر بستهمایه پن 23996
 مایه خمیر 23996
 مایه خمیر و مایه پنیر 23996
  غیرکشباف-مایو شنا 28236
 مبادله اوراق بهادار، عملیات 71541
 مبادله پول خارجی، خدمات 71552
  امور اجرا– کارگر مبادله 91138
 مبادله کاال، عملیات 71541
 به بانکی و سایر مرجع واجد شرایطمبادله و ارائه خدمات اطالعاتی به شع 71100
 مبدل موبایل به تلفن معمولی 47220
 های حرارتی مبدل 43911
 برداری معمولی به دیجیتال های دوربین نقشه مبدل 48212
 مبلمان اداری چوبی 38122
 مبلمان اداری فلزی 38121
   یا اجاره ، کرایه  اداری مبلمان 73123
 مبلمان استیل 38140
 مبلمان کشتی 38111
 )بدون پایه(مبلمان منازل  38140
   خدمات تمیز کردن–های رو مبلی در محل سکونت مشتریان مبلمان و پارچه 97130
 مبلمان وسایط نقلیه 38111
 متا بی سولفیت سدیم 34240
 متام سدیم 34620
 )امینو اسید(متاینین  35260
  خدمات مطب–متخصص قلب و عروق 93122
 متخصصین فنی مشاور، خدمات مربوط 83139
 متر غیر فلزی 48233
 متر فلزی 48233
 ها ها و مولدهای تخلیه، کنورتیسورهای استاتیک برقی و سایر القا کننده های جریان برای المپ کننده متعادل 46122
 متعلقات مجموعه اگزوز موتورسیکلت 49941
 متعلقات و لوازم جانبی خودرو 49129
  متکا 27180
 مته دندانپزشکی 48130



1154 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های حفاری مته 42922
  خدمات آموزش–ای متوسطه حرفه 92230
  خدمات آموزش–متوسطه فنی 92230
 )قرص(متوکاربامول  35290
 )پادزهر(متوکلوفال آنتی بادی  35260
 )ستن(متیل اتیل کتون  34170
 متیل استات 34140
 متیل پارابن 34140
 )کلرورمتان(متیل کلریاد  34110
 متیل متاکریالت 34120
 متیونین 35260
 مجتمع خدمات توانبخشی 93329
   و پوشاک  منسوجات  و اتو کردن  خدمات شستشو، تمیز کردن–ها ها و بنگاه مجتمع 97130
   بازپروری  به  مربوط  اداری ، خدمات مجرمان 91280
   بازداشت  به  مربوط ی ادار ، خدمات مجرمان 91260
 مجسمه چینی 37222
 مجسمه سرامیکی 37222
 مجسمه گچی 37530
 مجسمه و سایر اشیاء تزیینی از جنس سرامیک 37222
   خدمات– سازان مجسمه 96320
 مجموعه اگزوز 49129
 مجموعه اگزوز موتورسیکلت 49941
 مجموعه اگزوز موتورسیکلت و متعلقات 49941
 وعه انژکتورمجم 43151
 کن مجموعه برف پاک 46910
 مجموعه خدمات مهندسی برای بناها 83311
 ها مجموعه خدمات مهندسی برای سایر پروژه 83319
 مجموعه خدمات مهندسی برای کارخانه و فرایندهای صنعتی 83313
 مجموعه خدمات مهندسی برای کارهای مهندسی عمران 83312
 مجموعه داشبورد 49129
 مجموعه سپر وسایل نقلیه 49129
 مجموعه شیشه باالبر 49129
 مجموعه شیشه شور خودرو 49129
 مجموعه طبق ترمز 49129
 ها و تجهیزات کامپیوتر مجموعه کابل 45290



1155 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مجموعه کامل درب بازکن 46920
 مجموعه کالچ و قطعات آن 49129
 مجموعه گاردان 49129
 های کریسمس های روشنایی از نوع مورد استفاده برای درخت مپمجموعه ال 46532
 سیستم روغن) شلنگ(مجموعه لوله  43252
 های سیستم سوخت مجموعه لوله 43252
 مجموعه ماسک تنفسی 36270
 مجموعه مولدها و کنورتیسورهای دوار برق 46113
 مجموعه نگهدارنده فرمان خودرو 49129
 ور خودرومجموعه هواکش موت 43151
 مجموعه وایرهای شمع و سایر مجموعه وایرها از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما یا کشتی 46330
 محافظ اتو 36980
 محافظ الکترونیکی المپ 47160
 بندی دار پالستیکی جهت بسته محافظ حباب 36490
 محافظان امنیتی، خدمات 85250
 ها، خدمات  و مکانمحافظت از اشخاص 85290
 سوزی محافظت اموال تجاری در برابر آتش 85250
 محافظت اموال تجاری در برابر دزدی 85250
 سوزی محافظت اموال خصوصی در برابر آتش 85250
 محافظت اموال خصوصی دربرابردزدی  85250
 سوزی محافظت اموال صنعتی در برابر آتش 85250
 ر برابر دزدیمحافظت اموال صنعتی د 85250
  خدمات ارائه شده توسط–محافظین افراد 97910
 )خودرو(های جریان  محدود کننده 46910
 محصوالت اتیل وینیل استات 36940
 محصوالت از الیاف شیشه 37129
 محصوالت بازنشستگی، فروش 71610
 محصوالت بهداشتی آغشته شده 35323
 محصوالت بهداشتی کاغذی 32193
 صورت نوار صوالت پالستیکی بهمح 36330
 محصوالت پالستیکی صنایع برق و الکترونیک 36960
 تر، فقط گرم نورد شده متر یا بیش  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض  41211
 تر، فقط سرد نورد شده  بیشمتر یا  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض  41221
 متر، فقط گرم نورد شده  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض کمتر از  41212
 متر، فقط سرد نورد شده  میلی600محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، با عرض کمتر از  41222



1156 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، روکش شده آبکاری شده یا اندود شدهمحصوال 41232
 محصوالت تخت نورد شده از فوالد تندبر 41234
 محصوالت تخت نورد شده از فوالد مغناطیسی 41233
 محصوالت تزیینی با کاشی نسوز 37320
 محصوالت خمیری 23710
 بندی نشده در جای دیگر حیوانی طبقهمحصوالت خوراکی دارای منشاء  02950
 محصوالت ساخته شده از میکا 37990
 محصوالت سرامیکی نسوز آزمایشگاهی 37291
 محصوالت سوزن دوزی 27220
 بندی نشده در جای دیگر محصوالت شیمیایی طبقه 35323
 محصوالت ظریف خبازی از انواع شیرینی 23410
 کفمحصوالت الستیکی برای پوشش  36270
 محصوالت الستیکی به شکل میله 36220
 محصوالت الستیکی به شکل میله باریکه 36220
 )مقاطع الستیکی(محصوالت الستیکی به شکل میله پروفیل  36220
 صورت نوار محصوالت الستیکی به 36220
 محصوالت الستیکی غیر ولکانیزه 36220
 )الستیک سخت(محصوالت الستیکی ولکانیزه  36220
 بندی نشده در جای دیگر محصوالت لبنی طبقه 22990
 بازی محصوالت مخصوص آتش 35450
 بندی نشده در جای دیگر صورت توپ، طبقه دوزی شده به محصوالت نسجی الیه 27999
 محصوالت نسوز غیر کورهای؛ سایر کاالهای سرامیکی نسوز 37340
 تمام به شکل طومار از آهن محصوالت نیمه 41121
 تمام به شکل طومار از فوالد محصوالت نیمه 41121
 محضر ازدواج و طالق، خدمات 82130
 محضر ازدواج، خدمات 82130
 محضر اسناد رسمی، خدمات 82130
 محضر طالق، خدمات 82130
 های یاتاقان محفظه 43320
 محلول بخور الکالپیتوس 35260
 کننده الک ناخن محلول پاک 35323
 پیچیدن مومحلول  35323
 محلول تریتول جهت مبارزه با پشه انوفل 34620
 محلول دهان شویه 35260
 محلول شستشوی انز چشم 35260



1157 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 محلول فر 35323
 محلول لوله بازکن 35334
 محلول موضعی 35260
 محلول همودیالیزم 35260
 محلولهای صابونی کروزول 34620
 ها  فستیوال یبانی پشت  خدمات– محلی 91124
 صورت جکی محور کامیون به 49129
 محور و چرخ واگن و لکوموتیو 49540
 کاری  گیاه–های ورزشی محوطه 86110
  نگهداری–های ورزشی محوطه 86110
 محول بخور 35260
 محیط کشت خون 35440
 محیط کشت میکروبی 35440
  خدمات–بانی محیط 94900
 مایشگاهیهای کشت آز محیط 35440
 )فایبرگالس(مخازن آب  36950
 مخازن استیل جهت حمل مایعات 42210
 مخازن استیل جهت نگهداری مایعات 42210
 مخازن آلومینیومی 42210
 مخازن برج تقطیر 42210
 مخازن پاالیشگاهی 42210
 مخازن پالستیکی 36490
 مخازن تحت فشار 42210
 مخازن دوجداره 42210
 ن ذخیره آبمخاز 42210
 مخازن ذخیره سوخت 42210
 مخازن ذخیره نفت و گازوئیل 42210
 مخزن روغن ترمز 49129
 مخلوط آهک و مارن 15200
 مخلوط زایلین 34110
 مخلوط شن و ماسه 15310
 مخلوط کوهی آهکی 15320
 مخمر آبجو 23996
  پودر آمادهبینی تک سلولی، مرده؛ بیکینگ مخمرها؛ سایر موجودات ذره 23996
 مداد اتود 38911



1158 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مداد آرایشی 35323
 مداد رنگی 38911
 مداد سیاه 38911
 مداد شمعی 38911
 کن مدادپاک 36270
 مدادتراش جیبی 45160
 مدادتراش رومیزی 45160
   اداره–  بازی مدارس 96620
   اداره–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   بازرسی–  آموزشی  و سایر مؤسسات دارسم 91121
   پشتیبانی  خدمات–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   مدیریت–  آموزشی  و سایر مؤسسات مدارس 91121
   ورزشی مدارس 96620
   اداره–  ورزشی مدارس 96620
 مدارهای چاپی 47130
  کوچک قابل نصبالکترونیک قطعات) ها آی سی(مدارهای مجتمع  47160
 مدارهای الکترونیکی، خدمات طراحی 83343
 مدل آموزشی آزمایشگاهی 38996
 مدل آموزشی ریاضی 38996
 شناسی مدل آموزشی زیست 38996
 مدل آموزشی فیزیک و شیمی 38996
 سازی از موم مدل 33500
 های آموزشی مدل 38996
 )موالژ آموزشی(های آناتومی بدن  مدل 38996
 )تفریحی(های کوچک شده  مدل 38540
   عمومی  اعتبارات مدیریت 91112
   عمومی های  بیمارستان مدیریت 91122
 ای مدیریت تولید، خدمات مشاوره 83115
   ادبی  کارهای  حقوقی مدیریت 96290
   هنری  کارهای  حقوقی مدیریت 96290
   عمومی  پرستاری های  خانه مدیریت 91122
   عمومی  دندانپزشکی های  درمانگاه مدیریت 91122
   عمومی های  درمانگاه مدیریت 91122
   موسیقی  کارهای مدیریت 96290
 ها  گورستان مدیریت 97310



1159 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس مدیریت 91121
   عمومی های خانه  نقاهت مدیریت 91122
  عمومی  های  وام مدیریت 91112
   ورزشی های  باشگاه وسیله  به  ورزشی  وقایع مدیریت 96510
 مدیریت خدمات امانی 71532
 مدیریت دارایی 71532
 های امانت های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد های بازنشستگی بر اساس حق های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 الزحمه یا قرارداد های تعاونی بر اساس حق های مالی صندوق یمدیریت دارای 71531
 الزحمه یا قرارداد گذاری بر اساس حق های سرمایه های مالی صندوق مدیریت دارایی 71531
 های تجاری مدیریت عالمت 85990
 مدیریت عمومی، خدمات رایزنی 83111
 های بیمه مذاکره درباره پرداخت خسارت 71620
   به  مربوط  اداری  خدمات– بمذه 91124
   تدارکات– جسد  سوزاندن مراسم 97320
 خدمات –  در خانه  بستری  از مادران مراقبت 93193
   از افراد کهنسال روزی  شبانه  مراکز وسیله  به مراقبت 93311
   جسمی  از افراد معلول روزی  مراکز شبانه وسیله  به مراقبت 93311
   ذهنی  از افراد معلول روزی  مراکز شبانه وسیله به  مراقبت 93311
  ای  مشاوره ، خدمات  صورت مراقبت 97220
  خدمات–روزی از کودکان و نوجوانان  غیر شبانه مراقبت 93321
   خدمات– از تولد  پس  پزشکی های مراقبت 93191
   خدمات– قبل از تولد  پزشکی های مراقبت 93191
  خدمات–  و نوجوانان معلول  از کودکان روزی  غیر شبانه یها مراقبت 93321
 وسیله  به  شده  جسمانی ارائه  خدمات سالمت– مراکز بدنسازی 97230
 مربا رژیمی 21520
 مرباجات 21520
 مرباجات میوه 21520
 مربای آلبالو 21520
 مربای بالنگ 21520
 مربای به 21520
 مربای بهارنارنج 21520
 فرنگی مربای توت 21520
 مربای زرشک 21520
 مربای گیالس 21520



1160 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

 

  نام محصول  کد

 مربای هویج 21520
  خدمات آموزشی–ای ورزش مربیان حرفه 92900
   خدمات–  ورزش مربیان 96620
 ها مرتب کردن پیچک 86110
 )کف دریا(ج پوستان یا خارپوستان و سپیدا تنان، سخت مرجان و محصوالت مشابه، صدف نرم 04910
 مرزبند 44110
 مرزکش 44110
 مرزه 01239

 بذر –مرزه 01540

 مرزه مرتعی 01239
  از  خارج  فرهنگی  اطالعات  توزیع–  ملی مرزهای 91210

  انواع نژادها–مرغ اجداد تخمگذار 02122

  انواع نژادها–مرغ اجداد گوشتی 02122

 بندی شده مرغ انجماد و بسته 21122
 مرغ برگر 21132
 بندی  بسته–مرغ 85400

  انواع نژادها–)رنگی(مرغ بومی  02122

  انواع نژادها–)محلی(مرغ بومی  02122

 خس مرغ بی 21121

  انواع نژادها–مرغ تخمگذار و پولت 02122

 بندی شده مرغ قطعه 21121

  انواع نژادها–مرغ گوشتی 02122

  نژاد آرین–مرغ الین گوشتی 02122

  انواع نژادها–)رنگی(مرغ مادر بومی  02122

  انواع نژادها–)محلی(مرغ مادر بومی  02122

  انواع نژادها–مرغ مادر تخمگذار 02122

  انواع نژادها–مرغ مادر گوشتی 02122

  انواع نژادها–)بومی(مرغابی  02122

 مرکب استنسیل 35130
 مرکب افست 35130
 ر و سایر انواع مرکبمرکب برای رسامی یا تحری 35140
 مرکب چاپ 35130
 مرکب چاپ رنگی 35130
 مرکب چاپ سیلک 35130



1161 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مرکب چاپ ماوراء بنفش 35130
 مرکب نوشتن و ترسیم 35490

  بذر–مرکبات 01530

 بندی  بسته–مرکبات 85400
 مرکبات، تازه یا خشک شده 01320
 مرکز آموزش و توانبخشی ذهنی 93329
  خط5000 تا 500مرکز تلفن  47220
  خط5000مرکز تلفن باالتر از  47220
 خط100مرکز تلفن تا  47220
 مرکز تلفن دیجیتال 47220
 مرکز تلفن ردیفی 47220
 مرکز تلفن شهری 47220
 مرکز تلفن کاربر 47220
 های صدا و سیما مرکز تولید برنامه 96160
 مرکز یاب عدسی 48324
  خدمات مربوط به–ها ها و زهکش از آبریزگاه مت و نگهداری مر 94390
 مرمر ساده فکی 15120
 مرمر ساده کوپ 15120
 مرمر ساده گلدانی 15120
 مرمر ساده الشه 15120
 مرمر سبز فکی 15120
 مرمر سبز کوپ 15120
 مرمر سبز گلدانی 15120
 مرمر سبز الشه 15120
 مرمر سفید فکی 15120
 رمر سفید کوپم 15120
 مرمر سفید گلدانی 15120
 مرمر سفید الشه 15120
 مرمر گلدار فکی 15120
 مرمر گلدار کوپ 15120
 مرمر گلدار گلدانی 15120
 مرمر گلدار الشه 15120
 مرمریت سفید فکی 15120
 مرمریت سفید کوپ 15120
 مرمریت سفید گلدانی 15120



1162 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 الشهمرمریت سفید  15120
 مرمریت سیاه فکی 15120
 مرمریت سیاه کوپ 15120
 مرمریت سیاه گلدانی 15120
 مرمریت سیاه الشه 15120
 مرمریت قرمز فکی 15120
 مرمریت قرمز کوپ 15120
 مرمریت قرمز گلدانی 15120
 مرمریت قرمز الشه 15120
 مرمریت لیمویی فکی 15120
 مرمریت لیمویی کوپ 15120
 مریت لیمویی گلدانیمر 15120
 مرمریت لیمویی الشه 15120
 مریم 01510
   اداره–ها  زندان مزارع 91280
   اداره  به  مربوط  اداری  خدمات–ها  زندان مزارع 91280
  اداره –ها  زندان  ویژه مزارع 91280

  خدمات–مزارعه 71100

 اند مس برای تصفیه یا مس 41412
 صورت کار نشده؛ آلیاژهای مادر از مس لیاژهای مس بهمس تصفیه شده و آ 41413
 مس تصفیه شده یا مس کاتد 41413
 مس تصفیه نشده؛ آندهای مس برای تصفیه به طریق الکترولیتی 41412

  خدمات–مساقات 71100

  خدمات–مستخدم شخصی 98000
 مسقطی 23670
   خدمات–  عمومی مسکن 91123
 رستان خدمات بیما–مسلولین 93110
 مسواک 38993
 مسواک برقی 44816

  تسهیالت–مشارکت حقوقی 71100

  تسهیالت–مشارکت مدنی 71100

   خدمات– به مددجویان مشاوره ازدواج 93329
  خدمات–مشاوره برای پیشگیری از تعدی به کودکان 93322
   خدمات–  قید التزام  به  افراد آزاد شده مشاوره به 93329
   خدمات–برند  سرمی  به  تعلیق  در دوره  که  افرادی وره بهمشا 93329



1163 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 های قانون، خدمات های دادرسی قضایی در خصوص سایر زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در روش 82119
 خدماتهای مدیره، غیره،   قضایی، هیئت های داوری شبه  های کیفری هیئت مشاوره حقوقی و وکالت در رویه 82120
   خدمات–شناسی مشاوره روان 93199
 ، خدماتITمشاوره فنی  83142
 مشاوره مدیریت و سیستم، خدمات 83149
 خدمات –  پزشکی ای مشاوره 93121
  خدمات– کودکان  پزشکی ای مشاوره 93122
   خدمات– زایمان ای مشاوره 93191
  خدمات– شناسی عصب ای  مشاوره 93122
 ای و مدیریت عمومی، خدمات مشاوره 83111
 ای و مدیریت مالی، خدمات مشاوره 83112
 مشعل با سوخت پودر 43410
 مشعل جوشکاری 44240

 )سوز  گازوئیل–گازسوز(مشعل دو کاره  43410

 مشعل دیگ بخار 43410
 پاش مشعل سوخت 43410
 مشعل گازوئیلی 43410
 مشعل گازی 43410
 سوز مشعل مازوت 43410
 مشعلی 01510
 مشمع طبی 35290
 مصنوعات اوروسی 31600
 مصنوعات ساخته شده از حصیر، جگن، یا سایر مواد حصیر بافی؛ انواع زنبیل و سبد 31923
 مصنوعات سنگی 37560
 مصنوعات قالبی از خرده چوب 31912
 مصنوعات مفتولی 42943
   به  اجتماعی های  کمک– دیدگان مصیبت 93329

  تسهیالت–ضاربهم 71100

  خدمات–مطب پزشکی تخصصی 93122
  خدمات–مطب پزشکی عمومی 93121
  خدمات–مطب پوست و مو 93122
  خدمات–پزشکی مطب چشم 93122
  خدمات–مطب خون و انکولوژی 93122
  خدمات ارائه شده در–مطب دامپزشکی 93220
 مطب دندانپزشکی 93123



1164 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات –مطب ریوی 93122
  خدمات –مطب غدد و متابولیسم 93122
  خدمات–مطب کلیه و مجاری ادرار 93122
  خدمات–مطب گوارش 93122
  خدمات–مطب گوش، حلق و بینی 93122
  خدمات–مطب متخصص قلب و عروق 93122
  خدمات–معادل آموزش کاردانی 92310
  خدمات–معادل آموزش کارشناسی ارشد کارکنان 92310
  خدمات–معادل آموزش کارشناسی کارکنان 92310
  خدمات–ها معالجه و درمان انواع دام 93220
 معامالت اختیاری، موجودی، داللی 71522

  تسهیالت–معامالت سلف 71100

 ای، خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده 83564
   منابع  بازاریابی  به  مربوط  اداری  خدمات– معدنی 91133
   تولید منابع  به  مربوط  اداری  خدمات– معدنی 91133
   ذخایر منابع  به  مربوط  اداری  خدمات– معدنی 91133
   منابع  خدمات اطالعاتی– معدنی 91133
   امور منابع  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات– معدنی 91133
 معرف آزمایشگاهی شامل آنزیم 35440
 یاییهای شیم معرف 35440
 های شیمیایی و آزمایشگاهی معرف 35440
 معرق سنگ، کاشی، سرامیک و گرانیت 37690
 معسل تنباکوی معطر 25090
  خدمات ارائه شده توسط–)مستخدمین خانگی(های سرخانه  معلم 98000
 معلمین، تأمین برای واگذاری کار 85129
  از افراد روزی ه شبان  مراکز وسیله  به  مراقبت–  جسمی معلول 93311
  از افراد روزی  مراکز شبانه وسیله  به  مراقبت–  ذهنی معلول 93311
  خدمات آموزش دبیرستان–معلولین 92220
  خدمات آموزش راهنمایی–معلولین 92210
 اندازها، خدمات معماری چشم 83222
 معماری فضای سبز، خدمات 83222
 مشورتیمعماری و قبل از طراحی، خدمات  83211
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–کار  نیروی   در تحرک  ایجاد انگیزه سیاستی  معیارهای  91138
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  بیکاری  کاهش برای سیاستی  معیارهای  91138
 مغز اتود 38911



1165 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مغز خودکار 38911
 مغز مداد 38911
 لمغزی قف 42992
 مفتول از آلومینیوم 41533
 مفتول از آهن یا فوالد غیر آلیاژی 41263
 مفتول از فوالد زنگ نزن یا سایر فوالدهای آلیاژی 41266
 نشده در مقابل الکتریسیته باف، کاالهای مشابه از مس یا آلومینیوم عایق مفتول به هم تابیده، کابل، نوار گیس 42942
 مفتول مسی 41513
 های مخابراتی مفصل 46212
 مقاطع فلزی 42110
 )های حرارتی بجز مقاومت(های الکتریکی  مقاومت 47120
 کننده الکتریکی، بجز انواع زغالی های گرم مقاومت 44818
   خدمات–  ارتباطات  به  مربوط مقررات 91134
   خدمات–  ساختمان  استانداردهای  به  مربوط مقررات 91133
   خدمات– فروشی  عمده  تجارت  به  مربوط مقررات 91135
   خدمات–  حمل و نقل  به  مربوط مقررات 91134
   خدمات– فروشی  خرده  به  مربوط مقررات 91135
 )سنگین(مقره سرامیکی  37292
 )غیر سنگین(مقره سرامیکی  37292
 مقره سیلیکونی 37292
 های رزینی مقره 36980
 مقنعه 28238
 ا از چسباندن چند الیه کاغذمقو 32141
 مقوا از چوب 32129
 مقوا از ضایعات چرم 32141
 مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا 32129
 مقوا از ضایعات کشاورزی 32129
 مقوای چند الیه روکشدار 32149
 مقوای دوبلکس 32141
 مقوای دوبلکس یک رو گالسه از ضایعات سلولزی 32149
 ته ترانسمقوای مخصوص هس 32141
 مقوای مخصوص واشر 32141
 )شمیز(مقوای نازک  32141
 المللی، خدمات برقراری ارتباط مکالمات بین 84110
 المللی، خدمات پایان ارتباط برای مکالمات بین 84110



1166 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 مکالمات داخلی، خدمات برقراری ارتباط برای 84110
 باطمکالمات داخلی، خدمات پایان ارت 84110
 مکان برای تبلیغات، خدمات مربوط به ایجاد و تعیین 83610
  اداره –ها  زندان های مکان 91280
   و پوشاک  منسوجات  و اتو کردن  خدمات شستشو، تمیز کردن–های لباسشویی مکان 97130
   خدمات–مکانوتراپی 93191
 مکمل روغن 35430
 مکمل سوخت 35430
 مکمل غذایی انسان 23999
 های غذایی آبزیان مکمل 23310
 های غذایی دام مکمل 23310
 های غذایی طیور مکمل 23310
 مالت ضد اسید 35490
 مالس چغندر قند 23540
 های کاراملیزه مالس 23210
 بافت ملحفه از منسوج بی 27922
 ملحفه کاغذی 32193
 n 6000 سیستم accessملحقات مخابراتی  47220
 pair gain مخابراتی ملحقات 47220
   خدمات–  نظامی ملزومات 91240
   به  مربوط  اداری  خدمات–  نظامی ملزومات 91240
 ملکه زنبور عسل 02129
 ای و مدیریت منابع انسانی، خدمات مشاوره 83113
   بازاریابی  به  مربوط  اداری  خدمات–  معدنی منابع 91133
  تولید  به  مربوط داری ا  خدمات–  معدنی منابع 91133
   مرمت  به  مربوط  اداری  خدمات–  معدنی منابع 91133
  امور  اداره  به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–  معدنی منابع 91133
 مناطق کویر حفاظت شده 96422
 منبع تغذیه 46211
  آزمایشگاهیDCمنبع تغذیه  46211
 )ریزی قابل برنامه(منبع تغذیه اتوماتیک  46211
 )پاور ساپالی(منبع تغذیه کامپیوتر  45290
 منبع تغذیه مخابراتی 46211
 های انبساط منبع 42210
 منداب 01430



1167 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بافت منسوجات بی 27991
   خشکشویی–منسوجات چرمی 97120
 منسوجات خانگی، تعمیر 87230
   خشکشویی–منسوجات خزدار 97120
 شویی خشک– منسوجات 97120
 )ژئوتکستایل(ای  منسوجات سازه 27922
 منسوجات و کاالهای نساجی، آب دادن 88121
 منسوجات و کاالهای نساجی، آهار زدن 88121
 منسوجات و کاالهای نساجی، بخار زدن 88121
 منسوجات و کاالهای نساجی، پوشیدن 88121
 منسوجات و کاالهای نساجی، رفو کردن 88121
 ت و کاالهای نساجی، سفید کردنمنسوجا 88121
 منشور 37116
 ، خدماتcall answerمنشی تلفنی تلفن ثابت  84122
 های ورزشی منضمات پوشاک از جنس چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده بجز انواع دستکش 28242
 منگنه دوخت کاغذ 42997
 منگنه فلزی 38923
 ها منگنه کردن کتاب 89121
 منگوله 27911
 منو استر سولفو سوکسینیک اسید 34140
 ها منو الکل 34130
 منو آمونیوم فسفات 34619
 منو کلروبنزن 34170
 )دهنده وسایل ایجاد روشنایی عالمت(منور  35460
 منوکلرو استیک اسید 34120
 منیتیت 14100
 منیزیت 16390
 منیفولد هوا و بیزین 43151
   به تماعی اج های  کمک– مهاجران 93329
 شمار نماز مهر رکعت 48264
 )جوهر سر خود(مهرهای اتوماتیک  45160
 مهرهای برقی تاریخ و زمان 45160
 زنی دستی گذاری و شماره مهرهای تاریخ 38912
 مهندسی آب، خدمات مربوط 83359
 سازی و نصب وسایل، خدمات ها در حین مرحله ساختمان مهندسی پروژه 83359



1168 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  حصولنام م  کد

   خدمات–  صوت مهندسی 96111
 مهندسی عمران، مجموعه خدمات مهندسی 83312
  ، خدمات  نظامی مهندسی 91240
   به  مربوط  اداری ، خدمات  نظامی مهندسی 91240
 مو و کرک آماده شده 26150
 بندی  بسته–مواد آردی 85400
 مواد اشباع و حفاظت چوب 35490
 بتونمواد افزودنی  35490
 ، بجز صابون)سور فکتانت(مواد آلی تانسیواکتیو  35310
 مواد اولیه آدامس 23670
 بیوتیک مواد اولیه داروهای آنتی 35260
 مواد اولیه داروهای شیمیایی 35260
 مواد اولیه دارویی با منشاء گیاهی 35260
 مواد اولیه صابون 35321
 رزیمواد اولیه نئوپان از ضایعات کشاو 31220
 کش مواد باکتری 34620
 کننده مواد براق 35333
 )مواد تعاونی نساجی(مواد به کار رفته در تکمیل منسوجات  35410
 مواد پاالیش شده از صمغ گیاهان 35490
 ها دهنده قرص مواد پوشش 35260
 های صنعتی کننده آب مواد تصفیه 35490
  خشکشویی– مواد چرمی 97120
 کننده شابلون سمواد حسا 35490
 مواد خام ثانویه، احیای الستیک برای تولید آن 89420
 ها برای تولید بندی و گلوله کردن پالستیک مواد خام ثانویه، دسته 89420
 مواد خام ثانویه، فرایند تبدیل ضایعات غیر فلزی به آن 89420
 های غیر فلزی به آن مواد خام ثانویه، فرایند تبدیل قراضه 89420
  خشکشویی– مواد خزدار 97120
 کننده دارای منشاء حیوانی مواد رنگ 34320
 کننده دارای منشاء گیاهی مواد رنگ 34320
 کننده مصنوعی آلی معدنی مواد رنگ 34330
 )شامل انواع موی خوک، روده حیوانات، پوست پرندگان پر، استخوان و عاج(خوراکی  مواد زائد خام غیر  39110
 واد شیمایی مورد مصرف در عکسبرداریم 35490
 مواد شیمیایی از صمغ گیاهان 35490
 کاری و آبکاری مواد شیمیایی به کار رفته در جوشکاری، لحیم 35490



1169 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 گری مواد شیمیایی در صنایع ریخته 35490
 نشانی مواد شیمیایی مورد مصرف در آتش 35490
  در عکسبرداریمواد شیمیایی مورد مصرف 35490
 مواد ضد بید 34620
 )در صنعت قند و شیمیایی(مواد ضد کف  34230
 بندی  بسته–مواد غذایی برای هواپیما 85400
 مواد فعال سطحی 35490
 مواد کمک ذوب 35490
 مواد منفجره 35450
 بازی مواد منفجره و محصوالت مخصوص آتش 35323
 مواد مورد مصرف برای موی سر 35323
 مواد مورد مصرف در دندانپزشکی 35290
 سازی مواد مورد مصرف در دندانپزشکی و دندان 35290
 سازی مواد مورد مصرف در دندان 35290
 کن موتور برف پاک 46910
 موتور بنزینی 43110
 )هیدرو موتور(موتور پمپ هیدرولیکی  43211
 های قوی موتور پمپ 43212
 )وتور وسایل نقلیهبجز م(موتور دیزلی  43110
 )بنزینی(موتور ژنراتور برق  43110
 ) کیلو وات1000باالی (موتور ژنراتور برق دیزلی  43110
 ) کیلو وات1000تا (موتور ژنراتور برق دیزلی  43110
 موتور ژنراتور جوشکاری 43110
 چرخه موتور سه 49911
 موتور موتورسیکلت 43121
 یموتور موتورسیکلت گاز 43121
 موتورسیکلت 49912
 موتورسیکلت با سایدکار 49913
 موتورسیکلت و قطعات 49911
   یا اجاره موتورسیکلت، کرایه 73240

   راننده  بدون–  یا اجاره ، کرایه موتورسیکلت 73114

 موتورهای اتوبوس 43123
 DC ژنراتورهای DC وات و کمتر، سایر موتورهای 5/37موتورهای با بازده  46111
 ای احتراقی تناوبی یا دوار برای هواپیما سوز جرقه موتورهای پیستونی درون 43131

–ای سوز جرقه  موتورهای پیستونی درون 43121  متر مکعب و کمتر  سانتی1000 احتراقی تناوبی، با ظرفیت سیلندر  



1170 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

–ای سوز جرقه  موتورهای پیستونی درون 43122  متر مکعب  سانتی1000تر از   با ظرفیت سیلندر بیش احتراقی تناوبی، 

 )بنزینی(موتورهای خودرو  43122
 )دیزلی(موتورهای خودرو  43123
 موتورهای سواری 43122
 AC ژنراتورهای AC وات، سایر موتورهای 5/37تر از   با بازده بیشAC/DCموتورهای عمومی  46112
 موتورهای کامیون 43123
 بوس  مینیموتورهای 43123
 گیر واگن موج 49540
 موچسب 01510
 های فاکسی مایل مودم 45290
 مودوالتور و دموالتور 45290
 مورد 01239
 موز 01310
 بندی  بسته–موز 85400
 ساب موزاییک 44221
  خدمات–موزه آستان قدس رضوی 96411
  خدمات–موزه جنگ 96411
  خدمات–موزه خانه کشتی 96411
  خدمات–وزه شهدام 96411
  خدمات–موزه فرش 96411
  خدمات–موزه قرآن 96411
 خدمات –های اقوام مختلف موزه لباس 96411
  خدمات–موزه ملی ایران 96411
  خدمات–موزه ملی بانک 96411
  خدمات–موزه نجوم 96411
  خدمات–موزه هنرهای معاصر 96411
  ریخی تا های  بجز ساختمان ، خدمات موزه 96411
  وسیله  به  تاریخی های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411
  وسیله  به  علمی های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411
  وسیله  به  هنری های  کلکسیون  نمایش–ها موزه 96411
 خدمات –های تاریخ طبیعی موزه 96411
  خدمات–)…وپست، پول، تمبر، اتومبیل، صنعت برق (های تخصصی  موزه 96411
 خدمات –های تکنولوژی موزه 96411
  خدمات–های ظروف نقره، سرامیک موزه 96411
  خدمات–های نظامی موزه 96411



1171 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  خدمات–های هنر موزه 96411
 )میکای سفید(موسکویت  16390
  خدمات هنرستان–موسیقی 92230
  خدمات– دانان موسیقی 96320
 نکموکت تافتی 27230
 موکت نمدی 27290
 متر دیجیتالی مولتی  48243
 ای  متر عقربه مولتی 48243
 مولدهای بخار تحت فشار 42320
 شیشه) گیری قالب(مولدینگ  37112
 مولیبدن، مولیبدنیوم 14210
 موم 02930
 سازی موم دندان 35290
 موم سفید 35323
 موم کندوی زنبور عسل 21830
 موم موبر 35323
 های آماده شده های مصنوعی و موم موم 35332
   خدمات–  کردن مومیایی 97320
 مونازیت توریم 13000
 مونتاژ بالن 49612
 پاش مونتاژ دستگاه سوخت 43410
  ویدئویی  نوارهای مونتاژ فیلم 96142
   سینمایی های مونتاژ فیلم 96142
 مونتاژ کاسه کنتور 48263
 وبوسمونتاژ کامل ات 49112
 مونتاژ کامل کامیون 49114
 مونتاژ کامل موتورسیکلت 49912
 مونتاژ کامیون 49114
 CNGمونتاژ کیت  43151
 )برگ انجیری(مونسترا  01510
 مونومروئیل استات 34730
 موهر 02963
 موی نرم حیوانات، حالجی نشده یا شانه نزده 02963
 میتل نفتالین 34130
 میخ چوبی 31911



1172 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   اداره–  دوصحرایی های میدان 96520
 میرابیلیت 16190
 میراگرهای انرژی زلزله در ساختمان 48265
 میز اتاق عمل و جراحی 48180
 میز اتو 38140
 پنگ میز پینگ 38440
 میز تحریر چوبی 38122
 میز تحریر فلزی 38121
 میز تلفن اپراتوار 47401
 خوری میز چای 38130
 میز زیر تلفن 38140
 میز زیر تلویویزنی 38140
 میز زیر چرخ خیاطی 38140
 میز غذا خوری بیمار 48180
 میز فوتبال دستی 38590
 میز کنفرانس چوبی 38122
 های پزشکی میز مخصوص آزمایشگاه 48150
 میز مغناطیسی 38121
 میز ناهارخوری چوبی 38130
 کشی میز نقشه 38121
 و صندلی فایبرگالسمیز  38140
 میز و صندلی ورزالیت 38140
 میز و نیمکت فایبرگالس 38140
 )چوبی(میز و نیمکت مدارس  38122
 )فلزی(میز و نیمکت مدارس  38121
 گذاری یا محاسبات ریاضی کشی و سایر ابزارهای رسامی، نشان های نقشه میزها و ماشین 48232
 میزهای باالبر 43560
 ای ی شیشهمیزها 38140
 میشکا 23670
 میکا 16390
 میکای سیاه 16390
 میکرو سوئیچ 46212
 میکروست 48150
 میکروسکوپ تک لنزی 48314
 های خواندن میکروفرم میکروفیلم، میکروفیش یا سایر دستگاه 48330



1173 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 کامپیوتر میکرو 45230
 میکروکریستال سلولز 35260
 میکرومتر 48233
 سازی میکسر رنگ 44917
 میکسر سیلیس 44310
 میکسر گاز و هوا خودرو 43151
 گری میکسرهای ماسه ریخته 44310
 بندی  بسته–میگو 85400
 بندی شده آوری و بسته میگو عمل 21250
 میل بادامک 43320
 )گری ریخته(میل بادامک  43320
 )فورج شده(میل بادامک  43320
 )کاری شده ینماش(میل بادامک  43320
 میل بافتنی 42997
 میل تایپت 43151
 میل تعادل فرمان 49129
 میل سوپاپ 43151
 میل فرمان دوچرخه 49942
 میل گاردان 49129
 میل مندل 49129
 گیر فرمان میل موج 49129
 میلگرد آهنی 41241
 میلگرد برنجی 41512
 میلگرد فوالدی 41241
 لنگ میل 43320
 )گری شده ریخته(لنگ  میل 43320
 )فورج شده(لنگ  میل 43320
 )کاری شده ماشین(لنگ  میل 43320
 میلمان اتاق کنفرانس 38122
 های فلزی میلمیلک 44614
 میله از پالتین 41330
 میله از طال 41320
 میله از نقره 41310
 میله آلومینیومی 41532
 میله آهنی 41241



1174 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  برنجیمیله 41512
 میله فوالدی 41241
 میله مسی 41512
 میله و پروفیل از مس 41512
 های دنده ها و اهرم میل 49129
 صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده های گرم نورد شده از آهن یا فوالد غیر آلیاژی، به میله 41241
 صورت طومارهاری نامنظم پیچیده شده لیاژی، بههای گرم نورد شده از فوالد زنگ نزن، یا سایر فوالدهای آ میله 41243
 کامپیوتر مینی 45230
 یونیت دندانپزشکی مینی 48180
  چیدن–میوه درختان 86110
 بندی  بسته–ها خشک میوه و سبزی 85400

 بندی شده  منجمد بسته–ها میوه 21510

 بندی  بسته–ها ها و سبزی میوه 85400
 طور موقت لی حفاظت شده از فساد بههای آجی ها و میوه میوه 21540
 های آجیلی جنگلی میوه 01360
 دار شامل سیب، گالبی، به و انار های دانه میوه 01349
 میخک 01510
 مید 04120

  کرایه یا اجاره–میز و صندلی 73230

 میش ماهی 04120
 )میگوی سفید هندی، ببری سیاه، موزی(میگوی آب شور  04210
 )میگوی روزنبرگی(ب شیرین میگوی آ 04210
 میگوی ببری سیاه 04210
 میگوی روزنبرگی 04210
 میگوی سفید هندی 04210
 میگوی موزی 04210
 مینا چمنی 01510

  بدون راننده–بوس، اجاره یا کرایه مینی 73114

 فروشی در فروشگاه غیر تخصصی میوه، خدمات خرده 62121
 بندی شده  بستههای آجیلی پودر شده و میوه 21530
 دار جنگلی های دانه میوه 01349
 زمینی و زیتون های روغنی شامل بادام میوه 01420
 دار شامل زردآلو و قیسی، هلو، شلیل، شفتالو، انواع آلو، گوجه، گیالس و آلبالو های هسته میوه 01349
 نئوپان از باگاس 31430
 لیمرینئوپان از ترکیب سبوس برنج و ترکیبات پ 31430



1175 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نئوپان از چوب باغی 31430
 نئوپان از چوب جنگلی 31430
 نئوپان از ضایعات کشاورزی 31430
 دار نئوپان روکش 31430
 نئوپان مالمینه 31430
 های مشابه از چوب یا سایر مواد چوبی نئوپان و تخته 31430
  خدمات آموزشی–نابینایان ابتدایی 92190
  خدمات آموزش راهنمایی–نایاننابی 92210
 گیر ناخن 42915
 نارگیل 01310
 نارنج 01320
 )انشو(نارنگی  01320
 )پیچ(نارنگی  01320
 )سیاهو(نارنگی  01320
 )کلماتین(نارنگی  01320
 )کینو(نارنگی  01320
 )محلی(نارنگی  01320
 نارون 01510
 نازگوشتی 01510
 نازل فلزی 42944
 ل و الکترود برش پالسماناز 42950
 های سرامیکی نازل 37340
 نان بربری ماشینی 23410
 نان بستنی 23410
 بندی  بسته–نان 85400
 بندی شده نان بسته 23410
 نان خشک ماشینی 23410
 نان خشک؛ نان سوخاری، نان برشته شده و محصوالت نانوایی برشته شده مشابه 23410
 نند آن؛ بیسکویت شیرین؛ انواع کلوچه و ویفرنان زنجبیلی و ما 23420
 نان ساندویچی 23410
 نان سنگک ماشینی 23410
 نان سوخاری 23410
 نان شیرمال 23410
 نان شیرینی 23410

  نان اروپایی–نان صنعتی 23410



1176 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نان فانتزی 23410
 نان قندی 23410
 نان کشمش 23410
 نان لواش ماشینی 23410
 نان ماشینی 23410
 نان مغزدار پروتئینی 23410
 نان همبرگر 23410
 ناودانی 42999
 نبات 23670
   خدمات– قبر نبش 97320
 نبشی آهنی 41251
 نبشی فوالدی 41251
 نبشی از آلومینیوم 42190
 نویس نت موسیقی، چاپ شده یا دست 32260
 نخ ابریشم 26310
 ده شده از ضایعات ابریشم؛ نخ جراحینخ ابریشم و نخ ریسی 26310
 نخ از الیاف شیشه 37121
 ؛ نخ کاغذی)شامل الیاف کتان، کنف، نارگیل و شاهدانه(نخ از الیاف نسجی گیاهی غیر از پنبه  26380
 نخ استرچ 26420
 نخ با روکش فلزی 27993
 نخ بخیه سیلک 35290
 )روده(نخ بخیه قابل جذب  35290
 کات کوتنخ بخیه  35290
 نخ بخیه کرومیک 35290
 نخ بخیه نایلون 35290
 بندی پالستیکی نخ بسته 36490
 نخ بی سی اف 26420
 نخ پتو 26320
 نخ پلی استر 26420
 نخ پلی استر ویسکوز 26350
 (p.p)پروپیلن  نخ پلی 26420
 نخ پنبه 26350
 نخ پنبه پلی استر 26360
 نخ پنبه ویسکوز 26360
 تر بر حسب وزن پنبه  درصد پنبه یا بیش85دارای ) غیر از نخ دوزندگی(ای  خ پنبهن 26360



1177 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  درصد پنبه بر حسب وزن پنبه85دارای کمتر از ) غیر از نخ دوزندگی(ای  نخ پنبه 26370
 ای برای دوزندگی نخ پنبه 26350
 نخ پوشش از اسپاندکس 27992
 نخ پیجی دور قرقره 27310
 نخ تکسچره 26420
 نخ خامه قالی 26320
 نخ دندان 35323
 نخ دوزندگی از رشته الیاف غیر یکسره سنتیک یا مصنوعی 26410
 نخ سی اف 26420
 نخ فاستونی 26320
 نخ فانتزی 26410
 نخ فرش ماشینی 26320
 )نخ دوخت(نخ قرقره  26410
 نخ قند 27310
 کابلنخ قند، انواع طناب، ریسمان و  27310
 نخ کائوچویی، پوشانده شده با مواد نسجی، نخ نسجی و نوار، آغشته شده یا پوشانده شده با کائوچو یا ماده پالستیکی 27992
 نخ کاموا 26320
 نخ کرک 26320
 نخ کش 26410
 نخ کنف 26380
 نخ گیپور 27995
 )تایر کورد(نخ الستیک  35510
  زیاد از نایلون یا سایر پلی آمیدها، پلی استرها یا ریون ویسکورنخ الستیک اتومبیل با استحکام 27996
 نخ متالیک 27993
 نخ موکت 26320
 نخ نانبالک 26320
 نخ نایلون 26420
 نخ نسوز 37920
 )سمی و رستد(فاستونی  نخ نیمه 26320
 نخ هایبالک 26320
 نخ و نوار گیپور؛ نخ نمیل؛ نخ گرد باف 27995
 وزنخ ویسک 26350
 )یکسره(نخ ویسکوز  26420
 نخ یا ریسمان پوشش داده شده با مواد نساجی 27992
 نختابی 27310



1178 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  انواع–نخل زینتی 01510

 نخل مرداب 01510
 )دانه خشک(نخود ایرانی  01220
 نخود سبز 01239
 نخود سیاه 01220
 نخودفرنگی 01239
 )فایبرگالس(نردبان  36950
 نرده بتونی 37550
 نرده چوبی 31600
 نرده فلزی 42110
 نژاد اسب عرب 02113
 باغ نژاد اسب قره 02113
 نژاد اسب کردی 02113
 )رنگی(نژاد مرغ بومی  02122
 )نژاد آرین(نژاد مرغ الین گوشتی  02122
 )رنگی(نژاد مرغ مادر بومی  02122
 نژادهای اسب 02113
 نژادهای اسب خارجی 02113
 نژادهای زنبور عسل بر حسب جمعیت 02129
  خدمات هنرستان–نساجی 92230
 نسترن 01510
 بندی شده نسکافه بسته 23911
  نشا کار برنج 44110
 نشاسته از برنج 23220
 ها نشاسته از سایر دانه 23220
 نشاسته از سایر مواد گیاهی 23220
 زمینی نشاسته از سیب 23220
 ضایعات ناننشاسته از  23220
 نشاسته از گندم 23220
 نشاسته حفاری 35440
 های آن تهیه شده از نشاسته به شکل فلس، دانه، نخاله یا اشکال مشابه و بدل) تاپیوکا(نشاسته کاساوا یا مانیوک  23230
 نشاسته مدیفاید 23220
 های اصالح شده نشاسته 35440

  درجه حرارت و فشار–ی دب–های دیجیتالی ارتفاع دهنده نشان 48252

  خدمات جلوگیری از–نشت نفت 94221



1179 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ای افزار کامپیوتر، خدمات مشاوره نصب سخت 83141
 گاو و گاومیش) اسپرم(نطفه  02990
   استخراج  ایمنی  بر استانداردهای نظارت 91133
   مسکن  بر استانداردهای نظارت 91123
 ی شهردارینظارت بر امور شهر 91111
   ملی های  بر پارک نظارت 96422
 های عمرانی استان نظارت بر پروژه 91111
 آوری زباله و تخلفات ساختمانی نظارت بر جمع 91111
 های اجرایی در دهستان نظارت بر دستگاه 91111
 نظارت بر دوایر دولتی 91111
 ن محیط شهر شهرداریهای شهری و پاکیزه نگه داشت نظارت بر عملکرد زمین 91111
 نظارت بر کار ادارات نظارت بر کار سیاسی اداری و امنیتی 91111
 ها نظارت بر کار ادارات و ارگان 91111
 های عمرانی نظارت بر کار ادارات و پروژه 91111
 رسانی به روستاهای تابعه استان نظارت بر کار دهستان و خدمات 91111
   ساختمان منی ای  بر مقررات نظارت 91133
 نظارت برکل ادارات و شوراهای زیر پوشش 91111
 نظارت عالیه بر امور بخش 91111
 نظارت کلی بر شهر 91111
 ای، خدمات رایزنی های بودجه نظارت 83112
 نظافت تانکرها 85340
 نظافت تجهیزات حمل و نقل 85340
 های مسکونی نظافت خانه 85330
 ها شهرداری  و پارکها نظافت خیابان 91111
 های اداری نظافت ساختمان 85330
 های تجاری نظافت ساختمان 85330
 های صنعتی نظافت ساختمان 85330
 های کامپیوتر و امثال آن نظافت سایت 85340
  خدمات–نظافت شهری 94900
 ها ها و دودکش نظافت کوره 85340
 نظافت مخازن 85340
  زمیننظافت و واکس زدن کف 85330
  های  کمک  به  مربوط  اداری  خدمات–  خارجی  کشورهای  به– نظامی 91230
  های  دادگاه  اداره  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91270
   ارتباطات  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240



1180 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

   اطالعات  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   ترابری  به  مربوط  اداری  خدمات– ظامین 91240
   دفاع  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
  های  ذخیره  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   سوخت  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91132
 ها  وام  و اعطای  بالعوض های  کمک  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91230
   ملزومات  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   مهندسی  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   کمکی  نیروهای  به  مربوط  اداری  خدمات– نظامی 91240
   اطالعات  خدمات– نظامی 91240
   پرسنل  بهداشت  برای  خدمات– نظامی 91240
   پشتیبانی  خدمات– نظامی 91240
   ترابری  خدمات– نظامی 91240
   دفاع  خدمات– نظامی 91240
   ملزومات  خدمات– نظامی 91240
  مهندسی  خدمات– نظامی 91240
   خارجی های  دوست ، به های  معتبر کمک های ، هیئت نظامی 91230
  خدمات بیمارستان–نظامی 93110
  نظرسنجی، خدمات 83700
   به  مربوط  کلی های  سیاست   تنظیم و تبیین– عمومی   و امنیت نظم 91290
   به  مربوط  اداری  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   اطالعاتی  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   به  مربوط ت مقررا  تنظیم  خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
   مربوط  سایر خدمات–  عمومی  و امنیت نظم 91290
 نعلبکی زیر دیفرانسیال خودرو 49129
 نعناع 01239

  بذر–نعناع 01540

 نعناع مرتعی 01239
 بو نفت بی 33340
 نفت خام سبک 12010
 نفت خام سنگین 12010
 مهای قیردار خا های حاصل از کانی نفت خام و روغن 12010
   به  مربوط  اداری  خدمات– نفت 91132
 )شامل سوخت جت از نوع نفت سفید(نفت سفید  33340



1181 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نفت گاز 33360
 نفتالین 34620
 ها نفتل 34130
 نفتنات کبالت 34180
 نفلین سینیت 14230
 نفنات کلسیم 34180
 نقاب و بندر زیر چانه چرمی برای کاله 28242
   خدمات– اشاننق 96320
   خدمات– نقاالن 96310

  بدون اپراتور–نقاله، کرایه یا اجاره 73122

 های جا به جا کننده مواد مذاب نقاله 44310
 های حفاری زیرزمینی نقاله 44411
   اداره–  عمومی های خانه نقاهت 91122
 ساخته یا به شکل پودر صورت نیمه ا به، کار نشده ی)تین شامل نقره آبکاری شده با طال یا پال(نقره  41310
  سولفید طبیعی نقره نقره سولفوره، 14240
 نقشه اولیه، خدمات مشاوره معماری و تهیه 83211
 نقشه قالی 32129
  نقشه معماری، خدمات اداری مربوط به قرارداد و تهیه 83212
 کشی لوله گاز، خدمات نقشه 83319
 نقل 23670
 نقل ودراژه 23670
 ها نکتار میوه 21400
  نگهبانی، خدمات 85250
   جانورشناسی های  باغ نگهداری 96421
  شناسی  گیاه های  باغ– نگهداری 96421
   ملی های  باغ نگهداری 96422
   ذخایر طبیعی نگهداری 96422
 نگهداری فیلم سینمایی 96141
 نگهداری و حفاظت از ترمینال شهرداری 91111
 ها گورستان نگهداری 97310
 های کامپیوتری نگهداری نظام 83160
 روب های برف نگهداری و تعمیر ماشین 87142
 ها کش نماته 34620
  خدمات–ها و مصلی خانه نماز 95910
 نمانیدگی امور فرمانداری در دهستان 91111



1182 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 بازی نمایش آتش 96220
   سازماندهی و تبلیغ –بازی  آتش نمایش 96210
   و سازماندهی  تبلیغ– باله نمایش 96210
  تولید و عرضه –نمایش باله 96220
   و سازماندهی  ترویج–  تئاتری نمایش 96210
  تولید و عرضه –  سیرک نمایش 96220
  تولید و عرضه –  عروسکی نمایش 96220
 های فرهنگ نمایش فیلم در خانه 96151
  فرهنگسراهانمایش فیلم در 96151
 های فرهنگی نمایش فیلم در کانون 96151
  در سینماها  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
  باز  در فضای  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
   سینمایی های  در کلوپ  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
   اختصاصی های  در محل  سینمایی های  فیلم نمایش 96151
  تولید و عرضه –)اجرای کنسرت موسیقی (  کنسرت نمایش 96220
  تولید و عرضه –)اجرای کنسرت (  موسیقی نمایش 96220
   و سازماندهی  تبلیغ–  موسیقی نمایش 96210
  تولید و عرضه – نقالی نمایش 96220
 های فرهنگ نمایش نوار ویدئویی در خانه 96152
 گسراهانمایش نوار ویدئویی در فرهن 96152
 های فرهنگی نمایش نوار ویدئویی در کانون 96152
  باز  در فضای  ویدئویی  نوارهای نمایش 96152
   سینمایی های  در کلوپ  ویدئویی  نوارهای نمایش 96152
   اختصاصی های  در محل  ویدئویی  نوارهای نمایش 96152
  تولید و عرضه – نور و صدا نمایش 96220
   و سازماندهی  تبلیغ– نور وصدا نمایش 96210
   تولید و عرضه– نورافشانی نمایش 96220
 LCDنمایشگر  45260
 نمایشگر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو 46920
  تولید و عرضه –)اجرای تئاتر (  تئاتری های نمایش 96220
 نمایندگی بیمه 71610
 نمد 27921
 نمک آبی 16200
 اده آبکارینمک آم 35490
 بندی شده نمک بسته 16200



1183 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نمک خاکی 16200
 نمک سفید 16200
 )نمک معدنی(نمک سنگی  16200
 نمک سود کردن گوشت 88111
 نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا 16200
 های آمونیم نمک 34612
 برداری از جریان مذاب نمونه 48253
 نهال درختان غیر مثمر 01510
 نهال درختان مثمر 01510

  انواع–ها نهال 01510

 نهرکن 44110
 نوار از پالتین 41330
 نوار از طال 41320
 نوار از نقره 41310
 نوار ایزوالسیون 33500
 نوار بهداشتی 32193
 نوار پرده 27992
 نوار تخم مرغی 27992
 )بندی اتصاالت نوار مخصوص آب(نوار تفلون  36330
 نوار تلکس 32129
 نوار تور بافت 27912
 نوار چاپگر کامپیوتر 38912
 )تحریر(نوار چسب اسکاچ  35420
 نوار چسب برق 35420
 نوار چسب بیمارستانی 35290
 نوار چسب پالستیکی آب و گاز 35420
 بندی نوار چسب زخم 35290
 نوار چسب ضد حساسیت 35290
 نوار چسب کارتن 35420
 ب کاغذینوار چس 32197
 های طبی نوار چسب 35290
 نوار چوبی دور قاب 31914
 نوار حصیر بافی 31923
 )ویدئو(نوار خام ضبط تصویر  35490
 نوار خام ضبط صوت 35490



1184 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 نوار ضبط صوت و تصویر 35490
 گیر دستگاه تایپ نوار غلط 38912

   سرگرمی  برای  خانگی  در تجهیزات تفاده اس ، برای  یا اجاره  کرایه– نوار کاست 73220

 حساب نوار کاغذی ماشین 32129
 نوار کشدار 27992
 )از الیاف نساجی(نوار کمربند برق  27190
 تحریر نوار ماشین 38912
   خدمات–نوار مغزی 93191
 نوار نقاله اپرونی 36240
 نوار نقاله غیر الستیکی 27998
 تیکرشته سنت نوار و تک 35530
 رشته مصنوعی نوار و تک 35560

   یا اجاره  کرایه–نوار ویدئو 73220

   تحویل– نوار ویدئوی 96141
 نوارکش نقشه 44231
 نوارهای پزشکی 32129
   انبار کردن–  ویدئویی نوارهای 96141
   توزیع–  در سایر صنایع  ویدئویی نوارهای 96141
  خدمات–نوازندگان 96320
   اداره–ها  انخانهنو 91280
 )نوعی رشته ماکارونی آماده طبخ(نودل  23720
   هنرپیشگان  بجز برای  تجهیزات  عملیات–نور 96130
  های  نمایش  و سازماندهی  ترویج–نور و صدا 96210
 نورافکن سیار 46531
 ای نورگیر پارچه 27130
 ای ساختمان نورگیرهای شیشه 37117
 نگار اشعه کارتودیک عه کاتودیک و نوسانسنج اش نوسان 48242
 نوشابه از آب پنیر 24490
 )عرقیات(های طبیعی گیاهی  نوشابه بدون گاز بر پایه طعم 24490
 های طبیعی رژیمی نوشابه بر اساس اسانس 24490
 زمینی نوشابه سیب 24490
 نوشابه قارچ 24490
 نوشابه گازدار بر پایه عرقیات گیاهی 24490
 ای نوشابه میوه 24490
 نوشابه ویتامینه 24490



1185 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 افزارهای کاغذی نوشت 32600
 نوقا 23670
 نی نوشیدنی 36940
   خدمات–  مسکن  خاص نیازهای 91123
 نیترات آمونیوم 34619
 نیترات باریم 34619
 نیترات بیسموت 34619
 نیترات پتاسیم 34619
 نیترات روی 34619
 نیترات سدیم 34617
 نیترات سدیم، طبیعی 16190
 نیترات کلسیم 34619
 نیترات مس 34619
 نیترات منیزیم 34619
 نیترات نقره 34619
 نیترات نیکل 34619
 نیتروفنل 34130
   اجرای  به  مربوط  اداری  خدمات–  پلیس های نیرو 91260
   اداره–  پلیس  دائمی نیروهای 91260
   خدمات–  پلیس  دائمی ینیروها 91260
   فرماندهی  تحت های  یگان  به  مربوط  اداری  خدمات–  غیر رزمی نیروهای 91240
   اداره–  پلیس  کمکی نیروهای 91260
   اداره–  پلیس  ویژه نیروهای 91260
 نیروی انسانی کمکی خانگی، خدمات عرضه 85122
 نیشکر 01820
 نیکل کار نشده 41422
 نیمکت پایه فلزی 38111
 نیمکت تمام چوب 38112
 نیوسیالید 35260
 نیروی برق 17100
 نیروی برق 17100
 هات پلیت 48150
 )بذر(هاگ  01530
 هالیت 16200
 هامور 04120



1186 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 هانی اسمک 23150
 هاورکرافت 49319
 هایبرید 47160
 هزارخار فرمان 49129
 زردآلو، هلو یا آلوهسته و مغز هسته  21560
   به  مربوط  اداری  خدمات– ، انرژی ای هسته 91132
 های ترانس هسته 46132
 هفت گیاه 35260
 هلو 01349

  بذر–هلو 01530

 )بال چرخ(هلیکوپتر  49612
 هلیکوپترهای غیر نظامی 49612
 هلیکوپترهای نظامی 49612
   خدمات–همئوپاتی 93191
 هماتیت 14100
 همبرگر 21132
 های شیر برای تهیه کره همزن 44512
 هموواک 48150
 همیشه بهار 01510
 هندوانه 01341

  بذر–هندوانه 01530

  خدمات هنرستان–هنر 92230
 هنرستان  92230
 ای صدا و سیما هنرستان حرفه 92230
 هنرستان صنعتی 92230
 ای معلولین هنرستان فنی حرفه 92230
 ای استثنایی ن فنی و حرفههنرستا 92230
 هنرستان کاردانش 92230
 هنرستان کشاورزی 92230
 هنرستان نساجی 92230
 هنرستان هنر 92230
   خدمات–  نمایش هنرمندان 96310
  تولید و عرضه –)اجرای نمایش (  نمایشی هنرهای 96220
   صحنه  پشت  اداره–  نمایشی هنرهای 96290
   صوتی  تجهیزات  اداره– شی نمای هنرهای 96290



1187 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

  نور  تجهیزات  اداره–  نمایشی هنرهای 96290
  خدمات تولید واجرا–هنرهای نمایشی 96220
   زنده های  سرگرمی  و سایر خدمات  نمایشی هنرهای 96290
 هواپیما 49623

  بدون اپراتور–هواپیما، اجاره یا کرایه 73116

 باریهواپیمای  49623
 هواپیمای بدون موتور 49612
 هواپیمای سمپاشی 49623
 هواپیمای شکاری 49623
 هواپیمای مسافربری 49623
 هوازای بتون 35490
 بینی وضع هوا، خدمات هواشناسی و پیش 83550
 هواکش سقفی خودرو 43912
 هودهای آزمایشگاهی 43912
 هودهای برقی 44815
 هوور مسقطی 04120
 هویج 01239
 کاری با استیلن و یا پروپان هویه لحیم 44240
 کاری پالستیک هویه لحیم 44240

  بذر–هویج 01540

 خدمات –هیئت کوهنوردی 96520
  اجرا  به  مربوط  اداری  خدمات–  سیاسی های هیئت 91210
   خارجی های  دولت  مجاز به  اقتصادی های  کمک های هیئت 91220
  اجرا  به  مربوط  اداری  خدمات–  کنونی های هیئت 91210
 هیپو سولفیت سدیم 34240
 های معدنی هیپو سولفیت 34240
 هیپو کلریت سدیم 34240
 هیتر کوره هوای گرم 43420
 هیدرو کسید پتانسیم 34230
 هیدرو کسید مس 34230
 هیدرو کسید منیزیم 34230
 هیدروپلی سولفات 34240
  روغن نباتیهیدروژنه کردن 88111
 هیدروستات ماشین لباسشویی 44812
 ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروژه آن هیدروکربن 34110



1188 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 هیدروکسید آلومینیوم 34230
 هیدروکسید باریم 34230
 هیدروکسید کلسیم 34230
 هیوسین 35260
 وات متر 48243
 واتر پروف بتون 35490
 واتراستاپ بتون 35490

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه  مرکزی واحد پردازش 73124

  اپراتور  بدون–  یا اجاره ، کرایه واحد جانبی 73124

 .که دارای حافظه در یک محفظه باشند یا نباشند واحدهای ورودی یا خروجی اعم از این 45260
 وارمتر 48243
  بنفشوارنیش اشعه ماوراء 35110
 وارنیش هواخشک 35110
 وازلین 33500
 واسطه بیمه 71610
 واسکازین 33380
 واشر از ورقه فلزی 43924
 ای واشر چوب پنبه 31922
 واشر چوبی 31914
 واشر سیلیکون کارباید تنگستن 42944
 واشر کاغذی و مقوایی 32199
 واشر گرافیتی 37990
 واشر نسوز 37920
 ستیکی شیرآالتواشرهای ال 36270
 واشرهای الستیکی صنعتی 36270
 واکر 48170
 واکس پولیش مبل 35333
 )کننده چرم نرم(واکس چرم  35333
 واکس سنگ مرمر مصنوعی 35333
 واکس کفپوش 35333
 واکس کفش 35333
 ها ها و سبزی واکس محافظ گیاهان و میوه 35490
  خدمات – کفش زنی واکس  97990
 آهن یا تراموا، غیر خودرو های باری سبک و سنگین برای راه نواگ 49533
   چیپس های واگن 63290



1189 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 )مخصوص زنان(واگینااسپکلوم  48150
 واالن 27130
 والوتیوپ 43240

  خدمات–وام رهنی غیر مقیم 71100

  خدمات–وام رهنی مقیم 71100

  خدمات–ر تجاریوام غیر رهنی اشخاص برای مقاصد غی 71100

 )فایبرگالس(وان حمام  36930
 وان حمام پالستیکی 36930
 وان سرامیکی 37210
 وان فلزی حمام 42911
 وانت، کرایه یا اجاره، بدون راننده 73111
 وایرهای شمع و دلکو 46960

 ) گاوی و گاومیشی–ای گوساله(وت بلو سنگین  29120

 )بزی –گوسفندی(وت بلوسبک  29130
 کن وجین 44110
 ورزالیت 31430
   تسهیالت  اداره  خدمات–  تفریحی های  و ورزش ورزش 96520
   و سازماندهی  ترویج  خدمات–  تفریحی های  و ورزش ورزش 96510
  خود  حساب  به  خدمات– ورزشکاران 96610
   ترویج–ها ورزش 96510
   به  مربوط  پشتیبانی  خدمات–ها ورزش 96620
 ) دیگر  جای  نشده بندی طبقه (  خدمات– ورزشی 96620
 ، بلوک و کاالهای مشابه از الیاف گیاهی، کاه یا ضایعات چوب فشرده شده با مواد چسبنده معدنی)صفحه(ورق  37520
 )فایبرگالس(ورق  36390
 ورق آزبست نسوز مسلح 37570
 ورق استیل 41235
 ورق آلومینیوم 41534
 ی سیاهورق آهن 41211
 ورق آهنی گالوانیزه 41232
 ورق برنج 41514
 ورق برنزی 41514
 ورق پالستیکی 36330
 )خود چسب(ورق پالستیکی  36920
 )لمینه با فلز(ورق پالستیکی  36950
 اتیلن مشبک ورق پلی 36330



1190 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 ورق تخت اکریلیک 36330
 کربنات ورق تخت پلی 36330
 ورق تکسون 32141
 کربنات ورق چند جداره پلی 36330
 ورق چوب پنبه خشک 31922
 ورق چوب پنبه الستیکی 31922
 ورق روی 41545
 ورق سیمانی از الیاف مصنوعی نسوز 37570
 ورق فوالدی سیاه 41211
 )حلبی(ورق قلع اندود  41232
 ورق کارتن چند ال 32141
 ورق کارتن دو ال 32141
  الورق کارتن سه 32141
 ورق کبالت 41602
 ورق گالوانیزه فوالدی 41232
 ورق مس 41514
 ورق مقاوم حرارتی بدون آزبست کوت شده روی پارچه 36390
 )سه الیه(ورق نسوز  37920
 ورق نیکل 41523
  با چاپPVCهای   و پانلPVCهای  ورق 36950
 های آزبست نسوز ورق 37570
 های الستیکی ورق 36220
 )چوب و سیمان(های هوا بلیت  رقو 37520
 ها از انگور تازه، خوشبو شده با گیاهان یا مواد معطر ورموت و سایر شراب 24213
 ورمیشل 23710
 ورمیکولیت 16390
 )سبک(ورنی  29110
 )سنگین(ورنی  29110
 ورون 01239
   اجرایی  خدمات–  امور خارجه وزارت 91210
 وزنه برنجی ترازو 43943
 وزنه چدنی ترازو 43943
 و نقل عمومی موتوری مسافربری از نوع مورد استفاده برای حمل  وسائط نقلیه  49112
 وسایط نقلیه آبی و سایر ادوات شناورها برای اوراق کردن 39370
 بازی وسایل آتش 35450



1191 (CPC)بندی محوری محصوالت  طبقه

  نام محصول  کد

 وسایل ارتوپدی 48170
 وسایل ارتودنسی 48130
 حریقوسایل اطفای  43923
 وسایل آموزشی برقی 38996
 وسایل آموزشی مخصوص نابینایان 38996
 آموزشی وسایل آموزشی و کمک 38996
 گیری تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق وسایل اندازه 48263

  اپراتور  بدون– یا اجاره ، کرایه ، علمی گیری  اندازه وسایل 73129

 اه وسایل بازی و تفریحی پارک 38600
 .شود وسیله حیوانات کشیده می وسایل حمل و نقل که به 49930
 پزی از سوخت پایه الکلی وسایل خوراک 44821
 وسایل ذخیره اطالعات 45270
 وسایل شهر بازی 38590
 های الکتریکی سازی دستگاه وسایل عایق 46940
 آموزشی پالستیک وسایل کمک 38996
 آموزشی گویا وسایل کمک 38996
 شنوایی وسایل کمک 48170
 وسایل نقلیه پدالی مجهز به یک یا چند چرخ 49921
 که خودرو باشند یا نباشند آهن یا تراموا، اعم از این وسایل نقلیه خدماتی یا تعمیر و نگهداری راه 49531
 بندی نشده در جای دیگر، فاقد نیروی محرکه مکانیکی وسایل نقلیه طبقه 49930
 ها لیه فضایی و وسائط نقلیه پرتاب آنوسایل نق 49630

  اپراتور  بدون– ، اجاره  انسان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه وسایل 73114

  اپراتور  بدون– ، اجاره  حیوان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه وسایل 73114

 بندی نشده در جای دیگر های خاص، طبقه   موتوری برای استفاده وسایل نقلیه 49119
 و نقل کاال بندی نشده در جای دیگر برای حمل  موتوری طبقه وسایل نقلیه  49114

   راننده  بدون–  یا اجاره ، کرایه آهن ، راه  نقلیه وسایل 73113

   حیوان  توسط ، مسافر، حمل  نقلیه وسایل 73114
 وسایل و تجهیزات استخر شنا 38420
 وسایل و تجهیزات اسکی 38410
 یل و تجهیزات اسکیتوسا 38440
 وسایل و تجهیزات بدنسازی 38430
 وسایل و تجهیزات دومیدانی 38440
 وسایل و تجهیزات ژیمناستیک 38430
 وسایل و تجهیزات هاکی 38440
 برداری وسایل و تجهیزات وزنه 38440
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  نام محصول  کد

 وسایل ورزشی رزمی 38430
 وسایل ورزشی کشتی 38430

  کرایه یا اجاره–غانیوسایل چرا 73290

 وسایل ورزشی و اردویی، تعمیر 87290
 وسمه 01239
 )زنانه(وسیله جلوگیری از بارداری  36270
 )کاندم(وسیله جلوگیری از بارداری  36270
 وضع حمل و خدمات مربوط به آن، خدمات پرستاری، خدمات فیزیوتراپی و پیراپزشکی 93191
  ، ترویج حی تفری های  ورزش وقایع 96510
  ، سازماندهی  تفریحی های  ورزش وقایع 96510
   ورزشی های  باشگاه وسیله  به ، سازماندهی  ورزشی وقایع 96510
   ورزشی های  باشگاه وسیله  به ، مدیریت  ورزشی وقایع 96510
 ولت متر دیجیتالی 48243
 ای ولت متر عقربه 48243
   تجارت  توزیع  حق–ویدئو 96141
  از تولید  پس  خدمات–ویدئو 96142
   یا اجاره  نوار، کرایه  ضبط ویدئوی 73210
   ویدئویی  تصاویر نوارهای ویرایش 96142
   ویدئویی  نوارهای  فیلم ویرایش 96142
   سینمایی های  فیلم ویرایش 96142
 ویفر 23420
 ویفر ساده 23420
 ویفر شکالتی 23420
 وینچ 43510
 وینچ جرثقیل 43570
 ویبراتور 44513
 یاتاقان کولر آبی 43320
 های غلتکی های بلبرینگی یا یاتاقان یاتاقان 43310
 یخ 23999
 بندی شده یخ بسته 23999
 یخچال خودرو 43913
 یخچال فروشگاهی ایستاده 43913
 یخچال ویترینی 43913
 یخدان 38999
 یدات پتاسیم 34280
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  نام محصول  کد

 یدات کلسیم 34280
 ها ها و پریدات یدات 34280
 کش یدک 49316
 یراق آلومینیومی جهت خطوط توزیع و انتقال 46212
 یراق مسی جهت خطوط توزیع و انتقال 46212
 یقه پالستیکی 36990
 )دیود دینام(سوکننده  یک 46910
 های نساجی کننده یکنواخت 35490
 )صفر ثانیه(یو پی اس  46211
 یوالف 01160
 یونجه 01910
 صورت زیره و پلت یونجه به 23320
 یونجه خشک 23320
 یونیت دندانپزشکی 48180
 کوئل یونیت فن 43913
 یونیت هیتر 43912
 یاس زرد 01510
 یال اسبی 04120
 یوکا 01510

  بذر–یونجه 01940

 یونجه بمی 01910
 یونجه رهنانی 01910
 یونجه نیک شهری 01910
 یونجه همدانی 01910
 یونجه یزدی 01910
 ساله یونجه یک 01910
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