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 قانون امورگمرکی 111ماده  "غ"آالت مستعمل بند  شرایط صدور معافیت از حقوق ورودی ماشیننامه شیوه
 

وزیی محییم صتت ، م م، و و  12/1/1088مورخ  82882/08ادالغیه شتتر ر   (1)در راستتی ا اایاا د   

ق نوو  111م د   وق ورودا م شین آالت مسی،رل د   )غ(شیایط ص ور م، فی  از حق"ن مه م شتیو  تج رت

  گیدد.ده شیح ذیل ادالغ می "امور گریکی

مورخ  580533/08)ادالغیه شتتتر ر  و تبصتتتی  ذیل آو گذارا ( دستتتیورال،رل ستتتیم یه35وفق مت د  ) 

مشتترو  ده از در موارد استتیا   م آالت و تجهیزات دستت  دوم )مستتی،رل( وارداتی (م م شتتین5/18/1511

رل آالت و تجهیزات مسی،م شینکه  د ش  . در صورتیرال،رل مزدور نریاسیف د  از تسهیالت م، فی  دسیو

 د:گیدمشرو  ص ور م، فی  توان  ده ع واو اسیا    قلر اد ش   و د ش  م میداراا شیایط زیی 

دیدارام ک رت ش  س ییم گواهی واح ه ا تولی ا داراا مجوز ص ،یی )اواز ت سیسم پیوانه دهی : 1م د  

ارت میبوع و واح ه ا داراا ف، لی  صت ،ییم پیوانه اکیش   و اص    تولی ا داراا پیوانه کس(( از وز 

فیه گیم مییاثه ا اه د کشتتت ورزام فیه   و ارشتتت د استتتالمیم  مجوز ف،ت لی  تولی ا از وزارتا نه 

واح ه ا د زرگ نی داراا قیارداد ت مین د  واح ه ا تولی ا و نییو و هرچ ین  دسییگیدشگیا و ص  یع

 شون .ن مه میی  این شیو مشرو  ص ور م، ف

دری ف  مشتترو   "د زستت زا و نوستت زا" د  ع واو ف، لی  دیداراواح ه ا داراا پیوانه دهی : 1تبصتتی  

 . د ش  رین موضوع این شیو  ن مه م، فی 

آالت و تجهیزات درخواسیی د ی  د  مشاص ت محصوالت م  رج در مجوز مط دق  داشیه م شین: 8م د  

 ان ازا شود.  واح  میق ضی نص( و را و در محل تولی

ستت خ  داخلم مشتترو  صتت ور م، فی  این شتتیو  ن مه مشتت ده آالت و تجهیزات داراا م شتتین: 5م د  

ن مهم از سوا میکز س خ  داخلم آالت ف ق  س خ  داخل و مشرو  این شیو شتود. فهیس  م شین نری

 گیدد.س زا و تجهیزات اعالم میم شین

  مشتترو  صتت ور م، فی  موضتتوع این   مآالت و مواد مصتتیفیو قط، ت ی کیِ م شتتین  : اازا8تبصتتی  

 شون .ن مه نریشیو 

گذارام و تجهیزات مورد نی ز دیاا اسیف د  در ص  یع اشب ع و داراا ریسک سیم یه آالتم شتین : 0م د  

 شود. ن مه نریمط دق فهیس  پیوس م مشرو  ص ور م، فی  این شیو 

س   گذشیه د ش . در صورتی  3آالت و تجهیزات وارداتی نب یس  دیش از س   س خ  م شین از: 3م د  

س   مورد قبو  د ش م م وط ده  3آالت و تجهیزات د  عری دیش از که ف  ورا استیف د  شت   در م شتین   

 س   دالم نع اس . 3ت یی  رئیس س زم و ص ، م م، و و تج رت اسی و ت  عری ح اکای 

https://www.mcth.ir/
https://www.mcth.ir/
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صورت ه از زم و درخواس  میق ضی ت  زم و ص ور مجوز د من مهموضتوع این شتیو   ه ا فیآی  لیه ک :0م د  

 .شودانج م میی ب الکییونیکی و از طییق س م نه دهین

س زا و تجهیزات تفستیی و رفع اده م از مف د این شتیو  ن مه ده عه   میکز ست خ  داخلم م شتتین    :3م د  

 اس .

 گیدد.ت ظیم و ادالغ می تبصی  8و  م د  3 ن مه دراین شیو 
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 گذاریفهرست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه -4پیوست ماده 

 کد آیسیک محصول   نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

1 

ل
 نق

ل و
حم

 و 
رو

ود
 خ

تر
دف

 

سایر تجهیزات 

 جابجایی

 5311518581 تجهیزات ا دج یی دسیی

 5311518510 وتجهیزات ا دج یی توسط حیوا 8

5 

انواع قطعات وسایل 

 نقلیه

 5058818331 فیلیی هوا خودرو

 5058518051 قط، ت سیسیم سوخ  رس نی و اگزوز 0

3 
ص  لی خودرو و سیسیم ایر ی ران    

 و سینشین
5058518381 

 5058018052 مجروعه اگزوز خودرو 0

 5058018033 ل   تیمز خودرو 3

 5058018380 خودروانواع ص  لی  2

 5058018008 پ  ل   تیمز دیسکی 1

 5058318533 ل   کالچ خودرو 18

 5058318000 سپی حیارتی خودرو 11

 5058318038 فیلیی سوخ  خودرو 18

 5058318031 فیلیی روغن خودرو 15

 5058318001 رادی تور آب خودرو 10

 5058318380 سپی خودرو 13

 5058318383 لی الو خودرو سواراص   10

 5058318382 ص  لی عق( خودروا سوارا 13

 5058318381 ص  لی مس فیین اتودوس و می ی دوس 12

 5058318358 ص  لی ران    اتودوس و می ی دوس 11

 5058318351 ص  لی وان  و ک میوو 88

 5058318300 رادی تور روغن خودرو 81

 5058318338 ی هوا خودرون نو فیلی 88

 5058318081 فیلیی آب خودرو 85

 5058318010 ل   تیمز دیسکی خودرو 80

 5058318013 ل   تیمز کفشکی خودرو 83

 5311318532 اگزوز موتور سیکل  80
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

83 

ی
اج

س
ع ن

نای
ص

ر 
فت

د
 

 1388518580 انواع موک  قالیچه ساخت انواع قالی و

82 

ساخت کاالی نساجی 

 تکمیل شده

 ،به استثنای پوشاک

 1381018553 انواع کیسه پلی پیوپیلن

81 
ورق کارتن و مقوای 

 کروگیت شده

 8188018588 ورق ک رتن دوال

 8188018581 ورق ک رتن سه ال 58

 8188018588 ورق ک رتن چ  ال 51

58 

لزی محصوالت سلو

 بهداشتی

 8181018503 دسیر   ک غذا ایبی

55 
دسیر   ک غذا ا،به 

 اا
8181018503 

 8181018502 دسیر   سفی  ک غذا 50

 8181018500 ک غذ توال  53

 8181018501 حوله ک غذا 50

 

 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

53 

ق
بر

ع 
نای

ص
ر 

فت
د

 ،
 خ

زم
وا

و ل
ی 

لز
ف

ی
نگ

ا
 

 انواع سرنگ

دسیگ   م نییوری   عالئم 

 حی تی
5511315238 

52 
 - 8/3 - 8سین  تزریق 

 سی سی 5
5511015103 

 5511015100 سی سی 3سین  تزریق  51

08 
سی  18سین  تزریق 

 سی
5511015103 

01 
سی  38سین  تزریق 

 سی
5511015100 

08 
سی  88سین  تزریق 

 سی
5511015102 
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

 5511315300 سین  لوئی الک 05

 5511315351 سین  گ واژ 00

03 
 Autoسین  )

Disable) 
5511315381 

 5511315383 سین  انسولین 00

03 

 انواع پوشاک بیمارستانی

 5511315331 گ و

02 
دریپم ش و و پک ه ا 

 ایاحی
5511315335 

 5511315330 روکش تا  دیر رسی نی 01

 5511315212 حکال  ایا 38

31 

 انواع باند

د ن  زخم د  ا س د  

 )پ نسر و(
8085015381 

 8085015388 د ن  ک  ر د فیه 38

35 
د ن  ارتوپ ا م،رولی 

 )د ن  گچی(
8085015385 

 8085015380 د ن  زیی گچ ارتوپ ا 30

33 

د ن  ارتوپ ا س یییک 

)م ن   فیبیگالسم پلی 

 اسیی(

8085015380 

 8085015318 د ن  کشی 30

33 

 انواع گاز پزشکی

 8085015313 گ ز ایاحی س د 

 8085015310 گ ز زخم د  ا )پ نسر و( 32

 8085015311 گ ز اسیییل 31

 8085015388 گ ز دن انپزشکی 08

 8085015380 الن  گ ز 01

08 

گ ز آغشیه ده مواد )م ن   

مواد روغ ی ی  پر د 

 سوخیگی(

8085015385 
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

05 

 تجهیزات پزشکی

 5511315301 کیسه ادرار

 5511015312 پیچ و پالک ارتوپ ا 00

 5511315053 انکود تور نوزاد 03

 5511315052 فیوتیاپی نوزاد 00

 5511318002 الکییوک ردیوگیا  03

02 
انواع ص  لی چیخ دار 

 )ویلچی(
5318518582 

 5511315318 اسپکلوم واژی    01

38 

 انواع تخت

تا  دسییا یک شکن 

 مک نیکی
5511315052 

31 
تا  دسییا یک شکن 

 الکیییکی
5511315051 

38 
تا  دسییا یک شکن 

 هی رولیکی
5511315008 

35 
تا  دسییا دو شکن 

 مک نیکی
5511315001 

30 
تا  دسییا دو شکن 

 الکیییکی
5511315008 

33 
تا  دسییا دو شکن 

 لیکیهی رو
5511315005 

30 
تا  دسییا سه شکن 

 مک نیکی
5511315003 

33 
تا  دسییا سه شکن 

 الکیییکی
5511315000 

32 
تا  دسییا سه شکن 

 هی رولیکی
5511315003 

 5511315002 تا  دسییا نوزاد 31

 5511315001 تا  دسییا اطف   28
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

21 
تا  دسییا چه ر شکن 

 الکیییکی
5511315285 

 5511315031 تا  ویژ  سی سی یو 28

 5511315038 تا  ویژ  آا سی یو 25

 5511315035 تا  اورژانس 20

 5511315030 تا  ریک ورا 23

 5511315033 تا  تیانسفی 20

 5511315030 تا  سوخیگی 23

 5511315033 تا  دی لیز و خونگییا 22

 5511315028 تا  م، ی ه م،رولی 21

18 
تا  م، ی ه و درم و ق دل 

 ت ظیم
5511315021 

11 
تا  م، ی ه و درم و 

 ث د 
5511315023 

18 
تا  م، ی ه پش  

 میحیک
5511315020 

15 
تا  ارتوپ یک ویژ  

 م،لولین
5511315188 

10 

 انواع ماسک

م سک یکب ر مصی  

 پزشکی
5511315300 

13 
م سک ایاحی و ات ق 

 عرل
5511315300 

10 

انواع صندلی چرخ دار 

 )ویلچر(

ص  لی چیخ دار )ویلچی( 

 ت شو
5318018551 

13 
ص  لی چیخ دار )ویلچی( 

 م،رولی
5318018555 

12 
ص  لی چیخ دار )ویلچی( 

 م،رولی تر م مک نیکی
5318318538 
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

11 

 انواع اتوکالو پزشکی

اتوکالو دن انپزشکی نوع 

B 
5511318231 

188 

تیلن اکس ی  اتوکالو ا

اسیییلیزاسیوو و 

ض عفونی ک     ده از 

 دن انپزشکی

5511318228 

181 

اتوکالو دا ر 

اسیییلیزاسیوو و 

ض عفونی ک     ده از 

 دن انپزشکی

5511318220 

188 
 انواع رادیاتور

 8218018588 رادی تور فوالدا

 8218018581 رادی تور آلومی یومی 185

180 

 صنایع حرارتی

 8218018583 آدگیم دی 

 8158318082 پکیج 183

 8111318032 یونی  هییی 180

183 
 انواع چیلر

 8111318580 چیلی اذدی

 8111318583 چیلی تیاکری 182

181 
 انواع لوله و پروفیل

 8318018081 لوله درزدار از ا س فوالد 

 8318018038 انواع پیوفیل فوالدا  118

 LED 5138318505المپ  انواع المپ 111

 

 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

118 

ی
دن

مع
ع 

نای
ص

 

 شیشه جام)تخت(

 8018018588 شیشه ا م س د 

 8018018583 شیشه ا م مسلح 115

 8018018582 شیشه ا م مشجی 110

 8018318585 شیشه ا م س د  رنگی 113

 8018318580 شیشه ا م س د  سفی  110

 8018318580 شیشه ا م مسلح رنگی 113
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

 8018318583 شیشه ا م مسلح سفی  112

 8018318581 شیشه ا م مشجی رنگی 111

 8018318518 شیشه ا م مشجی سفی  188

181 

 عایق رطوبتی

 8518318512 ع یق رطودیی پیایری

پوشش ع یق رطودیی دی پ یه  188

 اکییلیک
8088318300 

 8011318518 ع یق رطودیی از پشم شیشه 185

180 

 فرآوری آهک

 8010018588 آهک م،رولی

 8010018585 اهک میکیونیز  183

 8010018580 آهک هی راته 180

 8010018551 آهک پایه 183

182 

 کاشی وسرامیک

غیراز پخت سوم وکاشی 

 های تزئینی

ک شی س خیر نی م،رولی 

 دیوارا
8015318581 

ک شی س خیر نی کفی  181

 پیسالنی ل، ب دار
8015018581 

ک شی س خیر نی کفی  158

پیسالنی د وو ل، ب 

 )گیانییی(

8015018588 

ک شی س خیر نی کفی  151

 م،رولی
8015018550 

ک شی آنیی د کییی   و خود  158

 تریز ک    
8015318511 

 8015318518 ک شی ض  اسی  155

 8015318515 ک شی ض  س یش 150

 8318018030 شرش س د  فوالد 153

150 

 محصوالت فوالدی

 8318318533 ورق گ لوانیز 

 8318318383 میلگید وکال  س د  153

 8318318500 (Iتییآهن) د  مقطع  152
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 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

 8318318538 نبشی 151

108 

 شن وم سه وس   دانه شن وماسه

1018318538 

101 1018318000 

108 1018318535 

 

 کد آیسیک محصول نام محصول گروه محصول نام دفتر ردیف

105 

ی
لز

رف
غی

ع 
نای

ص
ر 

فت
د

 

 انواع قیی قیر نفتی و مشتقات آن

8588518511 

100 8588018518 

103 8588018388 

100 8588018515 

103 8588018510 

102 8588018513 

101 8588018510 

138 8588018513 

131 8588018512 

138 8588018010 

135 8588018511 

130 8588018088 

133 8588018003 

130 8588018008 

133 8588018081 

132 8588018005 

131 8588018000 

108 8588018085 

101 8588018013 

108 8588018010 

105 8588018015 

100 8588018018 
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103 8588018385 

100 8588018380 

103 8588018383 

102 8588018380 

101 8588018311 

138 8588018318 

131 

مستربچ و کامپاند، نانو 

 کامپاند پلیمری

ن نو ک مپ ن  و گیانو  

 پلیریا

8015018311 

138 8015018388 

135 8015018381 

130 8015018353 

133 8015018333 

130 8015018350 

133 8015018353 

132 

 ک مپ ن  و گیانو  پلیریا

8015018521 

131 8015018518 

128 8015018330 

121 8015018332 

ک مپ ن  پلیریا دی پ یه  128

 پلی پیوپیلن

8015318515 

125 8015318383 

120  

ک مپ ن  پلیریا دی پ یه 

 پلی آمی 

8015318513 

123 
 

ک مپ ن  پلیریا دی پ یه 

 پلی اتیلن

8015318513 

120 8015318512 

123 8015318511 

122 8015318380 

121 

ک مپ ن  و گیانو  پلیریا 

 دی پ یه پی وا سی

8015318081 

118 8015318088 

111 8015318031 

118 8015318313 
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115 8015318383 

ک مپ ن  پلیریا دی پ یه  110

 اتیلن وی یل اسی ت

8015318013 

113 

 

 مسییدچ پلیریا

8015318080 

110 8015318083 

113 8015318082 

112 8015318081 

111 8015318018 

888 8015318030 

881 8015318033 

888 8015318028 

 5011318518 انواع خودک ر انواع خودکار 885

تسمه نقاله الستیکی  880

ولکانیزه شده با مواد 

 نسجی

تسره نق له السییکی 

 1.0م سوای ت  عیض 

 میی

8311018533 

تسمه انتقال نیرو  883

 الستیکی ولکانیزه شده
 انواع تسره انیق   نییو

8311018535 

880 

 انواع دستکش الستیکی
دسیکش السییکی خ نگی 

 و ص ،یی

8311018581 

883 8311518588 

882 8311018585 

پارچه استخوان بندی  881

 تایر
 م سوج اسیاوانب  ا ت یی

1381018558 

ساخت انواع محصوالت  818

 پالستیکی
 مص وع ت پالسییکی

8388 

811 

محصوالت غذایی و 

 آشامیدنی

انواع شیی و فیاورد  ه ا 

 لب ی

1388 

فیآورد  ه ا گوشیی  818

)سوسیس وک لب س و 

 غیی (

1311 
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 1315318011 فینگیرب گواه  815

انواع کرپوتم ک سیو  810

 گوشیی و غیی گوشیی

1311-1318-

1315 

813 

 انواع سس

1301018521 

810 1301018518 

813 1301018318 

812 1301018511 

811 1301018518 

888 1301018515 

881 1301018510 

888 1301018513 

885 1301018510 

880 1301018088 

883 1301018015 

 1300 انواع م ک رونی 880

کشی از انواع دانه وغنر 883

ه ا روغ ی )روغن خ م 

 نب تی(

و انواع روغن نب تی تصفیه 

 ش  

1310 

آب م، نی و آب  882

 آش می نی

1330 

نوش ده ه ا گ زدار  881

 غییالکلی

1330-1335 

فیآورد  ه ا دانه ه ا  858

 آسی ب ش  

1351 

عرل آورا و حف ظ   851

 میو  و سبزیج ت از فس د

1315 

 1301 فیآورد  ه ا ن نوایی 858

 1308 ق   و شکی 855
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 1305 شییی ی و شکالت 850

 1301318080 خریی م یه 853

850 

 انواع نرک خوراکی

1301018000 

853 1301018383 

852 1301018008 

851 1301018005 

808 1301318003 

801 1301318000 

808 

 هداشتیمحصوالت ب

 انواع ش مپو

8080018503 

805 8080018031 

800 8080018500 

803 8080018503 

800 8080018502 

803 8080018501 

802 8080018531 

801 8080018538 

838 8080018350 

831 8080018331 

838 8080018535 

835 

 انواع ص دوو

8080018588 

830 8080018585 

833 8080018580 

830 8080018583 

833 8080018580 

832 8080018583 

831 8080018582 

808 8080018510 

801 8080018513 

808 8080018512 

805 8080018085 
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800 

 محصوالت شوینده

انواع پودر شوی    دسیی 

 و م شی ی

8080318580 

803 8080318583 

 8080318508 انواع م یع ظیفشویی 800

803 

رزین ها )رزین الکید، 

 رزین پلی استر(

 رزین الکی 

8015018533 

802 8015318530 

801 8015318533 

838 8015318303 

831 

 رزین  پلی اسیی

8015018508 

838 8015018330 

835 8015018303 

830 8015318505 

833 8015318500 

830 8015318503 

833 8015318331 

832 

 انواع چسب و نوار چسب

 انواع نوار چس(

8181318552 

831 8181318551 

828 8181318508 

821 8181318501 

828 

 انواع چس(

8081018300 

825 8081018310 

820 8081318011 

823 8081318018 

820 8081318015 

823 8081318325 

822 8081318321 

821 8081318318 

818 8081318310 

811 8081318313 

818 8081318311 

815 8081318088 
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810 8081318085 

813 8081318080 

810 8081318083 

813 8081318080 

812 8081318082 

811 8081318081 

588 8081318018 

581 8081318011 

588 8081318018 

585 8081318015 

580 8081318013 

583 8081318010 

580 8081318013 

583 8081318012 

582 8081318011 

581 8081318088 

518 8081318081 

511 8081318015 

518 8081318333 

515 8081318330 

510 8081318328 

513 8081318318 

510 8081318282 

513 8081318258 

512 8081318258 

511 8081318201 

588 8388318008 

581 8388318005 

588 8388318011 

585 8388318018 
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580 8388318313 

583 8388318201 

580 8388318150 

583 3013018080 

582 

 انواع رنگ و پوشش ها

پوشش زییین لوله ه ا 

فلزا انیق   سی الت )پ یه 

 قطیانی(

8011318112 

انواع پوشش و رن   581

س خیر نی و محصوالت 

 وادسیه

8088518581 

انواع الک و وارنیشم اال  558

 و ع یق )غیی س خیر نی(

8088518003 

رن  س خیر نی پ یه  انواع 551

 آلکی ا حاللی )روغ ی(

8088018588 

انواع رن  س خیر نی  558

 امولسیونی )پ یه آدی(

8088018583 

انواع رن  نر  )خ رج  555

 س خیر و(

8088018511 

 8088018513 رن  اسیایا 550

انواع پوشش و رن   553

 حف ظیی

8088018530 

 8088018018 رن  ه ا آکییلیک 550

 8088018011 رن  ه ا روغ ی 553

 8088018010 خریی پیگر   552

تی یه ا نیییو سلولزا  551

 )تی ی فورا(

8088018050 

 8088018053 تی ی رن  ه ا کور  اا 508

 8088018052 تی ی رن  ه ا هواخشک 501

 8088018051 تی ی شسیشو 508

 8088018000 دیونه خودرو 505
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 8088018002 سیلی نیییو سلولزا 500

 8088018001 کیلی اپوکسی 503

 8088018038 کیلی نیییو سلولزا 500

 8088018031 انواع اال 503

 8088018030 انواع وارنیش 502

 8088018005 درزگیی سیلیکونی 501

 8088018000 درزگیی اکییلیکی 538

 8088018003 درزگیی پی وا سی 531

 8088018003 آسییا اپوکسی 538

 8088018002 آسییا اتیلن سیلیک ت 535

 8088018001 آسییا روغ ی چوب 530

 8088018038 آسییا کور  اا 533

آسییا نیییو سلولزا  530

 چوب

8088018031 

 8088018038 آسییا هواخشک 533

 8088018032 دیونه شیشه 532

اد خشک کن انواع مو 531

 افزودنی رن  م یع

8088018023 

 8088018382 خریی درزگیی پلی اورت و 508

پوشش کف دی پ یه پلی  501

 اورت و

8088018381 

پوشش کف دی پ یه  508

 اپوکسی

8088018313 

پوشش کف دی پ یه  505

 آکییلیک

8088018312 

 8088018350 تی ی پلی اورت و 500

یلیک تیموس  پوشش آکی 503

 پ یه آدی

8088018353 

پوشش پلی اورت و  500

 تیموس  پ یه آدی

8088018350 



                                                                     

 INFO@MIMT.GOV.IRپست الکترونيک :HTTP://WWW.MIMT.GOV.IR        ينترنتی:آدرس ا

 «بدون مهر برجسته دبیر خانه مرکزی فاقد اعتبار می باشند فیزیکی نامه های صادره » 

 

 8088018352 رواو س ز رن  پودرا 503

ورنی چ پ عکس دیگیداو  502

 روا چی ی

8088018338 

رن  پ یه حال  مورد  501

مصی  در فیآورد  ه ا 

 سوخیی

8088018331 

رن  س خیر نی روغ ی  538

 دیاق )ف م ه ا( روشن

8088318585 

رن  س خیر نی روغ ی  531

 م ت )ف م ه ا روشن(

8088318580 

 8088318583 آسییا روغ ی 538

رن  س خیر نی پالسییک  535

 PVAپ یه 

8088318582 

رن  س خیر نی نیم  530

 PVAپالسییک پ یه 

8088318581 

رن  س خیر نی دی پ یه  533

 اکییلیک

8088318518 

رن  نر  دی پ یه رزین  530

 اکییلیک پ یه آدی

8088318518 

 8088318581 روغن اال )س خیر نی( 533

 8088318588 روغن الیف) س خیر نی( 532

 8088318580 دیونه روغ ی )س خیر نی( 531

 8088318583 تی ی روغ ی )س خیر نی( 528

 8088318580 رن  دی )س خیر نی( 521

 8088318581 رن  و پوشش هواخشک 528

 8088318558 رن  و پوشش کور  اا 525

 8088318551 رن  و پوشش چکشی 520

 8088318558 رن  و پوشش پودرا 523

 8088318555 رن  و پوشش تفلونی 520
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رن  و پوشش خودرویی  523

 پ یه حاللی

8088318550 

رن  و پوشش خودرویی  522

 یه آدیپ 

8088318553 

رن  و پوشش خودرویی  521

 (EDنوع الکییوفیوز )

8088318550 

رن  و پوشش خودرویی  518

 ت،رییاتی

8088318553 

رن  و پوشش ما زو آب  511

 آش می نی

8088318552 

رن  و پوشش ص  یع  518

 هوایی

8088318551 

رن  و پوشش ما زو  515

 سوخ 

8088318508 

رن  و پوشش ورق ه ا  510

 (PVDFکویل ش   )رن  

8088318501 

رن  و پوشش روا چوب  513

 نیییو سلولزا م ت

8088318505 

رن  و پوشش روا چوب  510

 نیییو دیاق

8088318500 

رن  و پوشش روا چوب  513

 نیم پلی اسیی

8088318503 

رن  و پوشش روا چوب  512

 پلی اسیی دو ازیی

8088318500 

رن  و پوشش تیافیک  511

 گیم یک ازیی

8088318503 

رن  و پوشش تیافیک  088

 سید یک ازیی

8088318502 

رن  و پوشش تیافیک  081

 سید دو ازیی

8088318501 
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رن  و پوشش تیافیک  088

 پ یه آدی

8088318538 

 8088318533 پوشش فورا خودرو 085

پوشش داخل قوطی مواد  080

 داروییم ده اشیی غذاییم

8088318500 

پوشش خ رج قوطی مواد  083

 غذاییم داروییم ده اشیی

8088318503 

ورنی خ رج قوطی مواد  080

 غذاییم داروییم ده اشیی

8088318502 

 8088318082 الک میک( چ پ 083

دیونه روغ ی نیییو  082

 سلولزا چوب

8088318008 

 8088318005 بدیونه نیییو سلولزا چو 081

الک ع یق الکیییکی پ یه  018

 پلی اسیی

8088318031 

 8088318008 الک چ پ و میک( 011

 8088318030 آسییا خودرویی پ یه آدی 018

آسییا خودرویی پ یه  015

 حاللی

8088318033 

آسییا خودرویی  010

 ت،رییاتی

8088318030 

آسییا خودرویی  013

 د الکییوفیوز

8088318033 

 8088318021 الک پلی اورت و 010

رن  س خیر نی از پسر ن   013

 رن 

8088318018 

رن  خودرو از پسر ن   012

 رن 

8088318015 

 8088318385 رن  پش  آی ه 011
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پوشش زییین س ز  ه  و  088

لوله ه ا فلزا پ یه 

 اپوکسی و اتیل سیلیک ت

8088318380 

شش ورق ه ا رن  و پو 081

 کویل ش   )پلی اسیی(

8088318383 

 8088318318 رن  و پوشش سیلیکونی 088

 8088318315 الک نیییو سلولزا 085

پوشش س ز  ه  و لوله  080

 ه ا فلزا پ یه اپوکسی

8088318311 

پوشش س ز  ه  و لوله  083

 ه ا فلزا پ یه پلی اورت و

8088318388 

یییکی پ یه الک ع یق الک 080

 پلی آمی 

8088318381 

 8088318380 ض  زن  083

خریی درزگیی دی پ یه  082

 اسی ییو دوت دین رادی

8088318351 

خریی درزگیی دی پ یه  081

 دوتیل رادی

8088318358 

الک سا  شون   د  اش،ه  058

 م ورا د فش پ یه آکییالتی

8088318301 

 8081018303 خریی آب د  ا 051

دسیه د  ا رن  ده شکل  058

 اسپیا

3013018530 

 3013018521 دسیه د  ا تی ی 055

کودهای ازته و ترکیبات  050

 ازته
 اور 

8018018583 

053 
 سود ک سییک هیدروکسیدها

8011318013 

050 8011318010 

انواع الکل تک عاملی  053

 خطی
 می نو 

8011318325 
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052 
 نیاسید های معد

 8011018001 اسی  سولفوریک

 8018018585 اسی  نییییک 051

کودهای ازته و ترکیبات  008

 ازته
 آمونی ک

8018018512 

هیدروکربن های سبک و  001

سنگین محصول 

واحدهای تولیدی بجز 

مجتمع های پتروشیمی و 

 پاالیشگاهها

هی روکیدن ه ا سبک و 

س گین ح صل از 

 دل  ی  )ع را از هیگونه

 فیآورد  ی رانه اا(

8588018038 

008 8588018031 

انواع الکل تک عاملی  005

 خطی
 الکل اتیلیک

8011318320 

000 

ساخت مواد ضد آفات و 

سایر محصوالت 

شیمیایی مورد استفاده 

 در کشاورزی

حشی  کش ه  )فیموله 

 (8081018580) ش  (

8081018583 

003 8081318583 

000 8081318582 

003 8081318581 

002 8081318558 

001 8081318551 

038 8081318558 

031 8081318555 

038 8081318550 

035 8081318553 

030 8081318550 

033 8081318552 

030 8081318551 

033 8081318508 

032 8081318501 

031 8081318508 

008 8081318505 
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001 8081318500 

008 8081318503 

005 8081318500 

000 8081318503 

003 8081318502 

000 8081318501 

003 8081318538 

002 8081318531 

001 8081318538 

038 8081318535 

031 8081318530 

038 8081318533 

035 8081318530 

030 8081318533 

033 8081318532 

030 8081318531 

033 8081318508 

032 8081318501 

031 8081318508 

028 8081318505 

021 8081318500 

028 8081318503 

025 8081318500 

020 8081318503 

023 8081318502 

020 8081318331 

023 8081318538 

022 8081318531 

021 8081318538 
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018 8081318535 

011 8081318530 

018 8081318533 

015 8081318530 

010 8081318533 

013 8081318532 

010 8081318531 

013 8081318528 

012 8081318521 

011 8081318528 

388 8081318525 

381 8081318520 

388 8081318523 

385 8081318520 

380 8081318523 

383 8081318330 

380 8081318335 

383 8081318338 

382 8081318338 

381 

ه  )فیموله ک ه کش

 (8081018522) ش  (

8081318521 

318 8081318518 

311 8081318511 

318 8081318518 

315 8081318515 

310 8081318510 

313 8081318513 

310 8081318510 

313 8081318513 

312 8081318512 



                                                                     

 INFO@MIMT.GOV.IRپست الکترونيک :HTTP://WWW.MIMT.GOV.IR        ينترنتی:آدرس ا

 «بدون مهر برجسته دبیر خانه مرکزی فاقد اعتبار می باشند فیزیکی نامه های صادره » 

 

311 8081318511 

388 8081318088 

381 8081318081 

388 8081318088 

385 

ق رچ کش ه  )فیموله 

 (8081018085) ش  (

8081318080 

380 8081318083 

383 8081318080 

380 8081318083 

383 8081318082 

382 8081318081 

381 8081318018 

358 8081318011 

351 8081318018 

358 8081318015 

355 8081318010 

350 8081318013 

353 8081318010 

350 8081318013 

353 8081318012 

352 8081318011 

351 8081318088 

308 8081318081 

301 8081318088 

308 8081318085 

305 8081318080 

300 8081318083 

303 8081318080 

300 8081318083 

303 8081318082 
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302 8081318081 

301 8081318058 

338 8081318051 

331 8081318058 

338 8081318055 

335 8081318050 

330 8081318053 

333 8081318050 

330 8081318053 

333 8081318052 

332 8081318051 

331 8081318008 

308 8081318001 

301 8081318008 

308 8081318005 

305 8081318000 

300 8081318003 

303 8081318000 

300 8081318003 

303 8081318002 

302 8081318001 

301 8081318038 

338 8081318031 

331 8081318038 

338 8081318035 

335 8081318030 

330 8081318332 

ه  )فیموله علف کش 333

 (8081018033) ش  (

8081318030 

330 8081318033 
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333 8081318032 

332 8081318031 

331 8081318008 

328 8081318001 

321 8081318008 

328 8081318005 

325 8081318000 

320 8081318003 

323 8081318000 

320 8081318003 

323 8081318002 

322 8081318001 

321 8081318038 

318 8081318031 

311 8081318038 

318 8081318035 

315 8081318030 

310 8081318033 

313 8081318030 

310 8081318033 

313 8081318032 

312 8081318031 

311 8081318028 

088 8081318021 

081 8081318028 

088 8081318025 

085 8081318020 

080 8081318023 

083 8081318020 
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080 8081318023 

083 8081318022 

082 8081318021 

081 8081318018 

018 8081318011 

011 8081318018 

018 8081318015 

015 8081318010 

010 8081318013 

013 8081318010 

010 8081318013 

013 8081318012 

012 8081318011 

011 8081318388 

088 8081318381 

081 8081318388 

088 8081318385 

085 8081318380 

080 8081318383 

083 8081318380 

080 8081318383 

083 8081318381 

082 8081318318 

081 8081318311 

058 8081318318 

051 8081318315 

058 8081318310 

055 8081318313 

050 8081318310 
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053 8081318313 

050 8081318312 

053 8081318311 

052 8081318388 

051 8081318381 

008 8081318388 

001 8081318385 

008 8081318380 

005 8081318383 

000 8081318380 

003 8081318383 

000 8081318382 

003 8081318381 

002 8081318358 

001 8081318351 

038 

ه  )فیموله موش کش

 (8081018355) ش  (

8081318358 

031 8081318350 

038 8081318353 

035 8081318350 

030 8081318353 

033 8081318352 

030 8081318351 

033 8081318308 

032 8081318301 

031 8081318308 

008 8081318013 

ه  )فیموله حلزوو کش 001

 (8081018305) ش  (

8081318300 

008 8081318303 

005 8081318303 
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000 

ه  )فیموله نر ت  کش

 (8081018300) ش  (

8081318302 

003 8081318301 

000 8081318338 

003 8081318331 

002 
فومیگ ن  ه  )فیموله 

 (8081018338) ش  (

8081318335 

001 8081318330 

038 8081318333 

 

 

 

 

 


