
توضیحاتگروه کاالییشرح کاالشماره  تعرفهردیف

1(Thunnus albacares)ـ  يلوفين   103034200

1 ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه203034300

3040510201

4040590001

5040221901

6040210901

1مغز مداد سياه796092000

1چوب مداد844081000

1مغز مداد رنگی996091000

10470321001

11470329001

12591131001

13591132001

14440399001

مواد اوليه روغن نباتی1ورق حلب روغن1572101200

16400110001

17400121001

18400122001

19400129001

20400130001

1فويل آلومينيوم2176071190

1پودر ژالتينه2235030090

1استارتر2330029090

1استابياليزر2421069010

1(تري پلی فسفات سديم)ـ  تري فسفات سديم 2528353100

1پودر کاکائو2618050090

1پلی اتيلن2739012020

1نشاسته2835051090

2948119020
قوطی و جعبه چنداليه به هم فشرده از اليه هاي متفاوت که اليه هاي  )پاکت تتراپك

مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده 

(باشند براي بسته بندي مواد غذايی به صورت رول

1

WPC1 و MPC(...ساير آلبومين شير و)ـ ساير3035029000

1آنزيم و رنت3121069090

1اسانس و فيليور3233021090

1غير از روغن جگرـ چربی و روغن ماهی و اجزاي آنها، به3315042000

1ساير ويتامين ها و مشتقات آنها3429362990

1آنزيم الکتاز3535079000

1کيت تشخيص آنتی بيوتيك در شير3638220000

1پنيرمايه کنسانتره هاي آن3735071000

1قوطی و جعبه چنداليه به هم فشرده از اليه هاي متفاوت به شكل پاکت3848192010

مواد اوليه لبنيات جزو ليست 

کاالهاي اساسی آرامش پخش 

اقتصاد اجتماعی مورد تاکيد رياست 

با توجه به کاربرد )محترم جمهوري  

مشروط به صدور مجوز  (مشترک 

دفتر تخصصی

شير خشك

کره

جزو ليست کاالهاي اساسی آرامش 

پخش اقتصاد اجتماعی مورد تاکيد 

رياست محترم جمهوري

مواد اوليه مداد

(مواد اوليه توليد کاغذ)خمير کاغذ 

مواد اوليه کاغذ تصريح شده در 

با توجه به کاربرد ) 97/5/16مصوبه 

مشروط به صدور مجوز  (مشترک 

دفتر تخصصی

(کائوچوي طبيعی) الستيك 

مواد اوليه الستيك تصريح شده در 

با توجه به کاربرد ) 97/5/16مصوبه 

مشروط به صدور مجوز  (مشترک 

دفتر تخصصی



توضیحاتگروه کاالییشرح کاالشماره  تعرفهردیف

3932030000

از جمله عصاره هاي )مواد رنگ کننده با منشا نباتی يا حيوانی )رنگ و اسانس

، حتی با ساخت (Animal black)استثناي زغال حيوانی رنگرزي به

 اين فصل که براساس 3شيميايی مشخص؛ فرآورده هاي مذکور در يادداشت 

(.مواد رنگ کننده با منشأ نباتی يا حيوانی می باشند

1

1آنزيم و رنت و افزودنی مجاز4029362990

1پوشش و لفاف انواع پنير4139202090

1ليبل4248114900

1مرکب چاپ4332151900

1بلنكت چاپ4439211390

1چسب4535069100

1ـ ماشين آالت و دستگاه هاي تهيه لبنيات4684342000

4784774000
ـ ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير )ماشين آالت فرمينگ بطري

(ماشين هاي شكل دادن با حرارت
1

4884223000

يا  (Sealing)ماشين آالت و دستگاه ها براي پرکردن، بستن،  درزگيري کردن

کيسه يا ساير ظروف؛  برچسب زدن بطري، ظروف فلزي استوانه اي، قوطی،

ماشين آالت و دستگاه ها براي درپوش گذاشتن بطري، ظروف دهان گشاد،  لوله 

و ظروف همانند؛ ماشين آالت و دستگاه ها براي گازدار کرد

1

4984224000

ـ ساير ماشين آالت و دستگاه هاي بسته بندي کردن يا لفاف کردن کاالها 

 (همچنين ماشين آالت و دستگاه هاي براي لفاف کردن با فرآيند حرارتی)

Heat Shrink))

1

1ساير ماشين آالت بسته بندي و لفاف5084138190

1سايرماشين آالت تاسيسات5184136090

مواد اوليه لبنيات جزو ليست 

کاالهاي اساسی آرامش پخش 

اقتصاد اجتماعی مورد تاکيد رياست 

با توجه به کاربرد )محترم جمهوري  

مشروط به صدور مجوز  (مشترک 

دفتر تخصصی


