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طـبقھ ١: مـواد شیمیائی مـورد اسـتفاده در صـنعت، عـلوم و عکاسی و ھمچنین در کشاورزی، بـاغـبانی و 
جـنگلبانی; رزین ھـای مـصنوعی پـردازش نشـده، پـالسـتیک ھـای پـردازش نشـده; کودھـای گیاھی; تـرکیبات 
اطـفاء حـریق; مـواد آبکاری و لحیم کاری; مـواد شیمیائی بـرای نگھـداری مـواد غـذائی; مـواد دبـاغی; چسـب 

ھای مورد استفاده در صنعت. 

طـبقھ ٢: رنـگ ھـا، روغـن جـالھـا، الک ھـا (الک و الکل ھـا); مـحافـظت کننده ھـا در مـقابـل زنـگ زدگی و 
جـلوگیری کننده ھـا از فـاسـد شـدن چـوب و رنـگ کننده ھـا; مـواد شیمیائی تثبیت کننده رنـگ; رزین ھـا یا 
صـمغ ھـای طبیعی خـام; فـلزات بـھ صـورت پـودر یا ورق بـرای نـقاشـان، دکوراتـورھـا، چـاپـگرھـا و 

ھنرمندان. 

طـبقھ ٣: تـرکیبات سفید کننده و سـایر مـواد بـرای اسـتفاده در رخـت و لـباس شـوئی; تـرکیبات مـخصوص 
تمیز کردن، بـراق کردن، رنـگ زدائی لکھ گیری و صیقل دادن و سـائیدن. صـابـون ھـا; عـطریات، روغـن 

ھای با اسانس، مواد آرایشی و لوسیون ھای مخصوص مو; دندان شویھ ھا و خمیردندان ھا. 

طــبقھ ۴: روغــن ھــای صنعتی و نفتی و گــریس ھــا; روان کننده ھــا; گــردگیرھــا، مــرطــوب کننده ھــا و 
تـرکیبات مـخصوص وصـل. سـوخـت ھـا (شـامـل سـوخـت مـوتـور). مـواد روشـنائی و شـمع ھـا و فتیلھ ھـا بـرای 

روشنائی. 

طـبقھ ۵: مـواد داروئی و دامـپزشکی; تـرکیبات بھـداشـتی بـرای (اھـداف پـزشکی; بـرای مـواد رژیمی و 
تـغذیھ ای بـرای اسـتفاده در مـصارف پـزشکی یا دامـپزشکی، غـذای کودکان; مکمل ھـای رژیمی و تـغذیھ 
ای بـرای انـسان و حیوانـات; انـواع گـچ بـرای مـصارف پـزشکی، لـوازم زخـم بـندی (پـانـسمان); مـواد 
مـخصوص پـرکردن دنـدان، مـوم دنـدان سـازی; ضـدعـفونی کننده ھـا; تـرکیبات بـرای نـابـود سـازی حشـرات 

موذی; قارچ کش ھا، علف کش ھا. 

طـبقھ ۶: فـلزات مـعمولی و آلیاژھـای آن ھـا; مـواد سـاخـتمانی فـلزی; سـاخـتمان ھـای فـلزی قـابـل حـمل و نـقل و 
انـتقال; مـواد فـلزی خـطوط راه آھـن; کابـل ھـا و سیم ھـای غیر الکتریکی انـواع سیم ھـا از فـلزات مـعمولی; 
آھـن آالت، اقـالم کوچک سـخت افـزار فـلزی; انـواع لـولـھ و تیوب فـلزی (مجـراھـای فـلزی); گـاوصـندوق ھـا; 

کاالھا از فلز معمولی کھ در طبقات دیگر ذکر نشده اند; سنگ ھای معدنی فلزات. 

طـبقھ ٧:مـاشین ھـا و مـاشین آالت (ابـزار مـاشین); انـواع مـوتـورھـا (بـھ غیر از مـوتـورھـا بـرای خـودروھـا و 
وسـایل نقلیھ زمینی); اتـصاالت مـربـوط بـھ مـاشین آالت و قـطعات انـتقال نیرو (غیر از مـوارد مـربـوطـھ بـھ 
خـودروھـای زمینی); ابـزار کشاورزی (غیر از ابـزاری کھ بـا دسـت کار می کنند); مـاشین ھـای جـوجـھ 

کشی، دستگاه ھای اتوماتیک فروش کھ با سکھ کار می کنند. 

طبقھ ٨: ابزار آالت و وسایل دستی (با کارکرد دستی) کارد و قاشق و چنگال، اسلحھ کمری، تیغ ھا 

طــبقھ ٩: تجھیزات علمی، مــسافــت یابی، مــساحی، الکتریکی، عکاسی، سینمائی، بــصری، وزن کردن، 
انــدازه گیری، عــالمــت دادن، بــازرسی و چک کردن، نــجات از مــرگ، و ابــزار ھــای کمک آمــوزشی، 
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ابـزارھـای ضـبط صـوت، انـتقال و تکثیر مـرتـبط، بـا صـدا و تـصویر، حـافـظھ ھـای مـغناطیسی، دیسک ھـای 
ضبط، ماشین ھای فروش خودکار، ماشینھای فروش. 

طـبقھ ١٠: دسـتگاه ھـا و وسـایل جـراحی، پـزشکی، دنـدان سـازی و دامـپزشکی، دسـت و پـای مـصنوعی، 
چشم و دندان مصنوعی; اقالم ارتوپدی; مواد مخصوص بخیھ زنی. 

طـبقھ ١١: دسـتگاه ھـای مـخصوص روشـنائی، گـرمـایشی، مـولـد بـخار، آشـپزی (طـبخ)، تـبرید (سـردکننده)، 
خشک کن، تھویھ، تأمین و ذخیره آب و اھداف و مصارف بھداشتی. 

طبقھ ١٢: خودروھا (وسایط نقلیھ); دستگاه ھای حمل و نقل زمینی، ھوائی یا آبی. 

طـبقھ ١٣: سـالح ھـای گـرم: مـھمات و پـرتـابـھ ھـا (مـوشک، راکت، خـمپاره و غیره); مـوادمنفجـره; مـواد و 
وسایل آتش بازی. 

طـبقھ ١۴: فـلزات گـرانـبھا و آلیاژھـای آن ھـا و کاالھـای سـاخـتھ شـده یا روکش شـده از آن ھـا کھ در طـبقات 
دیگر ذکر نشده اند; جواھرات، سنگ ھای قیمتی; وسایل ساعت سازی و زمان سنجی. 

طبقھ ١۵: آالت موسیقی. 

طـبقھ ١۶: کاغـذ، مـقوا و کاالھـای سـاخـتھ شـده از آنـھا کھ در طـبقھ ھـای دیگر ذکر نشـده انـد; کار چـاپ 
شـده; لـوازم صـحافی; عکس; لـوازم التحـریر; چسـب ھـا بـرای مـصارف تحـریری یا خـانگی; لـوازم نـقاشی; 
قـلم مـوھـای نـقاشی; مـاشین ھـای تحـریر مـلزومـات دفـتری (بـاسـتثنای مـبلمان); لـوازم آمـوزشی و تـدریسی 
(بـاسـتثنای دسـتگاه ھـا); لـوازم پـالسـتیکی بـرای بسـتھ بـندی (کھ در سـایر طـبقات ذکر نشـده بـاشـند); حـروف 

چاپ; کلیشھ ھای چاپ. 

طـبقھ ١٧: السـتیک، گـوتـا پـرچـا (نـوعی کائـوچـو)، صـمغ، پـنبھ نـسوز، میکا و کاالھـای سـاخـتھ شـده از این 
مـواد کھ در طـبقات دیگر ذکر نشـده انـد; پـالسـتیک ھـا بـھ شکل پـرس شـده و بـا فـشار از قـالـب عـبور داده 
شـده بـرای اسـتفاده در سـاخـت سـایر کاالھـا; مـواد بسـتھ بـندی، در پـوش گـذاری، انسـداد و عـایق بـندی; لـولـھ 

ھای قابل انعطاف غیر فلزی. 

طـبقھ ١٨: چـرم و چـرم مـصنوعی و کاالھـای سـاخـتھ شـده از این مـواد کھ در طـبقات ذکر نشـده انـد; پـوسـت 
حیوانـات، چـمدان ھـا و کیف و کیسھ ھـای مـسافـرتی; چـترھـا، چـترھـای آفـتابگیر و عـصاھـای مـخصوص راه 

رفتن; شالق ھا، زین و یراق و زین برگ و سراجی. 

طـبقھ ١٩: مـصالـح سـاخـتمانی (غیر فـلزی); لـولـھ ھـای غیر فـلزی سـخت و غیرقـابـل انـعطاف بـرای اسـتفاده 
در ساختمان; آسفالت، انواع قیر; ساختمان ھای قابل انتقال غیر فلزی; بناھای یاد بود غیر فلزی. 
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طـبقھ ٢٠: مـبلمان، آئینھ ھـا و قـاب ھـای عکس; کاالھـای سـاخـتھ شـده (کھ در طـبقات دیگر ذکر نشـده انـد) 
از چـوب، چـوب پـنبھ، نی، بـامـبو، حصیر، شـاخ، اسـتخوان، عـاج، اسـتخوان آرواره نـھنگ، صـدف، کھربـا، 
پـوسـتھ داخـلی مـروارید سـاز صـدف مـروارید، پیپ ھـا و چـپق  ھـای کف دریائی و جـایگزین ھـای این مـواد 

یا ساختھ شده از پالستیک. 

طـبقھ ٢١: ظـروف خـانگی یا وسـایل آشـپزخـانـھ و ظـروف; شـانـھ و اسـفنج ھـا; بـرس ھـا (غیر از قـلم مـوھـا); 
مـواد مـخصوص سـاخـت بـرس; وسـایل بـرای نـظافـت و تمیزکاری; سیم ظـرفـشوئی; شیشھ ھـائی کھ بـر روی 
آنـھا کار نشـده یا نیمھ سـاخـتھ انـد (بـاسـتثنای شیشھ ھـای مـورد اسـتفاده در سـاخـتمان); شیشھ آالت، اشیاء 

ساختھ شده از چینی و سفال کھ در طبقات دیگر ذکر نشده اند. 

طـبقھ ٢٢: طـناب ھـا، ریسمان، تـورھـا، چـادرھـا، سـایبان ھـا، بـرزنـت ھـا (تـارپـولین)، بـادبـان ھـا، سـاک ھـا و 
گــونی ھــا و کیسھ ھــا (کھ در طــبقات دیگر ذکر نشــده انــد): مــواد الئی و آکندنی (بــاســتثنای الســتیکی یا 

پالستیکی); مواد فیبری خام برای نساجی. 

طبقھ ٢٣: انواع نخ و رشتھ برای مصرف نساجی. 

طبقھ ٢۴: مصنوعات نساجی و پارچھ ای کھ در طبقات دیگر ذکر نشده اند; روتختی ھا; رومیزی ھا. 

طبقھ ٢۵: پوشاک، پاپوش (کفش)، پوشش سر. 

طـبقھ ٢۶: انـواع پـارچـھ تـوری و گـلدوزی، روبـان ھـا و قیطان ھـا; دکمھ ھـا، قـالب ھـا، قـزن قفلی ھـا، 
سوزن ھا و سوزن تھ گردھا و سوزن خیاطی; گل ھای مصنوعی. 

طـبقھ ٢٧: فـرش ھـا، قـالیچھ ھـا; پـادری ھـا و مـواد مـخصوص پـادری ھـا، حصیرھـا، لینولـئوم و مـواد دیگر 
برای پوشش کف ھای موجود. قالیچھ ھا و شیشھ ھای تابلوئی (غیر پارچھ ای). 

طـبقھ ٢٨: انـواع بـازی ھـا و اسـباب بـازی ھـا، وسـایل ورزشی و ژیمناسـتیک کھ در سـایر طـبقات طـبقھ 
بندی نشده اند; تزئینات برای درخت ھای کریسمس. 

طـبقھ ٢٩: گـوشـت، گـوشـت مـاھی، گـوشـت مـاکیان و شکار; عـصاره ھـای گـوشـت; میوه ھـا و سـبزیجات 
پـختھ شـده، خنک شـده، منجـمد شـده و بـھ صـورت کنسرو; انـواع ژلـھ، مـربـاجـات و کمپوت ھـا; تخـم مـرغ، 

شیر و محصوالت لبنی; روغن ھای خوراکی و چربی ھای خوراکی. 

طـبقھ ٣٠: قـھوه، چـای، کاکائـو، و قـھوه مـصنوعی; بـرنـج; پیو کا و سـاکوز (نـشاسـتھ، نیوک و نـشاسـتھ 
سـاگـو); آرد و فـرآورده ھـای سـاخـتھ شـده از غـالت; نـان، نـان شیرینی، شیرینی ھـا; یخ ھـای خـوراکی; 
عسـل، مـالس، شکر; مخـمر، پـودر شیرینی پـزی; نمک; خـردل; ادویھ; سـرکھ، انـواع سـس (چـاشنی ھـا); 

یخ و بستنی. 
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طـبقھ ٣١: غـالت، مـحصوالت کشاورزی، بـاغـداری و جنگلی کھ در طـبقات دیگر طـبقھ بـندی نشـده انـد; 
حیوانـات زنـده; میوه و سـبزیجات تـازه; بـذرھـا; گیاھـان طبیعی و گـل ھـا; مـواد غـذائی مـختص حیوانـات; 

مالت (جوانھ جو). 

طـبقھ ٣٢: مـاءالشعیرھـا; آب ھـای مـعدنی و گـازدار و سـایر نـوشـابـھ ھـای غیرالکلی; آب میوه ھـا و نـوشـابـھ 
ھای میوه ای; شربت ھا و سایر فراورده ھا برای ساخت نوشابھ ھا. 

طبقھ ٣۴: توتون; اقالم دخانی; کبریت ھا. 

طبقھ ٣۵: تبلیغات; مدیریت کسب و کار; مدیریت بازرگانی و تجاری; عملیات دفتری و اداری. 

طبقھ ٣۶: بیمھ; امور مالی; امور پولی; امور مربوط بھ امالک و مستغالت. 

طبقھ ٣٧: ساختمان سازی; تعمیرات; خدمات نّصابی. 

طبقھ ٣٨: مخابرات از راه دور. 

طبقھ ٣٩: حمل و نقل; بستھ بندی و انبار سازی کاالھا; ترتیبات مسافرت. 

طبقھ ۴٠: عمل آوری مواد. 

طـبقھ ۴١: آمـوزش و پـرورش; ارائـھ آمـوزش و کارآمـوزی; تـفریح و سـرگـرمی; ورزش و فـعالیت ھـای 
فرھنگی. 

طـبقھ ۴٢: خـدمـات علمی و فـن آوری و پـژوھشی و طـراحی مـربـوطـھ; خـدمـات مـربـوط بـھ تجـزیھ و تحـلیل 
صنعتی و پژوھشی; طراحی و توسعھ نرم افزار و سخت افزار رایانھ. 

طبقھ ۴٣: خدمات مربوط بھ عرضھ اغذیھ و نوشیدنی; مسکن و محل اقامت موقت. 

طـبقھ ۴۴: خـدمـات پـزشکی; خـدمـات دامـپزشکی; مـراقـبت بھـداشـتی و زیبائی بـرای انـسان ھـا و حیوانـات; 
خدمات کشاورزی، باغبانی و جنگلداری. 

طــبقھ ۴۵: خـدمـات حـقوقی; خـدمـات امنیتی بـرای حـفاظـت از امـوال و اشـخاص; خـدمـات شخصی و 
اجتماعی ارائھ شده بھ وسیلھ دیگران برای رفع احتیاجات افراد.
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