






نام التین محصولنام محصولکد آیسیک4dردیف

Pفرآوری کانسارهای فلزی آهن دار113101310312307 rocess ing of iron ores

Granular iron oreسنگ آهن دانه بندی شده213101310412308

Iron Lump(آگلومره)کلوخه سنگ آهن 313101310412317

Iron concentratesکنسانتره آهن413101310412309

Gammaهماتیت گاما513101310412312  hematite

Iron Pelletگندله آهن613101310412310

Pفرآوری کانسارهای غیر آهنی بجز کانی های اورانیوم و توریم713201320312341 rocess ing of ores  and precious  stones

Pفرآوری کانسارهای فلزات قیمتی813201320412342 rocess ing of precious  metal ores

Pکنسانتره پالتین913201320512343 latinum concentrate

Gold concentrateکنسانتره طال1013201320512344

Sکنسانتره نقره1113201320512345 ilver concentrate

Pفرآوری کانسارهای حاوی آلومینیوم1213201320412346 rocess ing of aluminium ores

Alunite concentrateکنسانتره آلونیت1313201320512347

Bauxite concentrateکنسانتره بوکسیت1413201320512348

Nepheline syenite concentrateکنسانتره نفلین سینیت1513201320512380

Pفرآوری کانسارهای حاوی سرب و روی1613201320412349 rocess ing of plumb and zinc ores

Zinc concentrateکنسانتره روی1713201320512350

Lead concentrateکنسانتره سرب1813201320512351

Pفرآوری کانسارهای حاوی کروم1913201320412352 rocess ing of chromium ores

Kermit granulatedکرومیت دانه بندی شده2013201320512353

Kermit concentrateکنسانتره کرومیت2113201320512354

Pفرآوری کانسارهای حاوی مس2213201320412355 rocess ing of copper ores

Copper concentrateکنسانتره مس2313201320512356

oxide copper concentrateکنسانتره مس اکسیدی2413201320612381

sulfide copper concentrateکنسانتره مس سولفیدی2513201320612382

Pفرآوری کانسارهای حاوی منگنز2613201320412357 rocess ing of manganese ores

Manganese concentrateکنسانتره منگنز2713201320512358

Pفرآوری کانسارهای حاوی آنتیموان2813201320412383 rocess ing of antimony ore

Antimony concentrateکنسانتره آنتیموان2913201320512360

Pفرآوری کانسارهای حاوی نیکل3013201320412384 rocess ing of nickel ore

Zirconiaکنسانتره نیکل3113201320512361  concentrate

processفرآوری کانسارهای حاوی تیتانیوم3213201320412385 ing of titanium ore

Tکنسانتره تیتانیوم3313201320512362 itanium concentrate

processفرآوری کانسارهای حاوی مولیبدن3413201320412386 ing of molybdenum ore

Molybdenum concentrateکنسانتره مولیبدن3513201320512363

Pفرآوری کانسارهای حاوی تنگستن3613201320412387 rocess ing of tungsten ore

Tungsten concentrateکنسانتره تنگستن3713201320512364

Pفرآوری کانسارهای حاوی جیوه3813201320412389 rocess ing of mercury ores



mercury concentrateکنسانتره جیوه3913201320512390

Fانواع شمش فلزات آهنی4027102710312455 errous  metal ingots

Carbon steel ingotsانواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی4127102710412456

Not alloyed steel bilets(حاصل از فرآیند ذوب)بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی 4227102710512457

Not alloyed steel blooms(حاصل از فرآیند ذوب)بلوم فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی 4327102710512458

Not alloyed steel s(حاصل از فرآیند ذوب)اسلب فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی 4427102710512459 labs

Not alloyed steel biletsبیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی حاصل از نورد اسلب4527102710512551

Sانواع شمش فوالد زنگ نزن4627102710412460 tainless  steel ignots

S(حاصل از فرآیند ذوب)بیلت فوالد زنگ نزن  4727102710512461 tainless  steel billet

S(حاصل از فرآیند ذوب)اسلب فوالد زنگ نزن 4827102710512462 tainless  steel s labs

S(حاصل از فرآیند ذوب)بلوم فوالد زنگ نزن 4927102710512463 tainless  steel blooms

Alloyed steel ingotsانواع شمش فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن5027102710412464

Alloyed steel bilets(حاصل از فرآیند ذوب)بیلت فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن 5127102710512465

Alloyed steel s(حاصل از فرآیند ذوب)اسلب فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن 5227102710512466 labs

Alloyed steel blooms(حاصل از فرآیند ذوب)بلوم فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن 5327102710512467

Other ferrousسایر انواع شمش فلزات آهنی طبقه بندی نشده در جای دیگر5427102710412468  metal ingots

Cast iron ingotsشمش چدن5527102710512469

Iron and steel raw productمحصوالت خام آهنی و فوالدی5627102710312489

Pانواع چدن خام5727102710412490 ig iron types

P(غیر آلیاژی)چدن خام 5827102710512491 ig iron

Sچدن اشپیگل5927102710512492 piegeleisen pig iron

Sانواع آهن اسفنجی6027102710412493 pongy ferrous  products

Sآهن اسفنجی خام به روش گرم6127102710512532 ponge iron

cold briquetted Ironآهن اسفنجی به شکل بریکت به روش سرد6227102710512553

Hot briquetted Ironآهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم6327102710512495

Sآهن اسفنجی به شکل گندله و کلوخه به روش گرم6427102710512494 ponge Iron lump

Aluminum sectionsانواع مقاطع آلومینیومی6527202720412393

1000Non alloy aluminum sectionsمقاطع آلومینیومی سری 6627202720512394

2000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 6727202720512395

3000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 6827202720512512

4000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 6927202720512513

5000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 7027202720512514

6000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 7127202720512515

7000Aluminum alloy sectionsمقاطع آلومینیومی سری 7227202720512516

Non ferrousانواع شمش فلزات غیر آهنی7327202720312455  metals  ingot

Copper ingotانواع شمش مس7427202720412460

Copper ingotشمش مس7527202720512461

Brassشمش برنج7627202720512462  ingot

Bronze ingotشمش برنز7727202720512463



Other copper alloysشمش سایر آلیاژهای مس طبقه بندی نشده در جای دیگر7827202720512464  ingot not elsewhere class ified

Aluminum ingotانواع شمش آلومینیومی7927202720412465

1000Aluminum 1000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8027202720512466

2000Aluminum 2000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8127202720512467

3000Aluminum 3000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8227202720512468

4000Aluminum 4000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8327202720512469

5000Aluminum 5000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8427202720512470

6000Aluminum 6000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8527202720512471

7000Aluminum 7000 seriesانواع شمش آلومینیوم سری 8627202720512472

Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی8727202720412577 labs

1000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 8827202720512598 labs

2000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 8927202720512597 labs

3000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 9027202720512596 labs

4000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 9127202720512595 labs

5000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 9227202720512594 labs

6000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 9327202720512593 labs

7000Aluminium sانواع اسلب آلومینیومی سری 9427202720512592 labs

Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی9527202720412576

1000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 9627202720512584

2000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 9727202720512583

3000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 9827202720512582

4000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 9927202720512581

5000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 10027202720512580

6000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 10127202720512579

7000Aluminium biletsانواع بیلت آلومینیومی سری 10227202720512578

*انواع تی بار آلومینیومی10327202720412575

*1000انواع تی بار آلومینیومی سری 10427202720512591

*2000انواع تی بار آلومینیومی سری 10527202720512590

*3000انواع تی بار آلومینیومی سری 10627202720512589

*4000انواع تی بار آلومینیومی سری 10727202720512588

*5000انواع تی بار آلومینیومی سری 10827202720512587

*6000انواع تی بار آلومینیومی سری 10927202720512586

*7000انواع تی بار آلومینیومی سری 11027202720512585

Non ferrousانواع شمش سایر فلزات غیر آهنی طبقه بندی نشده در جای دیگر11127202720412473  metals  ingot not elsewhere class ified

Lead ingot from oreشمش سرب از مواد خام11227202720512474

Lead ingot from scrapشمش سرب از ضایعات11327202720512528

Rhenium ingotsشمش رنیوم11427202720512606

Zinc ingotشمش روی11527202720512475

Indium ingotsشمش ایندیوم11627202720512605



Nickel ingotشمش نیکل11727202720512476

Magnesium ingotشمش منیزیم11827202720512477

Cadmium ingotشمش کادمیوم11927202720512511

*شمش کروم12027202720512530

*شمش مولیبدن12127202720512531

Tشمش تیتانیوم12227202720512557 itanium Ingot

*شمش قلع12327202720512532

*شمش آنتیموان12427202720512559

*شمش کبالت12527202720512533

*شمش آلیاژی پایه کبالت12627202720512534

*شمش آلیاژی پایه نیکل12727202720512544

*شمش آلیاژی پایه سرب12827202720512555

Pشمش و خمیر فلزات قیمتی12927202720412456 recious  metals  ingot and paste

Gold ingotشمش طال13027202720512457

Sشمش نقره13127202720512458 ilver ingot

Pشمش پالتین13227202720512459 latinum ingot

Copper cathodeمس کاتدی13327202720412481

Aluminium pasteخمیر آلومینیوم13427202720412572

Copper blisبلیستر مس13527202720512496 ter

Aluminaآلومینا13627202720512509

anode and cathode from non-ferrousآند و کاتد از فلزات غیر آهنی13727202720412568  metals

Lead cathode and anodeآند و کاتد سربی13827202720512569

Copper anodeآند از مس13927202720412480

zinc anode and cathodeآند و کاتد از روی14027202720412540

*.آند از روی14127202720512550

aluminum anodeآند از آلومینیوم14227202720512549

Magnesium anodeآند از منیزیم14327202720512548

Tآند تیتانیوم برای حفاظت کاتدی14427202720512604 itanium anode for cathodic  protection










