
جمع ارزش دالرینام فارسی کاالHSکد کشور مقصد کاالکد گمرکیرديف
جمع کل وزن 

ناخالص
1655058500احشاء2071430تايلند150100

3883751442000احشاء2071430ويتنام250100

980029100احشاء2071430هنگ کنگ350100

2030059600احشاء2071430ويتنام450200

3022900امارات متحده عربي550300
حلوا , تازه يا سردکرده باستثنای فلتان , ساير ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان- ماهیان
270600384000

3022900امارات متحده عربي650100
حلوا , تازه يا سردکرده باستثنای فلتان , ساير ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان- ماهیان
2720032000

3027200امارات متحده عربي750300
 Pangasius spp., silurus., clarias)گربه ماهي 

spp., lctalurus spp.) باستثنای جگر ماهي ، تخم ماهي
2700064000

3032400امارات متحده عربي850300
 Pangasius spp. Silurus spp. Clarias)گربه ماهي 

spp. Lctalurus spp) يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي
3000025080

3032600چین950100
يخ زده باستثنای جگر وتخم  (Anguilla spp)مارماهي 

ماهي
180135247190

2340054260- -ساير 3033900تايلند1050100

2500025080ساير3034900امارات متحده عربي1150300

1170027660ـ ـ ساير3035900تايلند1250100

3038900سريالنکا1350100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2058021200

3038900امارات متحده عربي1450200
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
3331125980

3038900امارات متحده عربي1550100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
3584054610

3038900چین1650100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1001584928710

3038900امارات متحده عربي1750300
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2500025080



3038900چین1850200
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
3120028010

3038900مالزی1950100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
4288652660

3055900امارات متحده عربي2050200
باستثنای ماهي )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 

(روغن 
720018000

7706440000.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2150300

13699275470.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2250100

4620027000.ساير انواع میگو3061700عمان2350200

10602129280.ساير انواع میگو3061700هند2450100

17838879333.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2550200

5440064000خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2650300

3508427570گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300چین2750100

229989495ياپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربي2850300

36627.0324800سايرپنیر هاکه در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربي2950100

36627.0324800(Rosos)گل های رز6031100امارات متحده عربي3050100

6899428485- ---ساير 6039000امارات متحده عربي3150300

41537093520- ---ساير 6039000چین3250100

6042020امارات متحده عربي3350300
ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله 

(Lichens) تازه به استثنای الکي بامبو وبرگ های زنبق
229989495

155970461694تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3450300

99205391500تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3550200

97403529585تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان3650200

818723876تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان3750200

312257881060تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3850200

423318000گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي39699283

703618600گوجه فرنگي زراعي7020010عمان40

17898675814041گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4150300

195896446500گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4250200

119838391748گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4350300

2427368276گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4450200

927022390گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي45

753421000گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي46698768

4211101436423گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان4750200

17771344279147گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4850200

32022104198گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4950300



789519100گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان5050300

167017913گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان515020

66740166200(cherry)گوجه فرنگي گیالسي 7020030امارات متحده عربي5250300

91103400415پیاز7031010امارات متحده عربي5350300

49396197110پیاز7031010امارات متحده عربي5450200

145850798320پیاز7031010عمان5550200

36627.0324800---موسیر 7031020امارات متحده عربي5650100

1783824550سیر7032000امارات متحده عربي5750300

2516945000سیر7032000امارات متحده عربي5850200

3122043060سیر7032000عمان5950200

40901104321تره فرنگي وسايرسبزيجات سیرگونه7039000امارات متحده عربي6050300

81065404672(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان6150300

170016000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان62

2768631180618(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان6350200

4978372078084(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي6450300

4862861762887(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي6550200

7049000عمان6650200
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
159257779998

7049000امارات متحده عربي6750300
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
65478307545

7049000امارات متحده عربي6850200
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
78131317796

7049000عمان6950300
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
54283273460

1285749493تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي7050300

196910000تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي715020

58945188245تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي7250200

11231094939494ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي7350300

2382181145203ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان7450300

3935111510359ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان7550200

6552402226700ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي7650200

49266233790تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي7750300

26131125448تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000عمان7850200

23966136000تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان79502000



73649322080تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان8050200

41159230220تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي8150300

130668319300تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي8250200

141982580473تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي8350300

563718000تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي8450200

1680678120تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان8550300

79392356487تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان8650200

7082000امارات متحده عربي8750200
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
735330500

7082000امارات متحده عربي8850300
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
1274669900

7082000عمان8950200
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
657342705

7089000امارات متحده عربي9050300
که درجای ديگری ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مذکور يا مشمول نباشد
79878342627

7089000امارات متحده عربي9150200
که درجای ديگری ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مذکور يا مشمول نباشد
1282755052

185603793214تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي9250300

78049248140تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي9350200

31284136716تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان9450200

979835735تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان9550300

655132900تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي9650300

2674466580تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي9750200

517417092تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000عمان9850200

Pimenta39318162557 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان9950300

Pimenta3152861167938 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي10050300

Pimenta3490291016737 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي10150200

Pimenta224879981654 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان10250200

104309520860کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي10350300

97888289500کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي10450200



128172685356کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان10550200

58770215375ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي10650300

877318072ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900عمان10750200

107418280800ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي10850200

282010000يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي10950200

7108000عمان11050200
که در جای ديگری مذکور يا مشمول , يخ زده , سايرسبزيجات 

نباشد
1870487655

4174267000ـ ـ ـ سیر7129010امارات متحده عربي11150200

36627.0324800ساير7129090امارات متحده عربي11250100

4599618990ساير7129090امارات متحده عربي11350300

11441113200تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند11450603

62677573980تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند11550100

36627.0324800تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربي11650100

36627.0324800شاه بلوط ها در درون پوسته تازه يا خشک8024100امارات متحده عربي11750100

12960012790مغزپسته8025030هند11850100

1610955263550پسته با پوست8025100هند11950100

20250025100پسته با پوست8025100هند12050603

11200022500پسته با پوست8025100چین12150100

23760023760پسته بدون پوست دوم8025210هند12250100

1995055650خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آفريقای جنوبي12350100

138312284658خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي12450300

2752626760خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند12550100

1545314790خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند12650200

2485224525خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي12750200

2825027000خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي12850300

453489446716خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند12950100

1429245810خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند13050100

1580620220خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060تايلند13150100

883125230-- --ساير 8041090عمان13250100

229989495انجیر خشک8042010امارات متحده عربي13350300

13132841040انجیر خشک8042010هند13450100

319515000انجیر تازه ----8042020امارات متحده عربي13550300

36627.0324800لیموخشک ---8055010امارات متحده عربي13650100

8059000امارات متحده عربي13750100
که درجای ديگری مذکور , تازه يا خشک کرده , ساير مرکبات 

يا مشمول نباشد
36627.0324800

2117864739ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13850300

1872742590ا نگور تازه8061000عمان13950200

3625588310ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي14050200

381216000ا نگور تازه8061000عمان141502000

2090020060(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030تايلند14250100



2640025000(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي14350200

130691123762(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي14450300

373588246413(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي14550300

85005250(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي14650300

6035037630(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070تايلند14750100

7611501634890تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14850200

6678623012909تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14950300

512225635تازه, هندوا نه 8071100کويت15050300

8621963187171تازه, هندوا نه 8071100عمان15150200

43832230360تازه, هندوا نه 8071100عمان15250300

41368184415تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان15350300

3599111513405تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان15450200

4546562148920تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي15550300

250901594653تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي15650200

688023400تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي157913571

161517.81630204تازه, سیب 8081000هند15850100

74321140100تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15950200

41970135755تازه, سیب 8081000عمان16050200

470822100تازه, سیب 8081000هند16150200

507923800تازه, سیب 8081000هند16230200

48191171268تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي16350300

2489381426تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي16450300

50817223620تازه,زردآلو 8091000عمان16550200

1577216280تازه,زردآلو 8091000هند16650100

98062111531تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي16750200

415616610تازه,زردآلو 8091000عمان16850300

144820480944ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي16950300

1820633000ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي17050200

73735338030ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان17150200

3892393068ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان17250300

1139826296تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي17350300

3126039989تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي17450200

374817169تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان17550300

49640244533تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان17650200

569913148تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي17750300

1117933410تازه, آلو و گوجه 8094000عمان17850200

49096000زرشک تازه8109020امارات متحده عربي17950300

36627.0324800عناب ---8109030امارات متحده عربي18050100



287417470توت فرنگي يخ زده8111000امارات متحده عربي18150300

8121000امارات متحده عربي18250200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
466144644670

8121000عمان18350200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
4498697205

8121000هند18460100
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
1725517250

196145خشک کرده,زردآلو 8131000امارات متحده عربي18550300

3000010600خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي18650300

14400051840خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي18750100

8140000امارات متحده عربي18850300
خشک کرده , يخ زده , تازه , پوست مرکبات يا پوست خربزه 

غیره... 
2514813070

9093190امارات متحده عربي18950100
تخم زيره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده 

برای غیرخرده فروشي
10000050200

10063000کانادا19050100
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا 

براق شده
2487115170

36627.0324800نشاسته گندم11081100امارات متحده عربي19150100

888649370هسته میوه نخل ومغز آن حتي خرد شده12071000امارات متحده عربي19250100

38270.823916ساير12079900اياالت متحده آمريکا19350100

127507921- - -اسپند 12119025امارات متحده عربي19450300

36627.0324800نعناع ---12119030امارات متحده عربي19550100

120002640گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي19650300

127507921ساير12119099امارات متحده عربي19750300

75003010ساير12119099تايوان19850100

49151990ساير12119099هند19950100

36627.0324800ساير12119099امارات متحده عربي20050100

229989495(چای ترش)رز چیني  ---12129940امارات متحده عربي20150300

2514813070.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربي20250300

4312323310ساير15029090امارات متحده عربي20310200

18069000امارات متحده عربي20450300
میله , تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای ديگر, ياقلم
20002600

19041000امارات متحده عربي20550300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
18041250

19041000امارات متحده عربي20610200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
30123250

19041000عمان20750200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
23462550

738836ويفل ها و ويفرها19053200امارات متحده عربي20810200



19059090امارات متحده عربي20950200
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای ,فطیر, غیره,سايرنان ها

خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای ديگر
54505710

20011000عمان21050100
محفوظ شده در سرکه يا در , (خیارترشي)خیار و خیارريز 

جوهرسرکه
585711350

2858446786رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي21150300

182367416080رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي21250100

16561985رب گوجه فرنگي20029010عمان21350200

20055900امارات متحده عربي21450300
بغیر از لوبیا  (vigna ، گونه phaseolusگونه )ساير لوبیا 

بصورت دانه
4665020683

2116827800ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي21550300

20071090امارات متحده عربي21650300
فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های 

گرمسیری
229989495

9184675828--- --ساير 20079990امارات متحده عربي21750300

20081900امارات متحده عربي21850300
ساير ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وساير 

دانه ها
229989495

2034024200سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي21950100

20093900عمان22050200
آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا 

20ز 
1276825480

20098990عمان22150100
کنسانتره موز، انبه ، گودا، )سايرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(پشن فروت ، لیچي
585711350

229989495ادامس بدون قند---21069085امارات متحده عربي22250300

21069090اياالت متحده آمريکا22350100
سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول 

نباشد
53703.246676

86486414016يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان22450200

22021000عمان22545301
که به آن , (همچنین آبهای معدني و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... شیرين کننده ,قند
2433048530

20886.1248170آبجوی غیرالکلي22029100مالزی22650100

25010010امارات متحده عربي22750200
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
4358230000

25010010امارات متحده عربي22850300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
226261061300

25010010هند22950100
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
45025090

25010010عمان23050200
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
19494889377

25010020هند23150100
برا ی (جدا سازی سديم ا ز کلر)نمک برا ی تغییرشیمیايي

تهیه سايرموا د
20804.51099210



4340243510(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي23250200

587493688325(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي23350300

10558527608ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند23450100

166378440ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند23550100

11744561800بنتونیت25081000امارات متحده عربي23650300

4013573380بنتونیت25081000هند23750100

161927010ا سیاب شده (باريت  )سولفات باريم طبیعي25111010امارات متحده عربي23850300

66772297530سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي23950300

25173سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي24050100

25132090امارات متحده عربي24150300
بیجاده طبیعي وساينده ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

های طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
9456175000

25151100عمان24250100
سنگهای مرمر و سنگهای ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ری 

گرفته شده
28514407340

5310.275860ـ ـ  ـ تراورتن25151120بحرين24350100

5310.275860مرمريت25151190بحرين24450100

1761.225160مرمريت25151190پاکستان24550100

1392999766مرمريت25151190امارات متحده عربي24650200

15916227370مرمريت25151190ايتالیا24750100

25151200امارات متحده عربي24850100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
1020068250

25151200چین24950100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
1977342824815

25161200ايتالیا25050100
سنگ بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر به صورت 

بلوک يا به شکل لوح مربع يا مربع مستطیل
168148040

25174900امارات متحده عربي25150100
ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(باستثنای مرمر)
460003993232

25174900امارات متحده عربي25250300
ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(باستثنای مرمر)
99811996206

1970834997347ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي25350100

49344ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي25450300

979487888520گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي25550300

1604523378320سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي25645303

4887824048سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي25750300



98098400پرلیت25301010سوريه25850100

22500301900کلرورکلسیم28272000امارات متحده عربي25915400

28332990چین26050100
ساير سولفاتها غیر از منیزيم ، آلومینیوم ، نیکل ، مس ، باريم ، 

کادمیوم، کبالت ، تیتانیوم، آهن ، جیوه
1890051840

53703.246676ساير عرقیات سنتي33019012اياالت متحده آمريکا26150100

39201090سوريه26250100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای ا 

تیلن غیرا سفنجي مستحکم نشده
1806012920

39211390امارات متحده عربي26350300
سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان های اسفنجي 

بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون اليه فلزی
1696350

25522320ساير - - -39231090امارات متحده عربي26450100

15621580ساير - - -39231090امارات متحده عربي26550300

39232990هند26650100
 لغايت 39231000ساير غیر از رديف های مشمول 

39232910
41202060

49504630ساير --39233090امارات متحده عربي26750100

39239090امارات متحده عربي26850300
 لغايت 39231000ساير غیر از رديفهای مشمول رديف های 

39239010
207205

16341692005ساير39241090عمان26950200

2897018650ساير39241090امارات متحده عربي27050300

10480033480ساير39241090امارات متحده عربي27150100

39249000اردن27250100
ا , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

ز موا د پالستیکي
84244680

39249000امارات متحده عربي27350200
ا , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

ز موا د پالستیکي
90006500

120003100درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پالستیکي39252000عمان27450200

39262090امارات متحده عربي27550300
به غیرا (همچنین ا نوا ع دستکش )سايرلباس ومتفرقات لباس 

ز مصارف پزشکي
37802600

51044680ساير ----39269099امارات متحده عربي27650200

51803035غیرا سفنجي, کف پوش و پادری ا زکائوچوی ولکانیزه 40169100امارات متحده عربي27750300

699162کیف دست ساز - - -42021110امارات متحده عربي27850300

1080018432.ساير زغالهای چوب حتي بهم فشرده 44029000عمان27990100

44182019عمان28050200
در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بری 

به غیرازصنايع دستي(بانقش گردان ومنحني )
120003100

5851016900.حصیرها ،پوشش کف وپرده ها ازبامبو 46012100عمان28150200



4104.حصیرها ،پوشش کف وپرده ها ازساير مواد گیاهي غیر مذکور 46012900قطر28250200

46019900امارات متحده عربي28350300
بسته شده بهم بصورت , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,رشته های موا زی يابافته شده
45592350

136140ساير48192090امارات متحده عربي28450300

57029200امارات متحده عربي28550300
ا زمواد نسجي سنتتیک , کف پوش های غیرمخملي باف

.يامصنوعي آماده مصرف
1404303

2710012100کف پوش از ساير مواد نسجي57029990امارات متحده عربي28650300

61069000امارات متحده عربي28750200
, کشباف ياقالب باف , زنانه يادخترا نه, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا هن

غیرمذکوردرجای ديگر,ا زسايرموا دنسجي
333264295

61099000عمان28850200
ا , کشباف ياقالب باف ,تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند

غیرمذکوردرجای ديگر,زسايرموا دنسجي
5500560

62069000عمان28950200
زنانه يادخترا نه ا زسايرموا , بلوزشمیزه,بلوز, پیرا هن

که درجای ديگرگفته نشده,دنسجي
5851016900

62144000امارات متحده عربي29050300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
1376649870

62144000امارات متحده عربي29115100
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
370082570

62149000امارات متحده عربي29250300
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسايرموا دنسجي غیرمذکوردرجای ديگر
144004800

2450511435-- --ساير63041190امارات متحده عربي29350300

64029900امارات متحده عربي29450300
ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, که درجای ديگرگفته نشده, کفش

.زکائوچوياپالستیک
43503200

64029900امارات متحده عربي29550200
ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, که درجای ديگرگفته نشده, کفش

.زکائوچوياپالستیک
149881980

31600171216سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي29650200

1344067530سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100پاکستان29750100

68022900امارات متحده عربي29850200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
2118621152040



68022900مکزيک29950100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
450022910

68022900عمان30050200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
84277264890

68022900عمان30150100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
315719640

68022900بحرين30250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
446123840

68022900امارات متحده عربي30350100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
52297266560

68022900قطر30450100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
854244310

1324824000---ساير 68029190امارات متحده عربي30550300

68029910هند30650100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
227415460

68029910بحرين30750200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
455326790

68029910عمان30850200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
32069202967

68029910بحرين30950100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
1241878210

68029910امارات متحده عربي31050100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
164624948315

68029910اسپانیا31150100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
1343990813

68029910امارات متحده عربي31250200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
90890517720



68029910امارات متحده عربي31350300
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکي نشده
981073300

68029990امارات متحده عربي31450100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
40575269740

68159990امارات متحده عربي31550100
سايرا شیاساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غیرمذکور در 

جای ديگر
352523690

69072200عمان31650200
 10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 

درصد
288357860

832551000ساير69074090عمان31750200

1348121470.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي31850100

1942013440(به استثنای چیني )اشیاءسرامیکي که درجای ديگر ذکر نشده 69149090امارات متحده عربي31920306

70131000امارات متحده عربي32050100
سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، 

آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلي يامقاصد مشاب
10480033480

70134990عمان32150200
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005خطي نه بیش از 
3895031000

70182010عمان32250100
دا نه های ريزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز يک 

میلیمتربیشترنباشد جهت ا يمني جاده ها
934275750

72031000چین32350800
محصوالت آهني حاصل ا زا حیاءمستقیم کلوخه های معدني 

به شکل توده ، گلوله وحبه واشکال همانند, آهن
8750000

72071200اندونزی32450800

دا را ی کمترا ,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای , کربني%25ز

ديگ

26274000

72071200ايتالیا32550800

دا را ی کمترا ,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای , کربني%25ز

ديگ

11614590

73090000عمان32650200
ا زچدن ،آهن ياا ,(غیرا زبرا ی گاز)... منبع, مخزن

لیتر بدون دستگاههای مکانیک300باگنجايش بیش ا ز,زفوالد
174008075

73121090امارات متحده عربي32750300
عايق ,سايرمفتولهای به هم تابیده طناب وکابل ا زا هن يافوالد

نشده برا ی مصرف برق
1925011450

77229680ا جاق گازرومیزی توکار73211120عمان32850200



74181010امارات متحده عربي32950300
اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء 

وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي
699162

2516014800.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000عمان33050200

6359916280ساير76151090امارات متحده عربي33150100

2789112444ساير76151090امارات متحده عربي33250300

83040000عمان33350200
ياملزومات وتجهیزا ت میزکارا ... قفسه جای فیش,قفسه بايگاني

.زفلزمعمولي
160009500

83089000عمان33450200

دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک , سايرچفت وبست

چفت وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره 

،منجوق و

109254600

83099020عمان33550100
درب آسان باز شوی آلومینیومي برای قوطي های رديف 

76129020
4105516180

84039090امارات متحده عربي33650300
سايرا جزا وقطعات ديگهای ا ب گرم حرا رت مرکزی 

غیرمذکوردرجای ديگر
139002800

83982580برای موتورهای اتوبوس و میني بوس و کامیون و کامیونت84099960اردن33750100

10000940غیربرقي(همچنین زباله سوزها)کوره های صنعتي ياآزمايشگاهي84178000هلند33850100

5585930يخچالهای خانگي غیر از تراکمي84182900هلند33950100

84224000هند34050100
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای ديگر
54206730

84369100امارات متحده عربي34150300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا 

جوجه کشي وجوجه پروری
30363000

84381000امارات متحده عربي34250200
بیسکويت سازی , ماشین آالت نانوايي يانان شیريني پزی

وماشین آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
91002600

84386000عمان34350100
میوه های ,ماشین آالت ودستگاههابرا ی آماده کردن میوه ها

سخت پوست ياسبزيجات
81981170

84388000امارات متحده عربي34450300
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتي غذاهايا 

غیرمذکوردرجای ديگر,نوشابه ها
700350

174008075ماشین های صندوق ثبات غیر از دستگاههای کارت خوان84705090عمان34550200

160009500.مخلوط کن های بتون ومالط84743100عمان34650200

84798990امارات متحده عربي34750100
ساير ماشینها و دستگاههای مکانیکي با کار خاص 

غیرمذکوردرجای ديگر
76752620



85153190عمان34850200
سايرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتريکي 

تمام ياقسمتي خودکارغیرمذکوردرجای ديگر
832551000

85166000عمان34950200
کباب , حلقه های جوش آورنده آب,منقل ها,فرها ،خوراکپزها

پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک
77229680

832551000(غیرا زنوع مسي)سیم برا ی سیم پیچي85441900عمان35050200

94034000عمان35150200
مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر 

میگیرند
2637011065

84882500- ----ساير 94038900امارات متحده عربي35250300

51803035-----ساير 94049090امارات متحده عربي35350300

245235000ساير ---95030080عمان35450200

699162شطرنج چوبي خاتم ---95049030امارات متحده عربي35550300

96140000امارات متحده عربي35650300
پیپ وچوب - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگار يا سیگارت وقطعات مربوطه
21721180


