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

ناخالص

243226885300احشاء2071430ويتنام150100

700029380احشاء2071430تايلند250100

3022900امارات متحده عربي350300
تازه یا سردکرده باستثنای , سایر ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان- حلوا ماهیان, فلتان 
89077154000

3024700امارات متحده عربي450100
باستثنای جگر  (xiphias glading)نیزه ماهی 

ماهی ، تخم ماهی
2908824260

3032600چین550100
یخ زده باستثنای جگر  (Anguilla spp)مارماهی 

وتخم ماهی
139619193180

2340054480- -ساير 3033900تايلند650100

7500075240سایر3034900امارات متحده عربي750300

2250052910ـ ـ سایر3035900تايلند850100

3038900تايلند950100

سایر سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در 

 یخ زده به غیر 030384، 030383، 030382ردیف 

از جگر وتخم ماهی

6513878820

3038900چین1050100

سایر سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در 

 یخ زده به غیر 030384، 030383، 030382ردیف 

از جگر وتخم ماهی

425800394800

3038900ويتنام1150100

سایر سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در 

 یخ زده به غیر 030384، 030383، 030382ردیف 

از جگر وتخم ماهی

2651953450

3055900امارات متحده عربي1250200
دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 

(باستثنای ماهی روغن )
1474234944

3055900سريالنکا1350100
دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 

(باستثنای ماهی روغن )
1489635570

15450578970.سایر انواع میگو3061700عمان1450100

375380210450.سایر انواع میگو3061700چین1550100

233963.2120000.سایر انواع میگو3061700روسیه1650200

467521252440.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي1750300

729579306445.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي1850200

19592880560.سایر انواع میگو3061700عمان1950200

396619160660.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي2050100

4107767000خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2150300

2800448- - -ساير 3063690عمان2250200

3001228200گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300چین2350100

4331029250گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300تايلند2450100

4061000امارات متحده عربي2550300
یاپنیرحاصل ا زآب  (نگرفته یانبسته)پنیرتازه 

پنیروکشک
462723417

4069000امارات متحده عربي2650100
سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول 

نباشد
2278023050

4069000امارات متحده عربي2750200
سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول 

نباشد
95175008

3879528310عسل طبیعی4090000بحرين2850100

5040000ويتنام2950100
, تازه,بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهی, روده

کامل یاقطعه, یادودی..., سردکرده
4344029000

2853753790(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان3015200



550022200(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090امارات متحده عربي3115200

50882.7428520(Rosos)گل های رز6031100بحرين3250100

2278023050(Rosos)گل های رز6031100امارات متحده عربي3350100

138003700(Rosos)گل های رز6031100امارات متحده عربي3450300

57240265800تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3550200

99443522745تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان3650200

196075785560تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3750300

604921820تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان3850300

293735738000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربي3950200

531218000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربي405200

178666626230گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4150300

1431335200گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4250200

1003524800گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4350100

4334590.4812954571گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4450300

1003024768گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4550200

241926671800گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4650200

14656643666365گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4750200

3208171019225گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4850300

1056922300گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4950200

7929692587215گوجه فرنگي گلخانه اي7020020عمان5050200

188405492899(cherry)گوجه فرنگي گیالسي 7020030امارات متحده عربي5150300

296021900پیاز7031010امارات متحده عربي5250100

1406944305پیاز7031010عمان5350300

38550173000پیاز7031010امارات متحده عربي5450200

157016682010پیاز7031010امارات متحده عربي5550300

2277011051083پیاز7031010عمان5650200

1224623000سیر7032000امارات متحده عربي5750200

68584178490تره فرنگی وسایرسبزیجات سیرگونه7039000امارات متحده عربي5850300

906335.963639212(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي5950300

3839571492100(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي6050200

204841902893(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان6150200

39105193716(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان6250300

7049000عمان6350300
و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

تازه یا سرد کرده,
89506400540

7049000امارات متحده عربي6450200
و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

تازه یا سرد کرده,
101061362380

7049000عمان6550200
و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

تازه یا سرد کرده,
6903592582413

7049000امارات متحده عربي6650200
و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

تازه یا سرد کرده,
434218045

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

تازه یا سرد کرده,
2933341306048



103395416898تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي6850300

289817833تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان6950200

58046200000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي7050200

7051900امارات متحده عربي7150200
باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 

ساالدی(
2497001013000

7051900امارات متحده عربي7250300
باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 

ساالدی(
1654747.486958652

7051900عمان7350300
باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 

ساالدی(
3562491881867

7051900عمان7450200
باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 

ساالدی(
3297681327620

20074102480تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربي7550300

1151639810تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000عمان7650200

7069000عمان7750200
تازه ,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 

یا سردکرده
202768716910

7069000امارات متحده عربي7850300
تازه ,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 

یا سردکرده
81887386785

7069000عمان7950300
تازه ,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 

یا سردکرده
2084665095

3882871589193تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان8050200

4386621759709تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربي8150300

1005743740تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان8250300

100493300118تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربي8350200

7082000امارات متحده عربي8450300
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_x000D_
2014690630

7089000امارات متحده عربي8550300
که ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
63461251404

3773441515728تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي8650300

2243886330تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان8750300

248821677300تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان8850200

57325172230تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي8950200

56721261060تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي9050300

299517000تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000عمان9150300

7095100امارات متحده عربي9250200
تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس , قارچ 

(Agaricus )
1921550100

Pimenta793646.962727608 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي9350300

Pimenta7196882787036 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان9450200

Pimenta25259109580 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان9550300

Pimenta110751352100 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي9650200

5012371824728كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی7099300عمان9750200



31549104560كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی7099300عمان9850300

3411741433573كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربي9950300

118313362675كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربي10050200

94396296380سایر سبزیجات تازه یا سرد كرده7099900امارات متحده عربي10150200

275575854548سایر سبزیجات تازه یا سرد كرده7099900امارات متحده عربي10250300

30181111810---ساير7104090امارات متحده عربي10350300

7114000امارات متحده عربي10450300
محفوظ شده به طور , (خیارریز)خیار و خیارترشی 

موقت
105509670

7114000بحرين10550100
محفوظ شده به طور , (خیارریز)خیار و خیارترشی 

موقت
3879528310

1090347812پیاز7122000امارات متحده عربي10650300

127206.8571300ساير7129090بحرين10750100

24593700ساير..7132090امارات متحده عربي10850300

56975171258تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند10950100

14746116989.5تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند11050603

8023100امارات متحده عربي11150300
تازه یا خشک , گردوی معمولی با پوست سخت 

کرده
627624395

8023200امارات متحده عربي11250300
تازه یا , گردوی معمولی بدون پوست سخت 

خشک کرده
336316107

37498659930پسته با پوست8025100هند11350100

11750025100پسته با پوست8025100امارات متحده عربي11450602

2472500451800پسته با پوست8025100چین11550100

2411726170پسته بدون پوست دوم8025210مالزي11650100

702007150پسته بدون پوست دوم8025210هند11750601

35640035640پسته بدون پوست دوم8025210هند11850100

1808848920خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند11950100

204298246890خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند12050100

5472554054ربي8041025هند12150100

100280100520خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند12250605

69725116730428خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند12350100

681877656650خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي12450300

1825023960خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند12515100

133086416727خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند12650100

3549051340-- --ساير 8041090هند12750100

1411025900-- --ساير 8041090امارات متحده عربي12850300

1825023960-- --ساير 8041090هند12915100

991038319320انجیر خشک8042010چین13050100

8615718545انجیر خشک8042010امارات متحده عربي13150300

5036.4816880ساير ----8042090امارات متحده عربي13250300

1098460000---ساير8055090عمان13350200

935724000ا نگور تازه8061000هند13450100

205802466175ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13550200

167756.48418102ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13650300

2571856900ا نگور تازه8061000عمان13750200

1342026850(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030مالزي13850100



254565213030(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13950300

432396293806(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربي14050300

1342026850(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060مالزي14150100

205769128947(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربي14250300

1226766185تازه, هندوا نه 8071100عمان14350300

302024670000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14450200

6679872421775تازه, هندوا نه 8071100عمان14550200

5378392349073تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14650300

139304682174تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان14750300

6873553292486تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14850300

256718779221تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14950200

7373062721303تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان15050200

1536343705تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15130200

108068544820تازه, سیب 8081000عمان15250300

43965212820تازه, سیب 8081000هند15350100

4167601583762تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15450300

4006541465410تازه, سیب 8081000عمان15550200

94801283530تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15650200

1274317045گالبیها8083000هند15750100

857417081گالبیها8083000امارات متحده عربي15850300

602120000تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي15950200

42455122000تازه,زردآلو 8091000عمان16050200

1160837307تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي16150300

25441.3714260سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900بحرين16250100

7530987452سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900هند16350100

188115.48471087سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي16450300

379767.44830380تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي16550300

555621780تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان16650300

87895233500تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان16750200

60032149400تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي16850200

150383202064تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000هند16950100

1076233440تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي17050300

370684410970تازه, آلو و گوجه 8094000هند17150100

1003819000تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي17250200

8103000امارات متحده عربي17350300
انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی 

خوشهای تازه
994226680

28540109825انار تازه8109010امارات متحده عربي17450300

25441.3714260زرشک تازه8109020بحرين17550100

8119000امارات متحده عربي17650300
یخ زده , سایر میوه ها و میوه های سخت پوست 

که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد, 
10568038018



8129000امارات متحده عربي17750100
موقت محفوظ شده 081210ا نوا ع میوه غیرا ز

بالفاصله غیرقابل خوردن بهمان حالت
2278023050

14076049075خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17850300

8134000امارات متحده عربي17950300
سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری 

مذکور یا مشمول نباشند
336316107

9092290امارات متحده عربي18050300
تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته 

بندی آماده برای غیرخرده فروشی
1558019514

9093190امارات متحده عربي18150100
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته 

بندی آماده برای غیرخرده فروشی
9800050000

9109911امارات متحده عربي18250300
اویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده 

.فروشی 
140702115

9109919امارات متحده عربي18350300
سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته 

.بندی آماده برای خرده فروشی 
1872272

25441.3714260سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر9109990بحرين18450100

25441.3714260نعناع ---12119030بحرين18550100

1872272گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي18650300

138003700سایر12119099امارات متحده عربي18750300

50882.7428520سایر12119099بحرين18850100

440011260سایر12119099چین18950100

14002100.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربي19050300

750015200پوست گردو، بادام، پسته، فندق ---14049050امارات متحده عربي19150300

15161000امارات متحده عربي19250100
چربیها و روغن های حیوا نی و ا جزا ء آنها 

غیره,هیدروژنه شده ,
996733840

16041400امارات متحده عربي19350300
لیستائو , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 

(بااستثنای قیمه شده )بونیت 
6451218547

64365026سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربي19450300

18069000امارات متحده عربي19550300
, به صورت غیرا زبلوک,حاوي کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجاي ديگر, میله ياقلم, تخته
20002600

18069000عمان19650200
, به صورت غیرا زبلوک,حاوي کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجاي ديگر, میله ياقلم, تخته
1692911225

19041000امارات متحده عربي19710200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا 

دن بدست آمده باشند
2826.242978.1

19041000امارات متحده عربي19850300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا 

دن بدست آمده باشند
14941786

19041000کويت19950100
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا 

دن بدست آمده باشند
366006110

19053100امارات متحده عربي20050300
بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا 

فزوده ا ند
627624395

19053100عمان20150200
بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا 

فزوده ا ند
1692911225

738.41798.8ویفل ها و ویفرها19053200امارات متحده عربي20210200

19059090امارات متحده عربي20310200

خمیربرا ی الک ,فطیر, غیره,سایرنان ها

ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای 

دیگر

2826.242978.1



20011000امارات متحده عربي20450300
محفوظ شده در , (خیارترشی)خیار و خیارریز 

سرکه یا در جوهرسرکه
4220038680

20019000امارات متحده عربي20550100

سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی 

نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر 

سرکه بغیر ازخی

1299422390

105045235883رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربي20650100

20059900امارات متحده عربي20750300
ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغیر از 

جوانه بامبو
1632025440

2250027500--- --ساير 20079990امارات متحده عربي20850300

57298110--- --ساير 20079990مالزي20950100

3387221272سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي21050300

20093900امارات متحده عربي21150300
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس 

20بریکس بیش ا ز 
1199025000

21069090امارات متحده عربي21250300
سایرفرآورده های غذا یی که در جای دیگر مذکور 

یا مشمول نباشد
111168225.2

22021000امارات متحده عربي21345301
که , (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... شیرین کننده ,به آن قند
2384649512

1342026850آبجوی غیرالکلی22029100مالزي21450100

2332824460سایر--------22029990امارات متحده عربي21550100

2411726170سایر--------22029990مالزي21650100

22060000امارات متحده عربي21750300

مثالشرا ب )سایرنوشابه هایتخمیرشده 

هیدرومل "perry",شرا ب گالبی" cider",سیب

مخلوطهانوشابه ها,(

462723417

23011000امارات متحده عربي21850100
نامناسب برا ی خورا , ا زگوشت, زبره و حبه, آرد

تفاله چربیهای حیوا نی, ک ا نسان
1468849040

25010010قطر21950100
ا زجمله نمک آماده برا ی )نمک معمولی

(سرسفره ونمک تقلیب شده 
2134100000

25010010امارات متحده عربي22050200
ا زجمله نمک آماده برا ی )نمک معمولی

(سرسفره ونمک تقلیب شده 
2169100000

25010010امارات متحده عربي22115401
ا زجمله نمک آماده برا ی )نمک معمولی

(سرسفره ونمک تقلیب شده 
2930162920

25010010امارات متحده عربي22250300
ا زجمله نمک آماده برا ی )نمک معمولی

(سرسفره ونمک تقلیب شده 
326031527600

25010020هند22350100
جدا سازی سدیم ا ز )نمک برا ی تغییرشیمیایی

برا ی تهیه سایرموا د(کلر
2676128920

25010030امارات متحده عربي22450300
شامل )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی

(خالص شده 
82557.94817000

25010030امارات متحده عربي22550200
شامل )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی

(خالص شده 
5616282000

25010030هند22650100
شامل )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی

(خالص شده 
15871793585

2712135810سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند227501003

356041782870سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند22850100

67200کائولن25070010امارات متحده عربي22950100

228081102680بنتونیت25081000امارات متحده عربي23050300

18927080بنتونیت25081000هند23150100



1024001596487بنتونیت25081000امارات متحده عربي23250100

84540000بنتونیت25081000چین23350100

25726382860سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي23450100

472981270سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي23550300

25132090امارات متحده عربي23650300

بیجاده ,سنگ سنباده طبیعی,ریگ سنباده ها

طبیعی وساینده های طبیعی کارشده یابه صورت 

قطعات منظم

785790000

31297173860ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي23750200

483669100ـ ـ  ـ تراورتن25151120اسپانیا23850100

459565640ـ ـ  ـ تراورتن25151120هند23950100

10243146330ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي24050100

179725680ـ ـ  ـ تراورتن25151120ايتالیا24150100

483669100مرمریت25151190اسپانیا24250100

179725680مرمریت25151190ايتالیا24350100

20230288990مرمریت25151190عمان24450100

28170402420مرمریت25151190چین24550100

25151200اندونزي24650100

فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، 

 (Slabs)یا به شكل لوح  (Block)به صورت بلوك 

مربع یا مربع

156015860

25151210امارات متحده عربي24750100
سنگهای مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 

سانتی متر4
9079125700

25174900امارات متحده عربي24850100
ترا شه ها و پودرسنگ , (granules)دا نه دا نه ها

(باستثنای مرمر)ها 
727503895759

392997ا نیدریت; سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي24950100

6970ا نیدریت; سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي25050100

111643ا نیدریت; سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي25150300

33528000گچ ساختمان25202000عمان25250200

1500628754896.08گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي25350300

3162126713400سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي25445303

365076152سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي25550300

15000300000سیمان پورتلند سفید25232100عمان25615202

14102281030سیمان پورتلند سفید25232100عمان25745303

808501651639.997(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900عمان25850100

912001592767فلدسپار25291000امارات متحده عربي25950100

9342647ـ ـ ـ کنسانتره آهن26011150چین26050100

229522580سایر27149000امارات متحده عربي26150100

441325220---هیدرواکسید سديم به صورت پرک 28151110سوريه26250100

28125328440کلرورکلسیم28272000امارات متحده عربي26315400

203750000کربنات کلسیم28365000امارات متحده عربي26450300

82060رنگ ها بصورت مجموعه32131000عمان26550200

1755023440گالب استحصالی از گل محمدی33019011قطر26650100

39201090امارات متحده عربي26750300
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز 

پلیمرهای ا تیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده
940880



39201090امارات متحده عربي26850100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز 

پلیمرهای ا تیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده
1489618620

39211100هند26950100
باریکه های ا , ورقه های نازک,ورق ها,صفحه ها

سفنجی ا ز پلیمرهای ا ستیرن
8471.685440

39219099سوريه27050100
ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازک 

ونوازازمواد پالستیکي غیر مذکور
2585050760

47201190ساير - - -39231090عمان27150100

3754815006ساير --39233090امارات متحده عربي27250200

3093817320ساير --39233090امارات متحده عربي27350100

855600ساير --39233090امارات متحده عربي27450300

39239090امارات متحده عربي27550300
ساير غیر از رديفهاي مشمول رديف هاي 

39239010 لغايت 39231000
3568024885

21823.515560سایر39241090امارات متحده عربي27650300

4417331462سایر39241090عمان27750200

39249000عمان27850100
لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر 

ا ز موا د پالستیکی, مذکور نیست 
1650015540

39249000امارات متحده عربي27950200
لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر 

ا ز موا د پالستیکی, مذکور نیست 
2684410769

39259000امارات متحده عربي28050300
سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور 

ا ز موا د پالستیکی,نباشد 
139016250

51604750ساير ----39269099بحرين28150100

58104300ساير ----39269099امارات متحده عربي28250200

667.9500ساير ----39269099امارات متحده عربي28350300

22893600ساير ----39269099عمان28450200

40169100امارات متحده عربي28550300
غیرا , کف پوش و پادری ا زکائوچوی ولکانیزه 

سفنجی
131008600

2455700سایر44101290امارات متحده عربي28650300

44151000امارات متحده عربي28750300
وظروف بسته بندی ..., قفسه, صندوقچه, صندوق

قرقره برا ی کابل ا زچوب, ا زچوب,همانند
3560930

44152000عمان28850200
صندوقی و سایرتخته های , پالت های ساده

حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب, بارگیری از چوب
300011500

46012900عمان28950200
حصیرها ،پوشش کف وپرده ها ازسایر مواد 

.گیاهی غیر مذکور 
90009960

46019900امارات متحده عربي29050300
بسته , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,شده بهم بصورت رشته های موا زی یابافته شده
30199.915750

57019000امارات متحده عربي29150300
ا زسایرموا ,فرش وسایرکف پوش های نسجی

.گره باف,دنسجی
6083110834

57029200امارات متحده عربي29250300
ا زمواد نسجی , کف پوش های غیرمخملی باف

.سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف
22252838680

57039000عمان29350300
ا زسایرموا , کف پوش های منگوله باف

.که درجای دیگرگفته نشده,دنسجی
1510015220

57039000امارات متحده عربي29450300
ا زسایرموا , کف پوش های منگوله باف

.که درجای دیگرگفته نشده,دنسجی
8967.56180



57039000امارات متحده عربي29515104
ا زسایرموا , کف پوش های منگوله باف

.که درجای دیگرگفته نشده,دنسجی
13531228138

57039000عمان29610200
ا زسایرموا , کف پوش های منگوله باف

.که درجای دیگرگفته نشده,دنسجی
1510015220

11126419340سایر--57050090امارات متحده عربي29750300

62144000امارات متحده عربي29850300

, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

مقنعه وروبندوتورصورت از الیاف , چادروروسری

مصنوعی

13968010020

62149000امارات متحده عربي29915100

, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

ا زسایرموا دنسجی ...چادروروسری و

غیرمذکوردرجای دیگر

596164140

62149000امارات متحده عربي30050300

, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

ا زسایرموا دنسجی ...چادروروسری و

غیرمذکوردرجای دیگر

835206400

131008600-- --ساير63041190امارات متحده عربي30150300

1703460سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده64059000امارات متحده عربي30250200

129609590سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده64059000امارات متحده عربي30350100

22893600سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان30450200

26200157070سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي30550200

518026040سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين30650100

68022900عمان30750200

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان 

واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط 

بریده یا اره شده ودا

1407082850

68022900امارات متحده عربي30850200

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان 

واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط 

بریده یا اره شده ودا

2007261101610

68022900امارات متحده عربي30950100

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان 

واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط 

بریده یا اره شده ودا

22820118980

22893600---ساير 68029190عمان31050200

68029310امارات متحده عربي31150200
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا 

کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
6729860

68029910امارات متحده عربي31250300
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
511540300

68029910هلند31350100
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
533577013

68029910قطر31450100
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
15849109660

68029910بحرين31550100
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
802151970

68029910عمان31650200
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
7606391870

68029910امارات متحده عربي31750100
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
145799784360



68029910امارات متحده عربي31850200
شکل دا ده شده یا . سنگهای صیقل دا ده شده

کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده
130594828678

68029990امارات متحده عربي31950100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده 

شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده
785753100

68030090عمان32050200

سنگ لوح طبیعی کار شده واشیاء ساخته شده 

از سنگ لوح طبیعی یا فشرده غیر از سنگ برای 

کف ودیوار

195680

68071010امارات متحده عربي32150200

اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به 

صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، 

کف ، دیوار ، سقف ، پی

10433825

68101920امارات متحده عربي32250200
سایر اشیاء ساخته شده از سیمان مورد مصرف 

برا ی سنگفرش
179466400

69029090عمان32350200
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی 

سرامیکی همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
40709354299

...69072100امارات متحده عربي32450603 98604.441388760 درصد5/0با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 

...69072100سوريه32550603 744191056220 درصد5/0با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 

69072200امارات متحده عربي32615300
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
288041025

69072200عمان32750200
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
5858950

69072200تانزانیا32850100
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
400684270

69072200سوريه32915400
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
15549376315

69072200تانزانیا33050603
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
12312250423

69072200امارات متحده عربي33150603
 درصد و 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد10حداکثر 
239652670

515050130سایر69074090بحرين33250603

73703500.ا زچینی, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي33350300

69120014امارات متحده عربي33450300
اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون 

لعاب صنایع دستی
600300

69120090امارات متحده عربي33550300

سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا 

شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک غیرا زچینی 

غیرمذکوردرجای دیگر

38002270

70051010عمان33650200

شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح 

نشده دا را ی الیه جاذب یاپوشش مانع ا ز ا 

نعکاس

40709354299

70052990عمان33750200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده 

مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیگر
40709354299

31361100- - -ساير70139990امارات متحده عربي33850300

70200091امارات متحده عربي33950300
حباب شیشه ای برای فالسک یاسایر ظروف 

عادی
977919540

71031010امارات متحده عربي34050200
فیروزه طبیعی کارنشده یابه طورساده ا ره شده 

یاناهموا ری گرفته شده
14743000



72071200ايتالیا34150800

دا را ی کمترا ,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر , کربنی%25ز

مذکور درجای دیگ

7774968

72142000تانزانیا34215104

گرم نوردشده دارای , میله های آهنی یافوالدی

دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده 

یاباتغییر, شده

5589073610

73084000امارات متحده عربي34350300

پشت دری , تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن

شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن , ساختن

.یافوالد

25302300

73211190امارات متحده عربي34450300

سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن 

باسوخت گازی یاهم گازوهم 

غیرمذکور,سایرسوختها

1364211000

73218900امارات متحده عربي34550300

بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند 

باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن )

ا زچدن ،آهن,باسوخت جامد,(

1350014000

73239390امارات متحده عربي34650300
سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا زفوالد 

زنگ نزن
900520

73269090امارات متحده عربي34750300
سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد 

غیرمذکوردرجای دیگر
498300

76061290امارات متحده عربي34850300
 سایراز آلیاژهای آلومینیوم به غیر از اندود شده ---

با آلومینیوم سیلیس
1606240

29601530سایر76151090امارات متحده عربي34950300

82055900امارات متحده عربي35050200
که درجای دیگرگفته نشده ا ,ا بزا رهای دستی

.(ا زجمله ا لماس شیشه بری )ست 
58104300

3805018940ـ ـ ـ انواع دستگیره و پالک در ساختماني83024140امارات متحده عربي35150100

30291725ساير ---83024190امارات متحده عربي35250300

83040000امارات متحده عربي35350200
یاملزومات ... قفسه جای فیش,قفسه بایگانی

.وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی
1516015720

83040000امارات متحده عربي35450300
یاملزومات ... قفسه جای فیش,قفسه بایگانی

.وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی
139016250

84179000امارات متحده عربي35550300
ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهای صنعتی یا 

آزمایشگاهی غیربرقی
25001900

84223000عمان35650200

درپوش گذا , بستن, ماشین آالت برا ی پرکردن

پیت هاوغیره ,شتن یادرزگیری کردن بطری ها

ودستگاههای گازدا رکر

143945400

84224000امارات متحده عربي35750300
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف 

کردن کاالها غیرمذکوردرجای دیگر
500600

6500035570ساير84261190امارات متحده عربي35850200

84334000عمان35950200
همچنین ماشین جمع آوری )منگنه کاه یاعلوفه 

(ومنگنه کردن 
4110900

84369100امارات متحده عربي36050300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش 

طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری
84705182

84381000عمان36150200

, ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

بیسکویت سازی وماشین آالت تولیدماکارونی، 

اسپاگتی یامحصوالت همانن

639139630



84381000امارات متحده عربي36250300

, ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

بیسکویت سازی وماشین آالت تولیدماکارونی، 

اسپاگتی یامحصوالت همانن

25001900

84388000عمان36350200

ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه 

غیرمذکوردرجای ,یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها

دیگر

639139630

3200850ساير----84615090امارات متحده عربي36450300

84742000امارات متحده عربي36550200
, سنگ, ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک

.وغیره, سنگ معدن
6446726970

2247110790.مخلوط کن های بتون ومالط84743100امارات متحده عربي36650100

84748000امارات متحده عربي36750300

سایرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن 

،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد 

،خمیرهای سرامیکی وسای

139016250

84818010عمان36850200
شیرآالت بهدا شتی شیرمخلوط حمام و 

...دستشویی پیسوا رو
280003883

85166000عمان36950200
حلقه های جوش آورنده ,منقل ها,فرها ،خوراکپزها

کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک, آب
639139630

85167100چین37050100
دستگاه های ا لکتروترمیک درست کردن قهوه یا 

چای
223404620

85395000عمان37150100
نور - ـ المپ هاي ساخته شده از ديودهاي ساطع 

(LED)
10956511620

4417331462سایر94032090عمان37250200

94034000عمان37350200
مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا 

ستفاده قرا ر میگیرند
435184

7650930ساير---94035090قطر37450100

41551400- ----ساير 94038900امارات متحده عربي37550300

4417331462- ----ساير 94038900عمان37650200

105509670انواع عروسک95030020امارات متحده عربي37750300

145085400ساير ---95030080امارات متحده عربي37850300

449882880ساير ---95030080عمان37950200

1491612340---اجزا و قطعات 95030090امارات متحده عربي38050100

2684410769---اجزا و قطعات 95030090امارات متحده عربي38150200

96140000امارات متحده عربي38250300
- شامل حقه ها )پیپ هاي استعمال دخانیات 

(پیپ وچوب سیگار يا سیگارت وقطعات مربوطه
855600


