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

ناخالص

12000030000(Camelidae)شترها و ساير گونههای شتر 1061300کويت145200

286050999400احشاء2071430ويتنام250100

3021900امارات متحده عربي350300
باستثنای )ساير خانوا ده ماهي آزا د و قزل آال 

(030212و030211
1695020000

3022900امارات متحده عربي450300
حلوا , تازه يا سردکرده باستثنای فلتان , ساير ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان- ماهیان
61350100500

3032400امارات متحده عربي550300
 Pangasius spp. Silurus spp. Clarias)گربه ماهي 

spp. Lctalurus spp) يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي
4695045080

124859168150يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600چین650100

2095021140ساير3034900سريالنکا750100

6695070160ساير3034900امارات متحده عربي850300

1659018890يخ زده به غیراز جگر وتخم ماهي(Rajidae)ری انداسکیت 3038200مالزی950100

2325023770يخ زده به غیراز جگر وتخم ماهي(Rajidae)ری انداسکیت 3038200تايلند1050100

3038900چین1150100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
517675478360

3038900مالزی1250100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
5060051240

3038900امارات متحده عربي1350200
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
3357926165

3038900تايلند1450100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
129700164700

2357023820ساير - -3039900تايلند1550100

10039254000.ساير انواع میگو3061700عمان1650200

61350100500.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1750300

232807120000.ساير انواع میگو3061700روسیه1850200

16459079300.ساير انواع میگو3061700عمان1950100

336197.5148180.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2050100

657772276591.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2150200

5369725220خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2250200

61350100500خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2350300



3081900امارات متحده عربي2450300
 030811ساير خیارهای دريايي غیر از گونه مذکور در تعرفه 

منجمد ، خشک شده ، نمک سود يا در آب نمک
300115

102402702عسل طبیعي4090000امارات متحده عربي2550300

400013320(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان2615200

100752135- ---ساير 6039000امارات متحده عربي2750300

11935526850- ---ساير 6039000چین2850100

70864243500تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي2950200

1869941005700تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان3050200

211004568330تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3150300

4313061144000تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3250200

225646759323گوجه فرنگي زراعي7020010عمان3350300

99543.3375797گوجه فرنگي زراعي7020010عمان3450200

378460876400گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3550200

310220000گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3650200

302956610007033گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3750300

344765.081369699گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان3850200

18846184668682گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3950200

1009321250گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4050300

447517000گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي415000

107216270692(cherry)گوجه فرنگي گیالسي 7020030امارات متحده عربي4250300

88205387120پیاز7031010امارات متحده عربي4350200

218223.281196660پیاز7031010عمان4450200

115021491688پیاز7031010امارات متحده عربي4550300

260621490پیاز7031010عمان465020

428319300پیاز7031010امارات متحده عربي4750200

294019000---موسیر 7031020عمان4850200

3713049105سیر7032000هند4950100

2913868290سیر7032000امارات متحده عربي5050300

1148821000سیر7032000امارات متحده عربي5150200

60301149125تره فرنگي وسايرسبزيجات سیرگونه7039000امارات متحده عربي5250300

237411.21179651(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان5350200

5981952413148(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي5450300

273715000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي5550200

143032825271(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان5650300

3864781497480(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي5750200



7049000عمان5850300
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
62821342644

7049000امارات متحده عربي5950200
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
134686513600

7049000امارات متحده عربي6050300
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
151031645165

7049000عمان6150200
تازه يا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
424133.222180942

49239.3249920تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان6250200

2305279460تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي6350300

54608196000تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي6450200

11150564610322ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي6550300

3194901657518ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6650300

4122262001296ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6750200

3802731384800ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي6850200

21925114100تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي6950300

68271339380تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي7050300

144134.3751935تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان7150200

84843258500تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي7250200

519620700تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان7350300

96151.3567134تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان7450200

149443657366تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي7550300

428319300تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي7650200

7082000امارات متحده عربي7750200
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
428319300

7082000امارات متحده عربي7850300
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
49326227400

7082000امارات متحده عربي7950200
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
533514500

7082000عمان8050200
،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
22553155050

7089000امارات متحده عربي8150300
که درجای ديگری ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مذکور يا مشمول نباشد
103823403322



7089000امارات متحده عربي8250200
که درجای ديگری ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مذکور يا مشمول نباشد
294314160

50032146420تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي8350200

2523451054396تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي8450300

142936.3716664تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان8550200

883341260تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان8650300

2068979500تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي8750200

566419210تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي8850300

562516700( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي8950200

Pimenta192136596459 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي9050200

Pimenta60545322194 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان9150300

Pimenta6235602197111 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي9250300

Pimenta219401.31216234 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان9350200

96241306020کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي9450200

428319300کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي9550200

129804728284کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان9650200

2926361284344کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي9750300

1226064625کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان9850300

133969441060ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي9950300

98143260300ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي10050200

474020080---ساير7104090امارات متحده عربي10150300

938512170ـ ـ ـ سیر7129010استرالیا10250100

18108.1413550ساير7129090امارات متحده عربي10350100

517283491تازه يا خشک کرده, بادا م با پوست 8021100امارات متحده عربي10450300

61078171994تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند10550100

18108.1413550شاه بلوط ها در درون پوسته تازه يا خشک8024100امارات متحده عربي10650100

40500050200پسته با پوست8025100هند10750603

12091612968پسته با پوست8025100کانادا10850100

8060013052پسته با پوست8025100هند10950600

31000050200پسته با پوست8025100هند11050100

15500025100پسته با پوست8025100هند11150602

35640035640پسته بدون پوست دوم8025210هند11250100



12091612968پسته بدون پوست دوم8025210کانادا11350100

10800010760ساير8025290هند11450100

1995055125خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آفريقای جنوبي11550100

49780136920خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي11650300

1162317590خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010قطر11750100

3111529805خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11850200

2600225860خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040سريالنکا11950100

2564225440خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند12050100

869697829985خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند12150100

2324635180خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040قطر12250100

172543166025خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي12350300

2803487260خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند12450100

2791126670-- --ساير 8041090هند12550100

724383251870انجیر خشک8042010چین12650100

6566420520انجیر خشک8042010هند12750100

64789400انجیر تازه ----8042020امارات متحده عربي12850300

18108.1413550تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي12950100

8059000امارات متحده عربي13050100
که درجای ديگری مذکور يا , تازه يا خشک کرده , ساير مرکبات 

مشمول نباشد
18108.1413550

2173451376ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13150300

2502553270ا نگور تازه8061000عمان13250200

160285351701ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13350200

7810073690(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13450300

14720097520(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13550300

4080025440(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي13650300

6629553052531تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي13750300

1158524000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي13850200

68170363600تازه, هندوا نه 8071100عمان13950300

1046152375تازه, هندوا نه 8071100کويت14050300

5622272661226تازه, هندوا نه 8071100عمان14150200

384144861970تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14250200

138312744441تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان14350300

5631612649466تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14450300

755218000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14550500

237876610101تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14650200

478602.32160869تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان14750200

38282183930تازه, سیب 8081000هند14850100

1430059437تازه, سیب 8081000عمان14950300

203118611329تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15050300

84798185060تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15150200

1256434500تازه, سیب 8081000عمان15250200

965916300گالبیها8083000امارات متحده عربي15350300

133870282858تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي15450300



525216000تازه,زردآلو 8091000عمان15550200

5861081049تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي15650200

42004102943ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي15750300

7420475350ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900هند15850100

719418270ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان15950200

1047718225ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان16050300

461516872تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان16150300

74867158297تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان16250200

4881270070تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000هند16350100

156534374879تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي16450300

132460285706تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي16550200

135801147580تازه, آلو و گوجه 8094000هند16650100

72038120675تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي16750200

763614000تازه, آلو و گوجه 8094000عمان16850200

2168260800تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي16950300

719418270غیره, ...زغال ا خته ,مورد صحرا يي 8104000عمان17050200

18108.1413550عناب ---8109030امارات متحده عربي17150100

1075733000سايرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090عمان17250200

8121000امارات متحده عربي17350200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
101431126890

517283491خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17450300

10535160900خشک کرده,آلو 8132000هند17550100

8134000امارات متحده عربي17650300
ساير میوه های خشک کرده که درجای ديگری مذکور يا 

مشمول نباشند
2516717036

9096190امارات متحده عربي17750100

تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سیاه يا مرزه ، تخم سرو 

کوهي در بستهبندی آماده برای خرد نشده وسايیده نشده در 

بسته بندی برای غیرخرده فروشي

36216.2827100

67001020.اويشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشي 9109911امارات متحده عربي17850300

620282ساير9109929امارات متحده عربي17950300

18108.1413550سايرا دويه جات غیرمذکور در جای ديگر9109990امارات متحده عربي18050100

10063000هلند18150100
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا 

براق شده
1452011140

10063000امارات متحده عربي18250100
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا 

براق شده
3131020250

87501925گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي18350300

204843240گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091تايوان18450100



36216.2827100ساير12119099امارات متحده عربي18550100

18108.1413550ساير ---12129990امارات متحده عربي18650100

40005100.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربي18750300

95019000پوست گردو، بادام، پسته، فندق ---14049050بحرين18850100

270622550.ساير محصوالت نباتي يغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای ديگر 14049090قطر18950100

16021090امارات متحده عربي19050200
چیکن )ساير فرا ورده های هموژنیزه به غیرا ز غذا های رژيمي 

(میت 
105706980

16041400امارات متحده عربي19150300
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(قیمه شده 
6451218547

25993746ساير فرآورده ها يا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربي19250300

109444770ساير17049090امارات متحده عربي19350300

18069000امارات متحده عربي19450300
میله , تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای ديگر, ياقلم
40005100

18069000عمان19550200
میله , تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای ديگر, ياقلم
284513950

343110950---ساير 19021900امارات متحده عربي19650300

19059090امارات متحده عربي19750200
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک ,فطیر, غیره,سايرنان ها

کرده آرد غیرمذکوردرجای ديگر
105706980

84482191820رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي19850100

20041000عمان19950200
يخ زده , محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه,سیب زمیني

(2006باستثنای محصوالت شماره )
14331067

1792210540ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي20050300

3362431570--- --ساير 20079990امارات متحده عربي20150300

2392716472سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي20250300

4068047810سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي20350100

20093900امارات متحده عربي20450300
آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا ز 

20
6307827916

21069090امارات متحده عربي20550300
سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول 

نباشد
523483773

1230350269شیرين نشده, آب معدني و آب گازدا ر شده 22011000نامیبیا20650100

22021000عمان20745301
که به آن , (همچنین آبهای معدني و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... شیرين کننده ,قند
2384649380

25010010امارات متحده عربي20850300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
10609550000

25010010امارات متحده عربي20915410
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
121755410



25010020هند21050100
برا ی تهیه (جدا سازی سديم ا ز کلر)نمک برا ی تغییرشیمیايي

سايرموا د
12163676790

85853630(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي2115030

621954162360(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي21250300

309561548393(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند21350100

210401052367ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند21450100

671271598275کائولن25070010امارات متحده عربي21550100

27650بنتونیت25081000امارات متحده عربي21650100

282201449030بنتونیت25081000امارات متحده عربي21750300

16184277240سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي21850300

25132090امارات متحده عربي21950300
بیجاده طبیعي وساينده ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

های طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
23288210000

7138101970ـ ـ  ـ تراورتن25151120اسپانیا22050100

10480149717مرمريت25151190عمان22150100

578782670مرمريت25151190تايوان22250100

7138101970مرمريت25151190اسپانیا22350100

7270103850مرمريت25151190پاکستان22450100

25151200چین22550100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
62573893921

25151200امارات متحده عربي22650100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
262517580

25161200چین22750100
سنگ بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر به صورت بلوک 

يا به شکل لوح مربع يا مربع مستطیل
346298920

25171090امارات متحده عربي22850100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی 

سنگ ريزی راهها ساير باالست ها
22500

25174900بحرين22950100
باستثنای )ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(مرمر
370054600

25174900امارات متحده عربي23050100
باستثنای )ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(مرمر
699767488053

25156561220دولومي تکلیس ياتفته شده25182000بنگالدش23150100

115379ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23250100

140208ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23350300



27926000گچ ساختمان25202000عمان23450200

1034448124690گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي23550300

5626120438سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي23650300

7859157260سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي23745303

404641649996600(باستثنای سفید)ساير سیمان پورتلند25232900عمان23850100

2047561592227فلدسپار25291000امارات متحده عربي23950100

26011200چین24050100
سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر ازپیريت 

های آهن تفته شده
332280039999.876

2144110490دی ا کسید سیلیسیم28112200امارات متحده عربي24150300

39375526520کلرورکلسیم28272000امارات متحده عربي24215400

517283491گالب استحصالي از گل محمدی33019011امارات متحده عربي24350300

1755025030گالب استحصالي از گل محمدی33019011قطر24450100

517283491ساير عرقیات سنتي33019012امارات متحده عربي24550300

34022010عمان24610200
دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،کنسانتره وساير 

 کیلوگرم وکم5فرآورده های همانند بابسته بندی 
768124759

1403198ساير فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای ديگر34029090امارات متحده عربي24750300

147503150دوش و دستشوئي ا ز موا د پالستیکي, وا ن 39221000امارات متحده عربي24850100

13831300ساير - - -39231090امارات متحده عربي24950300

120008720ساير39241090کويت25050100

5772841835ساير39241090امارات متحده عربي25150300

1518114099ساير39241090عمان25250200

39249000قطر25350100
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

موا د پالستیکي
90836180

39249000امارات متحده عربي25450100
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

موا د پالستیکي
974821940

525350ساير ----39269099عمان25550100

16080.5ساير ----39269099امارات متحده عربي25650300

42029900امارات متحده عربي25750300
جعبه ها و محفظه هائي غیرمذکوردرجای ديگرباسطح خارجي ا 

زموا دی که درجای ديگرمذکورنباش
91123

44119490امارات متحده عربي25850300
سايرتخته های فیبری ازچوب ياساير موادچوبي باتراکمي نه بیش 

گرم برسانتي مترمکعب کارشده به طريق مک5/0از 
315406711

46019900امارات متحده عربي25950300
بسته شده بهم بصورت , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,رشته های موا زی يابافته شده
31001550



53072000هند26050100
نخ ا زکنف ياا زسايرا لیاف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 

.ياکابله(تابیده ) چندال5303
1188010500

55032000امارات متحده عربي26115200
شانه نزده ,حالجي نشده,ا زپلي استر, ا لیاف سنتتیک غیريکسره

يابرای نخ ريسي عمل اوری نشده
1416020310

57039000امارات متحده عربي26250300
که درجای ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.ديگرگفته نشده
329626948

57039000امارات متحده عربي26315104
که درجای ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.ديگرگفته نشده
13392027660

517283491ساير ---57049090امارات متحده عربي26450300

61119000امارات متحده عربي26550100
ا زسايرموا , کشباف ياقالب, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن

غیرمذکوردرجای ديگر,دنسجي
147503150

62144000امارات متحده عربي26650300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
1299179410

63079090عمان26750100
ساير ا شیادوخته و مهیا وهمچنین ا لگوی لباس غیرمذکور 

درجای ديگر
71006820

64019900امارات متحده عربي26850300
کفش های ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه کائوچو 

ياپالستیک
27322700

64041900امارات متحده عربي26950100
ساير کفش های باتخت ا زکائوچوياپالستیک ورويه نسجي 

غیرمذکور درجای ديگر
153763040

22240134880سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27050200

480024860سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين27150100

456123115سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27250100

68022900امارات متحده عربي27350200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
2058521080580

68022900عمان27450200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
492026910

68022900امارات متحده عربي27550100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
21629120650

68022900کويت27650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
896250690



68022900عمان27750100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
857950930

68029910قطر27850100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
18217125150

68029910امارات متحده عربي27950100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
72524400860

68029910امارات متحده عربي28050300
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
19800153000

68029910عمان28150200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
1290081790

68029910کويت28250100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
22762143587

68029910امارات متحده عربي28350200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
81594539090

68029910کانادا28450100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
328622180

68029910بلژيک28550100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
383125980

68029910عمان28650100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
857950930

68029990بحرين28750100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
703747306

68029990امارات متحده عربي28850100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
1166178850

189760.آجرسقف پوش و ا شیاء همانندا زسرا میک, آجرمجوف69049000امارات متحده عربي28950200

...69072100امارات متحده عربي29050603 12142.08167340 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

...69072100امارات متحده عربي29115203 181.94430 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

69072200امارات متحده عربي29250603
 10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 

درصد
138725070

90512400ساير69074090امارات متحده عربي29350603



158963600.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي29450300

69120090امارات متحده عربي29550300
ساير ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سايرا شیاخانه وپاکیزگي از 

سرا میک غیرا زچیني غیرمذکوردرجای ديگر
48727954

70031210عمان29650200
ورقهای مسلح نشده باسیم ا ز شیشه ا پتیکي رنگ شده 

،کدرشده ياروکشدار شده
48964500

70051090عمان29725100
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای 

 میلیمتر4.5بیشتر ا ز 
292524370

70052990عمان29850603
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای ديگر
278423730

70134111امارات متحده عربي29950100
به )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(غیرازلیوانهای نوشیدني 
974821940

70182010امارات متحده عربي30050100
دا نه های ريزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز يک 

میلیمتربیشترنباشد جهت ا يمني جاده ها
311425110

72071200تايلند30150800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
23367610

72071200ازبکستان30250800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
15343452030800

72071200اندونزی30350800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
23010711

3800520ا جاق گازرومیزی توکار73211120امارات متحده عربي30450300

73211190عمان30550200
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
48964500

73211190امارات متحده عربي30650300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
28726794

32832485ا زچدن لعاب دا ده شده... سايرا شیا سرمیزآشپزخانه خانه دا ری73239290امارات متحده عربي30750300

28726794سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090امارات متحده عربي30850300

6477716580ساير76151090امارات متحده عربي30910200



82119310عمان31050200
همچینین چاقو تاشو (غیرازکاردهای دارای تیغه ثابت )کارد 

باغباني صنايع دستي
48964500

82152000امارات متحده عربي31150300
غیرا زرديف )... غیره جورشده, چنگال, مجموعه ا زقاشق

82151000).
13831300

49784835ساير ---83024190امارات متحده عربي31250300

84804240.پايه وا شیاءهمانندا زفلزمعمولي,کاله آويز,رخت آويز83025000امارات متحده عربي31350300

84201000امارات متحده عربي31450300
غیرا )ماشین های تخت کردن ياسايرماشینهای نوردکردن 

(زآنهائیکه برا ی فلزا ت ياشیشه میباشند
25993746

84804240- --ساير84251190امارات متحده عربي31550300

84369100امارات متحده عربي31650300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا جوجه 

کشي وجوجه پروری
22311610

4975224200بدنه برا ی کامیون ،کامیونت و کشنده جاده ا ی87079030امارات متحده عربي31750100

147503150کالسکه های بچه و ا جزا ء و قطعات آنها87150000امارات متحده عربي31850100

134002680نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبي ،رويه نشده94016900عمان31950100

49784835نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رويه نشده94017900امارات متحده عربي32050300

94034000عمان32150200
مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر 

میگیرند
109414520

147503150-----ساير 94049090امارات متحده عربي32250100

94053000امارات متحده عربي32350300
مجموعه چراغهای الکتريکي از انواعي که برا ی درخت کريسمس 

موردا ستفاده قرا رمیگیرند
550432

95049090امارات متحده عربي32450300
بازيهای رومیزی  (funfair)ا شیابرا ی سرگرمي در هوا ی آزا د

ياساکني ،غیرمذکوردرجای ديگر
825448

95069190عمان32550200
ژيمناستیک ,سايرا شیاءوا دوا ت برا ی تمرينات عمومي فیزيکي

TRAD MILLياورزش باپهلوا ني بجز
840013500

96140000امارات متحده عربي32650300
پیپ وچوب سیگار - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(يا سیگارت وقطعات مربوطه
21501168


