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

ناخالص
5740086200مرغ منجمد2071420امارات متحده عربي150200

5040059540احشاء2071430ويتنام250100

201600233255احشاء2071430امارات متحده عربي350200

252000288140احشاء2071430امارات متحده عربي425400

2071490ويتنام550100
ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي 

به غیرا ز خمیرآن
5040058210

2958027770باستثنای جگر ماهي ، تخم ماهي (.Anguila spp)مارماهي 3027400هنگ کنگ650100

3031400روسیه750200

, Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss)ماهي قزل آال

Oncorhynchus  clarki, Oncorhynchus 

aguabonita , Oncorhynchus  gilae , Oncorhynchus 

apache and Oncorhynchus chrysogaster)  ، يخ زده

باستثنای جگر و تخم ماهي

459578591.271

5150448920- -ساير 3033900سريالنکا850100

103783160134- -ساير 3033900تايلند950100

3640052910ساير3034900تايلند1050100

5000025090ساير3034900سريالنکا1150100

1680025410ساير3034900امارات متحده عربي1250200

2489252500ـ ـ ساير3035900تايلند1350100

3038900سريالنکا1450100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2667622335

3038900بنگالدش1550100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
3213746710

3038900هنگ کنگ1650100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2958027770

3038900چین1750100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
4680028200

3038900تايلند1850100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
323556481560

9191417182.542ساير فیله منجمد باستثنای تیالپیا ،گربه ماهي وسوف نیل3046900روسیه1950200

10810183650يخ زده, میگو و روبیان 3061300چین2050100

19590381047027.ساير انواع میگو3061700مالزی2150100

27041896460.ساير انواع میگو3061700تايوان2250100

802096290406.ساير انواع میگو3061700چین2350100

9023949810.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2450100

12480051960.ساير انواع میگو3061700کويت2550100

6240026200.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي26

4560026160.ساير انواع میگو3061700عمان2750100

1392653638520.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2850200

4532520680خرچنگ ها3063300تايوان2950100

592213713ماست بجز فرآورده های تغذيه کودکان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربي3020306

169126سايرپنیر هاکه در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربي3120306

79713136عسل طبیعي4090000قطر3250300

5040000امارات متحده عربي3350200
, سردکرده, تازه,بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهي, روده

کامل ياقطعه, يادودی...
12750088989



36200260200(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090قطر3450300

483617520(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان3515200

8061911040- ---ساير 6039000چین3660100

60687138321تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان3750200

670907958232تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3850200

60687138321پیازوموسیر7031000عمان3950200

600050480پیازوموسیر7031000هند4050100

48726196800پیازوموسیر7031000امارات متحده عربي4150200

277523340پیاز7031010هند4250200

597650400پیاز7031010امارات متحده عربي4350300

1834450260پیاز7031010هند4450100

600050000پیاز7031010قطر4550300

1116011030سیر7032000عمان4650100

85725162321سیر7032000عمان4750200

7403472275سیر7032000هند4815500

481228986640(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4950200

62030143129(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان5050200

1222217000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي51

204668350280تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5250200

2522441100تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5350200

146914472142ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان5450200

378597993657ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5550200

4061475900تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي5650200

62772120181تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي5750200

5411296250تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي5850200

vigna_x000D_3369858500،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربي5950200

76555136450تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي6050200

3095039000( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي6150200

Pimenta523186816020 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6250200

Pimenta974417000 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان6350200

Pimenta2215045000 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6450300

1548421855ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900عمان6550200

1858338565ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي6650200

18629101600يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي6750200

2626241400يخ زده, ذرت شیرين 7104000امارات متحده عربي6850200

743617100يخ زده, مخلوط سبزيجات 7109000امارات متحده عربي6950200

60277512820پیاز7122000هند7050100

6794265095ـ ـ ـ سیر7129010هند7155300

199020197280ـ ـ ـ سیر7129010هند7250100

10992012145تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند7310200

14193612620تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند7450602

27000020048مغزپسته8025030روسیه7560100

15565022117پسته با پوست8025100امارات متحده عربي7660100

817797103317پسته با پوست8025100امارات متحده عربي7750602

33276537375پسته با پوست8025100هند7850602



20000025170پسته با پوست8025100هنگ کنگ7950100

14400022696پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8050100

17760024160پسته با پوست8025100چین8150100

2100000280300پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8250600

15133020540پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8350100

10200012110پسته با پوست8025100هند8450100

66970081128پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8550601

49440067036پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8650603

22410025000پسته با پوست8025100اردن8750100

80153184157پسته با پوست8025100هند8860100

29670323532پسته بدون پوست دوم8025210ترکیه8950603

377977937پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربي9050602

29700023540پسته بدون پوست دوم8025210هند9110200

1436031116571پسته بدون پوست دوم8025210هند9260100

26772625548پسته بدون پوست دوم8025210هند9350602

1298707440مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه يا خشک8025220امارات متحده عربي9450602

675005150مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه يا خشک8025220امارات متحده عربي9560100

20432524704ساير8025290امارات متحده عربي9660100

14400022696ساير8025290امارات متحده عربي9750603

1057929760خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي9850300

146222229810خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند9945301

1358845420خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند10050100

5554572530خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند10150100

571201189916خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030امارات متحده عربي10250300

24708852346399خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند10350100

2241326340خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند10445301

347105220705خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي10550200

522846613952خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي10650300

2191025300خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040مالزی10750100

467486294655خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040اندونزی10850100

932923900خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند10950100

3829234010خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050قطر11050100

5515111773219خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند11145301

3665631188589خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند11250100

69209200خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060امارات متحده عربي11350300

1430013650-- --ساير 8041090کره جنوبي11460100

212496175173-- --ساير 8041090امارات متحده عربي11550200

103890130560-- --ساير 8041090هند11650100

4539554020-- --ساير 8041090امارات متحده عربي11750300

7587124190انجیر خشک8042010مالزی11850100

1487230442800انجیر خشک8042010امارات متحده عربي11950300

17766053040انجیر خشک8042010چین12060100

6480019500انجیر خشک8042010هند12160100

2547341400تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي12250200

84191152886تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000عمان12350200

58350331230تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000هند12450100



8052000امارات متحده عربي12550200
، کلمانتین (satsumas و tangerinesاز جمله )نارنگي 

(clementines ويلکینگ ، wilkings ) و مرکبات دو گونه
720018000

3959962080 - -(شامل تنجرين ها وسان سوماک)نارنگي ها 8052100عمان12650200

976420000 - -(شامل تنجرين ها وسان سوماک)نارنگي ها 8052100امارات متحده عربي12750200

1106418000ساير8052900امارات متحده عربي12850200

1267925250ولیمو ترش کوچک تازه ياخشک کرده (lemons)لیمو 8055000امارات متحده عربي12950200

8059000امارات متحده عربي13050200
که درجای ديگری مذکور يا , تازه يا خشک کرده , ساير مرکبات 

مشمول نباشد
3053748350

4838834000ا نگور تازه8061000عمان13150200

141273199026ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي13250200

4566143170(ا نگورخشک کرده  )تیزا بي دا نه دا ر8062020امارات متحده عربي13350300

6600062800(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13450300

237600228240(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13515503

3200020950(ا نگورخشک کرده  )آفتابي بي دا نه 8062050کويت13650100

3760024840(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060عمان13750100

222144144940(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13850300

3760024910(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13950100

177712118210(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي14025100

3017518900(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070(برمه )میانمار 14150300

435922273579(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي14250300

3017518900(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070(برمه )میانمار 14360100

678415950تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14450300

1934955100تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14550200

4920375430تازه, سیب 8081000بحرين14650100

134379220120تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي14730200

202430354775تازه, سیب 8081000هند14830200

2562037750تازه, سیب 8081000کويت14950100

335825600645تازه, سیب 8081000هند15050100

323430459662تازه, سیب 8081000عمان15150200

915676903672تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15250200

1256422480تازه, سیب 8081000هند15350100

1315823270تازه, سیب 8081000هند15450200

1611022170تازه, سیب 8081000عمان15530200

314147468425تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15650300

15600055500تازه, آلو و گوجه 8094000هند15750100

20857812944813تازه, کیوی8105000هند15850100

188265256450تازه, کیوی8105000عمان15950200

331193544679تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16050200

1583421540تازه, کیوی8105000هند16155300

1977624000خرمالوها8107000عمان16250200

3117248087خرمالوها8107000امارات متحده عربي16350200

2691935350انار تازه8109010امارات متحده عربي16450300

112140161680انار تازه8109010امارات متحده عربي16550200

6221175631انار تازه8109010عمان16650200

69238105319سايرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090امارات متحده عربي16750200

1659823000سايرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090عمان16850200



8119000امارات متحده عربي16950300
که در جای , يخ زده , ساير میوه ها و میوه های سخت پوست 

ديگری مذکور يا مشمول نباشد
95545150

17470863300خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17050300

15600055120خشک کرده,آلو 8132000هند17160100

2512044890خشک کرده, سیب 8133000هند17250100

9093190امارات متحده عربي17360100
تخم زيره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
18711049500

9093290امارات متحده عربي17460100
تخم زيره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
3834610000

1251520000.حالت ومیزان .ذرت بسته بندی شده به هرشکل 10059010امارات متحده عربي17550200

10063000امارات متحده عربي17650200
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
232135931753

10063000امارات متحده عربي17720303
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
8262627870

10063000امارات متحده عربي17825100
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
585023454

110500105700ساير12060090امارات متحده عربي17950200

705319500گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي18050300

7500025160کدو مصرف آجیلي (دانه)تخم 12129910کويت18150100

13021900امارات متحده عربي18250100
که در جای ديگری مذکور يا ,ساير شیره ها و عصاره های نباتي 

مشمول نباشند
2204024320

13023900امارات متحده عربي18350100
مشتق ا ز محصوالت نباتي غیرمذکور , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

يا مشمول درجای ديگر
4068048240

16041400بحرين18450100
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
4659610220

7587124190ساير17049090مالزی18550100

19041000امارات متحده عربي18650300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
21091760

19041000بحرين18750100
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
130363730

118907938.77بیسکويت هايي که به آنها موا د شیرين کننده ا فزوده ا ند19053100عمان18850100

20019000مالزی18950100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
7587124190

20019000امارات متحده عربي19050100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
1786630037

7587124190رب گوجه فرنگي20029010مالزی19150100

113299730رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي19250300

3382625805ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي19350300

20071090امارات متحده عربي19450200
فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های 

گرمسیری
3347419535

205616030218آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربي19550300

79713136سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول نباشد21069090قطر19650300

38720183216يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان19750200

18443633910(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي19850300



8648163226(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند19950100

456401215803(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي20050200

6300315309(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030قطر20145100

227621029160(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي20250300

124925740836(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند20350100

22682540045کائولن25070010هند20450100

203626250بنتونیت25081000امارات متحده عربي20550300

238800بنتونیت25081000امارات متحده عربي20650100

486053870سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي20750300

34813497333مرمريت25151190عمان20850100

34391491306مرمريت25151190چین20950100

8685124080مرمريت25151190هند21050100

15280218284مرمريت25151190ويتنام21150100

53407ـ ساير سنگ های تراش يا ساختمان25169000قطر21250300

25171090امارات متحده عربي21350100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ 

ريزی راهها ساير باالست ها
2710002997530

63000و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي21450100

13348266975(منیزيت )کربنات منیزيم طبیعي 25191000هند21550100

133417ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي21650100

8087ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي21750100

103168ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي21850300

564125810ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000چین21950100

321750ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000قطر22050100

649505872300گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي22150300

49324640سنگ آهک ويا سنگ سیمان ;کاستین 25210000امارات متحده عربي22250300

439092سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر25231000امارات متحده عربي22350100

2737677581384سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي22450300

410400فلدسپار25291000امارات متحده عربي22550100

522000 درصد40سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 26011110قطر22650100

533327490ساير27149000امارات متحده عربي22750300

32041290عمان22850100
موا درنگي ا سیدی حتي متالیزه وفرآورده هابراساس اين مواد 

،فرآورده های موادرنگي دندانه ،غیر مذکور درجا
1775419930

350150پوشش ورنگها براساس پلي استرها32081010عمان22950200

55702453شامپوها33051000امارات متحده عربي23015300

100099170صابون بچه34011130امارات متحده عربي23150100

3404018080.پاک کننده های صنعتي 34029020امارات متحده عربي23250100

567918020مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان23350100

39173100عمان23450100
لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی يک حدا قل تحمل 

 باشندmpa/27/6فشارتاحد ترکیدگي
1775419930

39173100امارات متحده عربي23550100
لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی يک حدا قل تحمل 

 باشندmpa/27/6فشارتاحد ترکیدگي
2794022020

20901980قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربي23650300

33461100قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربي23750200

130363730ساير --39233090بحرين23850100

255948538ساير39241090امارات متحده عربي23950300

39249000امارات متحده عربي24050300
ا ز موا , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

د پالستیکي
24002000



39259000امارات متحده عربي24110200
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
46204260

39259000عمان24250100
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
567918020

39259000امارات متحده عربي24350200
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
3829114050

136765530ساير ----39269099امارات متحده عربي24450200

1398011650غیرا سفنجي, کف پوش و پادری ا زکائوچوی ولکانیزه 40169100عمان24550100

800350مجسمه های کوچک وساير اشیاء ،تزئیني ازچوب غیرازصنايع دستي44201090قطر24650300

225744500ساير44219990امارات متحده عربي24750200

46029000قطر24850300
مصنوعات سبدوحصیربافي وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا زموا 

..(غیرا زموا دنباتي)دقابل بافت 
800350

149982000ساير--57033090امارات متحده عربي24950300

1775419930(P.V.C)-با پلي وينیل کلرايد59031000عمان25050100

139701440ا زپنبه, کشباف ياقالب باف , ژاکت ورزشي زنانه يادخترا نه, ژا کت61043200امارات متحده عربي25150300

62144000امارات متحده عربي25250300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
892806400

62144000امارات متحده عربي25315100
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
987126855

800140-- --ساير63041190قطر25450300

1453673430سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي25550100

95581493325سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي25650200

576852600سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي25750300

14826100280سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان25850100

68022900روماني25950100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
20784106800

68022900امارات متحده عربي26050100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
1083960060

68022900امارات متحده عربي26150300
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
1183269600

68022900عمان26250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
17349117170

731637390---ساير 68029190عمان26350100

280014600---ساير 68029190امارات متحده عربي26450300

68029290امارات متحده عربي26550100
ساير سنگهای آهکي غیراز رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده 

يا کارشده اماکنده کاری وحکاکي نشده
977056920

68029310عمان26650100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکي نشده
405027320

68029390عمان26750100
ساير سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده يا 

کارشده اما کنده کاری وحکاکي نشده
364324290

68029910عمان26850100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
89625532389

68029910استرالیا26950100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
396626880



68029910امارات متحده عربي27050100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
21635138117

68029910قطر27150100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
19190140270

68029990امارات متحده عربي27250100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
1095075320

68029990عمان27350100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
26662163737

68029990عمان27450200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
39081772

68029990امارات متحده عربي27550200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
540766060

1177580010سنگ برا ی کف و ديوا ر68030010عمان27650100

68101990امارات متحده عربي27750300
سايرا شیاساخته شده ا زسیمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا 

شیاهمانندغیرمذکوردرجای ديگر
89812200

69010010عمان27850100
کیلوگرم بر متر مکعب ازارد 650آجرهای سرامیکي با وزن بیش ا ز 

فسیل سیلیسي ياازخاکهای سیلیسي همانند
567918020

116622270 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200بلغارستان27950603

20589440270 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان28050603

225744500ساير69074090امارات متحده عربي28150200

70134990عمان28250100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
1815034730

70134990عمان28350100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
1815033440

72071200تايلند28450800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
1208520631457250

5550934ساير ---72071290چین28550800

11497987ساير ---72071290اندونزی28650800

73211190امارات متحده عربي28750300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
8558068000

73211900عمان28850100
ا زچدن ،آهن ,باسوخت جامد, خورا ک گرم کن, وسائل خورا ک پزی

.ياا زفوالد
70876050

8100090000مصنوعات ازمفتول آهني يافوالدی73262000امارات متحده عربي28910200

316403سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090عمان29050100

2760011040ساير76151090امارات متحده عربي29150300

255948538.لوا زم بهدا شتي يا پاکیزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومینیوم76152000امارات متحده عربي29250300

83040000امارات متحده عربي29350300
ياملزومات وتجهیزا ت میزکارا ... قفسه جای فیش,قفسه بايگاني

.زفلزمعمولي
60003000

84172000قطر29450300
همچنین تنورهای شیريني پزی يا بیسکويت پزی )تنورهای نانوايي

،غیربرقي(
9001320

84185000عمان29510200
ويترينها،پیشخوانها ،مبلهای همانند ,گنجه ها,سايرصندوقها

غیرمذکوردرجای ديگر, ،سردکننده يامنجمدکننده 
200001020

84224000امارات متحده عربي29650300
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای ديگر
51001160



84224000عمان29750100
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای ديگر
20741220

84279010قطر29850300
دستگاه باالبردن وجابجا کردن افراد برای چیدن میوه دارای مخزن 

مخصوص نگهداری
900400

84369100امارات متحده عربي29950300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا جوجه 

کشي وجوجه پروری
33003300

84381000امارات متحده عربي30050200
بیسکويت سازی وماشین , ماشین آالت نانوايي يانان شیريني پزی

آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
182002700

84388000امارات متحده عربي30150300
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتي غذاهايا نوشابه 

غیرمذکوردرجای ديگر,ها
2040680

84518000عمان30250200
اندودن ،يااغشتن , (پردا خت کردن, آهارزدن, ماشین های چالندن

پارچه ها يااشیاء نسجي,نخ های نسجي
40005000

189203820- -ساير 84639090عمان30350100

84649000عمان30450100
, بتون, سرا میک, سايرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ

.ياموادمعدني همانند ياشیشه به حالت سرد 
6232814100

67004210.مخلوط کن های بتون ومالط84743100عمان30550100

84748000امارات متحده عربي30650300
سايرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن ياقالب 

گیری سوختهای معدني جامد ،خمیرهای سرامیکي وسای
60003000

2640013780ساير84799090امارات متحده عربي30750100

39081772...شیرآالت بهدا شتي شیرمخلوط حمام و دستشويي پیسوا رو84818010عمان30850200

85153190عمان30950100
سايرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام 

ياقسمتي خودکارغیرمذکوردرجای ديگر
1775419930

85192000امارات متحده عربي31050300
کارت های بانکي ژتون ,اسکناس ,دستگاههائي که باسکه 

.وسايروسايل پرداخت به کارمي افتد 
400130

263702930نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبي ،رويه نشده94016900عمان31150100

225005200مبلهای فلزی ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند94031000امارات متحده عربي31250100

5580669مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000امارات متحده عربي31350100

106605439---اجزا و قطعات 95030090عمان31450100


