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

ناخالص
2040747040سایر1022900امارات متحده عربي160100

584024960احشاء2071430تایلند225100

945028820احشاء2071430تایلند350100

42875144400احشاء2071430ویتنام450100

3022900امارات متحده عربي550300
- حلوا ماهیان, تازه یا سردکرده باستثنای فلتان , سایر ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان
4340028000

2940025730- -سایر 3033900امارات متحده عربي650100

3038400مالزی750100
یخ زده به غیراز جگر وتخم (.Dicentrarchus spp)ماهي سیباس 

ماهي
7418035730

3038900مالزی850100
، 030383، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384
266720167713

3038900تایلند950100
، 030383، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384
917800850859

191882104900.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي1050100

4012322480.سایر انواع میگو3061700فرانسه1150100

16232180000.سایر انواع میگو3061700روسیه1250200

16405879780.سایر انواع میگو3061700عمان1350100

1406331604791.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي1450200

4340028000.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي1550300

226080104300.سایر انواع میگو3061700مالزی1650100

3612619635یاپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته یانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربي1750300

1225022217یاپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته یانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربي1850200

1610240عسل طبیعي4090000امارات متحده عربي1950300

1225022217عسل طبیعي4090000امارات متحده عربي2050200

388805000عسل طبیعي4090000عمان2150200

5040000پاکستان2250100
, یادودی..., سردکرده, تازه,بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهي, روده

کامل یاقطعه
3900026140

397115290(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان2320306

18295103280(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان2415200

9126020750- ---سایر 6039000چین2550100

33123905- ---سایر 6039000عمان2640100

3612619635- ---سایر 6039000امارات متحده عربي2750300

46364138000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان2850200



2354771063840تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي2950300

1219488000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3050200

6976699704تازه یا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3150200

520235916500گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3250200

9000502739044گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3350300

1261026000گوجه فرنگي زراعي7020010عمان3450200

800017000گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3550200

446116876620گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3650200

2010243990گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3715501

98202287145گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3850300

3016087775پیاز7031010امارات متحده عربي3950200

6574522598400پیاز7031010امارات متحده عربي4050300

81724244360پیاز7031010عمان4150200

2573963000---موسیر 7031020عمان4250200

2573963000سیر7032000عمان4350200

88094402997(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4450300

199500593780(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4550200

2573963000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان4650200

407013000تازه یا سردکرده, کلم بروکسل 7042000امارات متحده عربي4750200

139777276240تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي4850200

5632162214510تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي4950300

1211832000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5050200

697235300تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5150300

350917000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان5250200

142458590020ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5350300

275322871030ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5450200

2573963000تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000عمان5550200

458226900تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربي5650300

46653215450تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي5750300

2573963000تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان5850200

898236750تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي5950200

2427851051760تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي6050300



vigna_x000D_66126301،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربي6150300

566417000تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي6250200

2573963000تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان6350200

183214000تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي6450200

5867299800( Agaricus)تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي6550200

Pimenta184071338320 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6650200

Pimenta976721500 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6715501

Pimenta2573963000 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان6850200

Pimenta1609942180 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6950300

5897392258260کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300امارات متحده عربي7050300

560726700کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300امارات متحده عربي7150200

35404176220یخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي7250300

7225239270سایر7129090امارات متحده عربي7350300

24793750سایر..7132090امارات متحده عربي7450300

1406150تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربي7550300

1474486136929تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند7650100

56300075860پسته با پوست8025100امارات متحده عربي7750600

31000050200پسته با پوست8025100هند7850603

17246320580پسته با پوست8025100هند7950100

15500025100پسته با پوست8025100هند8050601

9442723480پسته بدون پوست دوم8025210هند8150100

25673024188پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربي8250600

1441730147928سایر8025290امارات متحده عربي8350600

92880068480سایر8025290هند8450603

2375026250خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010امارات متحده عربي8550300

1824050490خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند8650100

1330036750خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010شیلي8750100

1687422600خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010عمان8850200

2726573500خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010آفریقای جنوبي8950100

4209549440خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند9050100

374000994850خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020امارات متحده عربي9150300

8170281150ربي8041025هند9250100

15000055670خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030بنگالدش9350100

13282736170خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030هند9450100

337600114700خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربي9550300



427820147019خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030مالزی9650100

183490177494خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040اندونزی9750100

20556491958155خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040هند9850100

948373946330خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي9950300

2532125530خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي10050100

10288698533خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040مالزی10150100

7542875070خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040هند10250605

2208212630خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040ژاپن10350100

124991121775خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي10450200

6069031959105خرماشاهاني تازه یاخشک کرده8041050هند10550100

136262437175خرماشاهاني تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي10650200

244859786125خرماشاهاني تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي10750300

46200149000خرماشاهاني تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي10850100

600010400خرمازا هدی تازه یاخشک کرده8041060امارات متحده عربي10950300

2200021380-- --سایر 8041090امارات متحده عربي11050200

78209500-- --سایر 8041090امارات متحده عربي11150300

124958161017-- --سایر 8041090هند11250100

6566419275انجیر خشک8042010هند11350100

16200057800انجیر خشک8042010چین11450100

3612619635انجیر خشک8042010امارات متحده عربي11550300

1006424500 - -(شامل تنجرین ها وسان سوماک)نارنگي ها 8052100امارات متحده عربي11650300

2573963000---سایر8055090عمان11750200

128700123240(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي11850300

1107743684620(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي11950300

1431010370(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060سومالي12050100

11040072300(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي12125102

908375487380(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي12250300

3017519170(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070تایلند12350100

486024300تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي12450300

500025000تازه, هندوا نه 8071100عمان12550200

51865125860تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي12650200

1313345600تازه, سیب 8081000هند12750200

2477083090تازه, سیب 8081000هند12850100

5396086.9215539732تازه, سیب 8081000هند12950100

8839663295484.5تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13050300

924023400تازه, سیب 8081000عمان13150100

945022920تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13250200

342120886641تازه, سیب 8081000عمان13350200

19690883998160تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13450200

82168221900تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي13550300



11235972801336تازه, کیوی8105000هند13650100

214266432990تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي13750200

182452365582تازه, کیوی8105000عمان13850200

1199840000انار تازه8109010امارات متحده عربي13950200

803718931انار تازه8109010عمان14050200

1250117870زرشک تازه8109020امارات متحده عربي14150300

47409527عناب ---8109030هند14250100

659675294450خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي14350300

720000155460خشک کرده,آلو 8132000هند14450100

54471440خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي14550100

54471440خشک کرده, سیب 8133000امارات متحده عربي14650100

163414320سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند8134000امارات متحده عربي14750100

6400520هل خرد نشده ونسابیده در بستهبندی آماده برای خرده فروشي9083110امارات متحده عربي14850200

875319373جو باستثنای دانه جو10039000یمن14950200

3847530000برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي یا براق شده10063000امارات متحده عربي15020200

7000051000سایر12079900امارات متحده عربي15150300

12089090عمان15250200
سایر آردهاو زبره های دا نه و میوه های روغن دا ر غیرازآرد وزیره خردل 

غیرمذکور در جای دیگر
28801000

3612619635(چای ترش)رز چیني  ---12129940امارات متحده عربي15350300

12627568257سایر15029090امارات متحده عربي15410200

428016750غیره,هیدروژنه شده ,چربیها و روغن های حیوا ني و ا جزا ء آنها 15161000امارات متحده عربي15550100

2603511630(بااستثنای قیمه شده )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 16041400بحرین15650100

66126301سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربي15750300

1433017997سایر17049090عمان15850200

3612619635سایر17049090امارات متحده عربي15950300

18069000امارات متحده عربي16050300
, میله یاقلم, تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای دیگر
3612619635

18069000عمان16150200
, میله یاقلم, تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای دیگر
5777531266

770022730---سایر 19021900امارات متحده عربي16215300

1512518898فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000عمان16350200

69594047فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربي16450200

1141416863ویفل ها و ویفرها19053200عمان16550200



999922420محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارریز 20011000بحرین16650100

1192222620محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارریز 20011000عمان16750100

833411729محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارریز 20011000امارات متحده عربي16850300

2208212630محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارریز 20011000ژاپن16950100

20019000امارات متحده عربي17050300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا محفوظ 

شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
46740116663

20019000عمان17150100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا محفوظ 

شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
1192222620

20019000ژاپن17250100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا محفوظ 

شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
2208212630

20019000عمان17350200
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا محفوظ 

شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
41005585

20019000بحرین17450100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا محفوظ 

شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
999922420

200928403540رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي17550100

1696024923رب گوجه فرنگي20029010عمان17645301

5473697950رب گوجه فرنگي20029010ایتالیا17750100

2699463072رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي17850300

1681225200رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي17950200

20041000امارات متحده عربي18050300
باستثنای )یخ زده , محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه,سیب زمیني

(2006محصوالت شماره 
3058950000

1141416863یادرقند یخ نزده, محفوظ شده به جز درسرکه یا جوهر سرکه, نخودفرنگي20054000عمان18150200

20055100عمان18250200
محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر (به صورت دا نه )پوست گرفته ,لوبیا

سرکه یادرقند یخ نزده
1141416863



833411729یخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه , زیتون 20057000امارات متحده عربي18350300

20058000عمان18450200
محفوظ شده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه یادرقند یخ , ذرت شیرین 

نزده
1141416863

1062325050سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900بحرین18550100

65678129601سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي18650300

66853820--- --سایر 20079990عمان18750100

37112035سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها20081900عمان18850200

20978024100آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایي با مقیاس بریکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربي18950300

5062267800(کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچي)آب میوه تغلیظ شده 20098910عمان19050200

20098990بحرین19150100
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت )سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(، لیچي
999922420

20098990عمان19250100
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت )سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(، لیچي
1192222620

20098990امارات متحده عربي19350300
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت )سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(، لیچي
26999320.5

66126301فرآورده های غذا ئي مرکب هموژنیزه21042000امارات متحده عربي19450300

1141416863ا نوا ع بستني وسایر شربتهای یخ زده حتي دا را ی کاکائو21050000عمان19550200

3612619635ادامس بدون قند---21069085امارات متحده عربي19650300

1062325050ادامس بدون قند---21069085بحرین19750100

7397240502سایرفرآورده های غذا یي که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد21069090امارات متحده عربي19850300

368224380شیرین نشده, آب معدني و آب گازدا ر شده 22011000عمان19950200

22021000عمان20050200
شیرین کننده ,که به آن قند, (همچنین آبهای معدني و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... 
2434525553

22021000مالزی20150100
شیرین کننده ,که به آن قند, (همچنین آبهای معدني و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... 
274818640

45024990(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010هند20250100

7173300000(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي20350200



620122256190(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي20450300

10780235750(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي20550100

10678475440(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010عمان20650200

12535627080(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند20750100

453862120140(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي20850300

17353871887(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي20950200

4090178090(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي21050100

275231083507سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند21150100

23395557010کائولن25070010هند21250100

52000بنتونیت25081000امارات متحده عربي21350100

27840201000بنتونیت25081000امارات متحده عربي21450300

11078276940بنتونیت25081000هند21550100

108027350بنتونیت25081000چین21650100

893081427500سولفاتهای باریم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي21750300

25132090امارات متحده عربي21850300
بیجاده طبیعي وساینده های طبیعي ,سنگ سنباده طبیعي,ریگ سنباده ها

کارشده یابه صورت قطعات منظم
25557205000

822951175655مرمریت25151190عمان21950100

557379620مرمریت25151190هند22050100

19034271920مرمریت25151190امارات متحده عربي22150100

19278.7275410مرمریت25151190چین22250100

548478350مرمریت25151190عمان22350200

25151200عمان22450200
 (Block)فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک 

مربع یا مربع (Slabs)یا به شکل لوح 
162323180

25151200امارات متحده عربي22550100
 (Block)فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک 

مربع یا مربع (Slabs)یا به شکل لوح 
17105172050

25161200ایتالیا22650100
سنگ بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک یا به شکل 

لوح مربع یا مربع مستطیل
12048344240

25171090امارات متحده عربي22750100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی 

راهها سایر باالست ها
445001995516



10000و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي22850100

7250012488179(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربي22950100

950312111821دولومي تکلیس یاتفته شده25182000عمان23050100

2305391978770ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23150300

32765ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر23250300

235354ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000هند23350100

47248ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23450100

109021021800گچ ساختمان25202000قطر23550300

1154167906890گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي23650300

36491810923آهک زنده25221000عمان23750100

807637846آهک زنده25221000امارات متحده عربي23850300

26018536480سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي23915202

747081252970سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي24050300

22500450900سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي24145301

384201399590(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900هند24250100

771753149990(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900عمان24350100

1062325050(خرد شده وپودرشده  )پوردتالک بهدا شتي ودا رویي25262010بحرین24450100

444600فلدسپار25291000امارات متحده عربي24550100

44411037206493آنترا سیت حاوی ماده فرا ر27011110چین24650100

143966588647آنترا سیت حاوی ماده فرا ر27011110عمان24750100

578274.3بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد,سایر زغال سنگ ها27011900ترکیه24850100

7531127650جامد,(سودسوزآور)هیدرو کسیدسدیم 28151100عمان24950100

21875126135جامد,(سودسوزآور)هیدرو کسیدسدیم 28151100(برمه )میانمار 25015401

5321130630کربنات کلسیم28365000امارات متحده عربي25150300

26999320.5گالب استحصالي از گل محمدی33019011امارات متحده عربي25250300

1062325050گالب استحصالي از گل محمدی33019011بحرین25350100

5667777600گالب استحصالي از گل محمدی33019011عمان25450200

26999320.5سایر عرقیات سنتي33019012امارات متحده عربي25550300

1141416863سایر عرقیات سنتي33019012عمان25650200

1062325050سایر عرقیات سنتي33019012بحرین25750100

160846020چسباننده های آماده برا ی قالب ها یامغزی قالب های ریخته گری38241000سوریه25850100

740725230مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان25950200

39201090امارات متحده عربي26050100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای ا تیلن غیرا 

سفنجي مستحکم نشده
4933233720



39203000بحرین26150100
فاقدتکیه گاه , مستحکم ومطبق نشده, ا زپلیمرهای ا ستیرن... ورق, صفحه

یاجورنشده باموا ددیگر
1961711500

27612510سایر - - -39231090امارات متحده عربي26250100

1465210900سایر --39233090امارات متحده عربي26350300

392390103890827795 لغایت 39231000سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39239090امارات متحده عربي26450300

167209600ظروف مالمین39241010امارات متحده عربي26550300

6082040946سایر39241090امارات متحده عربي26650300

39249000امارات متحده عربي26750100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکي
1751021210

39249000هند26850100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکي
1146210990

2127912415سایر ----39269099امارات متحده عربي26950300

3375025000سایر ----39269099عمان27050200

57205340سایر ----39269099امارات متحده عربي27150200

2485415920سایر ----39269099لبنان27250100

780550که درجای دیگر مذکور نباشد,کیف دستي 42022900امارات متحده عربي27350300

42023200امارات متحده عربي27450300
ا زورقهای موا د پالستیکي ,ا شیاءا ز نوع قابل حمل درجیب یاکیف دستي

یاا زموا دنسجي
75541900

42029900عمان27550200
جعبه ها و محفظه هائي غیرمذکوردرجای دیگرباسطح خارجي ا زموا دی 

که درجای دیگرمذکورنباش
125008600

46019900امارات متحده عربي27650300
بسته شده بهم بصورت رشته های , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,موا زی یابافته شده
84784800

46029000امارات متحده عربي27750300
مصنوعات سبدوحصیربافي وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا زموا دقابل 

..(غیرا زموا دنباتي)بافت 
90402500

84007270جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده,بروشور, کتاب49019900کویت27850100

1766767480سایر57011090امارات متحده عربي27915100

70887050زیلو ---57029910امارات متحده عربي28050300

909010670کف پوش از سایر مواد نسجي57029990امارات متحده عربي28150300

377916760.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف57039000مالزی28250100

93763365.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف57039000امارات متحده عربي28350300



285207440.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف57039000کویت28415100

367157400.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف57039000عمان28550100

1766767480.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف57039000امارات متحده عربي28615100

10545624800سایر ---57049090امارات متحده عربي28750300

58071000امارات متحده عربي28850300
بصورت , برچسب ، نشان واشیاء همانند از موادنسجي، تار و پود باف

توپ،نوار یا بریده شده به شکل یا اندازه
1921980

60019900عمان28950200
, کشباف یاقالب باف,پارچه های مخمل وپلوش ا زسایر موا دنسجي

غیرمذکوردرجای دیگر
125008600

61046900امارات متحده عربي29050200
کشباف , زنانه یا دخترا نه,نیم شلوا ر,شلوار حتي دا را ی بندوپیش بند

یاقالب باف ا زسایرموا دنسجي غیرمذک
313002050

61099000امارات متحده عربي29150300
ا زسایرموا , کشباف یاقالب باف ,تي شرت وزیرپوش چسبان وهمانند

غیرمذکوردرجای دیگر,دنسجي
75201700

62034100عمان29250200
شلوار،شلوار سرهم دارای بند وپیش بند، نیم شلوا ر، شلوار خیلي کوتاه مردا 

از پشم یاکرک, نه یاپسرا نه
125008600

62144000امارات متحده عربي29350300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
820805900

62149000امارات متحده عربي29450300
ا زسایرموا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجي غیرمذکوردرجای دیگر
9360011600

672169انواع رومیزی با رودوزی های سنتي ---63049110امارات متحده عربي29550300

64022000امارات متحده عربي29650200
کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو یا 

.از پالستیک
316501000

64029900عمان29750200
ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, که درجای دیگرگفته نشده, کفش

.زکائوچویاپالستیک
125008600

64039900امارات متحده عربي29850200
که قوزک پارا ,کفش باتخت کائوچویاپالستیک ورویه ا زچرم طبیعي

.نمیپوشاند
313002050

80804424724سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي29950200



480025080سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرین30050100

805750510سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100ایتالیا30150100

578045800سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي30250300

2745689580سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان30350200

34324173420سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي30450100

90018000.دا را ی سطح صاف یایکپارچه, بریده یاا ره شده,(گرا نیت )سنگ خارا 68022300عمان30550200

68022900کویت30650100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
17768880

68022900امارات متحده عربي30750200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
61234317090

68022900امارات متحده عربي30850100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
118355634880

68022900عمان30950100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
33613480195

68022900آلمان31050100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
361424140

68022900عمان31150200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
1448068910

1625281260---سایر 68029190عمان31250100

68029910ایتالیا31350100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
805750510

68029910بحرین31450100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
789353940

68029910امارات متحده عربي315
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
328522200

68029910کانادا31650100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
373922360

68029910امارات متحده عربي31750200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
39800263863



68029910آلمان31850100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
361424140

68029910عمان319
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
315018860

68029910امارات متحده عربي32050100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
1711811005839

68029910عمان32150200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکي نشده
28159162990

68029990قطر32250100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکي نشده
192513390

68029990تایوان32350100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکي نشده
564038350

68029990عمان32450200
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکي نشده
1540370460

68029990بحرین32550100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکي نشده
399326920

68030090عمان32650200
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي یا 

فشرده غیر از سنگ برای کف ودیوار
15439560

69022090عمان32750200
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختماني سرا میکي همانند نسوزکه حاوی بیش ا 

درصد وزني ا لومین یاسیلیس غیرمذکور50ز
740725230

69029090امارات متحده عربي32850100
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي همانند نسوز 

غیرمذکور درجای دیگر
1911971660

69029090عمان32950200
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي همانند نسوز 

غیرمذکور درجای دیگر
2137702680443

69032090عمان33050200
وزنیآلومین یامخلوط یاترکیبیا %50ا شیاء سرامیکي نسوزکه دا را ی بیش ا ز

زآلومین وسیلیس غیرمذکوردرجای
1400460

15439560.آجرساختمان ا زسرا میک69041000عمان33150200

...69072100عمان33250603 516052860 درصد5/0با ضریب جذب آب وزني حداکثر 

2862725240.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي33350100



84784800اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنایع دستي69120014امارات متحده عربي33450300

69120090امارات متحده عربي33550300
سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگي از سرا میک غیرا 

زچیني غیرمذکوردرجای دیگر
672169

1532517500ـ ـ ـ سایر69139090عمان336502000

43668085سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستي69149020امارات متحده عربي33715203

70051010عمان33850200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده دا را ی الیه جاذب یاپوشش 

مانع ا ز ا نعکاس
1905581599476

70051030عمان33925100
 2.5شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5میلیمتر تا 
369523490

70051090عمان34025100
 4.5شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

میلیمتر
915448740

70051090امارات متحده عربي34150200
 4.5شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

میلیمتر
30290192610

70052990عمان34250200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای 

دیگر
4043284279919

70099100عمان34350200
باستثناءآینه های عقب بین برا ی )آینه های شیشه ا ی قاب نشده 

(وسائطنقلیه زمیني
2137702680443

70134119امارات متحده عربي34450300
به غیراز لیوانهای )سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذ(نوشیدني 
909010670

72031000چین34550100
به شکل , محصوالت آهني حاصل ا زا حیاءمستقیم کلوخه های معدني آهن

توده ، گلوله وحبه واشکال همانند
623738635642206

72071200تایلند34650800
بامقطع , کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
20162

72071200ایتالیا34750800
بامقطع , کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
7361722

72071200اندونزی34850800
بامقطع , کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
14921309



373922360.بامقطع غیرمدور, لوله ها یا پروفیل های توخالي بدون درز از فوالدممزوج 73049000کانادا34950100

73089090عمان35050200
ا زچدن ،آهن یاا , که درجای دیگرذکرنشده, ا سکلت وقطعات ا سکلت

.زفوالد 
1660850

73211190امارات متحده عربي35150100
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی یاهم گازوهم 

غیرمذکور,سایرسوختها
83753260

73211190امارات متحده عربي35250300
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی یاهم گازوهم 

غیرمذکور,سایرسوختها
7055740645

73218200عمان35350200
باستثناءوسائل خورا ک پزی )بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقي همانند 

ا زچ, باسوخت مایع,(یاخورا ک گرم کن 
41005585

21251270سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر73269090امارات متحده عربي35450300

800400سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر73269090عمان35550200

915448740سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر73269090عمان35625100

3036923085سایر76151090امارات متحده عربي35750300

5231018817سایر76151090امارات متحده عربي35815203

1385920سایر ---83024190امارات متحده عربي35950300

84186990امارات متحده عربي36050300
سایرتجهیزات سردکننده یامنجمکد کننده بجزنوع تراکمي باکندانسور 

مبدل حرا رتي و چیلرهای جذبي
600100

84313900عمان36150100
باالکشنده های ,غیرا زآسانسور)8428ماشین آالت شماره ;قطعات مربوط

(محفظه دا ریاپلکان متحرک 
2475017885

175007000غیر مذکور درجای دیگر(خیش )سایر گاوآهن ها84321090امارات متحده عربي36250300

84362100قطر36350100
ماشین های جوجه کشي وجوجه پروری مصنوعي برای پرورش پرندگان 

خانگي
63471140

1600600که درجای دیگرمذکورنباشد,ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور84362900عمان36450200

84369100امارات متحده عربي36550300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشي 

وجوجه پروری
60506100

84381000امارات متحده عربي36650300
بیسکویت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوایي یانان شیریني پزی

تولیدماکاروني، اسپاگتي یامحصوالت همانن
88002960



44001480ماشین آالت ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکالت84382000امارات متحده عربي36750300

84388000امارات متحده عربي36850200
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتي غذاهایا نوشابه 

غیرمذکوردرجای دیگر,ها
2100380

84389000امارات متحده عربي36950300
ا جزا ءوقطعات ماشین آالت صنعتي برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه 

غیرمذکوردرجای دیگر,ها
44001480

84641000عمان37050200
پنبه , بتون, سرا میک, ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ

نسوز ،سیمان یاموادمعدني همانند یاشیشه
494114120

175007000.مخلوط کن های بتون ومالط84743100امارات متحده عربي37150300

84792000امارات متحده عربي37250300
ماشین آالت ودستگاههابرا ی ا ستخرا ج یاتهیه چربیهایاروغن های نباتي 

.ثابت یاحیوا ني
330200

90001400سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکي با کار خاص غیرمذکوردرجای دیگر84798990عمان37350200

1916910340ا جزا ء و قطعات دستگاههای ا لکترومکانیکي خانگي85099000سوریه37450100

4239621860بدنه برا ی کامیون ،کامیونت و کشنده جاده ا ی87079030امارات متحده عربي37550100

87087019امارات متحده عربي37650200
سوا ری کار،وا نت و ترا ,چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری

کتورکشاورزی
3840020900

87089929آلمان37750100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغیرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا 

نت و ترا کتورکشاورزی
3900021640

87089929کویت37850100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغیرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا 

نت و ترا کتورکشاورزی
1924220510

2475017885سایر87168090عمان37950100

224822700نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبي ،رویه نشده94016900عمان38050200

605408660سایر94036090عمان38150200

1335720سایر94036090امارات متحده عربي38250100

94042100عمان38350200
تشک ا زکائوچوی ا سفنجي یا از مواد پالستیکي اسفنجي، با یا بدون 

روپوش
193503870

591304656.28سایر ---95030080عمان38450200

83753260---اجزا و قطعات 95030090امارات متحده عربي38550100

96140000امارات متحده عربي38650300
پیپ وچوب سیگار یا - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگارت وقطعات مربوطه
30141650

HSعمان38745301 1696024923خیارشور#200111
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