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

ناخالص
493158620---2071000امارات متحده عربي150100

2071200عمان250100
, گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بریده نشده بصورت قطعات

یخ زده
11152898620

2324029000احشاء2071430ویتنام350100

2520029500احشاء2071430تایلند450100

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

کفشک ماهیان- ماهیان
1142293889900

3028400امارات متحده عربي650200
باستثنای جگر  (.Dicen trarchus spp)ماهي سیباس 

ماهي ، تخم ماهي
2944027000

1804516000باستثنای جگر ماهي ، تخم ماهي (Sparidae)ماهي سیبریم 3028500امارات متحده عربي750200

3028900امارات متحده عربي850200
سایر ماهي ها به غیر از جگر وتخم ماهي غیر مذکور در تعرفه 

030285، 030284، 030283، 030282، 030281های 
8780090125

3560027910یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600چین9501000

12584285692یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600تایلند1050100

6844863240- -سایر 3033900سریالنکا1150100

3367027210- -سایر 3033900تایلند1250100

3348530480سایر3034900مالزی1350100

234201171190سایر3034900سریالنکا1450100

3000025310سایر3034900عمان1550100

4640650360سایر3034900تایلند1650100

5460083270ـ ـ سایر3035900تایلند1750100

8797946190ـ ـ سایر3035900سریالنکا1850100

2992523940یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهي(Rajidae)ری انداسکیت 3038200تایلند1950100

3038400امارات متحده عربي2050200
یخ زده به غیراز جگر (.Dicentrarchus spp)ماهي سیباس 

وتخم ماهي
3172322000

3038900چین2150100
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
215600142320

3038900مالزی2250100
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
8028558780



3038900امارات متحده عربي2350300
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
5097524625

3038900تایلند2450100
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
603248476022

3038900بنگالدش2550100
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1820028100

3038900امارات متحده عربي2650200
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
10195049250

3038900امارات متحده عربي2750100
، 030382سایر سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
63420278860

221990163055سایر - -3039900تایلند2850100

1600020572- - -سایر 3053900امارات متحده عربي2950200

3055900قطر3050100
باستثنای ماهي )دودی نشده , سایر ماهي های خشک کرده 

(روغن 
52037173

3061100امارات متحده عربي3150300
خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائي آب شیرین یا 

گونpanulirusگونه ،palinurusیخ زده ,خاردا ر 
383800316500

18711478925.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي3250200

423085320900.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي3350300

351830172820.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربي3450100

138775114750خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي3550200

3082900امارات متحده عربي3650200
 030821سایر توتیای دریایي از گونه های غیر مذکور در ردیف 

منجمد ، خشک شده ، نمک سود یا در آب نمک
2880024050

3082900سریالنکا3750100
 030821سایر توتیای دریایي از گونه های غیر مذکور در ردیف 

منجمد ، خشک شده ، نمک سود یا در آب نمک
2508021100

1380025000ـ ـ ـ تخم خوراکي4072110عمان3815300

1133928700(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان3915200

113252800(Rosos)گل های رز6031100امارات متحده عربي4050100

4800010560- ---سایر 6039000چین4110200

48402176890تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي4250200



660718000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان4350200

117015343271تازه یا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان4450200

826718000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان4550200

1753759230تازه یا سردکرده, گوجه فرنگي7020000قطر4650300

8360801946184تازه یا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي4750200

676220000گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4850100

307556656950گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4950300

66547307105گوجه فرنگي زراعي7020010عمان5050300

26801100000گوجه فرنگي زراعي7020010عمان5150200

3949441093894گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي5250200

202004735286گوجه فرنگي گلخانه ای7020020قطر5350300

3082366790گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي5415501

12690872852100گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي5550300

4219191050گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان5615501

25200036883422.023گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي5750200

640513770گوجه فرنگي گلخانه ای7020020بحرین5850100

1520044000گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي5950100

4866161436589گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان6050200

1122723390گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي6150100

4085389420(cherry)گوجه فرنگي گیالسي 7020030امارات متحده عربي6250300

2937792220پیاز7031010عمان6350200

501620000پیاز7031010امارات متحده عربي6450200

138357622590پیاز7031010امارات متحده عربي6550300

1264850950پیاز7031010قطر6650300

1100519310سیر7032000امارات متحده عربي6750100

37742149670تره فرنگي وسایرسبزیجات سیرگونه7039000قطر6850300

11691833304285(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي6950200

192434575281(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان7050200

167456640964(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000قطر7150300

2524961036532(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي7250300

7049000عمان7350300
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
688448030

7049000عمان7450200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
183399518014

7049000امارات متحده عربي7550300
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
167873752695

7049000امارات متحده عربي7650200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
3307581166681

7049000قطر7750300
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
189444715094

83324631000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي7850200



131389496665تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100قطر7950300

16253319336000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان8050200

32308137920تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي8150300

538221000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان8250200

140875586780ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي8350300

9844692549995ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان8450200

17895874819196ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي8550200

177043669144ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900قطر8650300

171614000تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000عمان8750200

1706368150تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000قطر8850300

1997460000تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربي8950200

66843194500تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي9050200

75339275520تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000قطر9150300

105395495140تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي9250300

2174552900تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان9350200

4877621230200تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي9450200

5602392170تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان9550200

149234565881تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000قطر9650300

123996571080تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي9750300

7082000امارات متحده عربي9850300
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
260241707840

7082000قطر9950300
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
2293397493

7082000امارات متحده عربي10050200
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
3317394500

7089000عمان10150200
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
1872640000

7089000امارات متحده عربي10250300
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
1209036240



7089000امارات متحده عربي10350200
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
70000175300

7089000قطر10450300
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
867533831

50992129695تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان10550200

275471890940تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي10650300

5061481299395تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي10750200

147180557501تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000قطر10850300

540516650تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000قطر10950300

151405501000تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي11050200

1700870500سایر--7095990امارات متحده عربي11150200

Pimenta6653451698130 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي11250200

Pimenta220619840742 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000قطر11350300

Pimenta8358292450936 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي11450300

Pimenta240649671343 یاcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان11550200

7099000قطر11650300
که درجای دیگری مذکور یا , تازه یا سردکرده , سایر سبزیجات 

مشمول نباشد
540516650

114154436036کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300قطر11750300

5562941968505کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300امارات متحده عربي11850300

84219325225کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300امارات متحده عربي11950200

297311689کدوهای حلوایي، کدو و کدوهای مسمایي7099300عمان12050200

63346206597سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900عمان12150200

195851512420سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربي12250200

106070398695سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900قطر12350300

142923489500یخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي12450200

1264850950یخ زده,سیب زمیني 7101000قطر12550300

481524170یخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي12650100

1035653500یخ زده- غال فدار یاغالف کنده -لوبیا7102200امارات متحده عربي12750200

147058458100یخ زده- غال فدار یاغالف کنده -لوبیا7102200امارات متحده عربي12850200

7102900امارات متحده عربي12950200
یخ زده غیر ,غالف کنده یا غالف نکنده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول درجای دیگر
49529165000

7260831920محفوظ شده به طور موقت, (خیارریز)خیار و خیارترشي 7114000امارات متحده عربي13050100



97045270600محفوظ شده به طور موقت, سایر سبزیجات و مخلوط سبزیجات 7119000امارات متحده عربي13150200

630020000پیاز7122000امارات متحده عربي13250200

656418000پیاز7122000عمان13350200

638423000پیاز7122000امارات متحده عربي13450300

7142000قطر13550300
تازه یا خشک , (سیب زمیني شیرین )قلقاس هندی شیرین 

کرده سردکرده یا یخ زده حتي بریده شده به قطع
427116400

29645734010تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند13650100

1854905308010پسته با پوست8025100هند13750100

3328516080پسته با پوست8025100هند138

52500075280پسته با پوست8025100تایوان13950100

36500050160پسته با پوست8025100هنگ کنگ14050100

31000050200پسته با پوست8025100چین14150100

4375000627500پسته با پوست8025100امارات متحده عربي14250600

17160024220پسته با پوست8025100سنگاپور14350100

1079485122520پسته بدون پوست دوم8025210هند14450100

1330036850خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010آفریقای جنوبي14550100

1900052690خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند14650100

3356320000خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030استرالیا14750100

4019213655خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربي14850300

2419222870خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي14950200

166370158895خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي15050300

2474623250خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040انگلستان15150100

3356320000خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040استرالیا15250100

1435113584خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040اندونزی15350100

11561911112578خرمامضافتي تازه یاخشک کرده8041040هند15450100

2175769680خرماشاهاني تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي15550100

3356320000خرمازا هدی تازه یاخشک کرده8041060استرالیا15650100

1469016875-- --سایر 8041090مالزی15750100

646412100-- --سایر 8041090کلمبیا15850100

3356320000انجیر خشک8042010استرالیا15950100

3973978580ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي16050300

1422420000ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي16150200

4368141698(ا نگورخشک کرده  )تیزا بي دا نه دا ر8062020امارات متحده عربي16250300

4840046400(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي16350300

2205521150(ا نگورخشک کرده  )آفتابي بي دا نه 8062050تایلند16450100

3680024480(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي16525102

2880018840(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي16650100



10476772800(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي16750300

14080093280(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي16850100

2782917352(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي16950300

3017519100(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070(برمه )میانمار 17050100

2308018114سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر8062090مراکش17150100

5893121929484تازه, هندوا نه 8071100عمان17250200

389220260تازه, هندوا نه 8071100بحرین17350100

144913588580تازه, هندوا نه 8071100قطر17450300

1560478020تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي17550100

247323380تازه, هندوا نه 8071100عمان17650300

9246742461122تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي17750200

3636591749032تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي17850300

1829554500تازه, هندوا نه 8071100عمان17950200

95302330000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي18050200

1749921000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي18150200

5149761392025تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي18250300

6511912279642تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي18350200

1699248820تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان18450200

250252723231تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان18550200

88128329518تازه-خربزه وهماننده ان 8071900قطر18650300

4004000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي18799

991661815تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان18850300

3973978580تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي18950300

146413256695تازه,زردآلو 8091000عمان19050200

65178115007تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي19150300

95302330000تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي19250200

528014825512تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي19350200

1154616009تازه,زردآلو 8091000عمان19450100

1023135959تازه,زردآلو 8091000قطر19550300

95109175068سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي19650300

219278484500سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي19750200

660320340سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900قطر19850300

95302330000سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي19950200

889510770سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان20050200

106607248477تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي20150200

905811600تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي202502200

76861110274تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان20350200



1563117908تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي20450300

905811600تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي20550200

1832827877تازه, آلو و گوجه 8094000عمان20650200

5537096488تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي20750300

3356320000زرشک تازه8109020استرالیا20850100

1650033170عناب ---8109030هند20950100

1974139880عناب ---8109030هند21050603

394917000توت فرنگي یخ زده8111000امارات متحده عربي21150200

5537096488توت فرنگي یخ زده8111000امارات متحده عربي21250300

8121000هند21350100
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
3914940030

8121000عمان21450200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
247886399522

8121000امارات متحده عربي21550200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
174462348808

8121000قطر21650300
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
362815619

8129000امارات متحده عربي21750100
موقت محفوظ شده بالفاصله غیرقابل 081210ا نوا ع میوه غیرا ز

خوردن بهمان حالت
7571315920

14400051570خشک کرده,آلو 8132000هند21850100

8135000هند21950100
مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست 

این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر,خشک کرده
1716411080

9093190امارات متحده عربي22050300
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده 

برای غیرخرده فروشي
7000025100

9093290امارات متحده عربي22150300
تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
7000025100

9109190امارات متحده عربي22250100
غیر مذکور درردیف (ب )-1سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 

9109190و9109110های 
7571315920

10063000سوئد22350100
برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي یا 

براق شده
3171228287

10063000امارات متحده عربي22450300
برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي یا 

براق شده
27921856

7571315920 حتي خرد شدهcarthamus tinctoriusدانه گلرنگ 12076000امارات متحده عربي22550100

4500022670دانه خربزهحتي خرد شده12077000هند22660100

7571315920- - -اسپند 12119025امارات متحده عربي22750100

103681780گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091تایوان22850100



493158620گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي22950100

1716411080سایر12119099هند23050100

3171228287سایر ---12129990سوئد23150100

16041400امارات متحده عربي23250300
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(قیمه شده 
4080011040

4712413200سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000بحرین23350100

7260831920سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربي23450100

18069000عمان23550200
میله , تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای دیگر, یاقلم
1320614514

19041000امارات متحده عربي23650300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
19511600

248028450ویفل ها و ویفرها19053200عمان23750100

20011000امارات متحده عربي23850300
محفوظ شده در سرکه یا در , (خیارترشي)خیار و خیارریز 

جوهرسرکه
3061556784

20019000امارات متحده عربي23950300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکي نباتات ، آماده یا 

محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخي
5677489688

20021000عمان24050200
محفوظ شده در , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگي

و غیره, سرکه 
1276640000

20021000امارات متحده عربي24150200
محفوظ شده در , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگي

و غیره, سرکه 
58899153000

405950541350رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي24250100

4032825600رب گوجه فرنگي20029010عمان24350200

1707123284رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي24450300

1725310530سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي24550300

3630415960--- --سایر 20079990امارات متحده عربي24650100

90889620--- --سایر 20079990امارات متحده عربي24750300

20093900استرالیا24850100
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایي با مقیاس بریکس بیش ا ز 

20
3356320000

20099000چین24950100
مخلوط آب میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل 

افزوده نشده باشد
816019060

21069090امارات متحده عربي25050300
سایرفرآورده های غذا یي که در جای دیگر مذکور یا مشمول 

نباشد
7200084016

22021000امارات متحده عربي25150200
که به آن , (همچنین آبهای معدني و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... شیرین کننده ,قند
1820025263



25010010امارات متحده عربي25250300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولي

(شده 
54626

225011126142(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند25350100

12274(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي25450100

686091569560(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي25550300

15520819240(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030قطر25645100

8786(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي25750100

3291164853سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند25850100

759000سایر گوگردهاا ز هرنوع تصفیه شده25030090چین25950100

2700002960000کائولن25070010امارات متحده عربي260

3200002970000بنتونیت25081000امارات متحده عربي26150100

61469396000بنتونیت25081000امارات متحده عربي26250300

8559160440سولفاتهای باریم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي26350300

6187246520(pumicestone)سنگ پا 25131000امارات متحده عربي26450100

22011314450مرمریت25151190عمان26550100

374653510مرمریت25151190ایتالیا26650200

26297ـ سایر سنگ های تراش یا ساختمان25169000قطر26750300

25171090امارات متحده عربي26850100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی 

سنگ ریزی راهها سایر باالست ها
2408686786251

70000و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي26950100

440995ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر27050100

120148ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي27150100

134347ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي27250300

29800ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر27350300

103950ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي274

2970270560گچ ساختمان25202000عمان27550100

2874254120گچ ساختمان25202000هند27650100

1620135370گچ ساختمان25202000کنیا27750100

117801012060گچ ساختمان25202000قطر27850300

14030510675380گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي27950300

100783950گچ بنایي25202010چین28050100

66600سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر25231000امارات متحده عربي28150100

37500750000سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي28215202

3101613517440سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي28350300

135028056سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي28450200

50310217500سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي28550100



6897009490000فلدسپار25291000امارات متحده عربي28650100

21415100070---هیدرواکسید سدیم به صورت پرک 28151110سوریه28750100

33011300عمان28850200
ا زجمله روغن های ا سانسي )روغن های ا سانسي از لیموترش 

(کنسانتره و روغن های ا سانسي مطلق 
2142022520

33019090سوئد28950100
بجزا ب ....بامحلول غلیظ روغنها,سایرا لئورزینهای استخرا جي

مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي
3171228287

100003920صابون به شکل چیپس34012030بحرین29050100

3553218070.پاک کننده های صنعتي 34029020امارات متحده عربي29150100

1318450880مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان29250200

1626049560مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان29350100

39211390امارات متحده عربي29450300
سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان های اسفنجي بجزساندویج 

سقف کاذب خودروبدون الیه فلزی
2069476

39229000کویت29550100
که درجای ,سیفون و لوا زم بهدا شتي همانند, مخزن آب

ا زموا د پالستیکي,دیگرمذکورنباشد
66754520

28382650سایر - - -39231090امارات متحده عربي29650300

39232190امارات متحده عربي29750300
کیسه ا , کیسه کوچک ا زپلي ا تیلن بجزکیسه خون0سایرکیسه 

الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5سپتیک 
24122130

2864916000سایر --39233090عمان29850100

2570018930سایر39241090امارات متحده عربي29950100

428900سایر39241090عمان30050200

39249000امارات متحده عربي30150100
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای دیگر مذکور نیست 

موا د پالستیکي
115509610

39259000امارات متحده عربي30250100
ا ز موا ,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 

د پالستیکي
104179520

39262010عمان30350100
لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت مصارف 

پزشکي ازموادپالستیکي
137006750

5700355سایر ----39269099عمان30450200

1914813696سایر ----39269099امارات متحده عربي30550200

42021200عمان30650100
ومحفظه های (مدرسه ,ا سناد, برزک)کیف , چمدا ن, رختدا ن

همانند باسطح خارجي ا زموا دپالستیک یانسجي
2864916000

57029200عمان30750100
ا زمواد نسجي سنتتیک , کف پوش های غیرمخملي باف

.یامصنوعي آماده مصرف
35577448180



57039000کانادا30850100
که درجای ,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.دیگرگفته نشده
108797700

57039000عمان30910200
که درجای ,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.دیگرگفته نشده
12195423420

57039000امارات متحده عربي31050100
که درجای ,ا زسایرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.دیگرگفته نشده
222843640

59021090عمان31150200
سایرپارچه ا ستخوا ن بندی الستیک چرخ ا زنایلون یا ا ز سایر 

پلي آمیدهاغیرمذکوردرجای دیگر
1300260

26311560.سایر جورابهای شلواری ازدیگر مواد منسوج 61152900کره جنوبي31250100

560321007350 یا 5602لباس دوخته ومهیاازپارچه های مشمول شماره 62101000عمان31350200

62144000امارات متحده عربي31450300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
1085767770

62149000امارات متحده عربي31550200
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسایرموا دنسجي غیرمذکوردرجای دیگر
553243960

62149000امارات متحده عربي31650100
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسایرموا دنسجي غیرمذکوردرجای دیگر
201607040

64039900کانادا31750200
که قوزک ,کفش باتخت کائوچویاپالستیک ورویه ا زچرم طبیعي

.پارا نمیپوشاند
108797700

64039900عمان31850100
که قوزک ,کفش باتخت کائوچویاپالستیک ورویه ا زچرم طبیعي

.پارا نمیپوشاند
49873420

543927736سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي31950300

108445549345سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان32050100

32012162460سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي32150100

110445552884سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي32250200

68022900روماني32350100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
41512211780

68022900امارات متحده عربي32450100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
23922121950



68022900امارات متحده عربي32550200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
68650353180

68022900استرالیا32650100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
61424358030

68022900عمان32750100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
163344876931

68022900کویت32850100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
336337150

68022900عمان32950200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
26620118480

500025940---سایر 68029190امارات متحده عربي33050100

906254310---سایر 68029190عمان33150100

424350540---سایر 68029190امارات متحده عربي33250300

68029310کویت33350100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکي نشده
555179300

68029910قطر33450100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
1472099437

68029910امارات متحده عربي33550100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
26375176915

68029910سوریه33650100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
21410196560

68029910کویت33750100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
23510176862

68029910ایتالیا33850100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
375025500

68029910استرالیا33950100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
31810207560

68029910عمان34015100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
983730630



68029910امارات متحده عربي34150200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
31713209810

68029910عمان34250200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
354024000

68029910عمان34350100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
1966241231751

68029990کره جنوبي34450100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
964873930

68029990کویت34550100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
20147139712

68029990امارات متحده عربي34650100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
371725040

68029990عمان34750100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
1160081410

68029990بحرین34850100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
371525290

68029990عمان34950200
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
412528240

68029990امارات متحده عربي35050200
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
51052311220

68029990روماني35150100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکي نشده
328523550

4355118330سایر اشیاء ساخته شده از بتون68101930امارات متحده عربي35250300

69022090عمان35350100
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختماني سرا میکي همانند نسوزکه 

درصد وزني ا لومین یاسیلیس غیرمذکور50حاوی بیش ا ز
1626049560

69022090عمان35450200
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختماني سرا میکي همانند نسوزکه 

درصد وزني ا لومین یاسیلیس غیرمذکور50حاوی بیش ا ز
1318450880

69029090عمان35550200
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي 

همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
2368832819600

...69072100عمان35650603 156535240 درصد5/0با ضریب جذب آب وزني حداکثر 



...69072100امارات متحده عربي35750100 263813670 درصد5/0با ضریب جذب آب وزني حداکثر 

6202132358سایر69074090عمان35845301

69109000عمان35950100
وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا ... وا ن حمام,روشوئي,ظرفشوئي

غیرمذکوردرجای دیگر, زسرا میک
357754910

108797700.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000کانادا36050100

69139010مالزی36150100
ازسرامیک (به استثنای چیني )مجسمه وسایر اشیاءتزئیني 

صنایع دستي
24832620

54172550سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستي69149020امارات متحده عربي36250300

70051010عمان36350200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده دا را ی الیه 

جاذب یاپوشش مانع ا ز ا نعکاس
1952731402200

70051090امارات متحده عربي36450200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای 

 میلیمتر4.5بیشتر ا ز 
23300147620

70052990عمان36550200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای دیگر
3905462804400

70099100عمان36650200
باستثناءآینه های عقب بین برا )آینه های شیشه ا ی قاب نشده 

(ی وسائطنقلیه زمیني
1952731402200

70200040عمان36715100
سایر اشیاء ازشیشه های دارای ضریب انبساط خطي کمتراز 

درجه ن300درجه کلوین درمحدوده حرارتي صفرتا000005/0
72276750

72071200چین36850100
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
14367576

72071200چین36950800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
12380850

7706841352640.ا زچدن,لوله هاوپروفیل های توخالي73030000قطر37010200

1914813696مصنوعات ازمفتول آهني یافوالدی73262000امارات متحده عربي37150200

263813670سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر73269090امارات متحده عربي37250100

3560017800.ا بزا رهای دستي برای مصارف خانه دا ری82055100امارات متحده عربي37350200

101094540ـ ـ ـ انواع دستگیره و پالک در ساختماني83024140عمان37450200



84148090امارات متحده عربي37550100
بادزن ها ,کالهک ها ,کمپرسورها,سایرتلمبه های هوا باخالء

_x000D_غیرمذکوردرجای دیگر ...,
50852790

84172000عمان37650100
همچنین تنورهای شیریني پزی یا بیسکویت )تنورهای نانوایي

،غیربرقي(پزی 
37401080

14870یخچالهای خانگي غیر از تراکمي84182900لبنان37750100

84185000عمان37850200
ویترینها،پیشخوانها ،مبلهای همانند ,گنجه ها,سایرصندوقها

غیرمذکوردرجای دیگر, ،سردکننده یامنجمدکننده 
1300260

84189990امارات متحده عربي37950100
فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده ,سایرا جزا وقطعات یخچالها

84189910و84189100یامنجمدکننده به ردیفهای 
50852790

84249000امارات متحده عربي38050100
ا جزا ءوقطعات ماشین آالت وا دوا ت مشمول شماره های 

842489ا لي842410
106411130

84362100امارات متحده عربي38150300
ماشین های جوجه کشي وجوجه پروری مصنوعي برای پرورش 

پرندگان خانگي
63070

1180360سایر --84378090قطر38250300

5000700سایر --84378090امارات متحده عربي38350300

84381000امارات متحده عربي38450200
بیسکویت سازی , ماشین آالت نانوایي یانان شیریني پزی

وماشین آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي یامحصوالت همانن
168002700

84389000امارات متحده عربي38550200
ا جزا ءوقطعات ماشین آالت صنعتي برا ی تهیه یا تولید غذا 

غیرمذکوردرجای دیگر,هایانوشابه ها
168002700

84641000عمان38615100
, سرا میک, ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ

پنبه نسوز ،سیمان یاموادمعدني همانند یاشیشه, بتون
72276750

117604000--- -سایر 84749090امارات متحده عربي38750200

84791019امارات متحده عربي38850300
 اسب بخار وکمتر ، مستعمل با 110فنیشر اسفالت با قدرت 

 سال5سال ساخت بیش از 
320210

41794900سایر84799090امارات متحده عربي38950100

50852790.قالب ا زنوع تزریقي یافشاری برا ی کائوچویاموا دپالستیکي84807100امارات متحده عربي39050100

85013110سودان39150100
 ولت تا قدرت حدا 24و 12ا لکتروموتورهای با جریان مستقیم 

 وا ت200کثر 
11280024040

357754910چاقوی مخصوص جراحي چشم90185030عمان39250100



90185090عمان39350100
سایر آالت و وسایل ا متحان ،تشخیص بیماری و جرا حي چشم 

، غیرمذکوردر جای دیگر
357754910

90278090امارات متحده عربي39450100
دستگاههابرای تجزیه فیزیکي یاشیمیایي دستگاههای کنترل 

وسنجش و یسکوزیته ،تخلخل ،ا نبساط ،کشش سطحي یاهما
50852790

94029090عمان39550100
دندا نپزشکي وتختخوا ب ,جرا حي,سایرمبلهای پزشکي

بیمارستاني واجزاء قطعات آنها که درجای دیگری ذکر نشده
357754910

37401080سایر94036090عمان39650100

983730630سایر94036090عمان39715100

272626974مبلها زموا د پالستیکي94037000امارات متحده عربي39850200

94042100عمان39950100
تشک ا زکائوچوی ا سفنجي یا از مواد پالستیکي اسفنجي، با یا 

بدون روپوش
262186770

94042100امارات متحده عربي40050100
تشک ا زکائوچوی ا سفنجي یا از مواد پالستیکي اسفنجي، با یا 

بدون روپوش
50852790

1605012910-----سایر 95030019امارات متحده عربي40150100

266817270---اجزا و قطعات 95030090عمان40250100

450002580سایر ا دوا ت برا ی بازیهای درهوا ی آزا د95069990امارات متحده عربي40350100

96140000امارات متحده عربي40450300
پیپ وچوب - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگار یا سیگارت وقطعات مربوطه
46483875
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