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

ناخالص
2257628540مرغ منجمد2071420ويتنام150100

2324029450احشاء2071430ويتنام250100

5040058240احشاء2071430امارات متحده عربي350200

94794151746- -ساير 3033900تايلند450100

4980024970ساير3034900سريالنکا550100

97684152400ساير3034900تايلند650100

103096157780ـ ـ ساير3035900تايلند750100

1851427314.02يخ زده به غیراز جگر وتخم ماهي(Rajidae)ری انداسکیت 3038200تايلند850100

3038900تايلند950100
، 030382ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
311531454189.02

3038900سريالنکا1050100
، 030382ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
5037942350

3038900چین1150100
، 030382ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
4680028240

100002820يخ زده,البستردريائي 3061200امارات متحده عربي1250200

189041134240يخ زده, میگو و روبیان 3061300چین1350100

396009158100.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1450200

11075452210.ساير انواع میگو3061700عمان1550100

342401165237.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1650100

10788945590.ساير انواع میگو3061700كويت1750100

6882027750.ساير انواع میگو3061700ويتنام1850100

668145369929.ساير انواع میگو3061700چین1950100

410262236603.ساير انواع میگو3061700مالزی2050100

3082900سريالنکا2150100
 030821ساير توتیای دريايي از گونه های غیر مذكور در رديف 

منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك
5988050000

676215088ماست بجز فرآورده های تغذيه كودكان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربي2220306

1186821680ـ ـ ـ تخم خوراكي4072110عمان2315100

6399118130عسل طبیعي4090000بحرين2450100

5040000امارات متحده عربي2550200
, سردكرده, تازه,بادكنك وشکمبه حیوا نات غیرا زماهي, روده

كامل ياقطعه, يادودی...
4350029725

1366761980(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان2615200

595568200- ---ساير 6039000مالزی2750100

8070010970- ---ساير 6039000چین2850100

63410150000تازه يا سردكرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان2950200

7674581171942تازه يا سردكرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3050200

53589102500تازه يا سردكرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3115501

63410150000پیازوموسیر7031000عمان3250200

589925000پیازوموسیر7031000امارات متحده عربي3350200



17160144600پیاز7031010امارات متحده عربي3450300

64640539703پیاز7031010هند3550100

346018000(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولي 7041000امارات متحده عربي3650100

271983449931(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولي 7041000امارات متحده عربي3750200

7049000امارات متحده عربي3850200
تازه يا سرد ,و غیره ... كلم قمری ,كلم پیچ ,كلم قرمز و سفید 

كرده
136883297268

7049000عمان3950200
تازه يا سرد ,و غیره ... كلم قمری ,كلم پیچ ,كلم قرمز و سفید 

كرده
579016036

1192536000تازه يا سردكرده, (ساالدی )كاهو كروی 7051100امارات متحده عربي4050200

2387521032739ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900امارات متحده عربي4150200

39206149000ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900عمان4250200

1170930000تازه يا سرد كرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي4350200

75905182771تازه يا سردكرده,ترب و ريشه های خورا كي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي4450200

102783202500تازه يا سردكرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي4550200

2896841500تازه يا سرد كرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي4650200

43131100600تازه يا سردكرده, كرفس به غیرازكرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي4750200

Pimenta1407429840 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي4850300

Pimenta324308642300 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي4950200

3411460760ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده7099900امارات متحده عربي5050200

321526940ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده7099900هند5150100

894930000يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي5250200

3038748545يخ زده,سیب زمیني 7101000اندونزی5350100

524316100يخ زده, مخلوط سبزيجات 7109000امارات متحده عربي5450200

105510915547پیاز7122000هند5550100

2202026015ساير..7132090امارات متحده عربي5650200

203702222تازه يا خشك كرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربي5750300

13356010335تازه يا خشك كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند5810800

34291839190تازه يا خشك كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند5950100

3310462تازه يا خشك كرده, گردوی معمولي بدون پوست سخت 8023200قطر6050200

6399118130پسته با پوست8025100بحرين6150100

44800060240پسته با پوست8025100روسیه6260100

12960018072پسته با پوست8025100مالزی6360100

33410040669پسته با پوست8025100امارات متحده عربي6450603

14488015640پسته با پوست8025100امارات متحده عربي6560100

10935012198پسته با پوست8025100هند6650602

987500112990پسته با پوست8025100هند6760100

1968024790پسته با پوست8025100امارات متحده عربي6850100

22849727465پسته با پوست8025100هند6950100

2060118504پسته با پوست8025100امارات متحده عربي7050601

22050024650پسته با پوست8025100هند7150603



3310462پسته با پوست8025100قطر7250200

20400024096پسته با پوست8025100هند7310200

32400025380پسته بدون پوست8025200امارات متحده عربي7450100

17210022152پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربي7550603

2031750161035پسته بدون پوست دوم8025210هند7660100

2060118504پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربي7750601

15714012354پسته بدون پوست دوم8025210هنگ كنگ7860100

20250015850پسته بدون پوست دوم8025210هند7950603

16875013375پسته بدون پوست دوم8025210هند80

16200012680پسته بدون پوست دوم8025210هند8150602

13510810580پسته بدون پوست دوم8025210هند8250100

945007580مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه يا خشك8025220امارات متحده عربي8350601

19200024096ساير8025290آلمان8410200

548805600ساير8025290امارات متحده عربي8560100

1660446427خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده8041010امارات متحده عربي8650300

7912872177خرماكبکاب تازه ياخشك كرده8041020هند8745301

4095026080خرماكبکاب تازه ياخشك كرده8041020هند8850100

7498025125خرماپیاروم تازه ياخشك كرده8041030هند8950100

1467550خرماپیاروم تازه ياخشك كرده8041030امارات متحده عربي9050100

319251109250خرماپیاروم تازه ياخشك كرده8041030امارات متحده عربي9150300

6188635765خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040امارات متحده عربي9250200

411649479428خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040امارات متحده عربي9350300

10866775000خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040مالزی9450100

248937196480خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040اندونزی9550100

20399622026297خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040هند9650100

2224626345خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040هند9745301

4978729000خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040امارات متحده عربي9850100

2243125125خرمامضافتي تازه ياخشك كرده8041040كانادا9960100

2821594840خرماشاهاني تازه ياخشك كرده8041050هند100

104335302650خرماشاهاني تازه ياخشك كرده8041050هند10145301

137697435429خرماشاهاني تازه ياخشك كرده8041050هند10250100

267671681023-- --ساير 8041090هند10350100

203000126915-- --ساير 8041090مالزی10450100

1010828080-- --ساير 8041090اندونزی10550100

46550131770-- --ساير 8041090آفريقای جنوبي10650100

9023983393-- --ساير 8041090امارات متحده عربي10750200

3273047380-- --ساير 8041090هند10850602

7875051330-- --ساير 8041090تايلند10950100

419724143302انجیر خشك8042010امارات متحده عربي11050300

9684027764انجیر خشك8042010چین11150100

410423040تازه يا خشك كرده, پرتقال 8051000قطر11250100

63917129991تازه يا خشك كرده, پرتقال 8051000عمان11350200

1159065020تازه يا خشك كرده, پرتقال 8051000عمان11450100

81341151064تازه يا خشك كرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي11550200

1502923800 - -(شامل تنجرين ها وسان سوماک)نارنگي ها 8052100امارات متحده عربي11650200



3609468800لیمو تازه8055020امارات متحده عربي11750200

8059000امارات متحده عربي11850200
كه درجای ديگری مذكور , تازه يا خشك كرده , ساير مركبات 

يا مشمول نباشد
1502923800

7977570095(ا نگورخشك كرده  )تیزا بي دا نه دا ر8062020امارات متحده عربي11950300

7920075360(ا نگورخشك كرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي12015503

2438723000(ا نگورخشك كرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي12150300

7100010450(ا نگورخشك كرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي12250100

5060048420(ا نگورخشك كرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي12325102

503625326531(ا نگورخشك كرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي12450300

496921309996(ا نگورخشك كرده  )كاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي12550300

8356801855650تازه, سیب 8081000هند12630200

1012015191تازه, سیب 8081000كويت12750100

2824570095تازه, سیب 8081000هند12815100

1310422810تازه, سیب 8081000هند129

4709391400تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13030200

2746481270تازه, سیب 8081000هند13150200

2666247690تازه, سیب 8081000عمان13230200

10192812535960تازه, سیب 8081000هند13350100

6384911140840تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13450200

454148773087تازه, سیب 8081000عمان13550200

81627212180تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13650300

11700042030تازه, آلو و گوجه 8094000هند13750100

3780066420تازه, كیوی8105000هند13850200

9293771584791تازه, كیوی8105000هند13950100

115496230695تازه, كیوی8105000امارات متحده عربي14050200

186876277202تازه, كیوی8105000عمان14150200

2922041420خرمالوها8107000عمان14250200

1676820000انار تازه8109010عمان14350200

607518000انار تازه8109010امارات متحده عربي14450200

830120195زرشك تازه8109020لهستان14545301

1211325000سايرمیوه ها،تازه كه مذكور نبوده است8109090امارات متحده عربي14650200

21000074200خشك كرده,آلو 8132000هند14760100

360000130260خشك كرده,آلو 8132000امارات متحده عربي14850300

14400052550خشك كرده,آلو 8132000هند14950100

2382342350خشك كرده, سیب 8133000هند15050100

8140000لهستان15145301
... خشك كرده , يخ زده , تازه , پوست مركبات يا پوست خربزه 

غیره
830120195

9102010امارات متحده عربي15260100
زعفران خرد نشده و سايیده نشده در بسته بندی كمتر از ده 

گرم
263571852.8

16041400امارات متحده عربي15350300
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و كنسروهای ماهي تن 

(قیمه شده 
21168046344

17021900بحرين15450100
وزني الكتوز % 99الكتوز و شربت الكتوز دا را ی كمتر ا ز 

محاسبه شده بر حسب ماده خشك
3129012600

19041000امارات متحده عربي15515200
فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
61285140



20019000امارات متحده عربي15650300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغیر ازخي
1724411538

2299220660رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي15750300

20052000امارات متحده عربي15815200
, محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه ,سیب زمیني

يادرقند يخ نزده
61285140

20055100امارات متحده عربي15950300
محفوظ شده به جزدرسركه (به صورت دا نه )پوست گرفته ,لوبیا

ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده
108369780

3689132163ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي16050300

128926599335يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان16150200

25010010امارات متحده عربي16250300
ا زجمله نمك آماده برا ی سرسفره ونمك تقلیب )نمك معمولي

(شده 
22053756370

273821130539(شامل خالص شده )نمك تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند16350100

910002408605(شامل خالص شده )نمك تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي16450200

808194251370(شامل خالص شده )نمك تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي16550300

15785789866ساير نمکهاوكلرورسديم خالص غیرمذكورباآب دريا25010090هند16650100

695700كائولن25070010امارات متحده عربي16750100

52551326050.03بنتونیت25081000امارات متحده عربي16850300

80000بنتونیت25081000امارات متحده عربي16950100

982751086595سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي17050300

25132090امارات متحده عربي17150300
بیجاده طبیعي وساينده ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

های طبیعي كارشده يابه صورت قطعات منظم
176620230

7604108654مرمريت25151190عمان17250100

25793304500مرمريت25151190چین17350100

614761471مرمريت25151190امارات متحده عربي17450200

43635ـ ساير سنگ های تراش يا ساختمان25169000قطر17550300

25171090امارات متحده عربي17650100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی 

سنگ ريزی راهها ساير باالست ها
4173185984633

150160ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي17750100

129134200000ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي17850300

109795ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي179

792357115620گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي18050300

1188108150گچ ساختمان25202000كنیا18150100

9339875190گچ ساختمان25202000قطر18250300

2930266910گچ ساختمان25202000هند18350100

277676سیمان های پودر نشده موسوم به كلینکر25231000امارات متحده عربي18450100

1956942سیمان های پودر نشده موسوم به كلینکر25231000چین18550100

708987سیمان های پودر نشده موسوم به كلینکر25231000هند18650100

2875857929930سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي18750300



180011000765(باستثنای سفید)ساير سیمان پورتلند25232900امارات متحده عربي18850300

228000فلدسپار25291000امارات متحده عربي18950100

308551028412سلستیت25309030چین19050100

27149139950ساير27149000امارات متحده عربي19150300

1724411538گالب استحصالي از گل محمدی33019011امارات متحده عربي19250300

2510044140ساير عرقیات سنتي33019012امارات متحده عربي19350100

36069000امارات متحده عربي19450100
فروسريوم و سايرآلیاژهای آتش زا به هرشکل كه در جای ديگر 

مذكور نباشد ،اشیاء ازموادقابل اشتغال
546510930

19701490ساير39189090امارات متحده عربي19550300

39199090عمان19650100
ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهنای بیشتر ا . صفحه

سانتیمتر غیرمذكوردرجای ديگر20ز
1794113550

35203480قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربي19750300

39232990امارات متحده عربي19860100
 لغايت 39231000ساير غیر از رديف های مشمول 

39232910
263571852.8

107428110(PET)پريفرم 39233010عمان19950100

182968730ساير --39233090امارات متحده عربي20050300

41501660ساير39241090امارات متحده عربي20150300

39249000امارات متحده عربي20250100
ا , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگي كه درجای ديگر مذكور نیست 

ز موا د پالستیکي
2120014600

39249000بحرين20350100
ا , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگي كه درجای ديگر مذكور نیست 

ز موا د پالستیکي
6399118130

263571852.8ساير ----39269099امارات متحده عربي20460100

146529940ساير ----39269099امارات متحده عربي20550200

44129900عمان20650200
تخته چند ال ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غیر مذكور 

.میلي متر6بااليه های به ضخامت بیش از 
76601700

182968730-ساير---44199090امارات متحده عربي20750300

46029000امارات متحده عربي20850300
مصنوعات سبدوحصیربافي وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا 

..(غیرا زموا دنباتي)زموا دقابل بافت 
1144590

51071000امارات متحده عربي20950200
دا را ی , آماده نشده برا ی خرده فروشي, نخ ا ز پشم شانه زده

. درصد يا بیشتر پشم85
44001100

57023900امارات متحده عربي21050200
آماده نشده برا ,ا زسايرموا دنسجي, كف پوش های مخمل باف

.كه درجای ديگرگفته نشده, ی مصرف
1000120

57029200عمان21110200
ا زمواد نسجي سنتتیك , كف پوش های غیرمخملي باف

.يامصنوعي آماده مصرف
14302021950

57039000عمان21250100
كه درجای ,ا زسايرموا دنسجي, كف پوش های منگوله باف

.ديگرگفته نشده
7495213100

395057070ساير ---57049090امارات متحده عربي21350100

39003000(P.V.C)-با پلي وينیل كلرايد59031000عمان21450200

62149000امارات متحده عربي21515100
ا ...چادروروسری و, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسايرموا دنسجي غیرمذكوردرجای ديگر
1069927430



62149000امارات متحده عربي21650300
ا ...چادروروسری و, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسايرموا دنسجي غیرمذكوردرجای ديگر
897126430

1801616000غیرمذكوردرجای ديگر, سايرپتوهاوزيرا ندا زهای سفری63019000امارات متحده عربي21750300

64029900عمان21850100
ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, كه درجای ديگرگفته نشده, كفش

.زكائوچوياپالستیك
95005990

31866168970سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي21950100

1400074960سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين22050100

46802239386سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي22150200

1067653870سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان22250100

68022900عمان22350100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
1464986960

68022900استرالیا22450100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
475825070

68022900قطر22550100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
499525473

68022900امارات متحده عربي22650200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
420021520

68022900امارات متحده عربي22750300
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
1234272600

68022900امارات متحده عربي22850100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
670339390

9385520---ساير 68029190امارات متحده عربي22950300

68029310امارات متحده عربي23050300
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده يا كارشده اما 

كنده كاری و حکاكي نشده
196029500

68029910امارات متحده عربي23150100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

كنده كاری و حکاكي نشده
670339390

68029910استرالیا23250100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

كنده كاری و حکاكي نشده
475825070

68029910كويت23350100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

كنده كاری و حکاكي نشده
1225382390

68029990عمان23450100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا كار 

شده اما كنده كاری وحکاكي نشده
26505160590

68029990عمان23550200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا كار 

شده اما كنده كاری وحکاكي نشده
1068571234



68101990عمان23650100
سايرا شیاساخته شده ا زسیمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح 

آجروا شیاهمانندغیرمذكوردرجای ديگر
34650224800

69029090عمان23750603
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي 

همانند نسوز غیرمذكور درجای ديگر
2707851911515

534671040 درصد10ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از69072300سوريه23850100

69109000امارات متحده عربي23950300
وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا ... وا ن حمام,روشوئي,ظرفشوئي

غیرمذكوردرجای ديگر, زسرا میك
700780

69120014قطر24050300
اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع 

دستي
38001600

70052990عمان24150200
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذكوردرجای ديگر
2578021553115

70099100عمان24250603
باستثناءآينه های عقب بین برا )آينه های شیشه ا ی قاب نشده 

(ی وسائطنقلیه زمیني
2578021553115

70134990عمان24350100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط 

 هركلوين ودريك محدوده ح0.000005خطي نه بیش از 
59289118400

811215860- - -ساير70139990سوريه24450100

72031000چین24550100
محصوالت آهني حاصل ا زا حیاءمستقیم كلوخه های معدني 

به شکل توده ، گلوله وحبه واشکال همانند, آهن
5466392

11400000.كه درجای ديگرذكرنشده, شمش ا زآهن وفوالدغیرممزوج72061000تايلند24650800

5802837ساير ---72071290چین24750800

11201025ساير ---72071290اندونزی24850800

119007700.ا زچدن,لوله هاوپروفیل های توخالي73030000قطر24950300

76504870ساير بغیر از انواع درب اتوماتیك طبقات اسانسور73083090عمان25050100

73090000قطر25150300
ا زچدن ،آهن ياا ,(غیرا زبرا ی گاز)... منبع, مخزن

لیتر بدون دستگاههای مکانیك300باگنجايش بیش ا ز,زفوالد
119007700

73211190امارات متحده عربي25250300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم كن باسوخت گازی 

غیرمذكور,ياهم گازوهم سايرسوختها
1422024700

73218900امارات متحده عربي25350300
باستثناءخورا ک )بخاری ،منقل وساير وسايل غیربرقي همانند 

ا زچدن ،آهن,باسوخت جامد,(پزی ياخورا ک گرم كن 
12103355

27685ساير73219090قطر25450300

73239490استرالیا25550100
سايرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا ز ا هن يافوالد لعاب دا 

ده شده
475825070

300000210000مصنوعات ازمفتول آهني يافوالدی73262000عمان25650100

73264970مصنوعات ازمفتول آهني يافوالدی73262000امارات متحده عربي25750200

74181090بحرين25850100
سايراشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء 

وقطعات آن ازمس
6399118130



4215220335ساير76151090امارات متحده عربي25950300

182968730ساير83024900امارات متحده عربي26050300

84172000عمان26150200
همچنین تنورهای شیريني پزی يا بیسکويت )تنورهای نانوايي

،غیربرقي(پزی 
14410220690

84172000قطر26250300
همچنین تنورهای شیريني پزی يا بیسکويت )تنورهای نانوايي

،غیربرقي(پزی 
350350

84369100امارات متحده عربي26350300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا 

جوجه كشي وجوجه پروری
32343200

84388000امارات متحده عربي26450300
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتي غذاهايا 

غیرمذكوردرجای ديگر,نوشابه ها
1450580

119007700ساير شیرهای تقلیل فشاربجزرگوالتورمخصوص سیلندرگازمايع84811090قطر26550300

76601700...شیرآالت بهدا شتي شیرمخلوط حمام و دستشويي پیسوا رو84818010عمان26650200

2621224470ا جزا ء و قطعات جاروبرقي85087000سوريه26750100

85153190عمان26850200
سايرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتريکي 

تمام ياقسمتي خودكارغیرمذكوردرجای ديگر
39003000

87087019امارات متحده عربي26950200
سوا ری كار،وا نت و ,چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری

ترا كتوركشاورزی
5540027300

7495213100نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبي ،رويه نشده94016900عمان27050100

41402340ساير94032090امارات متحده عربي27115203

109800012210ساير---94035090عمان27250100

5489715130ساير94036090عمان27350100

94042100عمان27450100
تشك ا زكائوچوی ا سفنجي يا از مواد پالستیکي اسفنجي، با يا 

بدون روپوش
7495213100

90088000كه درجای ديگری مذكورنباشند,تشك ا زساير موا د94042900امارات متحده عربي27550300

96140000امارات متحده عربي27650300
پیپ وچوب - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگار يا سیگارت وقطعات مربوطه
644350

HSهند27750100 1198921500تازه,سیب #080810


