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

ناخالص
7000029250احشاء2071430ويتنام150100

3660025605يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی (Anguilla spp)مارماهی 3032600تايلند250100

2814023560ساير3034900سريالنکا350100

2270023800ساير3034900امارات متحده عربی450100

3038400مالزی550100
يخ زده به غیراز جگر وتخم (.Dicentrarchus spp)ماهی سیباس 

ماهی
3816018830

3038900مالزی650100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
510532507930

3038900چین750100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
440400396980

3038900تايلند850100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
445641539595

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

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
1285028980

3038900ويتنام1050100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
51429105200

3038900سريالنکا1150100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
4024040760

2080022480ساير - -3039900تايلند1250100

1414418510(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , ساير ماهی های خشک كرده 3055900سريالنکا1350100

3004839664(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , ساير ماهی های خشک كرده 3055900امارات متحده عربی1450200

6370582080(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , ساير ماهی های خشک كرده 3055900مالزی1550100

477172203640.ساير انواع میگو3061700ويتنام1650100

250678118271.5.ساير انواع میگو3061700روسیه1750200

820220445120.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی1850200

5060027500.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی1950300

3684026800.ساير انواع میگو3061700مالزی2050100

357018188050.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی2150100



9319827092.ساير انواع میگو3061700عمان2250200

1439703694636.ساير انواع میگو3061700مالزی2350100

86871300- - -ساير 3063690عمان2450200

4437925830گربه ماهی و ماهی مركب منجمد3074300مالزی2550100

12981478130گربه ماهی و ماهی مركب منجمد3074300تايلند2650100

1781014770گربه ماهی و ماهی مركب منجمد3074300عمان2750100

37766540شیر4015090بحرين2845301

37766540خامه شیر4029110بحرين2945301

37766540ـ ـ ـ شیر4029190بحرين3045301

37766540(باستثنای شکل جامدآن )شیرين شده , شیروخامه شیرتغلیظ شده4029900بحرين3145301

4039090بحرين3245301
شیر وخامه بسته بندی شده كفیر و ساير شیرهاوخامه ها ی , دوغ

به استثنای تغذيه كودكان ش... تخمیرشده
37766540

600020319ياپنیرحاصل ا زآب پنیروكشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربی3350200

50556990ياپنیرحاصل ا زآب پنیروكشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربی3450300

37766540ياپنیرحاصل ا زآب پنیروكشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000بحرين3545301

60414920پنیر رنده شده يا پودر شده از هر نوع4062000عمان3645301

37766540سايرپنیر هاكه در جای ديگری مذكور يا مشمول نباشد4069000بحرين3745301

5068841000تخممرغ نطفهدار جوجه يکروزه گوشتی4071118عمان3850200

5040000هنگ كنگ3950100
, يادودی..., سردكرده, تازه,بادكنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهی, روده

كامل ياقطعه
7798953530

20736102760(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان4015200

580518830(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090امارات متحده عربی4120306

1184015300- ---ساير 6039000عمان4240100

79142216- ---ساير 6039000امارات متحده عربی4350300

186703280ساير--6049000امارات متحده عربی4450300

57203323840تازه يا سردكرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی4550200

28307211110تازه يا سردكرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان4650200

118844510410تازه يا سردكرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی4750300

192436356955تازه يا سردكرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی4850200

8046041367525گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی4950200

14360824081081گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5050300

783020000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5150200



147868340290گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی5250300

288724722316گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی5350200

62869137000گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی5415501

1700240520گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان5550200

678524230پیاز7031010امارات متحده عربی5650100

4877821757081پیاز7031010امارات متحده عربی5750300

82390257000پیاز7031010عمان5850200

107412257205پیاز7031010امارات متحده عربی5950200

34833124410پیاز7031010مالزی6050100

144096592833(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولی 7041000امارات متحده عربی6150300

2636692200(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولی 7041000عمان6250200

228815500(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولی 7041000امارات متحده عربی6350200

81972342144(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولی 7041000امارات متحده عربی6450200

1527738000تازه يا سردكرده, كلم بروكسل 7042000امارات متحده عربی6550200

83956147364تازه يا سرد كرده,و غیره ... كلم قمری ,كلم پیچ ,كلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی6650200

3041841218340تازه يا سرد كرده,و غیره ... كلم قمری ,كلم پیچ ,كلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی6750300

1960795790تازه يا سردكرده, (ساالدی )كاهو كروی 7051100امارات متحده عربی6850300

1789345500تازه يا سردكرده, (ساالدی )كاهو كروی 7051100امارات متحده عربی6950200

201659759502ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900امارات متحده عربی7050300

271333979383ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900امارات متحده عربی7150200

48713210000ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900عمان7250200

60469233016تازه يا سرد كرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربی7350300

28716000تازه يا سرد كرده, شلغم , هويج 7061000عمان7450200

193616170تازه يا سرد كرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربی7550200

59355259900تازه يا سردكرده,ترب و ريشه های خورا كی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی7650300

4346997380تازه يا سردكرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی7750200

3218131147886تازه يا سردكرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی7850300

vigna_x000D_50556990،گونه phaselousتازه يا سردكرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربی7950300

46338157586تازه يا سرد كرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی8050300

200017000تازه يا سردكرده, كرفس به غیرازكرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی8150200

320315030تازه يا سردكرده, كرفس به غیرازكرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی8250300



999551810تازه يا سردكرده, كرفس به غیرازكرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی8350200

2318059000( Agaricus)تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربی8450200

Pimenta168567386961 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی8550200

Pimenta135068432072 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی8650300

Pimenta2005944100 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی8715501

Pimenta291113200 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان8850200

5641262037638كدوهای حلوايی، كدو و كدوهای مسمايی7099300امارات متحده عربی8950300

2757820000ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده7099900امارات متحده عربی9050200

600060000يخ زده,سیب زمینی 7101000عمان9150200

57123247106يخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی9250300

65650285070پیاز7122000امارات متحده عربی9350200

1742957000پیاز7122000عمان9450200

1549324944ساير..7132090امارات متحده عربی9550300

309828460تازه يا خشک كرده, بادا م با پوست 8021100امارات متحده عربی9650300

1513132170634تازه يا خشک كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9750100

12319414249.4تازه يا خشک كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9850601

2006291تازه يا خشک كرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربی9950300

58302572420پسته با پوست8025100امارات متحده عربی10050600

58037082428پسته با پوست8025100هند10150601

42750075300پسته با پوست8025100هنگ كنگ10250100

31760050444پسته با پوست8025100امارات متحده عربی10350603

566296508.5پسته با پوست8025100عمان10450602

29970037288پسته با پوست8025100هند10550100

9300015006پسته با پوست8025100امارات متحده عربی10660100

15500025100پسته با پوست8025100امارات متحده عربی10750100

11880011770پسته بدون پوست دوم8025210هند10850603

20482523880پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی10950600

566296508.5ساير8025290عمان11050602

12756017520ساير8025290امارات متحده عربی11150602

22320023440ساير8025290امارات متحده عربی11250600

8406311570ساير8025290مالزی11350100

665018375خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک كرده8041010شیلی11450100

1330036750خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک كرده8041010آفريقای جنوبی11550100

4275078750خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک كرده8041010امارات متحده عربی11650300

311780392990خرماكبکاب تازه ياخشک كرده8041020هند11750100

189337188660ربی8041025هند11850100

922976326565خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030امارات متحده عربی11950300



12756017520خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030امارات متحده عربی12050602

4800016860خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030مالزی12150100

1196411260خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040آفريقای جنوبی12250100

2638325640خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی12351000

2739126031خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040اندونزی12450100

8305579300خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی12550200

875337857850خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی12650300

23401842328232خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040هند12750100

2536725060خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040هند12850100

6411654000خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی1295030

147384148460خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040مالزی13050100

1308013400خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040كويت13150100

1386044810خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050امارات متحده عربی13250200

5459761661265خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050هند13350100

53634168580خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050امارات متحده عربی13450300

782125450خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050هند13545301

612010700خرمازا هدی تازه ياخشک كرده8041060امارات متحده عربی13650300

2060324190-- --ساير 8041090اندونزی13750100

1367024000-- --ساير 8041090عمان13850300

855610462-- --ساير 8041090امارات متحده عربی13950300

7666275220-- --ساير 8041090هند14050100

2195021550-- --ساير 8041090مالزی14150100

7290124182انجیر خشک8042010امارات متحده عربی14250300

4404367560انجیر خشک8042010چین143

1926347741110انجیر خشک8042010چین14450100

1194832306تازه يا خشک كرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربی14550200

8052000امارات متحده عربی14650300
، كلمانتین (satsumas و tangerinesاز جمله )نارنگی 

(clementines ويلکینگ ، wilkings ) و مركبات دو گونه
965824330

38631281لیموخشک ---8055010امارات متحده عربی14750300

580216630لیمو تازه8055020امارات متحده عربی14850200

518415000ا نگور تازه8061000عمان14950200

636220000ا نگور تازه8061000امارات متحده عربی15050200

100000104670(ا نگورخشک كرده  )تیزابی بی دا نه 8062030هلند15150100

8406311570(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060مالزی15250100

1163808764910(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی15350300

1209025147(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی15450200

3680024160(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی15525102

755681480800(ا نگورخشک كرده  )كاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی15650300

847042350تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی15750300



69175223000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی15850200

460023000تازه, هندوا نه 8071100عمان15950200

254617000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی16050200

1259737579تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی16150300

7669081787556تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی16250200

299808813323تازه, سیب 8081000عمان16350200

4372939.0212937023تازه, سیب 8081000هند16450100

741624230تازه, سیب 8081000بحرين16550100

5275151828406تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی16650300

966024390تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی16750100

90682238795تازه, سیب 8081000هند16850100

834721168تازه, سیب 8081000هند16950100

635220850تازه, سیب 8081000هند17050200

89718239700تازه, كیوی8105000عمان17150200

45997128108تازه, كیوی8105000امارات متحده عربی17250300

11533192864786تازه, كیوی8105000هند17350100

134254331023تازه, كیوی8105000امارات متحده عربی17450200

660118874خرمالوها8107000امارات متحده عربی17550300

2920271500خرمالوها8107000عمان17650200

888320000انار تازه8109010عمان17750200

100480127544انار تازه8109010امارات متحده عربی17850200

87264016482.1زرشک تازه8109020لهستان17950100

2378613937زرشک تازه8109020امارات متحده عربی18050300

943222456سايرمیوه ها،تازه كه مذكور نبوده است8109090عمان18150200

8119000امارات متحده عربی18250300
كه در جای ديگری , يخ زده , ساير میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذكور يا مشمول نباشد
164175700

6937525040خشک كرده,آلو 8132000امارات متحده عربی18350100

11435057000خشک كرده,آلو 8132000امارات متحده عربی18450300

468000167940خشک كرده,آلو 8132000هند18550100

38631281خشک كرده, سیب 8133000امارات متحده عربی18650300

711917000خشک كرده, سیب 8133000عمان18750200

8134000امارات متحده عربی18850300
ساير میوه های خشک كرده كه درجای ديگری مذكور يا مشمول 

نباشند
38631281

8135000آلمان18950100
مخلوط میوه های خشک كرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک 

اين فصل غیرمذكوريامشمول درجای ديگر,كرده
1999324550

174528032964.2غیره... خشک كرده , يخ زده , تازه , پوست مركبات يا پوست خربزه 8140000لهستان19050100

9024090لهستان19150100
وجزئا تخمیرشده به نحوی ديگر بجز رديفهای (تخمیرشده )چای سیاه 

09024010
87264016482.1



9024090عمان19250602
وجزئا تخمیرشده به نحوی ديگر بجز رديفهای (تخمیرشده )چای سیاه 

09024010
566296508.5

9093190امارات متحده عربی19350100
تخم زيره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشی
9800050280

9093190امارات متحده عربی19450300
تخم زيره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشی
200000100400

1691967ساير9109929امارات متحده عربی19550300

26922003برنج نیمه سفید شده يا برنج كامل سفید شده حتی صیقلی يا براق شده10063000امارات متحده عربی19650200

140000102000ساير12079900امارات متحده عربی19750300

4437011315نعناع ---12119030امارات متحده عربی19850300

87264016482.1گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091لهستان19950100

220004080ساير12119099كره جنوبی20050100

39061220.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربی20150300

16041900عمان20250200
كه در جای  (باستثنای قیمه شده )فرآورده ها و كنسروهای ماهیها

ديگری مذكور نباشند
2174915887

50556990ساير فرآورده ها يا كنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربی20350300

110363350---گز 17049020امارات متحده عربی20450100

58683095ساير17049090امارات متحده عربی20550300

2067412490ساير17049090استرالیا20650100

1691967ساير19019090امارات متحده عربی20750300

19041000امارات متحده عربی20850300
فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
27752980

19041000بحرين20950100
فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
31195005

19041000آلمان21050100
فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
1999324550

80648260بیسکويت هايی كه به آنها موا د شیرين كننده ا فزوده ا ند19053100عمان21150100

76168000بیسکويت هايی كه به آنها موا د شیرين كننده ا فزوده ا ند19053100امارات متحده عربی21250100

19059090امارات متحده عربی21345302
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک كرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذكوردرجای ديگر
110947775

19059090امارات متحده عربی21450100
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک كرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذكوردرجای ديگر
66675620

74789137323محفوظ شده در سركه يا در جوهرسركه, (خیارترشی)خیار و خیارريز 20011000امارات متحده عربی21550300



1999324550محفوظ شده در سركه يا در جوهرسركه, (خیارترشی)خیار و خیارريز 20011000آلمان21650100

20019000امارات متحده عربی21750300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراكی نباتات ، آماده يا محفوظ 

شده در سركه يا جوهر سركه بغیر ازخی
71624129013

20019000امارات متحده عربی21850200
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراكی نباتات ، آماده يا محفوظ 

شده در سركه يا جوهر سركه بغیر ازخی
1193514301

1512024000رب گوجه فرنگی20029010عمان219

6993791435204رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی22050100

1999324550رب گوجه فرنگی20029010آلمان22150100

2352433230رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی22250300

3067448000رب گوجه فرنگی20029010عمان22350200

66569122023يخ نزده, محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , زيتون 20057000امارات متحده عربی22450300

1681520000فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره كنسانتره میوه های گرمسیری20071090عمان22550200

4647793633--- --ساير 20079990امارات متحده عربی22650300

2051532100623آب هريک ا زمركبات ديگر به تنهايی با مقیاس بريکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربی22750300

200961003960023240غیر از شماره  (همچنین اب انگور تازه)اب انگور 20096900مالزی22850100

20099000مالزی22950100
مخلوط آب میوه وسبزيجات ، تخمیرنشده ، كه به آن الکل افزوده نشده 

باشد
1280046420

50556990كچاب گوجه فرنگی و ساير سس های گوجه فرنگی21032000امارات متحده عربی23050300

50556990فرآورده های غذا ئی مركب هموژنیزه21042000امارات متحده عربی23150300

600020319ا نوا ع بستنی وساير شربتهای يخ زده حتی دا را ی كاكائو21050000امارات متحده عربی23250200

110947775ا نوا ع بستنی وساير شربتهای يخ زده حتی دا را ی كاكائو21050000امارات متحده عربی23345302

1811512339.15سايرفرآورده های غذا يی كه در جای ديگر مذكور يا مشمول نباشد21069090امارات متحده عربی23450300

22021000عمان23550200
شیرين ,كه به آن قند, (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... كننده 
2174915887

419861554940(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی23650300

4604188820(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی23750200



25010020هند23850100
برا ی تهیه سايرموا (جدا سازی سديم ا ز كلر)نمک برا ی تغییرشیمیايی

د
16858566356

471192362160(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی23950300

5785258240(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی24050200

269131079598(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند24150100

2722136230(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند242

52526260ساير نمکهاوكلرورسديم خالص غیرمذكورباآب دريا25010090عمان24350200

9390470573ساير نمکهاوكلرورسديم خالص غیرمذكورباآب دريا25010090هند24450100

1178412805750كائولن25070010هند24550100

14009350503بنتونیت25081000هند24650100

720001798776بنتونیت25081000امارات متحده عربی24750100

50279854520بنتونیت25081000امارات متحده عربی24850300

168028000مرمر25151110ويتنام24950100

148021140ـ ـ  ـ تراورتن25151120اسپانیا25050100

680797750ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربی25150100

337548220مرمريت25151190پرتغال25250100

172924700مرمريت25151190بلژيک25350100

21751310730مرمريت25151190چین25450100

8559122270مرمريت25151190هند25550100

22750315660مرمريت25151190عمان256

1812555840مرمريت25151190عمان25750100

25171090امارات متحده عربی25850100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ 

ريزی راهها ساير باالست ها
27000

998و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربی25950100

600007977060(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربی26050100

583391296454دولومی تکلیس ياتفته شده25182000عمان26150100

93893ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی26250300

155475ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000كويت26350100

1151241998832ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی26450100

26895ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000قطر26550300

11664گچ ساختمان25202000قطر26650300

1448667649600گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی26750300

28926680گچ ساختمان25202000هند26850100

3486290854گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی26950200

17500350000سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی27015202

43121863112سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی27150300



23579100555كک ونیمه كک ا ز لیگنیت27040020قطر27250100

17727101510---هیدرواكسید سديم به صورت پرک 28151110سوريه27350100

26250151730ساير ---28151190سوريه27450100

442725660ساير ---28151190امارات متحده عربی27550100

1999324550ساير عرقیات سنتی33019012آلمان27650100

36069000قطر27750100
فروسريوم و سايرآلیاژهای آتش زا به هرشکل كه در جای ديگر مذكور 

نباشد ،اشیاء ازموادقابل اشتغال
924024160

36069000امارات متحده عربی27850100
فروسريوم و سايرآلیاژهای آتش زا به هرشکل كه در جای ديگر مذكور 

نباشد ،اشیاء ازموادقابل اشتغال
620012350

39211390امارات متحده عربی27950300
سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندويج سقف 

كاذب خودروبدون اليه فلزی
2520520

16332170ساير - - -39231090امارات متحده عربی28050100

13201250ساير - - -39231090امارات متحده عربی28150300

152886115ساير --39233090امارات متحده عربی28250200

1636313077ساير --39233090عمان28350200

62754620ساير --39233090امارات متحده عربی28450100

135679329.15ساير39241090امارات متحده عربی2855030

1187969600ساير39241090عمان28650100

39249000سوريه28750100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگی كه درجای ديگر مذكور نیست 

پالستیکی
1193310955

39249000امارات متحده عربی28850100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگی كه درجای ديگر مذكور نیست 

پالستیکی
122308650

39249000هند28950100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگی كه درجای ديگر مذكور نیست 

پالستیکی
1430013800

39249000امارات متحده عربی29050300
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگی كه درجای ديگر مذكور نیست 

پالستیکی
89406080

3019921744ساير ----39269099امارات متحده عربی29150200

39461511ساير ----39269099امارات متحده عربی29250300

102127200ساير44219990امارات متحده عربی29350300

1803980ساير44219990قطر29450300

58462440.حصیرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گیاهی غیر مذكور 46012900امارات متحده عربی29550300

46019900امارات متحده عربی29650300
بسته شده بهم بصورت رشته , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,های موا زی يابافته شده
1947210060

46029000امارات متحده عربی29750300
مصنوعات سبدوحصیربافی وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا زموا 

..(غیرا زموا دنباتی)دقابل بافت 
79064100

122308650پاكت كاغذی يامقوا ئی48171000امارات متحده عربی29850100



2446017300ا زكاغذيامقوا, كارت پستال غیرمصوروكارت نامه گاری,نامه پاكتی48172000امارات متحده عربی29950100

593984800ساير57011090عمان30050100

57024200عمان30160100
آماده ,ا زموا دنسجی سنتتیک يامصنوعی, كف پوش های مخمل باف

مصرف
218034065

2307915460زيلو ---57029910امارات متحده عربی30250300

682220كف پوش از ساير مواد نسجی57029990امارات متحده عربی30350300

80852050ساير--57033090عمان30450100

57039000مالزی30550100
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
205203480

57039000امارات متحده عربی30650300
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
343675918

57039000امارات متحده عربی30750100
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
7831516520

57039000عمان30815203
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
24513642805

8740034080ساير--57050090عمان30950200

62144000امارات متحده عربی31050300
مقنعه , چادروروسری, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی
15998411450

62149000امارات متحده عربی31150300
ا زسايرموا ...چادروروسری و, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجی غیرمذكوردرجای ديگر
560884100

64039900عمان31250100
كه قوزک پارا ,كفش باتخت كائوچوياپالستیک ورويه ا زچرم طبیعی

.نمیپوشاند
138707640

100005250ساير كفش ها كه درجای ديگرگفته نشده64059000امارات متحده عربی31350300

2258216080ساير كفش ها كه درجای ديگرگفته نشده64059000عمان31450200

26926165120سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی31550100

1471896515سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان31650200

63192366130سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی31750200

1721377800سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی31850300

332923160.دا را ی سطح صاف يايکپارچه, بريده ياا ره شده,(گرا نیت )سنگ خارا 68022300عمان31950200

68022900عمان32050100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
20027101635



68022900عمان32150200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
1478079185

68022900امارات متحده عربی32250200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
154290853014

68022900فیلیپین32350100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
500026000

68022900امارات متحده عربی32450100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
33853182340

1114455720---ساير 68029190عمان32550100

68029310امارات متحده عربی32650100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده يا كارشده اما كنده كاری 

و حکاكی نشده
37600190320

68029310عمان32750100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده يا كارشده اما كنده كاری 

و حکاكی نشده
11321104070

68029910قطر32850100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
382526060

68029910كويت32950100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
49861378360

68029910امارات متحده عربی33050100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
148400896100

68029910عمان33150100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
25545175190

68029910عمان33250200
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
29680145110

68029910امارات متحده عربی33350200
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاكی نشده
29274196144

68029990عمان33450100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا كار شده اما 

كنده كاری وحکاكی نشده
375625520

68030090قطر33515203
سنگ لوح طبیعی كار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعی يا 

فشرده غیر از سنگ برای كف وديوار
114053910



69010090عمان33650100
 وسايرمحصوالت سرا میکی از آرد tilesچهارگوش, بلوک,سايرآجرها

فسیل سیلیی ياخاكهای سیلیسی همانند غیرمذكو
1110748615

69010090امارات متحده عربی33750200
 وسايرمحصوالت سرا میکی از آرد tilesچهارگوش, بلوک,سايرآجرها

فسیل سیلیی ياخاكهای سیلیسی همانند غیرمذكو
585729700

69029090عمان33850200
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی همانند 

نسوز غیرمذكور درجای ديگر
2754211628780

17892171995.آجرساختمان ا زسرا میک69041000هند33950100

...69072100عمان34050603 462555420 درصد5/0با ضريب جذب آب وزنی حداكثر 

...69072100امارات متحده عربی34150603 1633927 درصد5/0با ضريب جذب آب وزنی حداكثر 

124425190 درصد10 درصد و حداكثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزنی بیش از 69072200عمان34250603

15253116.00135 درصد10ـ ـ با ضريب جذب آب وزنی بیش از69072300عمان34350200

12250191210 درصد10ـ ـ با ضريب جذب آب وزنی بیش از69072300امارات متحده عربی34450603

5790746400.ا زچینی, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربی34550100

90664685اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستی69120014امارات متحده عربی34650300

69120090امارات متحده عربی34750200
ساير ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سايرا شیاخانه وپاكیزگی از سرا میک 

غیرا زچینی غیرمذكوردرجای ديگر
138079672

15253116.00135(به استثنای چینی )اشیاءسرامیکی كه درجای ديگر ذكر نشده 69149090عمان34850200

70051030هند34915300
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5 میلیمتر تا 2.5
51797294480

70051090امارات متحده عربی35050200
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5
34573220580

70051090هند35150100
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5
1092646690

70052120هند35250100
شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده كه خمیرا ن 

4 میلیمترتا2.5كالدرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز
1092646690



70052990عمان35350200
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذكوردرجای ديگر
8262634886340

70099100عمان35450200
باستثناءآينه های عقب بین برا ی )آينه های شیشه ا ی قاب نشده 

(وسائطنقلیه زمینی
2754211628780

70133700امارات متحده عربی35550300
ساير لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز كريستال 

.سرب دار 
522510200

70134990عمان35650100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطی نه 

 هركلوين ودريک محدوده ح0.000005بیش از 
1375026100

72031000چین35750100
به , محصوالت آهنی حاصل ا زا حیاءمستقیم كلوخه های معدنی آهن

شکل توده ، گلوله وحبه واشکال همانند
700000038220157

4000580ساير بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور73083090عمان35850200

73170000امارات متحده عربی35950100
ا زچدن ,میخ مسمار ،میخ دوپا واشیاءهمانند ,پونز, میخ سرپهن, میخ

،آهن ياازفوالد به استثنای آنهايی كه سر
1232525560

1377360.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000امارات متحده عربی36050300

83483200ساير76151090امارات متحده عربی36150300

1833499830سرب تصفیه شده بصورت كارنشده78011000امارات متحده عربی36250100

138079672.(82151000غیرا زرديف )... غیره جورشده, چنگال, مجموعه ا زقاشق82152000امارات متحده عربی36350200

119788480ساير ---83024190امارات متحده عربی36450300

100200.آينه ا زفلزا ت معمولی,قاب تصويرياقابهای همانند, قاب عکس83063000امارات متحده عربی36550300

1900120تملبه های تزريقی84138120امارات متحده عربی36650300

84369100امارات متحده عربی36750300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا جوجه كشی 

وجوجه پروری
47524700

84369900عمان36850200
كه درجای ... ,ا جزا ءوقطعات ماشین آالت ودستگاههای كشاورزی

ديگرمذكورنباشد
2258216080

39061220ساير --84378090امارات متحده عربی36950300

84381000امارات متحده عربی37050100
بیسکويت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوايی يانان شیرينی پزی

تولیدماكارونی، اسپاگتی يامحصوالت همانن
151774830



84381000عمان37150200
بیسکويت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوايی يانان شیرينی پزی

تولیدماكارونی، اسپاگتی يامحصوالت همانن
254103630

84388000امارات متحده عربی37250300
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتی غذاهايا نوشابه 

غیرمذكوردرجای ديگر,ها
850220

84741000عمان37350200
سنگ , جدا كردن ياشستن خاک, غربال كردن, ماشین های جوركردن

وكلوخه ها وساير مواد معدنی جامد
5760024000

3000012390.وغیره, سنگ معدن, سنگ, ماشین های خردكردن ياسائیدن خاک84742000عمان37450100

84791019امارات متحده عربی37550300
 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال 110فنیشر اسفالت با قدرت 

 سال5ساخت بیش از 
682220

84819090عمان37650200
 84819010سايراجزاءوقطعات شیرووسايل همانند به جز رديفهای 

84819030تا
2258216080

85166000امارات متحده عربی37750100
كباب پزها , حلقه های جوش آورنده آب,منقل ها,فرها ،خوراكپزها

وتفت دهنده های الکتروترمیک
1630680

198734490دستگاه های ا لکتروترمیک درست كردن قهوه يا چای85167100چین37850100

4850523970بدنه برا ی كامیون ،كامیونت و كشنده جاده ا ی87079030امارات متحده عربی37950100

90318090عمان38050100
ساير آالت و وسايل و ماشین های سنجش ياكنترل كه درجای ديگر 

گفته نشده ا ست
188002040

195605230نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رويه نشده94016900قطر38115203

407656850نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رويه نشده94016900عمان38250200

412834970نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رويه نشده94016900عمان38350100

97608380مبلهای چوبی ا ز انواعی كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار میگیرند94033000هند38450100

3000805مبلهای چوبی ا ز انواعی كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار میگیرند94033000امارات متحده عربی38550300

14430ساير---94035090امارات متحده عربی38650100

574206180ساير94036090عمان38750200

5840016000مبلها زموا د پالستیکی94037000امارات متحده عربی38850200

82842440- ----ساير 94038900امارات متحده عربی38950300

593984800- ----ساير 94038900عمان39050100

94042100عمان39150100
تشک ا زكائوچوی ا سفنجی يا از مواد پالستیکی اسفنجی، با يا بدون 

روپوش
93501700



1377360.سايرچرا غهاووسايل روشنايی برقی غیر مذكور درجای ديگر 94054090امارات متحده عربی39250300

5760024000ساير94069090عمان39350200

135679329.15-----ساير 95030019امارات متحده عربی39450300

95049090امارات متحده عربی39550300
بازيهای رومیزی  (funfair)ا شیابرا ی سرگرمی در هوا ی آزا د

ياساكنی ،غیرمذكوردرجای ديگر
16030

11356840ساير ا دوا ت برا ی بازيهای درهوا ی آزا د95069990امارات متحده عربی39650100

96140000امارات متحده عربی39750300
پیپ وچوب سیگار يا - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگارت وقطعات مربوطه
21401130

HSهند39850100 2304076400تازه,سیب #080810


