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

ناخالص

2257523000یخ زده, گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات2071200عمان150200

2324029600احشاء2071430ویتنام250100

3022900امارات متحده عربی350300
- حلوا ماهیان, تازه یا سردکرده باستثنای فلتان , سایر ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان
109875216000

3032400تایلند450100
. Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp)گربه ماهی 

Lctalurus spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
5040028400

4355455180یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی (Anguilla spp)مارماهی 3032600تایلند550100

5767748064- -سایر 3033900امارات متحده عربی650200

2514021150- -سایر 3033900سریالنکا750100

1820026984- -سایر 3033900تایلند850100

4770028090- -سایر 3033900مالزی950100

3038425620- -سایر 3033900امارات متحده عربی1050100

3000025100سایر3034900عمان1150100

4590023970سایر3034900سریالنکا1250100

2397621080ـ ـ سایر3035900امارات متحده عربی1350100

1820027280ـ ـ سایر3035900تایلند1450200

1820027880ـ ـ سایر3035900تایلند1550100

8765650387ـ ـ سایر3035900سریالنکا1650100

4677624500ـ ـ سایر3035900عمان1750100

2362521100یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی(Rajidae)ری انداسکیت 3038200مالزی1850100

118125104410یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی(Rajidae)ری انداسکیت 3038200مالزی1950100

2887523450یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی(Rajidae)ری انداسکیت 3038200تایلند2050100

4221922000یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی(.Dicentrarchus spp)ماهی سیباس 3038400مالزی2150100

3038900چین2250100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
232200140776

3038900مالزی2350100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
4590027850

3038900امارات متحده عربی2450200
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
22566793934



3038900مالزی2550100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
604745392852

3038900(برمه )میانمار 2650100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
3204727380

3038900امارات متحده عربی2750100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
10398189750

3038900امارات متحده عربی2850300
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
3640055120

3038900تایلند2950100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
368389290637

3003724530سایر - -3039900تایلند3050100

82469110796(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 3055900امارات متحده عربی3150200

52507020(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 3055900قطر3250100

3061100امارات متحده عربی3350300
یخ ,خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائی آب شیرین یا خاردا ر 

گونpanulirusگونه ،palinurusزده 
80725149500

252596132350.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3450100

80725149500.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3550300

385691177467.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3650200

19857678210.سایر انواع میگو3061700عمان3750100

5899925960.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3850100

12480053880.سایر انواع میگو3061700عمان3950200

11352747256خرچنگ ها3063300امارات متحده عربی4050200

4420028580گربه ماهی و ماهی مرکب منجمد3074300تایلند4150100

1249924785یاپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته یانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربی4250200

1050020050سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربی4350200

41765538سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربی4450300

5690099000ـ ـ ـ تخم خوراکی4072110عمان4550200

1000024000(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان4615200

104003200- ---سایر 6039000امارات متحده عربی4750300



22150105170تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000سریالنکا4850100

66045284700تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان4950200

151286667370تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی5050200

222207510150تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان5150200

352317000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی5250300

1050022000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان5350200

158718000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی5450200

3499471009445تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی5550200

2533480000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5650200

369519150گوجه فرنگی زراعی7020010عمان57503009

29323129000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی58502000

8792292619298گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5950300

3637401065874گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی6050200

68043234000گوجه فرنگی زراعی7020010عمان6150200

7077431564264گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان6250200

1081639000گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان6350200

16835083911105گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6450200

4314080000گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6550200

225047568914گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6650300

2502777840(cherry)گوجه فرنگی گیالسی 7020030امارات متحده عربی6750300

1056658000پیازوموسیر7031000عمان6850200

813334000پیازوموسیر7031000امارات متحده عربی6950200

2520025000پیاز7031010عمان7050200

766522000پیاز7031010عمان7150200

81077259780پیاز7031010سریالنکا7250100

121344469645پیاز7031010امارات متحده عربی7350300

227992830550پیاز7031010عمان7450200

119975306100پیاز7031010امارات متحده عربی7550200

102642178380سیر7032000هند7650100

7823552945095(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی7750200

4521561588121(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی7850300

271862990794(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان7950200

193032796021تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی8050200

217485816322تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی8150300

151470494720تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان8250200

376320000تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی8350200



1218254000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان8450200

57471378000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان8550200

458736000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی86

57237191000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی8750300

43707450000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی8850200

217935949313ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی8950300

390218000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان9050300

780336000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی9150200

1340317400ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان9250200

10448162804659ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان9350200

396118000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی94618340

12154593443914ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی9550200

1340317400تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000عمان9650200

55151198920تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی9750300

134027406440تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی9850300

394017100تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000عمان9950200

429419000تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی10050200

2460623430تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000استرالیا10150100

678023000تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی10250200

74468291270تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی10350300

93626306024تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی10450200

39056123647تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان10550200

846314493تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان10650200

vigna_x000D_1896548000،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربی10750200

vigna_x000D_168369504110،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربی10850300

7089000عمان10950200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
1720622000



7089000امارات متحده عربی11050200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
395218000

7089000عمان11150200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
2235540000

7089000امارات متحده عربی11250200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
130837289000

67424284870تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی11350200

51111194930تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی11450300

65219189120تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان11550200

Pimenta4044061094688 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی11650200

Pimenta9740823116978 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی11750300

Pimenta235851567870 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان11850200

7099000امارات متحده عربی11950200
که درجای دیگری مذکور یا مشمول , تازه یا سردکرده , سایر سبزیجات 

نباشد
141443438000

856035100کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300عمان12050200

31097104000کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی12150200

3699541171865کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی12250300

1975578300سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی12350300

7943162194360سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی12450200

174206644220سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900عمان12550200

442015000یخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی12650200

43507212790یخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی12750300

261166745600---سایر7104090امارات متحده عربی12850300

237360273000محفوظ شده به طور موقت, (خیارریز)خیار و خیارترشی 7114000امارات متحده عربی12950100

773248000پیاز7122000امارات متحده عربی13050200

134002120سایر7129090امارات متحده عربی13150300

40516241121تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند13250100

5121550تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربی13350300

11750025030پسته با پوست8025100هنگ کنگ13450100

7223011695پسته با پوست8025100امارات متحده عربی13550603

1725000225900پسته با پوست8025100چین13650100

1033240139066پسته با پوست8025100هند13750100

60750075132پسته با پوست8025100امارات متحده عربی13850100

384008064پسته با پوست8025100مالزی13950100



171601936پسته با پوست8025100بحرین14050100

30055042672پسته با پوست8025100تایوان14150100

171601936پسته بدون پوست دوم8025210بحرین14250100

1204184123008پسته بدون پوست دوم8025210هند14350100

540005100مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه یا خشک8025220هند14450100

171601936مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه یا خشک8025220بحرین14550100

380010875خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010ایتالیا14650100

917725600خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند14750100

28233430خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010عمان14850200

1084915020خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند14945301

2310824500خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی15050200

2644223850خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند15150100

197322201415خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی15250300

5063250000خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند15350605

2449223270خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040مالزی15450100

232299236730خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند15555300

15451291546869خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند15650100

2947053695-- --سایر 8041090امارات متحده عربی15750300

171845775انجیر خشک8042010امارات متحده عربی15850300

3078179840سایر ----8042090امارات متحده عربی15950300

1797336000تازه یا خشک کرده, پرتقال 8051000عمان16050200

8052000امارات متحده عربی16150200
، کلمانتین (satsumas و tangerinesاز جمله )نارنگی 

(clementines ویلکینگ ، wilkings ) و مرکبات دو گونه
1332720000

1665922000 - -(شامل تنجرین ها وسان سوماک)نارنگی ها 8052100امارات متحده عربی16250200

343965870030ا نگور تازه8061000امارات متحده عربی16350200

1575038800ا نگور تازه8061000امارات متحده عربی16450300

133042160100ا نگور تازه8061000عمان16550200

1615010000(ا نگورخشک کرده  )مویز8062010امارات متحده عربی16650300

3692824568(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی16750300

10880067960(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی16850300

1222824000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی1695020

8379361550041تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی17050200

3528051010200تازه, هندوا نه 8071100عمان17150200

181164809655تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی17250300

80024000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی17350200

2000075000تازه, هندوا نه 8071100عمان17450200

1143039835تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی17550200

3637581342442تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی17650200

313218000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان17750200

7185662730260تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی17850300



336926766515تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان17950200

131893289487تازه, سیب 8081000عمان18050200

1340323000تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی18150200

3499661033220تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی18250300

1152039085تازه, سیب 8081000هند18350100

197365310040.021تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی18450200

1640222400گالبیها8083000عمان18550200

1050020050تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی18650200

841919621تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی18750300

704417600تازه,زردآلو 8091000عمان18850200

1246718518سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربی18950300

1046620010سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان19050200

35890117327تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی19150300

204648473747تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی19250200

896413910تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000هند19350100

186840414870تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان19450200

1640222400تازه, آلو و گوجه 8094000عمان19550200

1202520000تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربی19650200

81593218872تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربی19750200

159006165121تازه, آلو و گوجه 8094000هند19850100

171601936زرشک تازه8109020بحرین19950100

1359215990سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090امارات متحده عربی20050200

2513633140سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090عمان20150200

8119000امارات متحده عربی20250300
که در جای دیگری , یخ زده , سایر میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذکور یا مشمول نباشد
4200014890

3600013170خشک کرده,آلو 8132000هند20350100

9092110امارات متحده عربی20450300
تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده 

فروشی
114790145280

9093190امارات متحده عربی20550300
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده 

فروشی
595697240600

85761810گرم30زعفرا ن دربسته بندی بیش از9102090بحرین20650100

2460623430برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده10063000استرالیا20720100

33123600نعناع ---12119030امارات متحده عربی20850300

54002100سایر12119099امارات متحده عربی20950300

1459236867سایر12119099هند21050100

72675100سایر12119099هند21150100

13023900امارات متحده عربی21250100
مشتق ا ز محصوالت نباتی غیرمذکور یا , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

مشمول درجای دیگر
2034024030



45636200.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربی21350300

1711044100پوست گردو، بادام، پسته، فندق ---14049050امارات متحده عربی21450300

877846020.سایر محصوالت نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر 14049090عمان21540100

4309522100سایر15029090عمان21610200

5663016517(بااستثنای قیمه شده )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 16041400امارات متحده عربی21750300

16041900بحرین21850100
که در جای دیگری  (باستثنای قیمه شده )فرآورده ها و کنسروهای ماهیها

مذکور نباشند
1499110460

2312421400سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000بحرین21950300

118680136500سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربی22050100

1834915440سایر17049090هند221

2382024020سایر17049090چین22250100

18063200هند22350100
میله یا قلم ,تخته , (block)به صورت بلوک ,حاوی کاکائو ,غیره ,شکالت 

کیل2پرنشده به وزن کمتراز,
1834915440

18069000عمان22450200
, میله یاقلم, تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای دیگر
1422213467

1372824000پرنشده, خمیرهای غذائی پخته نشده حاوی تخم مرغ 19021100عمان22550200

2430056190---سایر 19021900کنیا22650100

6000097420که در جای دیگری مذکور نباشند,سایرخمیرهای غذا ئی19023000امارات متحده عربی22750100

51001880فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000بحرین22850100

1422213467ویفل ها و ویفرها19053200عمان22950100

19059090آلمان23050100
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد ,فطیر, غیره,سایرنان ها

غیرمذکوردرجای دیگر
2050017020

19059090عمان23150100
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد ,فطیر, غیره,سایرنان ها

غیرمذکوردرجای دیگر
1422213467

20019000امارات متحده عربی23250300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
1735024210

20019000بحرین23350100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
4526542290

254258328846رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی23450100



20041000عمان23550100
باستثنای )یخ زده , محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه,سیب زمینی

(2006محصوالت شماره 
1662526750

212018200یخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه , زیتون 20057000امارات متحده عربی23650300

20058000امارات متحده عربی23750200
محفوظ شده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه یادرقند یخ , ذرت شیرین 

نزده
1572135000

1844043400سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربی23850300

118680136500و غیره ا ز مرکبات غیر هموژنیزه,مارمالد ,ژله میوه ,مربا20079100امارات متحده عربی23950100

108862167360--- --سایر 20079990امارات متحده عربی24050300

200921002312421400غیر از شماره  (pomeloشامل دارابی ها )سایر اب گریپ 20092900بحرین24150100

20719521850آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20093900عمان24250200

2069409684آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربی24350300

20098990عمان24450100
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، )سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(لیچی
100010688

20098990بحرین24550100
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، )سایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(لیچی
1499110460

14302697فرآورده های غذا ئی مرکب هموژنیزه21042000امارات متحده عربی24650300

2312421400پودر حالت دهنده خورا کی21069030بحرین24750100

911810000ژل کیک21069040امارات متحده عربی24850200

171720110شیرین نشده, آب معدنی و آب گازدا ر شده 22011000عمان24950100

920021550یخ و برف, سایر آبهای شیرین نشده 22019000عمان25050200

22021000امارات متحده عربی25150200
... شیرین کننده ,که به آن قند, (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,
1820025263

625023955فرآورده های غذائی برا ی میگو23099010عمان25250100

18000292106(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی25350200

16317513790(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی25450300

216108200برا ی تهیه سایرموا د(جدا سازی سدیم ا ز کلر)نمک برا ی تغییرشیمیایی25010020هند25550100

527152639240(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند25650100



362401702440(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی25750300

4028202270(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی25850200

11107548110سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند25950100

41796995145کائولن25070010هند26050100

3284793696810کائولن25070010امارات متحده عربی26150100

18258434725کائولن25070010هند262

42580432750بنتونیت25081000امارات متحده عربی26350300

32568814225بنتونیت25081000هند26450100

200000بنتونیت25081000امارات متحده عربی26550100

10050162000ا سیاب شده (باریت  )سولفات باریم طبیعی25111010امارات متحده عربی26650300

39240635370سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربی26750300

25132090امارات متحده عربی26850300
بیجاده طبیعی وساینده های طبیعی ,سنگ سنباده طبیعی,ریگ سنباده ها

کارشده یابه صورت قطعات منظم
15895176200

26161147350مرمر25151110امارات متحده عربی26950100

26161147350ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربی27050100

8910141010مرمریت25151190اسپانیا27150100

169624230مرمریت25151190اردن27250100

38402548530مرمریت25151190عمان27350100

338848400مرمریت25151190هند27450100

25151200امارات متحده عربی27550200
یا  (Block)فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک 

مربع یا مربع (Slabs)به شکل لوح 
246824680

25161200هند27650100
سنگ بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک یا به شکل 

لوح مربع یا مربع مستطیل
43019614555

26286ـ سایر سنگ های تراش یا ساختمان25169000قطر27750300

25171090امارات متحده عربی27850100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی 

راهها سایر باالست ها
300001498821

90001795469(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربی27950100

8910141010(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900اسپانیا28050100

285005689867(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربی28150100

29925ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر28250300

75346ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی28350300

1095727989338ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی28450100



3564324600گچ ساختمان25202000هند28550100

2163196650گچ ساختمان25202000چین28650100

12168910265880گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی28750300

1944162370گچ ساختمان25202000تایوان28850100

2420121200آهک زنده25221000هند28950100

44016710238سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی29050300

39985234250(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900عمان29150200

6555008952000فلدسپار25291000امارات متحده عربی29250100

77525890سایر موا د معدنی غیر مذکور25309090کویت29350100

47642315170قیرنفت27132000(برمه )میانمار 29450100

736482350سایر27149000امارات متحده عربی29550100

2314089810سایر ---28151190سوریه29650100

3359100000کربنات کلسیم28365000امارات متحده عربی29750300

330790102312421400 لغایت 33071000سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33079090بحرین29850300

39985234250گرید بادی39012040عمان29950200

39202010عمان30050100
 x000D_Bi oriented poly_چاپ شده---BOPPپلیمرهای پروپیلن 

prolylene_ x000D_
2115450

800460سایر --39233090امارات متحده عربی30150300

392390102044414320 لغایت 39231000سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39239090امارات متحده عربی30250300

119028000سایر39241090امارات متحده عربی30350300

39249000بحرین30450100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
85761810

39249000امارات متحده عربی30550100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
1385315830

39249000عمان30650100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
1650011707

39249000امارات متحده عربی30750300
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
2037511400

39262090سوریه30850100
به غیرا ز مصارف (همچنین ا نوا ع دستکش )سایرلباس ومتفرقات لباس 

پزشکی
2612018714

46019900امارات متحده عربی30950300
بسته شده بهم بصورت رشته های , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,موا زی یابافته شده
89774740



582420800کاغذ چند الیه عایق رطوبت متشکل از پلیمر، الومینیوم والیاف شیشه48119010عمان31050100

4303614989کف پوش از سایر مواد نسجی57029990امارات متحده عربی31150300

4886318000.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000امارات متحده عربی31250300

563949880.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000کویت31350100

26563942360.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000عمان31415203

308437480.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000بلژیک31550100

7313111320.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000امارات متحده عربی31650100

1552111120.که درجای دیگرگفته نشده,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف57039000استرالیا31750100

58110000عمان31815203
غیرا ز گلدوزیها ...)محصوالت نسجی الیه دوزی شده بصورت توپ 

متشکل از ی. ( 5810وقالبدوزی هامشمول شماره 
13140220280

62144000امارات متحده عربی31950300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی
24336017500

62149000امارات متحده عربی32050300
ا زسایرموا دنسجی ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

غیرمذکوردرجای دیگر
560884100

2037511400-- --سایر63041190امارات متحده عربی32150300

850042727سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان32250200

1067471440سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی32350100

132597334906سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی32450200

68022900بلغارستان32550100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
850044640

68022900عمان32650100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
65781331920



68022900امارات متحده عربی32750100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
101017528925

68022900استرالیا32850100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
1552111120

68022900اسپانیا32950100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
903246360

68022900عمان33050200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
46609233925

68022900امارات متحده عربی33150200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
28275216970

9345500---سایر 68029190امارات متحده عربی33250300

510825540---سایر 68029190عمان33350100

253012780---سایر 68029190عمان33450200

68029210سوریه33550100
رخام ازسنگهای اهکی پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما 

کنده کاری و حکاکی نشده
672097990

68029310امارات متحده عربی33650100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و 

حکاکی نشده
160623440

68029910امارات متحده عربی33750100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
228148295295

68029910عمان33850100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
29107197456

68029910کویت33950100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
20319135710

68029910امارات متحده عربی34050200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
73681484502

69029090عمان34150200
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی همانند نسوز 

غیرمذکور درجای دیگر
2209361297006

69029090بلژیک34250100
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی همانند نسوز 

غیرمذکور درجای دیگر
1063839400



553527216.آجرساختمان ا زسرا میک69041000عمان34350100

134126520 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 69072200عمان34450603

39985234250سایر69074090عمان34550200

99747240اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنایع دستی69120014امارات متحده عربی34650300

1020011280سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی69149020عمان34750200

11001100(به استثنای چینی )اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده 69149090امارات متحده عربی34850300

70051010عمان34950200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده دا را ی الیه جاذب یاپوشش 

مانع ا ز ا نعکاس
2209361297006

70051090امارات متحده عربی35050200
 4.5شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

میلیمتر
22679144594

70052990عمان35150200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای 

دیگر
6286643345708

93396375848.که درجای دیگرذکرنشده, شیشه ا یمنی چندالیه70072900عمان35250200

70099100امارات متحده عربی35350200
باستثناءآینه های عقب بین برا ی )آینه های شیشه ا ی قاب نشده 

(وسائطنقلیه زمینی
499515895

70099100عمان35450200
باستثناءآینه های عقب بین برا ی )آینه های شیشه ا ی قاب نشده 

(وسائطنقلیه زمینی
3143321672854

70134119امارات متحده عربی35550300
به غیراز لیوانهای )سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذ(نوشیدنی 
858017000

70134990عمان35650100
سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه 

 هرکلوین ودریک محدوده ح0.000005بیش از 
3943473330

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

توده ، گلوله وحبه واشکال همانند
1190000067808453

72071200اندونزی3585800
بامقطع , کربنی%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
7420144

259510462040.ا زچدن,لوله هاوپروفیل های توخالی73030000قطر35910200

51113580- -سایر76071990امارات متحده عربی36050300

13066سایر76151090امارات متحده عربی36150300



58673420سایرا جزا وقطعات دیگهای ا ب گرم حرا رت مرکزی غیرمذکوردرجای دیگر84039090امارات متحده عربی36250100

2115450مشعل های کوره برا ی سوخت مایع84161000عمان36350100

84186990عمان36450100
سایرتجهیزات سردکننده یامنجمکد کننده بجزنوع تراکمی باکندانسور مبدل 

حرا رتی و چیلرهای جذبی
44652140

1552111120سایر84243090استرالیا36550100

84362100امارات متحده عربی36650100
ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان 

خانگی
181542820

84369900عمان36750200
که درجای ... ,ا جزا ءوقطعات ماشین آالت ودستگاههای کشاورزی

دیگرمذکورنباشد
39985234250

342506850.مخلوط کن های بتون ومالط84743100امارات متحده عربی36850100

342506850.وغیره, سنگ معدن, سنگ, سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک84743900امارات متحده عربی36950100

39985234250سایر بلندگوهاغیرمذکور در جای دیگر85182990عمان37050200

39985234250(غیرا زنوع مسی)سیم برا ی سیم پیچی85441900عمان37150200

3590018150بدنه برا ی کامیون ،کامیونت و کشنده جاده ا ی87079030امارات متحده عربی37250100

87087019امارات متحده عربی37350100
سوا ری کار،وا نت و ترا ,چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری

کتورکشاورزی
54301040

1552111120نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده94016900استرالیا37450100

872109690نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده94016900عمان37550100

46752750نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده94017900امارات متحده عربی37650200

43008030مبلهای چوبی ا ز انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند94033000امارات متحده عربی37750300

680370مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000امارات متحده عربی37850200

82607880- ----سایر 94038900عمان37950100

48404680-----سایر 95030019امارات متحده عربی38050300

85761810سایر ---95030080بحرین38150100

204064710---اجزا و قطعات 95030090عمان38250100

95069190کویت38350100
ژیمناستیک یاورزش ,سایرا شیاءوا دوا ت برا ی تمرینات عمومی فیزیکی

TRAD MILLباپهلوا نی بجز
2078019720



781015000سایر ا دوا ت برا ی بازیهای درهوا ی آزا د95069990عمان38450100

96140000امارات متحده عربی38550300
پیپ وچوب سیگار یا سیگارت - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(وقطعات مربوطه
1683940


