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

ناخالص
1558119560-- --ساير 8041090فرانسه150100

2430028000احشاء2071430امارات متحده عربي250200

4950057500احشاء2071430هنگ کنگ350100

3032400تايلند450100

. Pangasius spp. Silurus spp)گربه ماهي 

Clarias spp. Lctalurus spp)  يخ زده باستثنای

جگر وتخم ماهي

2002429090

3032600تايلند550100
يخ زده باستثنای جگر وتخم  (Anguilla spp)مارماهي 

ماهي
4640457280

3285852200ساير3034900تايلند650100

6313254376ساير3034900مالزی750100

3035410عمان850100
يخ زده به غیراز جگر وتخم  (BlueMackerel)بلو مكرل 

ماهي
8446023760

3035490عمان950100
ساير ماهي های مكرل باستثنای بلومكرل يخ زده به غیر از 

جگر وتخم ماهي
8446023760

1820027510ـ ـ ساير3035900تايلند1050100

3038900چین1150100

ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهي

374400229680

3038900تايلند1250100

ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهي

336318434250

3038900عمان1350100

ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهي

8446023760

24360078800.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1450200

298978109460.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1550100

2002429090- - -ساير 3071900تايلند1650100

477310923ماست بجز فرآورده های تغذيه کودکان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربي1750200

176827160250تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي1850200

1212547500تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان1950200

638019641تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان2050200

2048242000تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي21

3949317000تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي22505200

24618274701294تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي2350200

85585186500گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي2415501

532020000پیازوموسیر7031000امارات متحده عربي2550200



6072815000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي26582385

32733140000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان2750200

6465031474453(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي2850200

7049000عمان2950200
تازه يا ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

سرد کرده
767024000

7049000امارات متحده عربي3050200
تازه يا ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

سرد کرده
125026564680

1743538000تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي3150200

313848591125ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان3250200

6096191645991ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي3350200

123738252522تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي3450200

2301046000تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000عمان3550200

213563558000تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي3650200

668819000تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان3750200

94800138000تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي3850200

7089000امارات متحده عربي3950200
که درجای ديگری ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مذکور يا مشمول نباشد
33784166500

93552303940تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي4050200

432024000تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي4150200

722011400( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريكوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي4250200

Pimenta212751564451 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي4350200

105379546000کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي4450200

933224000کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان4550200

1920080000يخ زده,سیب زمیني 7101000عمان4650200

98610332000يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي4750200

7108000امارات متحده عربي4850200
که در جای ديگری مذکور يا , يخ زده , سايرسبزيجات 

مشمول نباشد
53399320000

7149000امارات متحده عربي4950200
تازه , ريشه هاوغده های زيرخاکي سرشارا زنشاسته

غیرمذکوريامشمول د, سردکرده يايخ زده, ياخشككرده
1448071000

8320010490پسته با پوست8025100چین5050100

18400023092پسته با پوست8025100امارات متحده عربي5150603

1330037195خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آفريقای جنوبي5250100



880624130خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010سوريه5350100

912025330خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010چک5450100

3292046500خرماکبكاب تازه ياخشک کرده8041020هند5550100

1558119560خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040فرانسه5650100

5340853500خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي5750200

104572103590خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي5850100

3360037350خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040آفريقای جنوبي5950100

5062448720خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040انگلستان6050100

4876051580خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040استرالیا6150100

2544025790خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند6250100

3292046500خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060هند6350100

1558119560-- --ساير 8041090فرانسه6450100

1680017480-- --ساير 8041090امارات متحده عربي6550100

337456534000تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000عمان6650200

1144923300تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي6750300

124464414995تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي6850200

2475023000(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030سريالنكا6950100

3040019900(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي7050100

4810271436104تازه, هندوا نه 8071100عمان7150200

968944000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي7250300

21097785293985تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي7350200

456622830تازه, هندوا نه 8071100کويت7450100

4850023000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي7550200

500025000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي76583637

2065240000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي7750200

372109841286تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي7850200

85770289273تازه, سیب 8081000هند7950100

2594669770تازه, سیب 8081000هند8030200

2039067070تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي8150100

121513212559تازه, سیب 8081000عمان8250200

136798273896تازه, کیوی8105000عمان8350200

1683946260تازه, کیوی8105000هند84197589

152187385761تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي8550200

42089139590تازه, کیوی8105000هند8620306

3563088310تازه, کیوی8105000هند8750100

2748291460خشک کرده, سیب 8133000هند8850100

161402200ساير12119099آلمان8950100

34878181000سردکرده يا يخ زده,خشک کرده ,تازه ,چغندر قند 12129100امارات متحده عربي9050200

62424123670(تلخ و شیرين  )آنغوزه 13019020هند9150100

2200031200که در جای ديگری مذکور نباشند,سايرخمیرهای غذا ئي19023000امارات متحده عربي9250100

20011000بحرين9350100
محفوظ شده در سرکه يا در , (خیارترشي)خیار و خیارريز 

جوهرسرکه
2237018800



20019000بحرين9450100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده 

يا محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
2237018800

20093900امارات متحده عربي9550300
آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريكس بیش 

20ا ز 
5250040250

25010010امارات متحده عربي9650100
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک )نمک معمولي

(تقلیب شده 
330751108261

25010010امارات متحده عربي9750200
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک )نمک معمولي

(تقلیب شده 
1360962393108

25010010امارات متحده عربي9850300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک )نمک معمولي

(تقلیب شده 
13959

40395105220(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي9950300

4018200915(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند10050100

20355(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي101

680481196554(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي10250200

332721125304ساير نمكهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند10350100

536269840ساير نمكهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند10450100

2291132523520کائولن25070010هند10550100

26757بنتونیت25081000امارات متحده عربي10650300

972353795سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي10750300

25132090امارات متحده عربي10850100
بیجاده طبیعي ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

وساينده های طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
15590124790

25132090امارات متحده عربي10950300
بیجاده طبیعي ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

وساينده های طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
436149960

181925990ـ ـ  ـ تراورتن25151120اسپانیا11050100

7575108220مرمريت25151190عمان11150100

43594398179مرمريت25151190چین11250100

49287ـ ساير سنگ های تراش يا ساختمان25169000قطر11350300

25171090امارات متحده عربي11450100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی 

سنگ ريزی راهها ساير باالست ها
2229095278858

61530و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي11550100



45936دولومي تكلیس ياتفته شده25182000عمان11650200

153718ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي11750300

691579269700ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000هند11850100

217781ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000هند11950100

209250ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي12050100

1346964749899ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي12150100

10972991843گچ ساختمان25202000هند12250100

930436663540گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي12350300

326862971504گچ ساختمان25202000چین12450100

40668آهک زنده25221000عمان12550200

423935122830سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي12650300

171000فلدسپار25291000امارات متحده عربي12750100

463023870ساير27149000امارات متحده عربي12850300

3793044705گالب استحصالي از گل محمدی33019011عمان12950200

10216273000مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان13050200

39211100امارات متحده عربي13150100
باريكه های ا سفنجي ا ز , ورقه های نازک,ورق ها,صفحه ها

پلیمرهای ا ستیرن
10726556742

39219099عمان13250100
ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد 

پالستیكي غیر مذکور
464811860

132316630ساير ----39269099عمان13350100

617314170ساير در، چارچوب ، دوره واستانه در44182090عمان13450100

880624130ساير57011090سوريه13550100

57029100عمان13650100
کرک )ا زپشم ياموی نرم , کف پوش های غیرمخملي باف

.آماده مصرف, حیوا ن(
3564311550

57029200امارات متحده عربي13750100
ا زمواد نسجي سنتتیک , کف پوش های غیرمخملي باف

.يامصنوعي آماده مصرف
251373050

57039000عمان13850100
که درجای ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.ديگرگفته نشده
10314718020

64041900ساحل عاج13950100
ساير کفش های باتخت ا زکائوچوياپالستیک ورويه نسجي 

غیرمذکور درجای ديگر
140005780

37082185410سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي14050200

436822020سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100تانزانیا14150100

25332127860سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان14250100

26586135150سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي14350100

68022300استرالیا14450100
دا را ی سطح صاف , بريده ياا ره شده,(گرا نیت )سنگ خارا 

.يايكپارچه
208421660

68022900امارات متحده عربي14550200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء 

ساخته شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
26160134520



68022900امارات متحده عربي14650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء 

ساخته شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
36041227690

68022900عمان14750100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء 

ساخته شده از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
50505288280

68029310کويت14850100
سنگ خارا پولیش داده شده شكل داده شده يا کارشده اما 

کنده کاری و حكاکي نشده
502172450

68029910استرالیا14950100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
526543170

68029910لبنان15050100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
309920980

68029910امارات متحده عربي15150100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
70151361000

68029910کويت15250100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
365924990

68029910قطر15350100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
410328060

68029910آفريقای جنوبي15450100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
988668600

68029910روماني15550100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
8856050

68029910عمان15650100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حكاکي نشده
390026480

68029990قطر15750100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شكل داده شده يا کار 

شده اما کنده کاری وحكاکي نشده
1090673010

68029990عمان15850200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شكل داده شده يا کار 

شده اما کنده کاری وحكاکي نشده
388525900

69010090لهستان15950100

 وسايرمحصوالت سرا tilesچهارگوش, بلوک,سايرآجرها

میكي از آرد فسیل سیلیي ياخاکهای سیلیسي همانند 

غیرمذکو

29120111190



69029090عمان16050200
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیكي 

همانند نسوز غیرمذکور درجای ديگر
10216273000

70134990عمان16150100

ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب 

 هرکلوين ودريک 0.000005انبساط خطي نه بیش از 

محدوده ح

4194082330

1854200.که درجای ديگرذکرنشده, شمش ا زآهن وفوالدغیرممزوج72061000چین16250800

72071200اندونزی16350800

دا را ی کمترا ,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور , کربني%25ز

درجای ديگ

12216290

132316630سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090عمان16450100

84807900عمان16550100
غیرازانوا ع تزريقي )قالب برای کائوچو يا مواد پالستیكي 

.(يافشاری 
132908860

87087019عمان16650100
سوا ری کار،وا نت ,چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری

و ترا کتورکشاورزی
46563940

87087029امارات متحده عربي16750100
قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا 

ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتور
5160044520

10314718020نشیمنهای دا را ی ا سكلت چوبي ،رويه نشده94016900عمان16850100

5846226910ساير94036090عمان16950100

94042100عمان17050100
تشک ا زکائوچوی ا سفنجي يا از مواد پالستیكي اسفنجي، با 

يا بدون روپوش
343506870


