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

94506300(Camelidae)شترها و ساير گونههای شتر 1061300کويت145201

2520029120احشاء2071430ويتنام250100

48003300 تازه يا سرد کردهPlaice,حلوا ماهیان 3022200امارات متحده عربي350300

3032400تايلند450100
. Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp)گربه ماهي 

Lctalurus spp) يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي
1254222530

4514970220- -ساير 3033900سريالنکا550100

1560054260- -ساير 3033900تايلند650100

2310081410ساير3034900تايلند750100

9117395170ساير3034900سريالنکا850100

780027780ـ ـ ساير3035900تايلند950100

3038900سريالنکا1050100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1750025150

3038900مالزی1150100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
5235676028

3038900تايلند1250100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
158056419870

1263622230(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900سريالنکا1350100

1794019500(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900امارات متحده عربي1450102

3061600چین1550100
 Pandalus spp., Crangon)انواع میگوی آب سرد 

crangon)
5292027780

6960054430.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1650100

1076614526785.ساير انواع میگو3061700چین1750100

656736463180.ساير انواع میگو3061700مالزی1850100

463494197027.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1950200

166409000.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2050300

5899624580.ساير انواع میگو3061700چین2150100

11692653027خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2250200

3738- - - -ساير3069590هنگ کنگ2310103

4039090بحرين245010
شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و ساير شیرهاوخامه ها ی , دوغ

به استثنای تغذيه کودکان ش... تخمیرشده
1483916530

1561453780(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان2515200

256953863- ---ساير 6039000تايوان2650100

158799261856تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان2750200

79119125700تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي2850300

14099292375645تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي2950200

2355140870گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3050300

238723660600پیازوموسیر7031000امارات متحده عربي3150200

87410284020پیازوموسیر7031000هند3250100

2925069000پیازوموسیر7031000عمان3350200



76424281980پیازوموسیر7031000سريالنکا3450100

39591374840پیازوموسیر7031000امارات متحده عربي3550300

10034596840سیر7032000هند3650100

10525172775642(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي3750200

1479635370(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي3850300

93458226250(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان3950200

292284844441تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي4050200

3236291936تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان4150200

552116400تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي4250300

1875951000تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي4350300

3470787560تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي4450300

2199048900تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي4550200

10565093299074ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان4650200

596818000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي475020

14636334659342ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي4850200

762519150تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000عمان4950200

1608445500تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي5050200

3555491950تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي5150200

207272511395تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي5250200

2971658500تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان5350200

2265970100تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي5450300

vigna_x000D_2807330000،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربي5550200

7089000امارات متحده عربي5650200
که درجای ديگری مذکور ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

يا مشمول نباشد
3954382020.3

47404125453تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي5750200

3919981275تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي5850200

Pimenta4145685700 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي5950300

Pimenta467828981475 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي6050200

Pimenta128226279193 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان6150200

89947245980کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي6250200

280623410ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900هند6350100

1186398972ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900سريالنکا6450100

2041958500ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي6550200

1962550980يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي6650200

2322058500که در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد, يخ زده , سايرسبزيجات 7108000امارات متحده عربي6750200

65919189650پیاز7122000هند6850100

812717000پیاز7122000امارات متحده عربي6950200



1144095740پیاز7122000سريالنکا7050100

491748475159ـ ـ ـ سیر7129010هند7150100

776378563تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند7250100

632056875تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند7350100

777558483تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربي7450300

9600012048پسته با پوست8025100تايوان7560100

15017518272پسته با پوست8025100هند7650602

1900000251000پسته با پوست8025100چین7760100

38700047336پسته با پوست8025100امارات متحده عربي7850603

39150043674پسته با پوست8025100هند7960100

1000000125500پسته با پوست8025100هنگ کنگ8060100

20000025150پسته با پوست8025100امارات متحده عربي8160100

18926019354پسته بدون پوست دوم8025210هند8250602

13900016212پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربي8350603

64800051360پسته بدون پوست دوم8025210هند8460100

380010500خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي8550300

912025152خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي8650200

3682024240خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند8750100

1774622610خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند8845301

452850523060خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي8950300

223031127989خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي9050200

4112525000خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي9150602

42536282996403خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند9250100

4016325000خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند9355300

4697028165خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040اندونزی9450100

1398947000خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند9545301

183947225120-- --ساير 8041090هند9650100

1500013570-- --ساير 8041090امارات متحده عربي9750100

1335124440-- --ساير 8041090امارات متحده عربي9850200

2717049910-- --ساير 8041090امارات متحده عربي9950300

274938170انجیر خشک8042010امارات متحده عربي10050300

1386956050 - -(شامل تنجرين ها وسان سوماک)نارنگي ها 8052100امارات متحده عربي10150200

601385900275ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي10250200

90471178050ا نگور تازه8061000عمان10350200

264000252000(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي10450300

5280050160(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي10515503

1032480651470(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي10650300

6035037300(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي10750300

2095214000(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي10850300

2138093160تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي10950200

34771133741تازه, هندوا نه 8071100عمان11050200



3077556400تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي11150300

429414832048تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان11250200

458363938013تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي11350200

2222239260تازه, سیب 8081000بحرين11450100

1096719600تازه, سیب 8081000کويت11550100

277621468562تازه, سیب 8081000عمان11650200

678386975315تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي11750200

1234121600تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي11850300

118923189396تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي11950200

274121444570تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان12050200

3119342300تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي12150200

1997734000انگور فرنگي سیاه، سفید يا قرمز و انگور فرنگي خوشهای تازه8103000عمان12250200

2763651000انگور فرنگي سیاه، سفید يا قرمز و انگور فرنگي خوشهای تازه8103000امارات متحده عربي12350200

343936514272تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي12450200

96132154740تازه, کیوی8105000عمان12550200

14645222062450تازه, کیوی8105000هند12650100

3123342970تازه, کیوی8105000هند12720200

3401995800خرمالوها8107000امارات متحده عربي12850200

4835194500انار تازه8109010امارات متحده عربي12950200

1010920360انار تازه8109010عمان13050200

324000114480خشک کرده,آلو 8132000هند13160100

7200025440خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي13260100

8134000امارات متحده عربي13350300
ساير میوه های خشک کرده که درجای ديگری مذکور يا مشمول 

نباشند
40192667.75

9093190امارات متحده عربي13460100
تخم زيره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
18711049500

9093290امارات متحده عربي13560100
تخم زيره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
282977500

10063000امارات متحده عربي13650200
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
128373519706

10063000امارات متحده عربي13750100
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
125000492930

154810992نشاسته گندم11081100هند13850100

387614220بادام زمیني پوست کنده، حتي شکسته شده12024200هند13950100

14520066264دانه خربزهحتي خرد شده12077000هند14050100

13023900امارات متحده عربي14150100
مشتق ا ز محصوالت نباتي غیرمذکور , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

يا مشمول درجای ديگر
2025024130

1068922040.ساير محصوالت نباتي يغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای ديگر 14049090امارات متحده عربي14250300

174535200ساير فرآورده ها يا کنسروهای ماهیها16042000امارات متحده عربي14350300

40192667.75.آدا مس قمي پوشیده شده ازقند وشکر 17041000امارات متحده عربي14450300

2786021266بیسکويت هايي که به آنها موا د شیرين کننده ا فزوده ا ند19053100عمان14550200

20002200ويفل ها و ويفرها19053200بحرين14650100



20011000بحرين14750100
محفوظ شده در سرکه يا در , (خیارترشي)خیار و خیارريز 

جوهرسرکه
2904016980

20019000امارات متحده عربي14850300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
1469711342

20019000بحرين14950100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
2904016980

20019000قطر15050100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
1515935080

73349727رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي15150300

1469711342ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي15250300

204082329970آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربي15350300

695023100يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان15450200

25010010امارات متحده عربي15550300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي

)
416581044835

11330475102(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند15650100

853302005342(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي15750200

2196367458120(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي15850300

558000کائولن25070010امارات متحده عربي15950100

17938427095کائولن25070010هند16050100

168000بنتونیت25081000امارات متحده عربي16150100

76320940640بنتونیت25081000امارات متحده عربي16250300

4658466102280سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي16350300

653145420مرمر25151110ايتالیا16450100

420573410مرمر25151110ويتنام16550100

653145420ـ ـ  ـ تراورتن25151120ايتالیا16650100

32749467840مرمريت25151190تايوان16750100

48730696115مرمريت25151190عمان16850100

9464135200مرمريت25151190چین16950100

25151200عمان17050100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
156615540

25161200هند17150100
سنگ بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر به صورت بلوک يا به 

شکل لوح مربع يا مربع مستطیل
6148144970

27420ريگ های صاف وسنگ چخماق, ريگ, قلوه سنگ25171010قطر17250300

84024200ريگ های صاف وسنگ چخماق, ريگ, قلوه سنگ25171010عمان17350100

25171090امارات متحده عربي17450100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ 

ريزی راهها ساير باالست ها
1330003789612

2597473549123و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي17550100

90141ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي17650300

1653754247446ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي17750100

75375ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي17850100

906138022830گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي17950300

29026500گچ ساختمان25202000هند18050100



674989سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر25231000امارات متحده عربي18150100

3401969457362سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي18250300

6438182106سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي18350300

14231380000سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي18415202

273600فلدسپار25291000امارات متحده عربي18550100

49549663ساير موا د معدني غیر مذکور25309090امارات متحده عربي18650100

3000006000000سايرآنترا سیت هابدون ماده فرا ر27011190چین18750100

27011900چین18850100
بهم فشرده نشده که درجای ديگری مذکور ,ساير زغال سنگ ها

نباشد
110000021813209

27500107380ساير27149000امارات متحده عربي18950300

201248570کربنات کلسیم28365000تانزانیا19050100

32149000کره جنوبي19150100
برا ی , برا ی کف, ا ندودهای بنائي غیرنسوزبرا ی نمای ساختمان

سقف و همانند
2909210480

33011900بحرين19250100
ا زجمله روغن های ا سانسي کنسانتره وروغن )روغن های ا سانسي

مرکبات غیرازپرتقال ولیمو(های ا سانس مطلق 
1521015530

1469711342گالب استحصالي از گل محمدی33019011امارات متحده عربي19350300

33661967قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربي19450200

55398979.5قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000عمان19550100

120005080قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکي, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربي19650300

39249000امارات متحده عربي19750100
ا ز موا , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

د پالستیکي
2880021420

39259000عمان19850100
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
1700850

39259000امارات متحده عربي19915203
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
75907060

39259000امارات متحده عربي20050200
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
38522200

55398979.5لوا زم برا ی دفترکار و مدا رس ا ز موا د پالستیکي39261000عمان20150100

39263000عمان20250200
بدنه وسائط نقلیه ياهمانند ا ز موا د , يرا ق آالت برا ی مبل 

پالستیکي
2786021266

2909210480ساير ----39269099کره جنوبي20350100

55398979.5ساير در، چارچوب ، دوره واستانه در44182090عمان20450100

401921380گلیم دورو پشمي57021040قطر20545301

259427220ساير--57033090قطر20650300

128431670ساير--57033090امارات متحده عربي20750300

57039000عمان20850100
که درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.نشده
7581913220

6047500جاجیم57050010قطر20945301

1057100تورباف هاوسايرپارچه های توری به صورت توپ ،نواريافرم مشخص58041000امارات متحده عربي21050300

62144000امارات متحده عربي21150300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
388802900

1040053460سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين21250100

1346477610سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100کويت21350100

690047530سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي21450100



2070511072575سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي21550200

68022900عمان21650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
28778170650

68022900امارات متحده عربي21750100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
30296154380

68022900کويت21850100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده 

از اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
496625280

24110122280---ساير 68029190امارات متحده عربي21950300

68029210عمان22050100
رخام ازسنگهای اهکي پولیش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار 

شده اما کنده کاری و حکاکي نشده
4125028080

68029310عمان22150100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکي نشده
789084080

68029910امارات متحده عربي22250100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
963165490

68029910امارات متحده عربي22350200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
373525400

68029910عمان22450100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
38591253613

68029910کويت22550100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
436821230

68029990امارات متحده عربي22650200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
1908761054581

68029990عمان22750100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
27527183509

68030090عمان22850100
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي 

يا فشرده غیر از سنگ برای کف وديوار
156615540

68053090امارات متحده عربي22950300
پودر يا دا نه های ساينده طبیعي يا مصنوعي روی تکیه گاه ا 

زسايرموا دغیرمذکوردرجای ديگر
3640770

68101190عمان23050100
به شکل , سايربلوک و آجربرا ی ساختمان بجزا زبتون سبک

چهارگوش يالوح وهمانند
13001680

68159990مالزی23150100
سايرا شیاساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غیرمذکور در جای 

ديگر
48008250

69021000لهستان23250100
کرم , کلسیم, منیزيم%50بابیش ا ز...جهارگوش نسوز, بلوک,آجر

باشند
1143542990

69029090امارات متحده عربي23350300
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي همانند 

نسوز غیرمذکور درجای ديگر
353619400

7357209584 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان23450603

40000185470ساير69074090امارات متحده عربي23550100

69109000عمان23650100
وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ... وا ن حمام,روشوئي,ظرفشوئي

غیرمذکوردرجای ديگر, میک
13001680

70134990عمان23750100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
2339144630

70182010امارات متحده عربي23850100
دا نه های ريزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز يک میلیمتربیشترنباشد 

جهت ا يمني جاده ها
311425310

72031000چین23950100
, محصوالت آهني حاصل ا زا حیاءمستقیم کلوخه های معدني آهن

به شکل توده ، گلوله وحبه واشکال همانند
8897000



72071200چین24050800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
12054891

19044521ساير ---72071290تايلند24150800

1119069ساير ---72071290چین24250800

11299889ساير ---72071290اندونزی24350800

72173090قطر24450100
سايرمفتولهاا ز آهن يافوالد غیرممزوج آبکاری ياا ندودشده 

باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بیدوا ير
248926320

52201830.که درجای ديگرذکرنشده, لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفوالد73029000عمان24550100

55398979.5ساير بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور73083090عمان24650100

237897580.ا زفوالدزنگ نزن,ظرفشوئي وروشوئي73241000سوريه24750100

55398979.5.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000عمان24850100

6600016350ساير76151090امارات متحده عربي24910200

upvc55398979.5يراق ها،اتصاالت واشیاء همانند برای دروپنجره دوجداره83024110عمان25050100

84135090عمان25150100
سايرتلمبه های تناوبي حجمي بجز تلمبه های رفت و برگشتي از 

نوع پیستوني وياديافرا گمي
55398979.5

84159010امارات متحده عربي25250300
های تهويه مطبوع مشمول رديف  واحدهای داخلي يا خارجي دستگاه

841510
676350

84162000قطر25350300
همچنین مشعل های )مشعل های کوره برا ی سوخت جامدياگاز

(مختلط
25050

30600054010 تن5ارابه های صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفیت کمترا ز84271021لهستان25450100

56002880که درجای ديگرمذکورنباشد,ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور84362900عمان25550100

84388000هند25650100
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتي غذاهايا نوشابه 

غیرمذکوردرجای ديگر,ها
154810992

84796010سودان25750100
 فوت مکعب در 8000کولرهای آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 

(M.F.C)دقیقه 
8664924390

84796010امارات متحده عربي25850300
 فوت مکعب در 8000کولرهای آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 

(M.F.C)دقیقه 
676350

84798200امارات متحده عربي25950300
غربال ,سائیدن, خردکردن, ورزدا دن, ماشینهابرا ی مخلوط کردن

کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کر
20001000

84798990امارات متحده عربي26050300
ساير ماشینها و دستگاههای مکانیکي با کار خاص غیرمذکوردرجای 

ديگر
155695190

69253800ساير84799090عمان26150100

237897580...شیرآالت بهدا شتي شیرمخلوط حمام و دستشويي پیسوا رو84818010سوريه26250100

13001680...شیرآالت بهدا شتي شیرمخلوط حمام و دستشويي پیسوا رو84818010عمان26350100

85014010سودان26450100
باجريان (asynchronous)ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون 

متناوب ،تک فاز
8664924390

17737829300نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبي ،رويه نشده94016900عمان26550100

13001680ساير94032090عمان26650100

110983720ساير---94035090عمان26750100

13001680مبلها زموا د پالستیکي94037000عمان26850100

55398979.5.ازبامبو يانخل رونده (Furniture)ساير مبلمان ها 94038100عمان26950100

118755000ساير ---95030080امارات متحده عربي27050300



96031000عمان27150100
متشکل ا زشاخه های نازک يا از ساير مواد نباتي به , جاروب وبروس

.بايابدون دسته, هم بسته
55398979.5

HSهند27250100 719624000سردکرده/تازه,موسیر -پیاز #070310

HSهند27315100 10407100240يا کمتر فلوئورورکلسیم% 97حاوی ,اسپات فلوئور #252921


