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

497015260احشاء2071430ويتنام150100

138600226000(030212و030211باستثنای )ساير خانوا ده ماهي آزا د و قزل آال 3021900امارات متحده عربي250300

3022900امارات متحده عربي350300
- حلوا ماهیان, تازه يا سردکرده باستثنای فلتان , ساير ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان
98598188000

1926021000باستثنای جگر ماهي ، تخم ماهي (Rajrdae)ماهیان ريانداسكیت 3028200امارات متحده عربي450300

5453083480يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600چین550100

3200082000- -ساير 3033900امارات متحده عربي650300

9360085790- -ساير 3033900چین750100

6305063950ساير3034900سريالنكا850100

3038900مالزی950100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
892021440

3038900تايلند1050100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
128275215520

3038900چین11
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
218400199200

3038900عمان1250100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
5362625600

3038900امارات متحده عربي1350200
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
109838103643

3038900ويتنام1450100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1337327855

3038900چین1550100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
19652521773370

226520278752(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900امارات متحده عربي1650300

772218810(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900سريالنكا1750100

3307279380(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900امارات متحده عربي1850200

306909022.ساير انواع میگو3061700ترکیه1950200

1009168403630.ساير انواع میگو3061700چین2050100

19259781000.ساير انواع میگو3061700عمان2150200

1912844810070.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2250200



533371346400.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2350300

6552028500.ساير انواع میگو3061700مالزی2450100

12993959400.ساير انواع میگو3061700روسیه2550200

2880025700.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2650100

5230625300خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2750200

217198360000خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2850300

3433228020گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300چین2950100

900015020ياپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربي3050300

2470416327سايرپنیر هاکه در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربي3150300

337999210عسل طبیعي4090000مالزی3250100

40002420(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090امارات متحده عربي3310102

653118980(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090عمان3420306

631619480(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090امارات متحده عربي3520306

577016510(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090امارات متحده عربي3615200

4737324450- ---ساير 6039000ژاپن3750100

733626000تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3850200

41919139440تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3950300

367524880تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان4050200

71078162000تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي4150200

940522000گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي425030

4374471156090گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4350300

95592282210گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4450200

10409312630680گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4550300

3302971670گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4615501

6770111585867گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4750200

63482324010پیاز7031010عمان4850200

327925360پیاز7031010امارات متحده عربي495020

895549000پیاز7031010امارات متحده عربي5050200

55590265085پیاز7031010امارات متحده عربي5150300

52381096.5---موسیر 7031020امارات متحده عربي5250300

880132850(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان5350200

1646077265(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان5450300

50678154588(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي5550200

6012732591896(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي5650300

310715050تازه يا سردکرده, کلم بروکسل 7042000عمان5750200

95099508405تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5850300

54691333755تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5950200



1574968550تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان6050200

598912800تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي6150200

310715050تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان6250200

82833316935تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي6350300

31133139330ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي6450200

1566464600ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6550200

7084983014419ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي6650300

1422568000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6750300

508323300تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي68503000

32354160145تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000عمان6950200

33457120070تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي7050300

38919171945تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان7150200

29588121330تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي7250300

52110146228تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي7350200

512532000تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي7450200

694835700تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان7550200

28715108885تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي7650300

1571721300تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي7750200

569417800تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000عمان7850200

1912167820تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي7950300

3779363350( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريكوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي8050300

68326000( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريكوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي8150200

45624540ساير--7095990امارات متحده عربي8250200

Pimenta630015000 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000قزاقستان8350200

Pimenta74775236531 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي8450200

Pimenta26834122845 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان8550200

Pimenta4903511394743 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي8650300

Pimenta632715000 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان8750300

1390468695کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي8850300

694835700کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان8950200

28711650ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي9050200

118261846.5تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربي9150300

549006350تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9250603

20258123782تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9350100



49000075290پسته با پوست8025100هند9450100

7567513125پسته با پوست8025100امارات متحده عربي9550100

23500050200پسته با پوست8025100چین9650100

12400020080پسته با پوست8025100امارات متحده عربي9750603

76680076600پسته بدون پوست دوم8025210هند9850100

14890021326ساير8025290هند9950100

335980861800خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي10050300

1843050900خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010سريالنكا10150100

2052056180خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010اندونزی10250100

960725823خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010عمان10345301

940015620خرماکبكاب تازه ياخشک کرده8041020مالديو10450100

132797174230خرماکبكاب تازه ياخشک کرده8041020هند10550100

1193512460ربي8041025امارات متحده عربي10650100

11596839283خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030مالزی10750100

15470854231خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030امارات متحده عربي10850300

4737324450خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030ژاپن10950100

1486526940کلوته8041035هند11050100

652905663305خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11150200

2887126830خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند112

5803276.115710671خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند11350100

2180021764خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040کويت11450100

2542524390خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040سريالنكا11550100

11313831096250خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11650300

7789374465خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040مالزی11750100

1445526320خاصويي:خرما ---8041045هند11850100

940015620خاصويي:خرما ---8041045مالديو11950100

8493942743815خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند12050100

71548242300خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050امارات متحده عربي12150300

940015620خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060مالديو12250100

1452024620خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060امارات متحده عربي12350100

1027518160خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060امارات متحده عربي12450300

4837249920-- --ساير 8041090مالزی12550100

13521390000-- --ساير 8041090امارات متحده عربي12650300

296965291836-- --ساير 8041090هند12750100

1490040520680انجیر خشک8042010چین12850100

6393618770انجیر خشک8042010هند12950100

1964361350تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000عمان13050200

52381096.5لیموخشک ---8055010امارات متحده عربي13150300

8983784980(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13250300

4378041990(ا نگورخشک کرده  )آفتابي بي دا نه 8062050تايلند133

135050127674(ا نگورخشک کرده  )آفتابي بي دا نه 8062050تايلند13450100

1274600847572(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13550300



3200020810(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060قطر13650100

4737324450(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070ژاپن13750100

3040020330(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي13850100

211739112219(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي13950300

146874340000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14050200

480024000تازه, هندوا نه 8071100عمان141502001

399223480تازه, هندوا نه 8071100عمان14250300

3998361613065تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14350300

3050161194471تازه, هندوا نه 8071100عمان14450200

735714500تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14550200

21092108515تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان14650200

1563987740تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي14750300

79132312860تازه, سیب 8081000عمان14850300

237844726270تازه, سیب 8081000هند14930200

1665047000تازه, سیب 8081000هند15050200

23038110720تازه, سیب 8081000هند151

18062326999601تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15250300

132484625358تازه, سیب 8081000عمان15350200

3746131053016تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15450200

4441878.317270947تازه, سیب 8081000هند15550100

1555946060تازه, سیب 8081000هند1565100

491023600تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي1571400

184745514790تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15830200

830123130تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي159

11388042781094تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16050300

69517168200تازه, کیوی8105000عمان16150300

124108258710تازه, کیوی8105000عمان16250200

6072871486629تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16350200

201577410020تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16420306

72278500زرشک تازه8109020امارات متحده عربي16550300

722129747(ولیک)زالزالک ---8109040عمان16650200

356417125توت فرنگي يخ زده8111000امارات متحده عربي16750300

10800038160خشک کرده,آلو 8132000هند16850100

348350138060خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي16950300

8134000ژاپن17050100
ساير میوه های خشک کرده که درجای ديگری مذکور يا مشمول 

نباشند
14211973350

52381096.5غیره... خشک کرده , يخ زده , تازه , پوست مرکبات يا پوست خربزه 8140000امارات متحده عربي17150300

76983760ساير ---9022090امارات متحده عربي17250200

9023090بحرين17350100
وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در (تخمیرشده )چای سیاه 

کیلوگرم3بسته های کمترا ز
3478012070



9092190امارات متحده عربي17450200
تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر 

خرده فروشي
3450043560

9092290امارات متحده عربي17550300
تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
327870419415

9800050060ساير---9093190امارات متحده عربي17650100

6898814122.اويشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشي 9109911امارات متحده عربي17750300

48304970.اويشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشي 9109911عمان17850100

9109921امارات متحده عربي17950300
آويشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده 

.فروشي 
52381096.5

52381096.5ساير9109929امارات متحده عربي18050300

10063000امارات متحده عربي18150300
برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق 

شده
270200

603009090 حتي خرد شدهcarthamus tinctoriusدانه گلرنگ 12076000هند18250100

167286282نعناع ---12119030امارات متحده عربي18350300

99739748گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي18450300

4909811086گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091تايوان18550100

3485126650ساير12119099امارات متحده عربي18650300

324429571.5ساير ---12129990امارات متحده عربي18750300

13023900کويت18850100
مشتق ا ز محصوالت نباتي غیرمذکور يا , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

مشمول درجای ديگر
1047412500

52381096.5.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربي18950300

902033080غیره,هیدروژنه شده ,چربیها و روغن های حیوا ني و ا جزا ء آنها 15161000امارات متحده عربي19050100

15162090امارات متحده عربي19150300
و ا جزا آنها به غیر ا ز ...چربي ها و روغن های نباتي هیدروژنه شده و

روغن جانشین کره کاکائووروغن
52381096.5

16041400امارات متحده عربي19250300
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
21193866060

16041400امارات متحده عربي19350100
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
8160021360

1821779سوهان17049010امارات متحده عربي19450300

28051120سوهان17049010امارات متحده عربي19510200

216258000---گز 17049020عمان19650200

1821779---گز 17049020امارات متحده عربي19750300

2049020840---گز 17049020مالزی19850100

156612105774ساير17049090امارات متحده عربي19950300

18061000عمان20050200
يا موا د شیرين کننده ديگر ا فزوده (قند)که به آن شكر ,پودر کاکائو 

شده باشد
2233815580

18062000امارات متحده عربي20150300
میله يا قلم بوزن , تخته, حاوی کاکائو به صورت بلوک, غیره, شكالت

 کیلوگرم2بیش ا ز 
2470416327

18069000عمان20250200
, میله ياقلم, تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شكالت

غیرمذکوردرجای ديگر
3147214000

28008160---ساير 19021900امارات متحده عربي20350300

40250120000که در جای ديگری مذکور نباشند,سايرخمیرهای غذا ئي19023000عمان20450200



19041000امارات متحده عربي20510200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
34173692

19041000عمان20650200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
1820012350

19041000امارات متحده عربي20750300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
27182897

900015020بیسكويت هايي که به آنها موا د شیرين کننده ا فزوده ا ند19053100امارات متحده عربي20850300

2233815580ويفل ها و ويفرها19053200عمان20950200

19059090امارات متحده عربي21050200
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذکوردرجای ديگر
102526472

19059090امارات متحده عربي21150300
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذکوردرجای ديگر
2411730804.2

19059090امارات متحده عربي21210200
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذکوردرجای ديگر
34173692

3665424964محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارريز 20011000امارات متحده عربي21350300

20019000امارات متحده عربي21450300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
931849344

21279.225200رب گوجه فرنگي20029010قطر21550100

90480194400رب گوجه فرنگي20029010ايتالیا21650100

2604646964رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي21750300

960725823رب گوجه فرنگي20029010عمان21845301

48968500رب گوجه فرنگي20029010عمان21910200

875121850رب گوجه فرنگي20029010عمان22050200

4510824273يخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , زيتون 20057000امارات متحده عربي22150300

3478012070يخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , زيتون 20057000بحرين22250100

3478012070ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900بحرين22350100

141909473ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي22450300

4068047960--- --ساير 20079990امارات متحده عربي22550100

2160025000--- --ساير 20079990عمان22650200

83887812--- --ساير 20079990امارات متحده عربي22750300

4737324450--- --ساير 20079990ژاپن22850100

3478012070--- --ساير 20079990بحرين22950100

4737324450ساير ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وساير دانه ها20081900ژاپن23050100

2470416327سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي23150300

141909473ساير آب میوه ها20091900امارات متحده عربي23250300

203889425800آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريكس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربي23350300

200961003566821340غیر از شماره  (همچنین اب انگور تازه)اب انگور 20096900مالزی23450100



20098990امارات متحده عربي23550300
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن )سايرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

(فروت ، لیچي
141909473

4940832654فرآورده های غذا ئي مرکب هموژنیزه21042000امارات متحده عربي23650300

69514190سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول نباشد21069090امارات متحده عربي23750300

49390237500يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان23850200

141909473 لیتر و کمتر5سرکه بالزامیک با بسته بندی  ---22090010امارات متحده عربي23950300

21279.225200- - -ساير22090090قطر24050100

141909473- - -ساير22090090امارات متحده عربي24150300

23011000امارات متحده عربي24250300
تفاله , نامناسب برا ی خورا ک ا نسان, ا زگوشت, زبره و حبه, آرد

چربیهای حیوا ني
88200301250

218271184360آهک و سیمان- گچ - خاک و سنگ - گوگرد- نمک 25امارات متحده عربي243

266821195040(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي24450200

20328950140(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010عمان24550200

27646626500(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي24650300

24158910500210(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي24715401

17542877100(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند24850100

578003295250(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي24950300

15456777210(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي25050200

18265870310بنتونیت25081000امارات متحده عربي25150300

985031481000سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي25250300

25132090امارات متحده عربي25350300
بیجاده طبیعي وساينده های ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
430049260

43138231350مرمر25151110امارات متحده عربي25450200

45937271710ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي25550200

371353050ـ ـ  ـ تراورتن25151120اندونزی25650100

10195223990مرمريت25151190ايتالیا257

7318104540مرمريت25151190هلند25850100

681046980مرمريت25151190امارات متحده عربي25950200

25161200چین26050100
سنگ بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر به صورت بلوک يا به 

شكل لوح مربع يا مربع مستطیل
17410497410

116023480ريگ های صاف وسنگ چخماق, ريگ, قلوه سنگ25171010امارات متحده عربي26150300

4057649581295و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي26250100

166250(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربي26350100

105750ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي26450100



23862ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي265

218174.354566.54ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي26650300

1248818085240گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي26750300

2970270760گچ ساختمان25202000هند268

326512705080گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي269

10526959950گچ ساختمان25202000هند27050100

105650000آهک زنده25221000امارات متحده عربي27150300

14048280910سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي27245303

93174210640قیرنفت27132000هند27350100

169710000---هیدرواکسید سديم به صورت پرک 28151110امارات متحده عربي27450300

7071125610کلرورکلسیم28272000امارات متحده عربي27550300

28363090امارات متحده عربي27650300
- بجز بي کربنات  (بي کربنات سديم )ساير هیدروژن کربنات سديم 

غیر تزريقي گريد دارويي
46690322000

1540650000(ا تان دی ئول )ا تیلن گلیكول 29053100امارات متحده عربي27750300

4737324450گالب استحصالي از گل محمدی33019011ژاپن27850100

6486120- - -ساير 33049990امارات متحده عربي27950200

34029010امارات متحده عربي28050300
پودر،مايع ،گرانول برای شستشو وپاکیزگي اعم ازدستي وماشیني 

 کیلوگرم5بابسته بندی 
600025125

36069000امارات متحده عربي28150200
فروسريوم و سايرآلیاژهای آتش زا به هرشكل که در جای ديگر مذکور 

نباشد ،اشیاء ازموادقابل اشتغال
600611560

68463150ساير39189090عمان28250200

39199090عمان28350100
ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهنای بیشتر ا . صفحه

سانتیمتر غیرمذکوردرجای ديگر20ز
1681421740

39201090امارات متحده عربي28450100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای ا تیلن غیرا 

سفنجي مستحكم نشده
5028833430

39211390امارات متحده عربي28550300
سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان های اسفنجي بجزساندويج سقف 

کاذب خودروبدون اليه فلزی
20251020

16801120ساير - - -39231090امارات متحده عربي28650300

1312880ساير --39233090امارات متحده عربي28750200

776500ساير --39233090امارات متحده عربي28850300

39239090امارات متحده عربي28950200
 لغايت 39231000ساير غیر از رديفهای مشمول رديف های 

39239010
18241199

1914112860ظروف مالمین39241010امارات متحده عربي29050300

3057619992ساير39241090امارات متحده عربي29150200

7753750560ساير39241090عمان29250200

96833608ساير39241090عمان29350100

5028833430ساير39241090امارات متحده عربي29450100

262203211690ساير39241090امارات متحده عربي29550300

39249000امارات متحده عربي29650300
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیكي
8652959851.8

39249000هند29750100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیكي
1920013200



39249000اردن29850100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیكي
88065220

39259000امارات متحده عربي29950300
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیكي
126765685

2552113891.5ساير ----39269099امارات متحده عربي30050300

69502385وا شروساير درزگیرهاا زکائوچوی ولكانیزه غیراسفنجي,درزبند40169300امارات متحده عربي30150300

42021900امارات متحده عربي30250300
کیف مدرسه که درجای ,کیف ا سناد, کیف برک, چمدا ن, رختدا ن

ديگر مذکور نباشند
118734620

3923400ساير42022290امارات متحده عربي30350300

93991540که درجای ديگر مذکور نباشد,کیف دستي 42022900امارات متحده عربي30450300

201109800که درجای ديگر مذکور نباشد,کیف دستي 42022900عمان30550200

575210900-ساير---44199090امارات متحده عربي30650300

150001950مجسمه های کوچک وساير اشیاء ،تزئیني ازچوب غیرازصنايع دستي44201090امارات متحده عربي30750100

44209010امارات متحده عربي30850300
چوب خاتم کاری شده ومنبت کاری شده ،صنايع دستي به صورت 

جعبه برای زيورآالت وکارد وچنگال اشیاءچوبي ،مبلم
93991540

46029000امارات متحده عربي30950300
مصنوعات سبدوحصیربافي وا شیائیكه مستقیمابشكل معین ا زموا 

..(غیرا زموا دنباتي)دقابل بافت 
1617411100

49011000امارات متحده عربي31050300
, جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا,بروشور, کتاب

حتیتاشده
800312

1890019085.از پلي استرها, دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک55012000امارات متحده عربي31150300

93991540.گره باف,ا زسايرموا دنسجي,فرش وسايرکف پوش های نسجي57019000امارات متحده عربي31250300

59402000زيلو ---57029910عمان31350200

57039000امارات متحده عربي31450300
که درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.نشده
4659790

57039000امارات متحده عربي31515104
که درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.نشده
7329614710

5603320008797 يا 5602لباس دوخته ومهیاازپارچه های مشمول شماره 62101000عمان31650200

62149000امارات متحده عربي31750300
ا زسايرموا ...چادروروسری و, کاشكول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجي غیرمذکوردرجای ديگر
38797927870

738300غیر مذکور در جای ديگر, ا جزا ءلباس دوخته ومهیا62179000عمان31850200

2608016500غیرمذکوردرجای ديگر, سايرپتوهاوزيرا ندا زهای سفری63019000عمان31950200

1032150(باستثناء الیاف سنتتیک )چادرا زموا دنسجي63062900عمان32050200

63071000امارات متحده عربي32150300
سايرپارچه های همانندبرا ی ,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

.تمیزکردن
4001972

155255100ماسک مخصوص جرا حان63079010عمان32250200

37262700کفش های ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه کائوچو ياپالستیک64019900امارات متحده عربي32350300



64039900عمان32450100
که قوزک پارا ,کفش باتخت کائوچوياپالستیک ورويه ا زچرم طبیعي

.نمیپوشاند
73723880

7002938240ساير کفش ها که درجای ديگرگفته نشده64059000امارات متحده عربي32550300

540827850سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي32650100

66229358700سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي32750200

38965222750سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي32850300

26402152940سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان32950200

17331102800سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين33050100

68022900عمان33150200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
23971152800

68022900امارات متحده عربي33250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
44602278320

68022900عمان333
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
418042020

68022900امارات متحده عربي33450200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
2497321360030

68022900عمان33550100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
490028110

68022900بحرين33650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
911154880

390026800---ساير 68029190بحرين33750100

817149400---ساير 68029190عمان33850200

68029310تايوان339
سنگ خارا پولیش داده شده شكل داده شده يا کارشده اما کنده کاری 

و حكاکي نشده
189027800

68029310عمان34050200
سنگ خارا پولیش داده شده شكل داده شده يا کارشده اما کنده کاری 

و حكاکي نشده
96726672040

68029310بحرين34150100
سنگ خارا پولیش داده شده شكل داده شده يا کارشده اما کنده کاری 

و حكاکي نشده
1278174950

68029910عمان34250200
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
46921298810

68029910امارات متحده عربي34350200
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
3523392167610

68029910امارات متحده عربي34450100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
180625999653

68029910بحرين34550100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
32843204700

68029910هند34650100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
22984157730



68029910قطر34750100
شكل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حكاکي نشده
693448430

68030090عمان34850200
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي يا 

فشرده غیر از سنگ برای کف وديوار
418042020

68030090امارات متحده عربي34950200
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي يا 

فشرده غیر از سنگ برای کف وديوار
5995480

...69072100امارات متحده عربي35050603 24222309260 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

5995480 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200امارات متحده عربي35150200

878522049800 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200امارات متحده عربي35250603

45630696620 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان35350603

8352138860 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200امارات متحده عربي35450100

351674880ساير69074090امارات متحده عربي35545301

410159380.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي35650300

93991540اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي69120014امارات متحده عربي35750300

69120090امارات متحده عربي35850300
ساير ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سايرا شیاخانه وپاکیزگي از سرا 

میک غیرا زچیني غیرمذکوردرجای ديگر
204389230

1821779ـ ـ ـ ساير69139090امارات متحده عربي35950300

40936080ـ ـ ـ ساير69139090امارات متحده عربي36050100

252360ساير اشیاء که درجای ديگر ذکرنشده ازسفال صنايع دستي69149020امارات متحده عربي36150200

70051030عمان36225100
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5 میلیمتر تا 2.5
360124210

70052130عمان36325100
شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا 

 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده4.5ز 
360124210

70052990امارات متحده عربي36450300
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای ديگر
1121641.8

70052990عمان36550200
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای ديگر
2580401879946

70099100عمان36650200
باستثناءآينه های عقب بین برا ی )آينه های شیشه ا ی قاب نشده 

(وسائطنقلیه زمیني
2551281855276

70134111عمان36750200
به غیرازلیوانهای )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(نوشیدني 
201109800

70134112عمان36850200
به غیرازلیوانهای تزئیني )ظروف شیشه ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای بدون تزئین ،صنا(
2352612160

70134119امارات متحده عربي36950300
به غیراز )ساير ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصدآشپزخانه ای غیر مذ(لیوانهای نوشیدني 
578115000



70134990عمان37050200
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
2352722600

198340289371.8- - -ساير70139990امارات متحده عربي37150300

72071200تايلند37250800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
17575370

72071200اندونزی37350800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
6044296

72071200ازبكستان37450800
, کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
55241489524400

158109600ساير بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور73083090امارات متحده عربي37550300

73101000تايلند37650100
ا زچدن ،آهن ياا (غیرا زبرا ی گاز)... پیت, بشكه, چلیک, منبع

.لیتر300لغايت 50باگنجايش ,زفوالد
520006920

73211190امارات متحده عربي37750300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
7146154573

1546411178ساير73219090امارات متحده عربي37850300

101257950سايرا شیاء سرمیزواشیاءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده73239190امارات متحده عربي37950300

73239490امارات متحده عربي38050300
سايرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا ز ا هن يافوالد لعاب دا ده 

شده
4049537441.8

73249000امارات متحده عربي38150300
لوا زم بهدا شتي ياپاکیزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن 

باازفوالد
3311825900

73259900امارات متحده عربي38250200
که درجای ديگر گفته ,مصنوعات ريخته گری ا زچدن ،آهن ياا زفوالد

.نشده
32811960

73259900امارات متحده عربي38350300
که درجای ديگر گفته ,مصنوعات ريخته گری ا زچدن ،آهن ياا زفوالد

.نشده
19551150

360124210سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090عمان38425100

1546411178سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090امارات متحده عربي38550300

74181090امارات متحده عربي38650300
سايراشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات 

آن ازمس
1121641.8

98476000.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000عمان38750200

1500010000-- -ساير 76109090عمان38850200

3047217784ساير76151090امارات متحده عربي38950300

79070090امارات متحده عربي39050100
مثال ) (fitting)ساير غیر از لوله ، لوازم واتصاالت لوله کشي 

از روی (کوپلینگ ، زانويي ، مهره وماسوره 
945010900

323006180.(82151000غیرا زرديف )... غیره جورشده, چنگال, مجموعه ا زقاشق82152000امارات متحده عربي39150300

7592870960.پايه وا شیاءهمانندا زفلزمعمولي,کاله آويز,رخت آويز83025000امارات متحده عربي39250300



83089000عمان39350200
دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت , سايرچفت وبست

وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق و
201109800

84199090امارات متحده عربي39450300
سايرا جزا وقطعات ماشین آالت برای عمل آوردن موا د غیرمذکور 

درجای ديگر
69502385

160009400ـ ـ ـ فیلترهای مخصوص دستگاه تصفیه آب84212110امارات متحده عربي39550100

84219900امارات متحده عربي39650300
برا ی ا زصافي گذرا ندن ياتصفیه ... ا جزا ءوقطعات ماشین آالت

مايعات ياگازها
21153940

84222000امارات متحده عربي39750300
ماشین آالت ودستگاههابرا ی تمیزکردن ياخشک کردن بطری 

ياسايرظروف
5790500

84224000امارات متحده عربي39850300
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای ديگر
126063500

84229090تايلند39950100
ماشین آالت برای تمیزکردن ,سايراجزاوقطعات ماشین های ظرفشويي

بجزماشین ظرفشوی...خشک کردن ،پرکردن ،بستن و
2270011290

43401220جكها وچرخهای باالکشنده ،هیدرولیكي84254200امارات متحده عربي40050100

32644300ماشین های شیردوش84341000امارات متحده عربي40150300

84369100امارات متحده عربي40250300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا جوجه 

کشي وجوجه پروری
98248750

210008050ساير----84615090هلند40350100

170008050ساير84629900هلند40450100

84641000امارات متحده عربي40550300
, بتون, سرا میک, ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ

پنبه نسوز ،سیمان ياموادمعدني همانند ياشیشه
626323750

126063500کاری ـ دستگاه متمرکز ماشین84652000امارات متحده عربي40650300

84748000امارات متحده عربي40750300
سايرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب 

گیری سوختهای معدني جامد ،خمیرهای سرامیكي وسای
126765685

85122010امارات متحده عربي40850300
دستگاههای روشنائي ياعالمت دادن بصری جهت خودروهای سوا ری 

سوا ری کار و وا نت
34601370

85122020امارات متحده عربي40950300
دستگاههای روشنايي ياعالمت دادن بصری جهت خودروهای اتوبوس ، 

میني بوس ، کامیون ، کامیونت ،ماشین آال
34601370

183463624(LED)نور - ـ المپ های ساخته شده از ديودهای ساطع 85395000عمان41050200

34601370سپر واجزاء وقطعات آن برا ی سوا ری ، سوا ری کار و وا نت87081010امارات متحده عربي41150300

34601370اجزا و قطعات---87082190امارات متحده عربي41250300

87082910امارات متحده عربي41350300
اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و 

ترا کتور کشاورزی
34601370

87087019امارات متحده عربي41450300
سوا ری کار،وا نت و ترا ,چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری

کتورکشاورزی
4458037960

222900189800برای سواری و وانت87087039امارات متحده عربي41550300

87089110امارات متحده عربي41650300
رادياتورها وقطعات مربوطه برا ی سوا ری ، سوا ری کار،وا نت و ترا 

کتور کشاورزی
34601370



87089921امارات متحده عربي41750300
ا جزا وقطعات کمک فنر ، برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت وترا 

کتور کشاورزی
69202740

450360حتي خودکار, میزوماشین ترسیم 90171000امارات متحده عربي41850200

91031000امارات متحده عربي41950300
رومیزی وهمانند،دا را ی محرک ساعت مچي ،جیبي , ساعت ديوا ری

.وهمانند ،که بابرق کارمیكنند
1121641.8

3969811300نشیمنهای دارای اسكلت چوبي، رويه شده94016100امارات متحده عربي42050300

45201130نشیمنهای دارای اسكلت چوبي، رويه شده94016100امارات متحده عربي42150200

3917823750نشیمنهای دا را ی ا سكلت فلزی ،رويه نشده94017900امارات متحده عربي42250300

94029090چین42350100
دندا نپزشكي وتختخوا ب بیمارستاني ,جرا حي,سايرمبلهای پزشكي

واجزاء قطعات آنها که درجای ديگری ذکر نشده
106103770

100951060مبلهای فلزی ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند94031000امارات متحده عربي42450100

2090325158ساير94032090امارات متحده عربي42550300

300300ساير94032090امارات متحده عربي42650200

75002500مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000عمان42750200

389488950مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000امارات متحده عربي42850300

4416710160ساير---94035090امارات متحده عربي42950300

4416710160مبلها زموا د پالستیكي94037000امارات متحده عربي43050300

156619000- ----ساير 94038900عمان43150200

94042100عمان43250100
تشک ا زکائوچوی ا سفنجي يا از مواد پالستیكي اسفنجي، با يا بدون 

روپوش
27293350

4705334760که درجای ديگری مذکورنباشند,تشک ا زساير موا د94042900عمان43350200

2483727000که درجای ديگری مذکورنباشند,تشک ا زساير موا د94042900امارات متحده عربي43450300

2005811670-----ساير 94049090امارات متحده عربي43550300

94059990عمان43650100
سايرقطعات برا ی چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شیشه ويا موا 

د پالستیكي غیر مذکور درجای ديگر
3775410100

216677278ساير ---95030080امارات متحده عربي43750200

15354570440ساير ---95030080امارات متحده عربي43850300

96833608ساير ---95030080عمان43950100

96140000امارات متحده عربي44050300
پیپ وچوب سیگار يا - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگارت وقطعات مربوطه
55993205


