
مهر 1400
جمع کل وزن جمع ارزش دالرینام فارسی کاالکد HSكشور مقصد کاالکد گمرکیرديف

ناخالص
41300147300احشاء2071430ويتنام150100
1715026180مارماهی زنده (گونه Anguilla )3019200چين250100
سایر خانوا ده ماهی آزا د و قزل آال 3021900امارات متحده عربي350300

1744928000(باستثنای 030211و030212)

3022900امارات متحده عربي450300
سایر ماهيهای پهن , تازه یا 

سردکرده باستثنای فلتان , حلوا 
ماهيان- کفشک ماهيان

114000167500

3031400روسيه550200

 ,Salmo tratta)ماهی قزل آال
 ,Oncorhynchus, mykiss
 ,Oncorhynchus clarki

 ,Oncorhynchus aguabonita
 ,Oncorhynchus gilae

 Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster) یخ 
زده ، باستثنای جگر و تخم ماهی

3370415961

3032400امارات متحده عربي650300
 .Pangasius spp) گربه ماهی

 .Silurus spp. Clarias spp
Lctalurus spp) یخ زده باستثنای 

جگر وتخم ماهی
1250027000

مارماهی (Anguilla spp) یخ زده 3032600چين750100
1701926300باستثنای جگر وتخم ماهی

2340053400ساير - -3033900تايلند850100
6278063830سایر3034900سريالنکا950100
3375080030ـ ـ سایر3035900تايلند1050100
ری انداسكيت (Rajidae)یخ زده به 3038200مالزي1150100

1659019020غيراز جگر وتخم ماهی

3038900مالزي1250100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
1960521420

3038900تايلند1350100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
3970052690

3038900چين1450100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
978790894740

3038900چين1550100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
5023657350

3038900امارات متحده عربي1650100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
3640055810

4959249730ساير - -3039900تايلند1750100
3055900سريالنکا1850100

سایر ماهی های خشک کرده , 
دودی نشده (باستثنای ماهی 

روغن )
1458035490

3055900امارات متحده عربي1950200
سایر ماهی های خشک کرده , 
دودی نشده (باستثنای ماهی 

روغن )
783018800

10357252400سایر انواع ميگو.3061700مالزي2050100
1652872694003سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي2150200
14968878813سایر انواع ميگو.3061700روسيه2245100
10993850790سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي2350100
5448027000سایر انواع ميگو.3061700عمان2450200
597979383100سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي2550300



1634583837370سایر انواع ميگو.3061700چين2650100
361641179300سایر انواع ميگو.3061700روسيه2750200
131449195500خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2850300
7800710ساير - - -3063690عمان2950200

3082900مالزي3050100
سایر توتيای دریایی از گونه های 

غير مذكور در ردیف 030821 منجمد 
، خشك شده ، نمك سود یا در آب 

نمك
2500025040

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090عمان3115200
2051070180آنها)

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090عمان3250200
500024070آنها)

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090امارات متحده عربي3315200
700017160آنها)

103003255ساير - ---6039000امارات متحده عربي3450300

6042020امارات متحده عربي3550300
سایر اجزاء نباتات بدون گل وغنچه 
 (Lichens) گل وعلف ، خزه ودواله
تازه به استثنای الكی بامبو وبرگ 

های زنبق
2772112420

43111213863سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000عمان3650200
177649679545سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000امارات متحده عربي3750300
37400161000سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000امارات متحده عربي3850200
217252658620گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده7020000امارات متحده عربي3950200
141949462500گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4050300
1082145090گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4150200
29344288996175گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4250300
247199688205گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4350200
7823832239265گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4450300
324871984717گوجه فرنگي گلخانه اي7020020عمان4550200
11925773229072گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4650200
169067433220گوجه فرنگي گيالسي (cherry)7020030امارات متحده عربي4750300
70004528225پياز7031010هند4850100
101355482092پياز7031010امارات متحده عربي4950300
440926950پياز7031010عمان5050300
170559980311پياز7031010عمان5150200
43941169900پياز7031010امارات متحده عربي5250200
30662.3112800موسير ---7031020امارات متحده عربي5350300
3319583320تره فرنگی وسایرسبزیجات سيرگونه7039000امارات متحده عربي5450300
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان5550200

(broccoli),3197061328393
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان5650300

(broccoli),27489117000
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي5750200

(broccoli),3896271587926
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي5850300

(broccoli),7664753015954

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000امارات متحده عربي5950300
2876091276155قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000امارات متحده عربي6050200
87650320670قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000عمان6150200
113253509771قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده



کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000عمان6250300
716741280قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کاهو کروی (ساالدی ) ,تازه یا 7051100امارات متحده عربي6350200
41028155047سردکرده

کاهو کروی (ساالدی ) ,تازه یا 7051100امارات متحده عربي6450300
137410606051سردکرده

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900امارات متحده عربي6550200
3090401165380کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900عمان6650200
3502121531602کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900عمان67502000
304516000کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900امارات متحده عربي6850300
13242245758827کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900عمان6950300
160117802950کاهو کروی )ساالدی

346218780هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000امارات متحده عربي7050200
34688164105هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000امارات متحده عربي7150300

چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی 7069000عمان7250200
28208132210همانند ,تازه یا سردکرده

چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی 7069000امارات متحده عربي7350200
673219700همانند ,تازه یا سردکرده

چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی 7069000امارات متحده عربي7450300
26544111355همانند ,تازه یا سردکرده

1645859420خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000عمان7550300
81188224060خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000عمان7650200
167995523843خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000امارات متحده عربي7750200
4424051747774خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000امارات متحده عربي7850300

7089000امارات متحده عربي7950300
سایرسبزیجات غالفدا ر ,تازه یا 

سردکرده ,که درجای دیگری مذکور 
یا مشمول نباشد

35015133788
202391839239بادمجان , تازه یا سرد کرده7093000امارات متحده عربي8050300
43576127940بادمجان , تازه یا سرد کرده7093000عمان8150200
119029379303بادمجان , تازه یا سرد کرده7093000امارات متحده عربي8250200
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000امارات متحده عربي8350200

587217000یا سردکرده
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000امارات متحده عربي8450300

39508171060یا سردکرده
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000عمان8550200

Pimenta133201523916یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000امارات متحده عربي8650300

Pimenta8300732841352یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000امارات متحده عربي8750200

Pimenta237448812901یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000عمان8850300

Pimenta2244191720یا
كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300عمان8950200

66894334211مسمایی
كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300امارات متحده عربي9050300

2952401270795مسمایی
كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300عمان9150300

1176744180مسمایی



كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300امارات متحده عربي9250200
77785263666مسمایی

140375417700سایر سبزیجات تازه یا سرد كرده7099900امارات متحده عربي9350200
290928975330سایر سبزیجات تازه یا سرد كرده7099900امارات متحده عربي9450300
1542144780ساير---7104090عمان9550200
سایرسبزیجات , یخ زده , که در 7108000عمان9650200

798120900جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
2279171700095پياز7122000هند9750100
بادا م بدون پوست , تازه یا خشک 8021200هند9850603

12294012965کرده
بادا م بدون پوست , تازه یا خشک 8021200هند9950100

432601.7551030کرده
2652500451800پسته با پوست8025100چين10050100
44720067934پسته با پوست8025100هند10150100
35640035640پسته بدون پوست دوم8025210هند10250100
12294012965ساير8025290هند10350603
380010500خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010امارات متحده عربي10450200
836023420خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند10550100
858823900خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010اندونزي10650100
276184320892خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند10750100
136317136040ربي8041025هند10850100
129827960خرماپياروم تازه یاخشک کرده8041030تايلند10950100
7200027000خرماپياروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربي11050300
1357025070کلوته8041035امارات متحده عربي11150300
9370192170خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي11250200
35136683383496خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند11350100
4278049930خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند11450605
778099750965خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي11550300
5818671791098خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند11650100
117166364900خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي11750200
63224202900خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي11850300
830215860خرمازا هدی تازه یاخشک کرده8041060امارات متحده عربي11950300
2338527650ساير -- --8041090مالزي12050100
2750027000ساير -- --8041090امارات متحده عربي12150300
5116079235ساير -- --8041090هند12250100
9330737979انجير خشک8042010امارات متحده عربي12350300
1406987492020انجير خشک8042010چين12450100
195569328ساير ----8042090امارات متحده عربي12550300
نارنگي ها (شامل تنجرين ها وسان 8052100امارات متحده عربي12650300

1393046500سوماک) - -
132330308242ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي12750300
181624491628ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي12850200
3126576700ا نگور تازه8061000عمان12950200
تيزابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062030امارات متحده عربي13050300

(125052113203
تيزابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062030سريالنکا13115503

(4400041800
آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062050تايلند13250100

(8875783446
ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک 8062060امارات متحده عربي13350300

1328566714850کرده )



ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک 8062060امارات متحده عربي13450100
7360048420کرده )

کاشمری سبز بی دا نه ( ا 8062070امارات متحده عربي13550300
176521114813نگورخشک کرده )

948742000هندوا نه , تازه8071100عمان13650300
141662329000هندوا نه , تازه8071100امارات متحده عربي13750200
104840372646هندوا نه , تازه8071100عمان13850200
3342321435750هندوا نه , تازه8071100امارات متحده عربي13950300
172865514980خربزه وهماننده ان -تازه8071900امارات متحده عربي14050200
7961793464151خربزه وهماننده ان -تازه8071900امارات متحده عربي14150300
18586104600خربزه وهماننده ان -تازه8071900عمان14250300
233899799627خربزه وهماننده ان -تازه8071900عمان14350200
289579912385سيب , تازه8081000عمان14450200
1632446440سيب , تازه8081000امارات متحده عربي14530200
10061424271077سيب , تازه8081000امارات متحده عربي14650300
815823270سيب , تازه8081000هند14750200
1725548350سيب , تازه8081000هند14830200
273619697080سيب , تازه8081000عمان14950300
4010421196464سيب , تازه8081000امارات متحده عربي15050200
4959491798376سيب , تازه8081000هند15150100
2103143539گالبيها8083000عمان15250200
1378219660گالبيها8083000امارات متحده عربي15350300
سایر آلبالوها غير از آلبالوهای ترش 8092900امارات متحده عربي15450300

138729337655تازه
سایر آلبالوها غير از آلبالوهای ترش 8092900هند15550100

8248991407تازه
2363159539هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه8093000عمان15650200
4308355099هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه8093000هند15750100
894822345هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه8093000امارات متحده عربي15850200
197289467840هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه8093000امارات متحده عربي15950300
221494227400آلو و گوجه , تازه8094000هند16050100
2103143539آلو و گوجه , تازه8094000عمان16150200
2618453427آلو و گوجه , تازه8094000امارات متحده عربي16250200
انگور فرنگی سياه، سفيد یا قرمز و 8103000عمان16350200

2103143539انگور فرنگی خوشهای تازه
15484862828734کيوی, تازه8105000هند16450100
4817811254526کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي16550300
398230363000کيوی, تازه8105000هند16650300
3394068060کيوی, تازه8105000هند16750200
52758125710کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي16850200
1927343200کيوی, تازه8105000عمان16950200
787320000خرمالوها8107000امارات متحده عربي17050200
93316252780خرمالوها8107000امارات متحده عربي17150300
334217000خرمالوها8107000عمان17250300
678121550انار تازه8109010عمان17350200
765019200انار تازه8109010کره جنوبي17450200
266420000انار تازه8109010امارات متحده عربي17550300
721918000انار تازه8109010امارات متحده عربي17650200
4279829680زرشک تازه8109020امارات متحده عربي17750300



سایرميوه ها،تازه که مذکور نبوده 8109090امارات متحده عربي17850200
682016296است

361712152276آلو ,خشک کرده8132000امارات متحده عربي17950300
8134000امارات متحده عربي18050300

سایر ميوه های خشک کرده که 
درجای دیگری مذکور یا مشمول 

نباشند
28161237

9092290امارات متحده عربي18150300
تخم گشنيز خرد شده وسابيده 
شده در بسته بندی آماده برای 

غيرخرده فروشی
2772112420

هسته ميوه نخل ومغز آن حتی خرد 12071000امارات متحده عربي18250100
1360074810شده

4040625570ساير ---12074090ليبي18350100
دانه گلرنگ carthamus tinctorius 12076000هند18450100

603009500حتی خرد شده
5780623638نعناع ---12119030امارات متحده عربي18550300
4272115720گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي18650300
9892.627840سایر12119099امارات متحده عربي18750300
4900020440شيره و عصاره شيرین بيان13021200بحرين18850100
34672.3119880حنابه غيراز عصاره آن .14049010امارات متحده عربي18950300
35175280460پوست گردو، بادام، پسته، فندق ---14049050امارات متحده عربي19050300

ساير محصوالت نباتي يغيراز 14049090عمان19150200
1089650000حناووسمه غير مذکور درجاي ديگر .

16041400بحرين19250100
فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 
, ليستائو بونيت (بااستثنای قيمه 

شده )
2003422900

16041400امارات متحده عربي19350300
فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 
, ليستائو بونيت (بااستثنای قيمه 

شده )
7795222540

28161237سوهان17049010امارات متحده عربي19450300
2420716774ساير17049090امارات متحده عربي19550300
18069000امارات متحده عربي19650300

شکالت, غيره, حاوي کاکائو,به 
صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله 
ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

40005200

18069000هند19750100
شکالت, غيره, حاوي کاکائو,به 
صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله 
ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

182409320

19059090امارات متحده عربي19850200
سایرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ی 
الک ومهروخميرهای خشک کرده 

آرد غيرمذکوردرجای دیگر
52765560

خيار و خيارریز (خيارترشی) ,محفوظ 20011000بحرين19950100
2003422900شده در سرکه یا در جوهرسرکه

20019000امارات متحده عربي20050300
سایر سبزیجات ، ميوه ها وسایر 
اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا 
محفوظ شده در سرکه یا جوهر 

سرکه بغير ازخی
1320122888

346492785324رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربي20150100
2491244554رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربي20250300

20041000عمان20350200
سيب زمينی,محفوظ شده به 

جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده 
(باستثنای محصوالت شماره 2006)

16205800

20055100امارات متحده عربي20450300
لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه 

)محفوظ شده به جزدرسرکه 
یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده

1320122888

ساير سبزيجات ومخلوطهاي 20059900امارات متحده عربي20550300
4706158653سبزيجات بغير از جوانه بامبو

20081900امارات متحده عربي20650300
سایر ، همچنين مخلوطها شامل 

ميوه های سخت پوست وسایر دانه 
ها

82361550
2941.31380سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي20750300



2034023790سايرـ ـ ـ20089990امارات متحده عربي20850100
23047800سایر آب ميوه ها20091900عمان20950200
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی 20093900بحرين21050100

2003422900با مقياس بریکس بيش ا ز 20

اب انگور (همچنين اب انگور تازه) 20096900مالزي21150100
3970023320غير از شماره 20096100

ا نوا ع بستنی وسایر شربتهای یخ 21050000عمان21250200
3334836592زده حتی دا را ی کاکائو

106662960ا ستابيالیزر21069010چين21350100
82361550ادامس بدون قند---21069085امارات متحده عربي21450300
سایرفرآورده های غذا یی که در 21069090امارات متحده عربي21550300

4292533740.8جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد

آب معدنی و آب گازدا ر شده , 22011000عمان21650200
392019710شيرین نشده

1080020860سایر--------22029990امارات متحده عربي21750100
28256000سایر--------22029990چين21850100
نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده 25010010امارات متحده عربي21915401

4126212280برا ی سرسفره ونمک تقليب شده )

نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده 25010010امارات متحده عربي22050300
386971844500برا ی سرسفره ونمک تقليب شده )

25010020هند22150100
نمک برا ی تغييرشيميایی(جدا 
سازی سدیم ا ز کلر)برا ی تهيه 

سایرموا د
5265263290

نمک تغييریافته برا ی مصارف 25010030امارات متحده عربي22250300
973764741000صنعتی(شامل خالص شده )

نمک تغييریافته برا ی مصارف 25010030هند22350100
5767288403صنعتی(شامل خالص شده )

سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص 25010090هند22450100
5958297880غيرمذکورباآب دریا

14000بنتونيت25081000امارات متحده عربي22550100
15678757930بنتونيت25081000امارات متحده عربي22650300
سولفاتهای باریم طبيعی آسياب 25111090امارات متحده عربي22750300

14177243610نشده
838558020مرمریت25151190عمان22850200
35474506777مرمریت25151190چين22950100
4440101540مرمریت25151190هلند23050100
دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه 25174900امارات متحده عربي23150100

30000ها و پودرسنگ ها (باستثنای مرمر)
134924سنگ گچ ; ا نيدریت25201000امارات متحده عربي23250300
20911سنگ گچ ; ا نيدریت25201000امارات متحده عربي23350200
33750سنگ گچ ; ا نيدریت25201000قطر23450100
106640سنگ گچ ; ا نيدریت25201000امارات متحده عربي23550100
1068018613230گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي23650300
6650132330سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي23745303
130026000سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي23815202
135027000سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي23945203
6299126066سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي24050300
سایر سيمان پورتلند(باستثنای 25232900عمان24150100

808503299991سفيد)
35440فلدسپار25291000امارات متحده عربي24250100
1522157010پرليت25301010سوريه24350100
20200103000سایر27149000امارات متحده عربي24450300
442026570دی ا کسيد سيليسيم28112200عمان24550100



هيدرواکسيد سديم به صورت پرک --28151110سوريه24650100
-1311574940

1671918490ساير عرقيات سنتي33019012بحرين24750100
1596022400سایر39181090امارات متحده عربي24850300

39201090امارات متحده عربي24950100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک 
غيرمذکورا ز پليمرهای ا تيلن غيرا 

سفنجی مستحکم نشده
1218015225

9860397269سایر39241090امارات متحده عربي25050300
59854500سایر39241090عمان25150200
39249000هند25250100

لوا زم خانه دا ری و پاکيزگی که 
درجای دیگر مذکور نيست , ا ز موا د 

پالستيکی
64906470

39249000امارات متحده عربي25350100
لوا زم خانه دا ری و پاکيزگی که 

درجای دیگر مذکور نيست , ا ز موا د 
پالستيکی

4135155150

39259000امارات متحده عربي25415203
سایرلوا زم برای ساختمان که 

درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د 
پالستيکی

50054840
101869580ساير ----39269099امارات متحده عربي25550200
22803.3113410ساير ----39269099امارات متحده عربي25650300
کيف دستی ,که درجای دیگر مذکور 42022900امارات متحده عربي25750300

158503000نباشد

44111491امارات متحده عربي25850300
تخته فيبرتراکمی متوسط 
(mdf)باضخامت بيش از 

9ميلمترکارشده به طریق مکانيکی 
یاسطح آن پوشانده شده غير مذک

15533500

46019900امارات متحده عربي25950300
بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل 

بافت, بسته شده بهم بصورت 
رشته های موا زی یابافته شده,

32622000

46029000امارات متحده عربي26050300
مصنوعات سبدوحصيربافی وا 

شيائيکه مستقيمابشکل معين ا 
زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتی)..

32501400

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ 49019900امارات متحده عربي26150100
78486630شده که درجای دیگر گفته نشده

55032000امارات متحده عربي26250300
ا لياف سنتتيک غيریکسره, ا زپلی 
استر,حالجی نشده,شانه نزده 

یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده
30022510

فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا 57019000امارات متحده عربي26350300
5720770زسایرموا دنسجی,گره باف.

57029200عمان26450200
کف پوش های غيرمخملی باف, ا 
زمواد نسجی سنتتيک یامصنوعی 

آماده مصرف.
398485060

61099000امارات متحده عربي26550300
تی شرت وزیرپوش چسبان 

وهمانند,کشباف یاقالب باف , ا 
زسایرموا دنسجی,غيرمذکوردرجای 

دیگر
3788040480

62144000امارات متحده عربي26650300
شال, ا شارپ, دستمال گردن, 
کاشکول, چادروروسری, مقنعه 

وروبندوتورصورت از الياف مصنوعی
676804940

62149000امارات متحده عربي26750300
شال, ا شارپ, دستمال گردن, 
کاشکول, چادروروسری و...ا 

زسایرموا دنسجی غيرمذکوردرجای 
دیگر

387362690

پتو(غيرا زپتوی برقی)وزیرا ندا 63014000امارات متحده عربي26850300
45001635زسفری, ا زا لياف سنتتيک.

سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, 63019000امارات متحده عربي26950300
146779675غيرمذکوردرجای دیگر



64041900امارات متحده عربي27050300
سایر کفش های باتخت ا 

زکائوچویاپالستيک ورویه نسجی 
غيرمذکور درجای دیگر

372477100

سایر کفش ها که درجای دیگرگفته 64059000امارات متحده عربي27150300
164609520نشده

500025440سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100پاکستان27250100
38795214233سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27350200
2263794240سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27450100
480024340سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين27550100
384019300سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27650300

68022900قطر27750100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
12556114860

68022900امارات متحده عربي2781400
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
422926900

68022900عمان27950200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
37653229070

68022900بحرين28050100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
540027360

68022900امارات متحده عربي28150100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
77649484150

68022900امارات متحده عربي28250200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
1957771095993

12979400ساير ---68029190امارات متحده عربي28350300
343523160ساير ---68029190قطر28450100
68029310قطر28550100

سنگ خارا پوليش داده شده شکل 
داده شده یا کارشده اما کنده کاری 

و حکاکی نشده
12556114860

68029310عمان28650200
سنگ خارا پوليش داده شده شکل 
داده شده یا کارشده اما کنده کاری 

و حکاکی نشده
701852360

68029910قطر28750100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
12556114860

68029910امارات متحده عربي28850100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
2162271133323

68029910امارات متحده عربي28950300
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
13500106000

68029910عمان29050200
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
48635302586

68029910امارات متحده عربي29150200
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
116490791364

68029910بحرين29250100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
1114875520

68029990امارات متحده عربي29350200
سایر سنگهای غير از صيقل داده 
شده شکل داده شده یا کار شده 

اما کنده کاری وحکاکی نشده
65360



68029990امارات متحده عربي29450100
سایر سنگهای غير از صيقل داده 
شده شکل داده شده یا کار شده 

اما کنده کاری وحکاکی نشده
768150820

68030090عمان29550200
سنگ لوح طبيعی کار شده واشياء 
ساخته شده از سنگ لوح طبيعی یا 
فشرده غير از سنگ برای کف ودیوار

360520980

سایرا شياء ساخته شده ا زموا د 68159910امارات متحده عربي29650300
70051470نسوز پيوند شيميایی

68159990تايوان29750100
سایرا شياساخته ا زسنگ یا ا ز 

سایرموا د معدنی غيرمذکور در جای 
دیگر

165011290

69029090عمان29850200
سایر آجر بلوک چهارگوش 

ومحصوالت ساختمانی سراميکی 
همانند نسوز غيرمذکور درجای دیگر

195852700

 با ضریب جذب آب وزنی حداکثر...69072100عمان29950200
803349870درصد 5/0

ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بيش از 69072200امارات متحده عربي30050603
5/05990131360 درصد و حداکثر 10 درصد

ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بيش از 69072200سوريه30150603
5/036981442458 درصد و حداکثر 10 درصد

اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از 69120014امارات متحده عربي30250300
2120911530سفال، بدون لعاب صنایع دستی

69120090امارات متحده عربي30350300
سایر ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه 

سایرا شياخانه وپاکيزگی از سرا 
ميک غيرا زچينی غيرمذکوردرجای 

دیگر
49432815

70051010عمان30450200
شيشه فلوت ،سایيده وصيقل شده 

مسلح نشده دا را ی الیه جاذب 
یاپوشش مانع ا ز ا نعکاس

70758268658

70052990عمان30550200
سایر شيشه های فلوت ،سایيده 

وصيقل شده مسلح نشده 
غيرمذکوردرجای دیگر

1308211121338

70099100عمان30650200
آینه های شيشه ا ی قاب نشده 

(باستثناءآینه های عقب بين برا ی 
وسائطنقليه زمينی)

29468100226

70134111امارات متحده عربي30750100
ظروف شيشه ای ازنوع 

مورداستفاده برای سرميز (به 
غيرازليوانهای نوشيدنی )یامقاصد 

آشپزخانه ای نقاشی شده ،
1665537950

899821420ساير- - -70139990امارات متحده عربي30850300

70182010عمان30950100
دا نه های ریزکروی ا زشيشه که 
قطرا ن ا ز یک ميليمتربيشترنباشد 

جهت ا یمنی جاده ها
934275910

حباب شيشه ای برای فالسک 70200091امارات متحده عربي31050300
29607935یاسایر ظروف عادی

72071200ازبکستان31150800
محصوالت نيمه تمام ا زآهن 

یافوالد,دا را ی کمترا ز25%کربنی, 
بامقطع عرض مربع مستطيل غير 

مذکور درجای دیگ
21702943100420

73084000امارات متحده عربي31250300
تجهيزا ت برا ی چوب بست زدن, 
پشت دری ساختن, شمع زدن 

یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافوالد.
14161100

73211190امارات متحده عربي31350300
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک 

گرم کن باسوخت گازی یاهم 
گازوهم سایرسوختها,غيرمذکور

1986213030

73239490هند31450100
سایرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه 
دا ری ا ز ا هن یافوالد لعاب دا ده 

شده
18179.752200



سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد 73269090امارات متحده عربي31550300
142357650غيرمذکوردرجای دیگر

کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه 74031100چين31650100
23557125070شده.

در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره 76101000امارات متحده عربي31750300
210150وآستانه در , ا زآلومينيوم.

2896515570سایر76151090امارات متحده عربي31850300
سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 84099990امارات متحده عربي31950300

2144972یا 8408 غيرمذکور درجای دیگر

84178000امارات متحده عربي32050300
کوره های صنعتی 

یاآزمایشگاهی(همچنين زباله 
سوزها)غيربرقی

70051470

84381000امارات متحده عربي32150300
ماشين آالت نانوایی یانان شيرینی 

پزی, بيسکویت سازی وماشين 
آالت توليدماکارونی، اسپاگتی 

یامحصوالت همانن
70051470

84388000امارات متحده عربي32250300
ماشين آالت ودستگاهها برا ی تهيه 

یاتوليدصنعتی غذاهایا نوشابه 
ها,غيرمذکوردرجای دیگر

204300

84748000امارات متحده عربي32350100
سایرماشين آالت ودستگاههای به 
هم فشردن ،شکل دادن یاقالب 
گيری سوختهای معدنی جامد 
،خميرهای سراميکی وسای

225004740

84779000امارات متحده عربي32450100
ا جزا ءوقطعات ماشين آالت 
ودستگاههای کارکردن روی 

کائوچویاموادپالستيکی وغيره.
10001520

70051470سایر85098090امارات متحده عربي32550300
35002850هویه ها و طپانچه های لحيم کاری85151100امارات متحده عربي32650300

85166000امارات متحده عربي32750300
فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه 
های جوش آورنده آب, کباب پزها 
وتفت دهنده های الکتروترميک

115103770

دستگاه های ا لکتروترميک درست 85167100چين32850100
562935430کردن قهوه یا چای

85446090عمان32950200
سایرهادی های برق برا ی ولتاژ 
بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور 

درجای دیگر
76121903

2144972دسته موتور سواري و وانت87082940امارات متحده عربي33050300
87089110امارات متحده عربي33150300

رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی 
سوا ری ، سوا ری کار،وا نت و ترا 

کتور کشاورزی
42881944

94014000امارات متحده عربي33250300
نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ی باغ 

یاتجهيزا ت ا 
ردوزنی(camping),قابل تبدیل به 

تختخوا ب
81402040

نشيمنهای دا را ی ا سکلت چوبی 94016900امارات متحده عربي33350300
58001340،رویه نشده

نشيمنهای دا را ی ا سکلت چوبی 94016900عمان33450100
27001000،رویه نشده

94034000عمان33550200
مبلهای چوبی ا زانواعی که 

درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر 
ميگيرند

151206260

94034000امارات متحده عربي33650300
مبلهای چوبی ا زانواعی که 

درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر 
ميگيرند

52001300
360520980ساير94036090عمان33750200
25201000مبلها زموا د پالستيکی94037000امارات متحده عربي33850300
16571500از خيز ران (بامبو)94038200امارات متحده عربي33950300
1358400ساير - ----94038900امارات متحده عربي34050300
107013920ساير ---95030080امارات متحده عربي34150300
78344390اجزا و قطعات ---95030090امارات متحده عربي34250300



95066990امارات متحده عربي34350100
سایرتوپهاغيرقابل بادکردن, بجزگلف, 
تنيس, ا سکوا ش و هاکی وپينت 

بال
58783670

96140000امارات متحده عربي34450300
پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل 

حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا 
سيگارت وقطعات مربوطه)

33631840


