
 ەشمار کد محتوا ەانداز نرخ جدید

 ١ 02021000 گوشت گاو میش یخ زده کگم 1

 ٢ 02021000 آناناس کگم 0.25

 ٣ 080511000 پرتقال کگم 0.25

 ٤ 080521000 نارنگی کگم 0.25

 ٥ 08055010 لیموی تازه کگم 0.25

 ٦ 08084000 به  کگم 0.25

 ٧ 08092040 آلوچه ی شیرین کگم 0.25

 ٨ 08105000 کیوی کگم 0.25

 ٨ 08082010 گالبی کگم 0.25

 ١٠ 080811000 سیب کگم 0.25

 ١١ 08092000 گیالس کگم 0.25

 ١٢ 08101000 توت فرنگی کگم 0.25

 ١٣ 08109090 دیگر اقالم/ اوکادو کگم 0.25

 ١٤ 07099030 زیتون کگم 0.25

 ١٥ 08041010 خورما کگم 0.25

 ١٦ 08041020 مای خشکخرمای نامرغوب و خر کگم 0.25

 ١٧ 04011030 ەشیر تازه ی کنسرو شد کگم 0.4

 ١٨ 04011090 عم دارطشیر  کگم 0.4

 ١٩ 040211010 شیر غلیظ کگم 0.75

 ٪١٥شیر خشک اماده ی صنعتی که اندازه ی روغن آن از  کگم 0.75

 بیشتر نباشد.

040211020 ٢٠ 

 ٪١٥روغن آن از که اندازه ی  صنعتیشیر خشک اماده ی  کگم 0.75

 بیشتر نباشد.

04022110 ٢١ 

 ٢٢ 04029150 شیرکرم شل کگم 0.75

 ٢٣ 04029130 کاچی کگم 0.75

 ٢٤ 04029140 خامه کگم 0.4

 ٢٥ 04031000 ماست کنسرو شده کگم 0.4

 ٢٦ 040311020 لور) از فراورده های شیر میباشد( کگم 0.4

 ٢٧ 04051000 کره کگم 0.75



 ٢٨ 39172100 پالستیکی ساخته شده از پولیمراسلین شیپور  کگم 0.6

 ٢٩ 39172110 انواع شیپورهای ساخته شده از پالستیک کگم 0.6

 ٣٠ 391731100 شلنگ آب در انواع مختلف کگم 0.75

 ٣١ 39174010 و قفب و غیره کگم 1.5

 ٣٢ 69101020 وان حمام فخوری در انواع مختلف کگم 0.2

 ٣٣ 69101030 یستاده)مبوال(کاسه توالت ا کگم 0.2

 ٣٤ 69101040 کاسه توالت شرقی کگم 0.2

 ٣٥ 69101060 سیفون برای تمیز کردن توالت کگم 0.2

 ٣٦ 69101070 کاسه روشویی فخوری کگم 0.2

 ٣٧ 69101080 توالت فرنگی کگم 0.2

 ٣٨ 73241000 سینگ استیل کگم 0.6

 ٣٩ 73242100 دوش حمام کگم 0.6

 ٤٠ 20091200 بت غلیظشر کگم 0.6

 ٤١ 20093110 شربت لیموی تازه لیتر 0.6

  شربت انار تازه لیتر 0.6
20093120 

٤٢ 

 ٤٣ 20094100 شربت آناناس تازه لیتر 0.6

 ٤٤ 20095000 شربت گوجه فرنگی تازه لیتر 0.6

 ٤٥ 20096100 شربت مویز تازه لیتر 0.6

 ٤٦ 20097100 شربت سیب تازه لیتر 0.6

 ٤٧ 20099010 دانه دار باشد لیتر 0.6

 ٤٨ 20099020 آب شلغم تازه لیتر 0.6

همه ی انواع شربتها بجزآنهایی که نامبرده  –دیگر اقالم  لیتر 0.6

 شده

20099090 ٤٩ 

 ٥٠ 211069019 پودر شربت در انواع  مختلف کگم 0.4

 ٥١ 22029060 میوه و سبزی طعمشربت با  لیتر 0.4

 ٥٢ 22029061 ه هاشربت بچ لیتر 0.4

 ٥٣ 68022100 سنگ مرمر کگم 0.2

 ٥٤ 25201010 گچ کگم ٪٢٥اینویس 

 ٥٥ 25201020 گچ عربی و خارجی کگم 0.01



 ٥٦ 25232100 سیمان سفید و رنگارنگ کگم 0.05

 ٥٧ 25202000 گچ خارجی کگم 0.04

 ٥٨ 32041210 رنگ سنوسن کگم 0.04

 ٥٩ 32071000 رنگ متری دیوار کگم 0.04

 ٦٠ 32072000 رنگ کاشی و سرامیک کگم 0.04

 ٦١ 32073000 رنگ براق کننده )دمه کوک( کگم 0.04

 ٦٢ 32082010 رنگ روشن کگم 0.04

 ٦٣ 32089020 رنگ ماشین و وسایل از نوع شل کگم 1.5

 ٦٤ 32129010 رنگ اسپری کگم 0.4

 ٦٥ 32141070 معجون سریع تند شدن کگم 0.6

 ٦٦ 32141091 ضد زنگیه رنگ پا کگم 0.4

 ٦٧ 32141092 معجون ماستیک کگم 0.6

 ٦٨ 32141093 شمع جهت پر کردن درز و شکاف کگم 0.6

 ٦٩ 32141094 ماده ی آماده جهت ساخت دیوار کگم 0.6

 ٧٠ 32141095 ماده و چسب سنگ و مرمر کگم 0.6

 ٧١ 32141096 ماده ی فایبر کگم 1

 ٧٢ 32141097 لینکوتف -ماستیک  –ماده ی  کگم 0.2

 ٧٣ 32141098 خمیر فوم کگم 0.2

 ٧٤ 32141099 ی فومه دیگر اقالم / ماد کگم 0.2

 ٧٥ 95010010 بچگانهپالستیکی  هچرخه س کگم 1

 ٧٦ 72142000 میلیمتر ١٠ – ١٦ طرق هب همیلگرد آماد کگم 0.25

 ٧٧ 72142010 میلیمتر            ١٦-٣٢ طرق هب همیلگرد آماد کگم 0.25

 ٧٨ 72143000  میل و کمتر ١٠ طرق هبمیلگرد  کگم 0.1

 ٧٩ 52081100 باشد هیی یا بیشترش پنبه ی پنبه پارچ کگم 0.5

 ٨٠ 52094200 ی کابوه پارچ کگم 0.5

 ٨١ 53091100 هاز کتان رنگ نشد هشد هی بافته پارچ کگم 0.5

 ٨٢ 53101010 هی(ی گیاه نوعی گیاه )پارچاز  هشد هی بافته پارچ کگم 0.15

 ٨٣ 54075100 ی پولستریه پارچ کگم 0.5

 ٨٤ 58011010 از پشم هشد هی بافته پارچ کگم 0.5

 ٨٥ 58012100 یی )دانتل، شانل(ه ی پنبه پارچ کگم 0.5



از نوعی اسفنج برای درست کردن  هشد ه ی بافته پارچ کگم 0.5

 حوله

58021100 ٨٦ 

 ٨٧ 58041000 هی متری برای پرده پارچ کگم 0.75

 ٨٨ 59029000 ی چادریه پارچ کگم 0.5

 ٨٩ 60011000 هشد هی کرک دار بافته پارچ کگم 0.5

 ٩٠ 60012100 ییه ی سوراخدار پنبه پارچ کگم 0.5

 ٩١ 9160051000 رنگ هبا قالب و میل، در هم هشد هی بافته پارچ کگم 0.5

 ٩٢ 6302940 هوسایل آشپزخان صصوی نمگیر مخه پارچ کگم 0.5

 ٩٣ 40111000 ١٩ ەالستیک در انواع مختلف تا انداز کگم 0.75

 ٩٤ 40112000 باال هب ٢٠الستیک از سایز  کگم 0.5

 ٩٥ 40114000 الستیک موتور سیکلت کگم 0.5

 ٩٦ 40115010 الستیک دوچرخه کگم 0.5

 ٩٧ 40115020 الستیک عربی کارگری کگم 0.5

 ٩٨ 40114030  له به رالستیک   کگم 0.5

 ٩٩ 20011000 برای ترشیجات هشد هخیار و خیار چنبر آماد کگم 0.5

 ١٠٠ 20019012 (ه)زیتون پرورد هشد هزیتون آماد کگم 0.5

 ١٠١ 20019014 (هشد هانواع ترشیجات )آماد کگم 0.5

 ١٠٢ 22090010 ی معمولی / آب ترشیه سرک کگم 0.25

 ١٠٣ 48237010 ی تخم مرغه قفس کگم 0.25

 ١٠٤ 44102110 چوبی  و الوار هتخت کگم 0.2

 ١٠٥ 44122340 اچ دی اف(های چوبی دکوری )ه و قفس هتخت کگم 0.2

از فوم و  هام دی اف درست شد هب هو الوار شبی هتخت کگم 5 .0

 پالستیک

39191050 ١٠٦ 

 ١٠٧ 44122310 چوپ ساج کگم 0.25

 ١٠٨ 44122320 ع مختلف، چوب معاکس در انواه، سادهفایبر، قفس کگم 0.25

 ١٠٩ 44122330 نوع چوب ساج فورمیکا از همه کگم 0.25

 ١١٠ 44122350 هفشردی ه تخت کگم 0.25

و  هشد هرت بستوص هحمل بار و وسایل ب صصومخ هتخت کگم 0.2

 باز

44152010 ١١١ 

و  هتخت – سقف صصوچهارگوش و گرد مخ الوار هتخت کگم 0.2 44031020 ١١٢ 



 و نجاری نعتیصسایل  برای ساخت و الوار

 ١١٣ 44189030 الوار چوبی کگم 0.25

 ١١٤ 68022300 هبندی شد تهگرانیت در انواع مختلف / بس کگم 0.2

 ١١٥ 690801010 پورسلین -کاشی و سرامیک فخوری  کگم 0.1

 کمتر از هیی سایز کوچک دکوری اندازه کاشی فخور شیش کگم 0.1

 پنج در پنج

69081020 ١١٦ 

 ١١٧ 70161010 ییه کاشی شیش کگم 1

 ١١٨ 57023110 فرش ماشینی کگم 0.1

 ١١٩ 57022330 موکت خارجی کگم 0.1

 ١٢٠ 57023290 دیگر اقالم کگم 0.1

 ١٢١ 57024210 کوچک برای دم در درانواع مختلففرش  کگم 0.1

 ١٢٢ 57050020 برای زیر الستیک در انواع مختلف / ایرانی موکت کگم 0.1

 ١٢٣ 57023210 موکت ایرانی و عربی کگم 0.1

 ١٢٤ 70032000 هی پنجره ی ساده شیش کگم 0.1

 ١٢٥ 85091030 جاروبرقی معمولی برای منزل ەدان 12.5

 ١٢٦ 85092010 جاروبرقی روباتی برای منزل ەدان 20

 ١٢٧ 85094010 پودرکن برقی هقهو ەدان 1.5

 ١٢٨ 85094020 برقی ---- ەدان 1.5

 ١٢٩ 85094040 ست البیت ەدان 7.5

 ١٣٠ 85094050 سبزی خردکن برقی ەدان 1.5

 ١٣١ 85094080 ط کنگیری و مخلوه آبمیو ەدان 2.5

 ١٣٢ 85098020 چرخ گوشت ەدان 12.5

 ١٣٣ 85162910 انواع مختلف آبگرمکن کگم 1

 ١٣٤ 85164020 انواع مختلف اتوی برقی کگم 1

 ١٣٥ 85165000 مایکروویف کگم 1

 ١٣٦ 85166010 سینی برقی برای فر کگم 1

 ١٣٧ 85166020 داره سینی برقی پای کگم 1

 ١٣٨ 85166030 سینی برقی برای سرمیز کگم 1

 ١٣٩ 85166050 فر پیتزا کگم 1

 ١٤٠ 85166060 فر برقی  کگم 1



 ١٤١ 85166080 گوشت سرخکن برقی کگم 1

 ١٤٢ 85271310 رادیو در انواع مختلف کگم 1

 ١٤٣ 85281210 و سفید  هتلوزیون رنگارنگ ، سیا ئینچ 0.5

 ١٤٤ 85281291 در انواع مختلف هی ماهواره وسیل هدان 2.5

 ١٤٥ 85145110 سقفی  هپنک هدان 10

 ١٤٦ 84145120 معمولی عربی ه ی ایستاده پنک هدان 5

 ١٤٧ 84145121 خارجی هی ایستاده پنک هدان 10

 ١٤٨ 84145130 رمیزس صصوی مخه پنک هدان 2.5

 ١٤٩ 84145160 ی هواه انواع مختلف تهوی ئینچ 2.5

 ١٥٠ 84146020 هود هدان 12.5

 ١٥١ 84151080 کولر هوایی کگم 25

 ١٥٢ 84151081 کولر گازی نەت 25

 ١٥٣ 84181000 یخچال و فریزر نەت 1.5

 ١٥٤ 84182200 فریزر قدم 1.5

 ١٥٥ 84183000 (٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤یخچال )  قدم 1.5

 ١٥٦ 84183010 هشد هنام برد ه یخچال غیر از آنهایی ک قدم 1.5

 ١٥٧ 84186910 آب سردکن قدم 25

 ١٥٨ 84186990 برای آب سرد و گرم یه وسیل هدان 17.5

 ١٥٩ 84191110 آبگرم کن گازی هدان 37.5

 ١٦٠ 84211200 کن لباس خشک هدان 125

 ١٦١ 84221100 رفشوییماشین ظ هدان 75

 ١٦٢ 84501100 خشک هکن از را لباس خشک هدان 100

 ١٦٣ 84501112 لباسشویی دوقلو هدان 1.5

 ١٦٤ 84501130 هلباس بچ صصولباسشویی تمام اتوماتیک مخ کگم 2

یلو ک 7.5

/ 

 ەقدر

 ١٦٥ 84501140 چهلباس ب صصولباسشویی مخ

یلو ک 0.75

/ 

 ەقدر

 ١٦٦ 84151020 هاه کولر در تمامی انداز



 ١٦٧ 84151060 کولر پالستیکی هدان 0.6

 ١٦٨ 84159000 و لزومات آن چهپار کگم 0.5

 ١٦٩ 85023910 ی نور خورشیده وسیل ههای تولید برق ب پنل کگم 1

 ١٧٠ 25171010 هو پوک هخاک و سنگ ریز کگم 0.3

 ١٧١ 25231000 سوراخ کن کگم 0.3

 


