
تعرفه جدید (ریال )استانداردفرآوردهردیف
62712,721,600پاکت جاروبرقی1
52231,188,000پاکت کاغذي2
45433,024,000پاکت کاغذ سیمان3
18701,684,800جعبه پودر شوینده4
33411,425,600جعبه شیرینی5
18711,360,800جعبه مقوایی صابون6
33411,447,200جعبه مواد خوراکی7
1502,008,800کارتن8
23292,052,000کارتن میوه9
445864,000کاغذ دیواري10
211,144,800کبریت 11
45412,635,200کاغذ کرافت سبک12
3341756,000مقواي بهداشتی 13
31851,792,800مقوایی تویی و رویی کبریت 14
18731,425,600نوار چسب کاغذي15
49451,209,600کاغذ کربن16
55302,484,000خمیر کاغذي بهداشتی تیمار نشده17
70033,002,400دستمال کریر 18
5082,851,200دفتر نقاشی سیمی19
102491,468,800کاغذ الکترو کاردیو گرافیک20
50853,477,600کاغذ بسته بندي لوازم پزشکی21
41202,829,600کاغذ تحریر رول22
5082972,000کاغذ تکثیر بدون کاربن23
24202,246,400کاغذ توالت 24
24212,570,400حوله کاغذي25
6272,592,000دستمال کاغذي26
41202,678,400کاغذ چاپ رنگی27
41203,175,200کاغذ چاپ سفید 28
17431,490,400کاغذ روزنامه 29
14132,764,800کاغذ سیگارت30
66151,987,200کاغذ فتوکپی31
1,274,400.کاغذ فیلتر هوا یا روغن32
ISO/ISIRIکاغذ کالک33 99612,268,000
41202,721,600کاغذ چاپ افست34
2044626,400کیسه فریزر35
20571,404,000کیسه زباله36
29721,404,000کیسه پروپیلن گونی37
3010799,200فویل آلومینیوم جهت بسته بندي مواد خوراکی و مصارف خانگی38
31152,116,800لفافهاي آماده شده با الیه آلومینیوم براي بسته بندي مواد خوراکی39
31162,743,200کیسه هاي قابل انعطاف چند الیه یا الیه آلومینیوم براي بسته بندي مواد غذایی به روش آسپتیک40
31913,218,400کیسه هاي پالستیکی (پاکت مجوف)با الیه آلومینیوم جهت بسته بندي آب میوه ها 41
33311,360,800ظروف استرال 42
3816518,400بسته بندي ماکارونی43
59381,231,200تیوپ چند الیه44
60213,801,600بسته بندي چند الیه مقوایی با الیه آلومینیوم براي مواد خوراکی45
85143,866,400فیلم پالستیکی سه الیهجهت بسته بندي فرآورده هاي لبنی آبگونه46
95432,764,800فیلم  هاي پالستیکی مورد استفاده در بسته بندي مواد غذایی47
107401,663,200کیسه هاي پرو پیلنی روکشدار سیمان و گچ48
115472,008,800ظروف پلی استایرن49
115483,218,400لفاف هاي چند الیه جهت بسته بندي تکنفره مواد غذایی50
116042,181,600ظروف پلی پروپیلن51
براي بسته بندي فر آورده هاي غذایی52 (PET) 116102,829,600بطري هاي پلی اتیلن تر فتاالت
17092,656,800خودکار53
11,857,600-7781روان نویس 54
46535,292,000ماژیک معمولی55
72095,184,000انواع مغز مداد اتود و مداد معمولی(رنگی یا مشکی )56
72096,566,400انواع مداد و مغز مداد (رنگی یا مشکی )57
7209561,600انواع مداد اتود58
77801,209,600مداد تراش59
146365,011,200مداد هاي شمعی و پاستل هاي روغنی60
14635669,600مداد هاي طراحی جهت مدارس و نقشه کشی هاي دقیق 61
46524,147,200ماژیک تخته سفید (وایت برد )62
27095,076,000پاك کن63
14091,620,000ظروف شیشه اي بسته بندي و مواد غذایی و اشامیدنی 64
65B.A 24554,622,400و2509قوطی کششی نوع
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66C 24553,650,400و2509قوطی کششی نوع
67B.A 24555,270,400و2509پوشش خام قوطی کششی نوع
68C 24553,715,200و2509پوشش خام قوطی کششی نوع
69B.A 18815,680,800-2327-2509-2455قوطی سه تکه خالی نوع
70C 18814,708,800-2327-2509-2455قوطی سه تکه خالی نوع
23273,024,000-1881قوطی روغن و قوطی رنگ71
25093,952,800-2455-2327-1881قوطی پر شده72
34923,002,400تخته چند الیه73
748691,200دربهاي چوبی74
2677259,200پالت چوبی مسطح75
2372410,400عصاي چوبین زیر بغل76
3733540,000تجهیزات چوبی کتابخانه ها77
37232,570,400صفحه رویه کابینت78
806410,400فرش چوبی79
6608453,600جا کفشی چوبی80
3578648,000هاي سطح رویه میز چوبی81
7492604,800تخت خواب یک و دونفره82
3154734,400روکش مصنوعی83
1274388,800روکش طبیعی84
6088540,000کتابخانه دار چوبی85
EN3003,002,400تخته رشته جهت دار 86
140923,391,200تخته فیبر و تخته خرده چوب با روکش87
90443,218,400تخته خرده چوب خام (کاربرد در شرایط خشک بدون انجام آزمون هاي چرخه اي)88
53,348,000-7416تخته فیبر خام89
EN133293,369,600باریکه اي براي پارکت90
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