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.میزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بیشتر نباشد(شیر و خامه شیر )ـ 104011000

 درصد وزني بیشتر نباشد6میزان مواد چرب آن بیش از يك درصد ولي از  (شیر و خامه).ـ 204012000

.بیشتر نباشد% 10 درصد بیشتر ولي از 6میزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از  (شیر و خامه)ـ ـ 304014000

.بشتر باشد% 10میزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از (شیر و خامه).ـ ـ 404015000

 گرمي و کمتر500کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي (کره و ساير چربي ها)ـ ـ ـ 504051010

604052000(Dairy Spreads)  خمیرهاي لبني براي مالیدن روي نان-

704061000
 Whey)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Unripened)يا (Uncuredنگرفته يا نبسته )ـ پنیر تازه 

cheese)و کشك ،

ـ پنیر رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع804062000

غیر از رنده شده يا پودرشده (Fondu)ـ پنیر ذوب شده 904063000

1004064000

و ساير پنیرهاي حاوي رگه  تولید شده از طريق  (Blue-Veined)ـ پنیر داراي رگه هاي کپك آبي رنگ 

 Penicillium)رکفورت پني سیلیوم 

roqueforti) 

عسل طبیعي1104090000

(قهوه خرد نشده و آسیاب نشده)ـ ـ ـ دربسته بندي آماده براي خرده فروشي1209011110

(قهوه خرد شده و آسیاب شده)ـ ـ ـ دربسته بندي آماده براي خرده فروشي1309011210

. کیلوگرم بیشتر نباشد3عرضه شده در بسته هاي اولیه که محتوي آن از  (تخمیر نشده)ـ چاي سبز 1409021000

1509023010
 Tea)ـ ـ ـ چاي کیسه اي 

Bag) 

(چاي ،حتي خوشبو کننده غیر مذکور)ـ ـ ـ ساير1609023090

 گرم10ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته بندي کمتر از 1709102011

فهرست رديف تعرفه هاي پيشنهادي براي اعمال محدوديت يا ممنوعيت
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فهرست رديف تعرفه هاي پيشنهادي براي اعمال محدوديت يا ممنوعيت

 گرم10ـ ـ ـ انواع پودر زعفران در بسته بندي کمتر از 1809102012

 گرم10 - 30ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته بندي کمتر از 1909102013

 گرم10-30ـ ـ ـ انواع پودرزعفران دربسته بندي کمتراز 2009102014

 گرم30ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته بندي هاي بیش از 2109102090

روغن سويا تصفیه شده ولي از لحاظ شیمیايي تغییر نیافته2215079000

روغن زيتون تصفیه شده2315099000

غیرمذکور در جاي  ديگر(RBD)حتي تصفیه  شده (باستثناي خام )ساير روغن  پالم  2415119090

باستثناي خام واجزاءآنها(carthame)روغن گلرنگ  يازعفرا ن کاذب ,(باستثناي خام )روغن دا نه آفتابگردا ن 2515121900

RBDروغن تصفیه شده پالم کرنل غیر 2615132999

روغن  غیر خام کلزاياکانوال داراي مقدار کمي اسید اروسبك2715141900

(باستثناي خام )روغن ذرت 2815152900

2915162090
و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن ...چربي ها و روغن  هاي  نباتي هیدروژنه شده و

C.B.E(روغن سرخ کردني)

ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع3015171000

3116010000
سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين 

محصوالت

ـ  ـ ساير3216021090 ((چیكن میت)فراورده ها و کنسروهاي گوشت، احشاء يا خون هموژنیزه بجز غذاهاي رژيمي)ـ 

ـ از جگر حیوانات3316022000

ـ  از بوقلمون3416023100 ـ 
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3516023200
ـ ـ مرغان خانگي 

 (Gallus domesticus) 

(فرآورد ها و کنسرو گوشت،احشا يا خون ماکیان)ـ ـ ساير3616023900

ـ ـ ژامبون و قطعات آن3716024100

ـ ـ سردست و قطعات آن3816024200

ـ ـ ساير و همچنین مخلوط ها3916024900

ـ از نوع گاو4016025000

ـ ساير، همچنین فرآورده هاي خون حیوانات4116029000

عصاره و شیره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات4216030000

4316041100
ـ ـ ماهي آزاد 

(Salmon) 

4416041200
ـ ـ شاه ماهي 

(Herrings) 

ـ ـ ماهي ساردين، ساردين کوچك4516041300

(Sardaگونه)و بونیت  (Listaos)ـ ـ ماهي تن،  لیستائو 4616041400

4716041500
ـ  ماهي مكرل  ـ 

(Mackerel) 

4816041600
ـ  ماهي کولي، آنچوي  ـ 

(Anchois) 

ـ ـ مارماهي ها4916041700

(فرآورده هاوکنسرو ماهي)ـ ـ ساير5016041900

ـ ماهي آماده5116042000
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5216051000
ـ خرچنگ دم کوتاه 

(Crab) 

- -در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد 5316052100

(میگو وروبیان که در ظرف غیر قابل نفوذ هوا باشد)ساير5416052900

ـ ـ که به  آن مواد  خوشبوکننده  يا رنگ کننده اضافه شده5517019100

(قند وشكر غیر چغندر ونیشكر که مواد خوشبو کننده يا رنگ شده اضافه نشده)ـ ـ ساير5617019900

ـ پودر کاکائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شیرين کننده افزوه شده به آن5718061000

(ماکاروني)حاوي تخم مرغ:خمیرهاي غذايي پخته نشده و پر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر5819021100

(ماکاروني)ساير5919021900

(ماکاروني)حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر -خمیرهاي غذايي پر شده 6019022000

(ماکاروني)ساير خمیرهاي غذايي6119023000

(ماکاروني)کوسكوس6219024000

.ـ فرآورده هاي غالت که با عمل پف کردن يا تفت دادن به دست آمده باشند6319041000

6419042000
ـ فرآورده هاي غذايي حاصل از برگه غالت تفت داده نشده يا از مخلوط برگه هاي غالت تفت داده نشده و 

برگه هاي غالت تفت داده شده يا غالت پف کرده

ـ خرده گندم برشته6519043000

6619049000
ـ فرآورده هاي غذايي حاصل از برگه غالت تفت داده شده يا غالت پف شده يا مخلوط آنها غیر از خرده گندم 

(برشته 

6719051000
« کنكه بروت»، موسوم به (Crispbread)ـ نان خشك و ترد

(knackebrot) 

ـ نان زنجبیلي و همانند6819052000

ـ ـ بیسكويت هايي که به آنها مواد شیرين کننده افزوده اند6919053100
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ـ ـ وافل ها و ويفرها7019053200

، نان برشته شده و محصوالت برشته شده مشابه(Rusks)ـ نان سوخاري 7119054000

ـ  ـ ساير7219059090 (محصوالت خبازي غیر مذکور)ـ 

(خیار ترشي)ـ خیار و خیار ريز 7320011000

(ترشي سبزيجات غیر از خیار وخیار ريز)ـ ساير 7420019000

ـ گوجه فرنگي، کامل يا به صورت قطعه قطعه7520021000

ـ ـ ـ رب گوجه فرنگي7620029010

(رب گوجه فرنگي)ـ ـ ـ ساير 7720029090

7820031000
ـ قارچ از گونه آگاريكوس 

(Agaricus) 

(قارچ ودنبالن زمیني ،آماده يا محفوظ شده بجز در سرکه يا جوهر سرکه غیر از گونه آگاريكوس)ـ ساير 7920039000

ـ سیب زمیني8020041000

ـ ساير سبزيجات و مخلوط هاي آنها8120049000

ـ سبزيجات هموژنیزه8220051000

ـ سیب زمیني8320052000

(Pisum sativum)ـ نخود فرنگي 8420054000

ـ ـ لوبیا به صورت دانه8520055100

(سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات آماده يا محفوظ شده بجز در سرکه(لوبیا  بصورت دانه))ـ ـ ساير8620055900

ـ زيتون8720057000
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8820059900
سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات آماده يا محفوظ شده بجز در سرکه يا جوهر سرکه  غیر از جوانه )ـ ـ ساير

(بامبو

8920060000
آب گرفته )محفوظ شده در قند  میوه هاي سخت پوست، پوست میوه، و ساير اجزاء نباتات، سبزيجات، میوه،

(شده، براق شده يا متبلور

ـ  ـ ساير9020071090 (مربا،ژله  )ـ 

ـ گالبي9120084000

ـ زردآلو9220085000

ـ گیالس و آلبالو9320086000

ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو9420087000

ـ ـ مخلوط ها9520089700

 تجاوز نكند20يخ نزده با يك مقیاس بريكس که از --آب پرتغال9620091200

 تجاوز نكند20با يك مقیاس بريكس که از --آب گريپ فروت 9720092100

 تجاوز نكند20بايك مقیاس بريكس که از --آب هريك از مرکبات ديگر به تنهايي 9820093100

 تجاوز نكند20با يك مقیاس بريكس که از --آب آناناس9920094100

آب گوجه فرنگي10020095000

 تجاوز نكند30آب انگور با يك مقیاس بريكس که از 10120096100

( 30آب آنگور باالي يك  مقیاس بريكس باالي )ـ ـ ساير10220096900

 تجاوز نكند20با يك مقیاس بريكس که از --آب سیب 10320097100

( 20آب سیب باالي يك  مقیاس بريكس باالي )ـ ـ  ساير10420097900

مخلوطهاي آب میوه و سبزيجات10520099000

و ساير سس هاي گوجه فرنگي (Tomato ketchup)ـ کچاپ گوجه فرنگي 10621032000

(سسها وچاشني هاي غیر مذکور)ـ ساير10721039000
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ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آنها10821041000

، حتي داراي کاکائو(Edible ice)بستني و ساير شربت هاي يخ زده 10921050000

11022021000
ـ آب، همچنین آب هاي معدني و آب هاي گازدار شده که به آنها قند يا ساير مواد شیرين کننده يا خوشبوکننده 

.اضافه شده باشد

(نوشابه هاي غیرالكلي، که در جاي ديگري مذکور نباشند)ساير 11122029090

ـ  ـ ساير11222071090 ( درصد100(الكل اتیلیك،هیدرواکسید))ـ 

ـ الكل اتیلیك و ساير عرق ها، تقلیب شده،به هر میزان11322072000

.سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه به دست مي آيد11422090000

از جمله نمك آماده براي سرسفره و نمك نقیب)نمك معمولي ---11525010010

ـ ـ ـ ـ گالب استحصالي از گل محمدي11633019011

ـ ـ ـ ـ ساير عرقیات سنتي11733019012

ـ ـ ـ صابون مايع11834012010

ـ ـ ـ صابون صنعتي11934012020

12034022010
پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و ساير فراورده هاي همانند با بسته بندي  (قالبي)ـ ـ ـ انواع دترجنت 

 کیلوگرم و کمتر مناسب براي شستشو و پاکیزگي دستي5

12134022020
 کیلوگرم و کمتر 5ـ ـ ـ انواع پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و ساير فراورده هاي همانند با بسته بندي 

مناسب استفاده در ماشین هاي شستشو

 کیلوگرم5ـ ـ ـ پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاکیزگي اعم از دستي و ماشیني با بسته بندي بیش از 12234029010

انواع شمع و اشیاي همانند12334060000

حشره کش خانگي12438089121

ظروف خانگي پالستیكي12539241010
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ظروف خانگي پالستیكي12639241090

ظروف خانگي پالستیكي12739249000

(از مواد پالستیكي )درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در 12839252000

12939253000
از مواد )و اشیاء همانند و اجزاء و ملحقات آنها  (از جمله پرده کرکره)پشت دري و پشت پنجره اي ،پرده 

(پالستیكي 

لوازم براي دفتر کار و مدارس13039261000

(پالستیك)مجسمه هاي کوچك و ساير اشیاء تزئیني 13139264000

دستكش خانگي13240151910

انواع نئوپان روکش شده13344101190

انواع نئوپان روکش شده13444101290

انواع نئوپان روکش شده13544101990

انواع نئوپان روکش شده13644109090

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده13744111291

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده13844111292

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده13944111299

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14044111391

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14144111392

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14244111399

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14344111491

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14444111492

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14544111499

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14644119290
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انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14744119390

انواع تخته فیبر و ام دي اف روکش شده14844119490

صنايع دستي چوبي14944190010

صنايع دستي چوبي15044190090

صنايع دستي چوبي15144201010

صنايع دستي چوبي15244201090

صنايع دستي چوبي15344209010

صنايع دستي چوبي15444209090

صنايع دستي چوبي15544211010

صنايع دستي چوبي15644211090

صنايع دستي چوبي15744219020

کاغذ فتو کپي15848025600

کاغذ فتو کپي15948026200

پاکت کاغذي و مقوايي16048171000

، کارت پستال غیر مصور و کارت نامه نگاري (کارت کاغذي)نامه کارتي16148172000

جعبه ، کیسه ، کیف و مجموعه هاي سفارشي از کاغذ يا مقوا حاوي مجموعه اشیاء نامه نگاري کاغذي16248173000

انواع دستمال کاغذي16348181000

انواع دستمال کاغذي16448182000

انواع دستمال کاغذي16548183000

(کیسه و پاکت سیمان و گچ) سانتیمتر يا بیشتر 40کیسه به عرض پايه 16648193000

(کیسه و پاکت سیمان و گچ )ساير کیسه ها ، از جمله کیسه هاي قیفي 16748194000
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دسته هاي کاغذ يادآوري و اشیاء همانند (يادداشت ، سفارش ، رسید)دفاتر ثبت ، دفاتر حسابداري ، دفاتر 16848201000

دفترچه مشق16948202000

(از کاغذ يا مقوا  )آلبوم براي نمونه يا کلكسیون17048205000

(از کاغذ يا مقوا  )سیني ها ، ديس ها ، بشقابها ، فنجانها و غیره 17148236900

...کارت پستال چاپ شده يا مصور ، کارتهاي چاپ شده با مضمون تهنیت و  17249090000

...تقويم ازهر نوع و 17349100000

(گبه)انواع کفپوش نساجي 17457011010

(پشمي)ساير---انواع کفپوش نساجي 17557011090

از ساير مواد نسجي-انواع کفپوش نساجي 17657019000

(گلیم يك رو پشمي و نخي کلیه مناطق به جز سیرجان)انواع کفپوش نساجي 17757021010

((شیر پكي پیچ)گلیم يك رو پشمي سیرجان -انواع کفپوش نساجي 17857021020

(فرش نیم بافت  شیرپكي پیچ)گلیم يك رو پشمي سیرجان-انواع کفپوش نساجي 17957021030

(گلیم دو رو پشمي)انواع کفپوش نساجي 18057021040

گلیم کف ابريشم---انواع کفپوش نساجي 18157021050

گلیم تمام ابريشم---انواع کفپوش نساجي 18257021060

ساير---(...فرش، موکت، گلیم و)انواع کفپوش نساجي 18357021090

(از الیاف نارگیل)انواع کفپوش نساجي 18457022000

حیوان(کرک)از پشم يا موي نرم --(...فرش، موکت، گلیم و)انواع کفپوش نساجي 18557023100

از مواد نسجي سنتتیك يا مصنوعي(...فرش، موکت، گلیم و)انواع کفپوش نساجي 18657023200

از ساير مواد نسجي--(...فرش، موکت، گلیم و)انواع کفپوش نساجي 18757023900

حیوان(کرک)از پشم يا موي نرم --ساير مخملي باف ،آماده مصرف -انواع کفپوش نساجي 18857024100
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از مواد نسجي سنتتیك يا مصنوعي--ساير مخملي باف ،آماده مصرف-انواع کفپوش نساجي 18957024200

از ساير ماد نسجي--ساير مخملي باف ،آماده مصرف-انواع کفپوش نساجي 19057024900

ساير،نه با ساختار پرزدار پرداخت نشده-انواع کفپوش نساجي 19157025000

(سجاده)احرامي--انواع کفپوش نساجي 19257029110

ساير---انواع کفپوش نساجي 19357029190

از مواد نسجي سنتتیك يا مصنوعي--انواع کفپوش نساجي 19457029200

زيلو---انواع کفپوش نساجي 19557029910

ساير---انواع کفپوش نساجي 19657029990

حیوان (کرک )فرش و ساير کفپوش ها از پشم يا موي نرم19757031000

فرش و ساير کفپوش ها از نايلون يا از ساير پلي امیدها19857032000

فرش و ساير کفپوش ها از ساير مواد نسجي سنتتیك يا مصنوعي19957033000

فرش و ساير کفپوش ها ازساير مواد نسجي20057039000

 متر مربع باشد0/3چهارگوش که مساحت آن حد اکثر - فرش و ساير کفپوش ها 20157041000

(نسجي از نمد )فرش و ساير کفپوش ها20257049010

(ساير)فرش و ساير کفپوش ها20357049090

جاجیم---فرش و ساير کفپوش ها20457050010

ساير---فرش و ساير کفپوش ها20557050090

از پشم يا موي نرم حیوان(غیر لز پتو برقي)پتو و زير انداز سفري 20663012000

از پنبه (غیر از پتو برقي)پتو و زيرانداز سفري 20763013000

از الیاف سنتتیك (غیر از پتو برقي)پتو و زيرانداز سفري20863014000

ساير پتوها و زيراندازهاي سفري20963019000

.کشباف ياقالب باف, شستنیهاي رختخوا ب21063021000
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.(باستثناءکشباف ياقالب باف )ا زپنبه , چاپ شده, شستنیهاي رختخوا ب21163022100

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )چاپ شده ا زا لیاف سنتتیك يامصنوعي, شستنیهاي رختخوا ب21263022200

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )چاپ شده ا زسايرموا دنسجي, شستنیهاي رختخوا ب21363022900

.(کشباف ياقالب باف , باستثناءچاپ شده)شستنیهاي رختخوا ب ا زپنبه 21463023100

.(کشباف ياقالب باف , باستثناءچاپ شده)شستنیهاي رختخوا ب ا زا لیاف سنتتیك يامصنوعي21563023200

.(کشباف ياقالب باف , باستثناءچاپ شده)شستنیهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي21663023900

.کشباف ياقالب باف,شستنیهاي سرمیز21763024000

شستنیهاي سرمیزاز پنبه21863025100

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )شستنیهاي سرمیزا زا لیاف سنتتیك يامصنوعي21963025300

(باستثناءکشباف ياقالب باف )که درجاي ديگرگفته نشده باشد,شستنیهاي سرمیزا زسايرموا دنسجي22063025900

ا زپنبه,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپارچه حوله باف ا سفنجي, شستنیهاي توا لت ياآشپزخانه22163026000

غیرمذکوردرجاي ديگر, شستنیهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه22263029100

غیرمذکوردرجاي ديگر,شستنیهاي توا لت ياآشپزخانه ا زا لیاف سنتتیك يامصنوعي22363029300

غیرمذکوردرجاي ديگر,شستنیهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي22463029900

.کشباف ياقالب باف, وا الن ا زا لیاف سنتتیك, غیره, پرده, پشت دري22563031200

.کشباف ياقالب باف,وا الن ا زموا دنسجي, پرده وغیره, پشت دري22663031900

وا الن پرده ياتختخوا ب ا زپنبه,پرده وپرده کرکره ا ي دروني, پشت دري22763039100

.وا الن پرده ياتختخوا ب ا زا لیاف سنتتیك,پرده وپرده کرکره ا ي دروني, پشت دري22863039200

.وا الن پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي,پرده وپرده کرکره ا ي دروني, پشت دري22963039900

.کشباف ياقالب باف ;روتختي ورختخوا ب پوش23063041100
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.(باستثناءکشباف ياقالب باف )روتختي ورختخوا ب پوش 23163041900

غیرمذکوردرجاي ديگر, ا شیاءبرا ي مبلمان کشباف ياقالب باف23263049100

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )ا شیاءبرا ي مبلمان ا زپنبه23363049200

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )ا شیاءبرا ي مبلمان ا زا لیاف سنتتیك 23463049300

.(باستثناءکشباف ياقالب باف )ا شیاءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي23563049900

ـ ـ ـ پمپ کولر آبي23684137010

(Video door Phone)ـ ـ ـ درب بازکن تصويري 23785176920

ـ ـ ـ درب بازکن غیرتصويري23885176930

23985321000
 هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشي که 60 يا 50ـ خازن هاي ثابت طراحي شده براي استفاده در مدارهاي 

(خازن هاي قدرت)راکتیو نباشد  (Kvar) کیلو ولت آمپر 5/0کمتر از 

 وات40ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي تا 24085392220

( وات200به قدرت حداکثر )|(سرپیچ)ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي مونتاژ شده بدون کالهك 24185392230

( وات200المپ رشته اي به قدرت حداکثر )|ـ ـ ـ ساير24285392290

 وات به باال200ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي 24385392920

(T8) میلیمتر 26ـ ـ ـ فلورسنت روشنايي خطي دو کالهك به قطر بیروني تیوپ 24485393110

(Compact)ـ ـ ـ المپ کم مصرف 24585393120

(المپ)| وات 500ـ ـ ـ با بخار جیوه تا 24685393210

(المپ)| وات 500ـ ـ ـ با بخار سديم تا 24785393220

(المپ)| وات 500ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 24885393230

Ledالمپ 24985395000

(مانیتور عالئم حیاتي )|ـ ـ ـ  دستگاه 25090181911

(کنتور برق تك فاز)|ـ ـ ـ ـ الكترومكانیكي 25190283011
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(کنتور برق تك فاز)|ـ ـ ـ ـ ساير25290283019

(کنتور برق بجز تك فاز)|ـ ـ ـ ـ الكترومكانیكي25390283021

(کنتور برق بجز تك فاز)|ـ ـ ـ ـ ساير25490283029

صندلي هاي چوبي25594014000

صندلي هاي چوبي25694015100

صندلي هاي چوبي25794015900

صندلي هاي چوبي25894016100

صندلي هاي چوبي25994016900

صندلي هاي چوبي26094018010

صندلي هاي چوبي26194018090

مبلمان چوبي26294033000

مبلمان چوبي26394034000

مبلمان چوبي26494035010

مبلمان چوبي26594035090

مبلمان چوبي26694036010

مبلمان چوبي26794036090

مبلمان چوبي26894038100

مبلمان چوبي26994038900

ـ ـ مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاريه27096032100

مداد مشكي و رنگي27196091000

(پوشك بچه و نوار بهداشتي)ساير27296190090


