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%61.8-                         15,300                      12,000                           040,000 سی سی ،آبسوما ،500آب معدنی قزوین1

%61.8-                         15,300                      12,000                           40,000سی سی500سی سی،آب آشامیدنی و گالب زالل دشتکار بردسیر،آب آشامیدنی500آب آشامیدنی کرمان2

%58.4-                     283,400                   220,000                       681,500،فلورا(فلورا)برگ ،پرندیس 2000دستمال پک نایلونی اصفهان3

%57.3-                      149,400                    116,000                        350,000،فلورا(فلورا)دستمال جیبی کیفی،پرندیس اصفهان4

%57.3-                          29,900                    23,611                           70,000آب میوه نکتار،نوین گل عسل،گل عسل آذربایجان شرقی5

%57.1-                     638,500                504,477                   1,488,000کتلت گوشت فله سازمانی،گوشتیران،گوشتیرانتهران6

%56.9-                      725,100                 572,969                   1,684,000شنیسل مرغ فله،گوشتیران،گوشتیرانتهران7

%56.9-                      690,400               545,537                     1,602,000ناگت مرغ فله،گوشتیران،گوشتیرانتهران8

%56.9-                     703,400                555,797                    1,632,000ناگت مرغ فله ای ستاره ای،گوشتیران،گوشتیرانتهران9

%56.7-                     735,400                   571,000                     1,700,000،نایس(نایس )قلو ،پرندیس 8دستمال کاغذی توالت اصفهان10

%55.7-                       199,400                   159,000                        450,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 230سس انار ساالدی مازندران11

%54.8-                       215,100                   167,000                     476,245،نایس(نایس )برگ کارتنی،پرندیس 500دستمال کاغذی اصفهان12

forever1,488,633                523,000                  673,600                     -54.8%،(forever)برگ نایلونی،پرندیس 2000دستمال کاغذی مینی اصفهان13

%54.8-                          18,100                     14,200                           40,000 سی سی500 سی سی،نظام الدین حسینی نژاد،آب معدنی500آب معدنیکرمان14

%54.1-                       198,100                  156,500                     431,278وکیوم سوسیس آلمانی،گوشتیران،گوشتیرانتهران15

%54.0-                         18,400                     14,400                           040,000لیتری،داماش،0/5گیالن16

%54.0-                         18,400                    14,420                           040,000 لیتری،آب معدنی دریاچه گهر،0.5آب معدنی لرستان17

%53.8-                      180,300                   140,000                        0390,000نوار بهداشتی بالدار ضخیم بزرگ رویه مشبک پنبه خیلی نرم،جهان صادرات ،اصفهان18

%53.7-                        27,800                     21,800                           60,000 سی سی1500 سی سی،آب آشامیدنی و گالب زالل دشتکار بردسیر،آب آشامیدنی 1500آب آشامیدنی کرمان19

%53.6-                      695,800                 549,750                   1,499,704وکیوم ساالمی،گوشتیران،گوشتیرانتهران20

%53.6-                     330,600                  261,250                     712,483 گرمی،گوشتیران،گوشتیران250ناگت تهران21

%53.2-                     366,700                 289,750                     783,370ناگت قارچ و مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران22

%53.1-                        37,500                   29,624                           80,000 گرمی سبزی،جهان،جهان75نودل تهران23

%53.1-                        37,500                   29,624                           80,000 گرمی گوشت،جهان،جهان75نودلتهران24

%53.1-                        37,500                   29,624                           80,000 گرمی مرغ،جهان،جهان75نودل تهران25

%53.0-                         18,800                     14,700                           040,000 سی سی ،نگین کوهستان ،500آب معدنی قزوین26

%52.6-                      622,000                  491,500                    1,312,591 گرمی،گوشتیران،گوشتیران250میگو تهران27
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%52.0-                          19,200                      15,000                           040,000 سی سی ،مانوش،500آب معدنی قزوین28

%52.0-                          19,200                      15,000                           040,000 لیتری،چویل اشترانکوه دورود،0.5آب معدنی لرستان29

%51.5-                       119,300                    92,650                      245,760،پلیکان(پلیکان)گرم معطر،جام پاک 750سفید کننده اصفهان30

%51.3-                       131,600                   104,000                        270,000متاالیز، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون% 30همبرگرمازندران31

%50.5-                         19,800                     15,500                           040,000لیتری،آریا قلعه رودخان،0/5گیالن32

%50.5-                         19,800                     15,500                           40,000 ،شرکت زالل سبزواران،زالل0.5آب معدنیجنوب کرمان33

%50.5-                         19,800                     15,500                           40,000 لیتر،شرکت ترگل،گرانقدر0.5آب معدنیجنوب کرمان34

%49.9-                       120,200                     95,000                        240,000صدفی، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون% 30همبرگرمازندران35

%49.9-                      280,800                   218,000                        560,000،پلیکان(پلیکان)لیتر ساده،جام پاک 4سفیدکننده اصفهان36

%49.8-                          30,100                    23,600                           60,000 لیتر،شرکت ترگل،گرانقدر1.5آب معدنیجنوب کرمان37

%49.8-                          30,100                    23,600                           60,000 لیتر،شرکت زالل سبزواران،زالل1.5آب معدنیجنوب کرمان38

%49.8-                      481,500                380,430                      959,633ناگت گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران39

%49.8-                          20,100                   15,725                           40,000 لیتری،آب معدنی رباط زاگرس،بیشه0.5آب معدنی لرستان40

%49.3-                      124,300                     96,500                        245,000،فلورا(فلورا)نوار بهداشتی بالدار مشبک سایز بزرگ،جهان صادرات اصفهان41

%49.1-                          91,600                     75,000                         0180,000 گرمی،مرتضی  لونی  ،500رشته آشی لرستان42

%49.0-                         20,400                      16,000                           40,000 لیتری5./سیلوانا،سیلوانا اروم،آذربایجان غربی43

%49.0-                         20,400                      16,000                           40,000 لیتری5/هیرما،اروم مروارید درخشان چی چست،آذربایجان غربی44

%49.0-                         20,400                      16,000                           40,000 سی سی300هیرما،اروم مروارید درخشان چی چست،آذربایجان غربی45

%48.8-                      484,100                 382,500                      945,849اسالیسی،گوشتیران،گوشتیران- وکیوم ژامبون کیکی تهران46

%48.8-                      484,100                 382,500                      945,849تیکه ای،گوشتیران،گوشتیران- وکیوم ژامبون کیکی تهران47

%48.7-                     449,500                 355,200                      875,904وکیوم کوکتل ویژه،گوشتیران،گوشتیرانتهران48

%48.7-                      840,600                 664,200                  1,637,571وکیوم سوسیس کبابی،گوشتیران،گوشتیرانتهران49

%48.7-                      770,800                   609,000                    1,501,506وکیوم سوسیس شکاری،گوشتیران،گوشتیرانتهران50

%48.3-                      419,600                 331,520                         812,110،گوشتیران،گوشتیران%70وکیوم سوسیس هاتداگ تهران51

%48.3-                       410,000                323,960                       793,171وکیوم سوسیس چیلی،گوشتیران،گوشتیرانتهران52

%46.8-                         31,900                     25,000                           60,000 سی سی1500 سی سی،نظام الدین حسینی نژاد،آب معدنی 1500آب معدنی کرمان53

%46.5-                      318,100                  247,000                      594,814،نایس(نایس )قلو حجیم شده،پرندیس 2دستمال حوله اصفهان54

%46.5-                      453,000               357,958                       847,000اطمینان،اطمینان،اطمینان%70سوسیس هاتداگ گوشتتهران55

%46.5-                       139,200                    110,000                        260,000 گرمی،شرکت ایالم آسا،آژین600بیسکویت کرمدار ایالم 56
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%46.2-                     228,700                  184,000                        425,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی70پودر سماق کرمانشاه57

%46.1-                      175,200                  136,000                       325,000،فلورا(فلورا)برگ پک نایلونی،پرندیس 400دستمال کاغذی اصفهان58

%45.9-                      540,800                  439,000                         999,900 گرم بلوط،هستی آرین تامین،بلوط450چای سی تی سی ارل گریقزوین59

%45.9-                      540,800                  439,000                         999,900 گرمی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط450چای سی تی سی ساده قزوین60

%45.8-                         21,700                      17,000                           40,000 سی سی500رعنا،شرکت آب معدنی گلستانه،آب معدنی گلستان61

%45.7-                          19,000                     14,900                          035,000 سی سی ،ایران کوال،500آب معدنیسیستان و بلوچستان62

%45.4-                         92,800                     76,000                         0170,000 گرمی،مجتبی لونی ،500رشته آشی لرستان63

%45.4-                    478,300               377,958                       876,000 اطمینان توری،اطمینان،اطمینان70سوسیس هات داگ تهران64

%45.3-                          21,900                      18,000                           040,000فیوز فشار ضعیف،محسن نوری،خراسان شمالی65

%45.1-                          19,200                      15,000                          35,000 سی سی300سیلوانا،سیلوانا اروم،آذربایجان غربی66

%45.0-                         44,000                    34,500                           80,000،زمزم آبادان،زمزمpet سی سی 330نوشابه خوزستان67

%44.8-                       204,100                  161,280                        370,000کالباس،پاکدام پارس،پاکدام پارس-انواع سوسیس البرز68

%44.8-                      340,600                   269,100                     616,834وکیوم سوسیس کوکتل دودی،گوشتیران،گوشتیرانتهران69

%44.7-                      340,600                   269,100                      616,285وکیوم سوسیس کوکتل ساده،گوشتیران،گوشتیرانتهران70

%44.7-                       401,700                 317,400                      726,306وکیوم سوسیس کوکتل پنیری،گوشتیران،گوشتیرانتهران71

%44.6-                     436,600                 345,000                    788,673،گوشتیران،گوشتیران%70وکیوم ژامبون مرغ تهران72

%44.6-                     438,200                 346,200                       791,559وکیوم کالباس قارچ و مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران73

%44.6-                     276,600                 224,550                        499,000 گرمی ساه بلوط،هستی آرین تامین،بلوط350چای ایرانیقزوین74

%44.6-                     276,600                 224,550                        499,000 گرمی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط350چای آویشن قزوین75

%44.6-                      659,700                 535,500                      1,190,000چای ایرانی یک کیلو گرمی بلوط،هستی آرین تامین،بلوطقزوین76

%44.5-                      518,300                  409,500                      934,390وکیوم ژامبون مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران77

%44.5-                      518,300                  409,500                      934,390وکیوم ژامبون مرغ متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران78

%44.5-                      640,900                  506,400                   1,155,317،گوشتیران،گوشتیران%70وکیوم ژامبون گوشت تهران79

%44.5-                     587,700                 464,400                    1,059,390وکیوم کالباس خشک،گوشتیران،گوشتیرانتهران80

%44.5-                      619,300                 489,300                    1,116,138وکیوم کالباس ژامبون مرغ سزار،گوشتیران،گوشتیرانتهران81

%44.5-                     672,400                 531,300                    1,211,779وکیوم ژیگو متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران82

%44.5-                     573,700                453,300                  1,033,862وکیوم تنوری مرغ متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران83

%44.4-                       916,500                 724,200                  1,649,762وکیوم فیله گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران84

%44.4-                      980,700                 774,900                  1,764,930وکیوم ژامبون مخصوص،گوشتیران،گوشتیرانتهران85
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%44.4-                      980,700                 774,900                  1,764,930وکیوم ژامبون مخصوص متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران86

%44.4-                      855,000                 675,600                 1,538,623وکیوم اسالیسی باسترامیت،گوشتیران،گوشتیرانتهران87

%44.4-                      855,000                 675,600                 1,538,623وکیوم تکه ای باسترامیت،گوشتیران،گوشتیرانتهران88

%44.4-                     1,000,100                  790,200                   1,799,302وکیوم نوروزی گوشت متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران89

%44.4-                      923,800                  729,900                  1,661,558وکیوم کالباس بیکن گوشت و مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران90

%44.4-                  1,026,300                   810,900                  1,845,906وکیوم تنوری گوشت متاالیز،گوشتیران،گوشتیرانتهران91

%44.4-                        27,800                     22,000                           50,000 گرمی،شرکت چاکر عباسی،چاکر عباسی65کیک اردبیل92

%44.4-                        27,800                     22,000                           50,000کلوچه،انتظام،انتظامتهران93

%44.4-                  1,097,300                  867,000                  1,972,246وکیوم کالباس ژامبون گوشت سزار،گوشتیران،گوشتیرانتهران94

%44.1-                       106,300                    82,500                          190,000،فلورا(فلورا)نوار بهداشتی بالدار سایز بزرگ،جهان صادرات اصفهان95

%44.0-                        39,800                     32,000                           71,120گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،آرد سوخاریزنجان96

%43.8-                      128,800                    100,000                        0229,000پد بهداشتی روزانه خیلی بزرگ لیدی کر ،جهان صادرات ،اصفهان97

%43.6-                    383,500                302,984                        680,000کالباس  خانواده مارتادال اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران98

%43.0-                         22,800                      18,000                           40,000 گرمی،محمد امین غرب،هاوین وارلی85کلوچه مغزدار کرمانشاه99

%42.6-                     362,200                 286,200                      631,222اطمینان،اطمینان،اطمینان% 60وکیوم قارچ و مرغ تهران100

%42.5-                        34,500                     27,000                           60,000 سی سی 1500بهنوش،بهنوش،آب معدنی چهارمحال و بختیاری101

%42.5-                         23,000                      18,000                           40,000لیتری،شرکت گوارا نوش سوادکوه ،تولیپ/ 5آب معدنی تولیپ مازندران102

%42.5-                         23,000                      18,000                           40,000لیتر،شرکت پرو چشمه،نپیتون/ 5آب معدنی نپتونمازندران103

%41.9-                      145,200                    120,000                        250,000عرق نعناع یک لیتر،شرکت کشت و صنعت خرمان،خرمانلرستان104

%41.6-                     426,800                 337,200                       731,290اطمینان،اطمینان،اطمینان% 90وکیوم ژامبون مرغ تهران105

%41.5-                     286,600                 228,500                         490,000تن ماهی،خوش خوراک،آرتونالبرز106

%41.5-                        23,400                   18,330                           40,000 سی سی،کانی الوند کیمیا،کیمیا500آب معدنی کرمانشاه107

%41.5-                        23,400                   18,330                           40,000،ازمر(عزیز جراحی) سی سی،صنایع غذایی ازمر 500آب معدنی کرمانشاه108

%41.3-                        35,200                    27,600                           060,000 ،آب معدنی دریاچه گهر،1.5آب معدنی لرستان109

%41.0-                        23,600                     18,500                           40,000 لیتری،پردیس شکوفه سبز آزما،حباب0.5آب معدنی قم110

%41.0-                        23,600                     18,500                           40,000لیتری،ایثارگران کوثر ،ولگا0/5گیالن111

%41.0-                        23,600                     18,500                           40,000لیتری،آب معدنی آرین کوثر،مریان0/5گیالن112

%41.0-                        23,600                     18,500                           040,000لیتری،درفک البرز،0/5گیالن113

%40.8-                        35,500                    27,800                           060,000 لیتری،داماش،1/5گیالن114
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%40.6-                       106,900                    83,000                         0180,000دستمال کاغذی جعبه ای تندیس، شرکت نسترن ،اصفهان115

%40.6-                         29,700                    23,500                           050,000آبمیوه،ژووین تک ستاره،البرز116

%40.6-                         29,700                    23,500                           050,000آبمیوه،محمود عراقی ،البرز117

%40.4-                     417,300                  324,000                      700,746،نایس(نایس )الیه،پرندیس 4قلو 2دستمال حوله اصفهان118

%40.4-                        26,800                      21,000                          045,000سی سی،صدرا امید شرق،500آب معدنی سیستان و بلوچستان119

%40.4-                      166,800                   129,500                        280,000،فلورا(فلورا)نوار بهداشتی بالدار سایز بزرگ مسافرتی،جهان صادرات اصفهان120

%40.4-                         49,100                    38,140                          82,400برگ  آدرمون،محمدحسن معدلی،آدرمون100 فارس121

%40.3-                        35,800                     28,000                           060,000،(برند شهال نوش) سی سی،شرکت فرحنوش بهار 1500آب آشامیدنی بسته بندی شده خراسان رضوی122

%40.3-                        35,800                     28,000                           060,000 لیتری،چویل اشترانکوه دورود،1.5آب معدنی لرستان123

%40.3-                        35,800                     28,000                           60,000 لیتر،شرکت پرو چشمه ،نپیتون1/5آب معدنی نپتون مازندران124

%40.3-                     380,800                 300,860                       638,000کالباس مارتادال اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران125

%40.0-                          12,000                        9,500                           20,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی،تعاونی تولید موادغذایی 50انواع کرمدار سلفونی ایالم 126

%40.0-                         57,000                     45,000                           95,000 گرمی سبزی،گلین،گلین65نودل لیوانی تهران127

%40.0-                         57,000                     45,000                           95,000 گرمی لیوانی گوشت،گلین،گلین65نودل تهران128

%40.0-                         57,000                     45,000                           95,000 گرمی لیوانی مرغ،گلین،گلین65نودل تهران129

%39.5-                   1,331,000                 1,100,000                     2,200,000* گرم،نگین کاشت ایرانیان،500آجیل لرستان130

%39.5-                         90,800                     75,000                         150,000چیپس ذرت،صنایع غذایی کوثر کویر رفسنجان،تردیالکرمان131

%39.4-                        30,300                    23,950                           20050,000پاکزاد،نوشینه خوی،تتراپک /گلشنآذربایجان غربی132

%39.3-                         60,700                     48,000                          100,000رولت خانواده،شیرین محصول،الیفآذربایجان شرقی133

%39.3-                        24,300                      19,000                           40,000،آب زالل ساواالن آذربایجان،نیم لیتری0آذربایجان غربی134

%39.2-                         30,400                     24,000                           50,000شگالتی،شیرین محصول،شادابآذربایجان شرقی135

%38.7-                      146,600                    119,000                        239,000 عددی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط25چای کیسه ای ساده قزوین136

%38.7-                      146,600                    119,000                        239,000 عددی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط25چای کیسه ای ارل گری قزوین137

%38.5-                       215,200                   170,000                        350,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090،تعاونی شماره 880گرمی مدل 600بیسکویت میوه ای ایالم 138

%38.5-                       215,200                   170,000                        350,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090،تعاونی شماره 770گرمی مدل 600بیسکویت میوه ای ایالم 139

%38.5-                        36,900                    28,930                           060,000 لیتری،آب معدنی رباط زاگرس،1.5آب معدنی لرستان140

%38.3-                         37,000                      29,000                           60,000 لیتری1/5،آب زالل ساواالن آذربایجان،0آذربایجان غربی141

%38.3-                         37,000                      29,000                           060,000 لیتری،آریا قلعه رودخان،1/5گیالن142

%38.2-                      154,600                    120,000                        0250,000نوار بهداشتی بالدار ضخیم خیلی بزرگ رویه پنبه خیلی نرم،جهان صادرات ،اصفهان143

177



 نام محصول  ،شرکت نام تجارینام استانردیف
 قیمت مصرف کننده 

(ریال) (قیمت قبلی )

 قیمت تولیدکننده 

(ریال)

 حداکثر قیمت مصرف 

(تقریبی)کننده جدید 
 تغییر قیمت

%38.1-                     482,600                 381,300                      779,595وکیوم خشک اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران144

%37.7-                     389,300               307,573                        625,000سوسیس کوکتل گوشت اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران145

%37.7-                         40,500                     32,000                          65,000 گرمی،شرکت شیرین گندم سبالن،شاتو100کیک اردبیل146

%37.7-                         40,500                     32,000                          65,000 گرمی،شرکت شیرین گندم سبالن،چلسی100کلوچه اردبیل147

%37.6-                     476,600                  370,000                       764,000،فلورا(فلورا)الیه،پرندیس 4قلو 12دستمال توالت اصفهان148

%37.4-                    435,300                 338,000                        695,000برگ اقتصادی هور ،محمدحسن معدلی،هور100 فارس149

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،باقی محمودی ،100دستمال کردستان 150

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،جوان صنعت گل پری ،100دستمال کردستان 151

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،غالب شیخ احمدی ،100دستمال کردستان 152

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،بازرگانی نام آوران دیار گل ،100دستمال کردستان 153

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،سایا سینتا ئه وین ،100دستمال کردستان 154

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،تافگه سیال غرب ،100دستمال کردستان 155

%37.3-                        48,900                    38,000                          078,000 برگ ،طلوع زریبار پاک ،100دستمال کردستان 156

%36.9-                        24,300                      19,000                         38,500،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارسPET450آب معدنی  آذربایجان شرقی157

%36.9-                     584,400                 461,750                      925,688،آرزومان،آرزومان% 40وکیوم سوسیس آلمانی تهران158

%36.8-                         31,600                     25,000                           50,000کنجدی ،شیرین محصول،الیفآذربایجان شرقی159

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت تعاونی کمالی،وار50کیک اردبیل160

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت تعاونی کمالی،وار50کلوچه اردبیل161

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت شیرین گندم سبالن،شاتو50کیک اردبیل162

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت شیرین گندم سبالن،چلسی50کیک اردبیل163

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت شیرین گندم سبالن،شیرین گندم50کلوچه اردبیل164

%36.8-                        25,300                      20,000                           40,000 گرمی،شرکت چاکر عباسی،چاکر عباسی50کیک اردبیل165

%36.8-                        25,300                     19,850                           40,000 لیتری،شرکت نستله واترز ایرانیان ،نستله0/5آب معدنی نستله واترز ایرانیان مازندران166

%36.7-                      189,800                   150,000                         300,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی،تعاونی تولید موادغذایی 550بیسکویت کرمدار ایالم 167

%36.7-                      234,100                   185,000                        370,000کباب لقمه سوپری، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریونمازندران168

%36.7-                      253,100                    200,000                         400,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090،تعاونی شماره 880گرمی مدل 600بیسکویت کنجدی ایالم 169

%36.7-                      253,100                    200,000                         400,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090،تعاونی شماره 770گرمی مدل 600بیسکویت کنجدی ایالم 170

%36.7-                      253,100                    200,000                         400,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090،تعاونی شماره 1000 گرمی مدل 850بیسکویت میوه ایایالم 171

%36.7-                      253,100                    200,000                         400,000 ساناز طالیی،ساناز طالیی1090 گرمی،تعاونی شماره 850کلوچه ساده ایالم 172
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%36.7-                         38,000                     30,000                           60,000 گرمی،محمد امین غرب،هاوین وارلی85کیک حلقه ایی کرمانشاه173

%36.7-                         38,000                     30,000                           60,000 گرمی،محمد امین غرب،هاوین وارلی80کیک کنجدی دوقلو کرمانشاه174

%36.5-                      414,600               327,573                       653,000سوسیس کوکتل گوشت اطمینان توری،اطمینان،اطمینانتهران175

%36.5-                         94,000                    75,600                        148,000نوشیدنی گاز دار یک لیتری ،بهنوش،دلسترخوزستان176

%36.5-                        95,300                     74,000                         150,000،محمودرضا پرویزی،دستمال کاغذی جعبه ای0زنجان177

%36.5-                     476,600                  370,000                        750,000 لیتری،پاک گستر هیرکان،نوین ویژن4مایع دستگلستان178

%36.4-                         54,100                     42,000                          085,000مایع سفیدکننده،زرین پاک زاگرس،لرستان179

%36.4-                         54,100                     42,000                          085,000جرم گیر،زرین پاک زاگرس،لرستان180

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت محراب بهشت،دی دیاردبیل181

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت خوش نوش سبالن،پانااردبیل182

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت سرین سو مغان،سرین سواردبیل183

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت طبیعت کوهستان،عطشاردبیل184

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت مغان سو،مغان سواردبیل185

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت مه روز هروا،اردبیل186

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت پاک آّب سبالن،واتااردبیل187

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت نیر آب چشمه،اردبیل188

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000آبمعدنی نیم لیتری،شرکت امیری،وین سواردبیل189

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000آب معدنی نیم لیتری،زرنوش ونک سمیرم،اصفهان190

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000آب معدنی،اکوواتیک استار ایرانیان ،البرز191

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000نیم لیتر،خوش نوش گوار،البرز192

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000نیم لیتر،سبز چین پارس،البرز193

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،شرکت تگرگ سهند،اس ام اس0.5آب معدنی آذربایجان شرقی194

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 لیتری،شرکت آبوند تبریز،0.5آب معدنی آذربایجان شرقی195

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،شرکت کوالک شرق،کوالک0.5آب معدنی آذربایجان شرقی196

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000،(شاهیک )آب معدنی،گوارا بهنوش  ابان خراسان جنوبی197

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 ،شرکت زمزم،500آب اشامیدنی خراسان رضوی198

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000،شرکت عالیس،500آب معدنی خراسان رضوی199

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری معمولی،پارس نوش ایلیا ،پروشا0.5آبمعدنی قم200

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 سی سی،اورامان ،500آب معدنی کردستان 201
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%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 سی سی،شرکت بهداد سقز،500آب معدنی کردستان 202

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 سی سی،ایرانیان آدین چهل چشمه ،500آب معدنی کردستان 203

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 سی سی،کانی کاو کوساالن ،500آب معدنی کردستان 204

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 سی سی،سیران یکتا دوشان،500آب معدنی کردستان 205

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 سی سی،آب معدنی ته تی تاک،ا500ُآب معدنی کهگیلویه و بویراحمد206

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 سی سی،سرچشمه نیلگون سی سخت ،سی سخت500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد207

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 خیمند چرام،دنا چشمه1905 سی سی،تعاونی 500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد208

%36.3-                        25,500                      20,000                           50040,000زمزم،زمزم،آب معدنیگلستان209

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری،گوهر آب هرکیان،گرند0/5گیالن210

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000لیتری،جهان نوش ماسوله،0/5گیالن211

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000لیتری،درفک گیالن،0/5گیالن212

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000لیتری،سرچشمه،0/5گیالن213

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000لیتری،شرکت آرسو خزر ایرانیان،0/5گیالن214

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000لیتری،کوالک آور سیاهکل،0/5گیالن215

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 لیتری،آب معدنی مروارید زاگرس،0.5آب معدنی لرستان216

%36.3-                        25,500                      20,000                           040,000 لیتری،آب معدنی نوشین سپیدکوه،0.5آب معدنی لرستان217

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری،شرکت البرز پلور ،پلور/ 5آب معدنی  پلور مازندران218

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتر،شرکت پویا نوش سبز ،پویا نوش / 5پویا نوش سبز  مازندران219

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لبتری،شرکت پیوند هراز ،اتیسا0/5آب آشامیدنی اوتیسا  مازندران220

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری،شرکت دیزین آب میامی،میامی/ 5آب معدنی میامی مازندران221

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری ،شرکت سبز نوا  ،ورسای /5 آب معدنی ورسای مازندران222

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری،شرکت کرانه وصال رهپویان،اسپینو / 5آب معدنی کرانه وصال مازندران223

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000لیتری ،واحد مال احمدی برند کلوور،کلوور/ 5آب آشامیدنی مازندران224

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000یتری،شرکت دیامنوند ،میوا0/5آب معدنی میوا مازندران225

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتریسن بی،شرکت جهان سو ،سن بی 0/5آب معدنی مازندران226

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،شرکت جواهرده رامسر ،جواهرده0/5آب معدنی جواهردهمازندران227

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،اب زالل طبیعت،رودان0.5آب معدنی هرمزگان228

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،چشمه طال،سالمت0.5آب معدنی هرمزگان229

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،شرکت ملس،ملس0.5آب معدنی هرمزگان230
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%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،شرکت هرمز لبن،نیلگون0.5آب معدنی هرمزگان231

%36.3-                        25,500                      20,000                           40,000 لیتری،نیک مهر عمرانی،یام یام0.5آب معدنی هرمزگان232

%36.2-                         70,200                    54,500                          110,000سفید کننده یک لیتری،کیمیاگران عرصه سالمت،ژنرال تکخوزستان233

%36.2-                         35,100                    27,500                          55,000 سی سی1500رعنا،شرکت آب معدنی گلستانه،آب معدنی گلستان234

%36.2-                        86,800                     71,070                        136,000،ساوین (ساوین) گرمی ،آمای جهان گستر یکتا700ماکارونی یزد 235

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری1/5سیلوانا،سیلوانا اروم،آذربایجان غربی236

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری1/5هیرما،اروم مروارید درخشان چی چست،آذربایجان غربی237

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری معمولی،پارس نوش ایلیا ،پروشا1.5آبمعدنی قم238

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 سی سی،سرچشمه نیلگون سی سخت ،سی سخت1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد239

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری،گوهر آب هرکیان ،گرند1/5گیالن240

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،اسپاروس کادوس،1/5گیالن241

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،جهان نوش ماسوله،1/5گیالن242

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،درفک البرز،1/5گیالن243

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،درفک گیالن،1/5گیالن244

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،سرچشمه،1/5گیالن245

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،شرکت آرسو خزر ایرانیان،1/5گیالن246

%36.2-                       38,300                     30,000                           060,000 لیتری،نام آور بهشیر،1/5گیالن247

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لبتری،شرکت پیوند هراز ،اتیسا1/5آب آشامیدنی اوتیسا  مازندران248

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000لیتری،شرکت دیزین آب میامی،میامی1/ 5آب معدنی میامی مازندران249

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری ،شرکت سبز نوا ،ورسای 1/5 آب معدنی ورسای مازندران250

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000لیتری،شرکت کرانه وصال رهپویان،اسپینو 1/5آب معدنی کرانه وصال مازندران251

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری ،واحد مال احمدی برند کلوور،کلوور1.5آب آشامیدنی مازندران252

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری،اب زالل طبیعت،رودان1.5آب معدنی هرمزگان253

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری،چشمه طال،سالمت1.5آب معدنی هرمزگان254

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری،شرکت ملس،ملس1.5آب معدنی هرمزگان255

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000 لیتری،شرکت  هرمز لبن،نیلگون1.5آب معدنی هرمزگان256

%36.2-                       38,300                     30,000                           60,000لیتری،نیک مهر عمرانی،یام یام1.5آب معدنی هرمزگان257

%36.0-                          19,200                      15,000                           030,000 سی سی،محبوب علی دهقان،500آب معدنی سیستان و بلوچستان258

%35.8-                        38,500                     30,190                           60,000 لیتری،پردیس شکوفه سبز آزما،حباب1.5آب معدنی قم259
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%35.6-                      225,400                   175,000                        350,000،شرکت گل به،گل به(کف شویی) لیتری 4مایع تمیز کننده اصفهان260

%35.6-                        219,000                   170,000                        340,000صابون پسته،تک کاج،آرپییزد 261

%35.6-                          90,200                     70,000                         140,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا1جرم گیر خراسان شمالی262

%35.5-                       329,100                   260,000                         0510,000 گرمی،افسانه افشار،900نی نبات زرد قلبی لرستان263

%35.3-                         25,900                     20,500                           40,000کیک ساده،شرکت پانیذ ماداکتو،پانیذلرستان264

%35.2-                      404,900                 319,957                        625,000سوسیس کوکتل دودی اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران265

%35.2-                       109,500                     85,000                         0169,000،جهان صادرات ،(غزال)نوار بهداشتی بالدار نازک خیلی بزرگ رویه مشبک پنبه ای اصفهان266

%35.0-                     487,600               385,307                        750,000سوسیس کوکتل پنیر اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران267

%34.8-                       260,900                   208,000                         0400,000رب،کد بانو،البرز268

%34.4-                      177,200                   140,000                        270,000سوسیس آلمانی،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 269

%34.3-                     762,600                   619,000                     1,159,900 گرمی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط450چای معطر بسته ای قزوین270

%34.3-                     762,600                   619,000                     1,159,900 گرمی بلوط،هستی آرین تامین،بلوط450چای سیاه هندوستان قزوین271

%34.2-                         79,000                     63,000                         120,000 گرمی240رعنا،صنایع غذایی عالیا گلستان،سس مایونز گلستان272

%34.1-                      430,200                339,957                       653,000سوسیس کوکتل دودی اطمینان توری،اطمینان،اطمینانتهران273

%34.1-                       513,000                405,307                       778,000سوسیس کوکتل پنیر اطمینان توری،اطمینان،اطمینانتهران274

%34.0-                        39,600                     31,000                           060,000 سی سی،شمشادنوش،1500بطری اصفهان275

%34.0-                        39,600                     31,000                           60,000پیوراستار،پیوراستار،پیوراستارسمنان276

%34.0-                            9,900                       7,800                           15,000کلمپه تکی ناز،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان277

%34.0-                         16,500                     13,000                           25,000 گرمی،محمد امین غرب،هاوین وارلی65کلوچه مغزدار کرمانشاه278

%34.0-                        39,600                     31,000                           60,000 خیمند چرام،دنا چشمه1905 سی سی،تعاونی 1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد279

%34.0-                        39,600                     31,000                           60,000 لیتری،شرکت گوارا نوش سوادکوه ،تولیپ1/5آب معدنی تولیپ مازندران280

%33.8-                     430,300                  340,000                        650,000با جعبه، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون% 90همبرگر ممتاز مازندران281

%33.8-                        25,500                      20,000                         38,500،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارسPET500آب معدنی  آذربایجان شرقی282

%33.6-                       212,500                   165,000                        320,000 لیتری معطر،شرکت گل به،گل به4مایع جوهرنمک اصفهان283

%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی گوشت،گلین،گلین70نودل تهران284

%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی سبزی،گلین،گلین70نودل تهران285

%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی کاری،گلین،گلین70نودل تهران286

%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی مرغ،گلین،گلین70نودل تهران287

%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی قارچ،گلین،گلین85نودل تهران288
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%33.5-                         39,900                     31,500                           60,000 گرمی پیتزا،گلین،گلین70نودل تهران289

%33.4-                      154,600                    120,000                        0232,000گرمی،جویا طب پاژ،330شامپو خراسان رضوی290

%33.3-                        73,400                     57,000                          110,000سفید کننده یک لیتری،شرکت بی نیاز بهداشت سپاهان،بینیازخوزستان291

%33.3-                        53,400                    43,000                           80,000استار300زمزم،زمزم،ماء الشعیر شیشهگلستان292

%33.2-                   1,171,200                 925,441                   1,753,000اطمینان،اطمینان،اطمینان% 80کالباس ژامبون گوشت تهران293

%33.1-                        43,500                     35,000                          065,000نمک یک کیلویی،پژمان کهزادی،لرستان294

%33.0-                         40,200                     31,500                           060,000 لیتری،زرنوش ونک سمیرم،1.5آب معدنی اصفهان295

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000آب معدنی یک ونیم لیتری،شرکت کوالک غرب ایالم،پرسیکاایالم 296

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000،شرکت کوالک غرب ایالم،پرسیکا500ccآب معدنی ایالم 297

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000،سیداس،سیداس500ccآب معدنی تهران298

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000سی سی 500اورانوس،نگین زردکوه کوهرنگ،آب معدنی چهارمحال و بختیاری299

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000 سی سی 1500اورانوس،نگین زردکوه کوهرنگ،آب معدنی چهارمحال و بختیاری300

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000سی سی 500قله،رنگین کمان چلگرد،آب معدنی چهارمحال و بختیاری301

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000 سی سی 1500قله،رنگین کمان چلگرد،آب معدنی چهارمحال و بختیاری302

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000سی سی 500کوهرنگ،سیرنگ کوهرنگ،آب معدنی چهارمحال و بختیاری303

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000 سی سی 1500کوهرنگ،سیرنگ کوهرنگ،آب معدنی چهارمحال و بختیاری304

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000سی سی 500ایالب،زاگرس بختیاری،آب معدنی چهارمحال و بختیاری305

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000 سی سی 1500ایالب،زاگرس بختیاری،آب معدنی چهارمحال و بختیاری306

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000سی سی 500بهنوش،بهنوش،آب معدنی چهارمحال و بختیاری307

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000 سی سی،کانی الوند کیمیا،کیمیا1500آب  معدنی کرمانشاه308

%33.0-                         40,200                     31,500                           60,000،ازمر(عزیز جراحی) سی سی،صنایع غذایی ازمر 1500آب معدنی کرمانشاه309

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 س سی،آب معدنی پریس نوشاب،آکواپرایم500آب معدنیکهگیلویه و بویراحمد310

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 سی سی،شهد طالیی دنا،سپیدار دنا ، وستن500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد311

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 سی سی،شهد طالیی دنا،سپیدار دنا ، وستن275آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد312

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 سی سی،آب نهر آریوبرزن،پیوار دنا500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد313

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 ستنگان،ساتراپ1705 سی سی،تعاونی 500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد314

%33.0-                        26,800                      21,000                           40,000 سی سی،سپیدار چشمه باجولی،دنا500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد315

%33.0-                         40,200                     31,500                           060,000 لیتری،کوالک آور سیاهکل،1/5گیالن316

%32.7-                         20,200                      16,000                           30,000مخملی،شیرین محصول،شادابآذربایجان شرقی317
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%32.5-                       404,100                319,323                         599,000سوسیس هاتداگ گوشت اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران318

%32.1-                    344,300                 272,031                        507,000سوسیس هات داگ مجاری اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران319

%32.0-                      122,400                     95,000                         180,000 گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا500مایع شیشه شور خراسان شمالی320

%31.9-                      163,400                  135,000                        240,000* گرم،نگین کاشت ایرانیان،900بسته بندی شکر لرستان321

%31.9-                       329,100                   260,000                       483,000سوپری ، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون% 60همبرگر مخصوص مازندران322

%31.8-                         40,900                     32,000                           60,000 سی سی،آرش نوش پارس چکاوک،یوالیف400آب معدنی کتابی یزد 323

%31.8-                         88,000                     70,150                         129,000سرکه سیب،دادفر،دادفرفارس324

%31.7-                     334,900                   260,000                         490,000مواد ضدعفونی کننده،کیمیاگران عرصه سالمت،اسناپلخوزستان325

%31.6-                        34,200                     27,000                           050,000 سی سی ،صنایع غذائی سامی فام قم،200نوشیدنی قم326

%31.6-                        34,200                     27,000                           50,000 گرمی،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 80کلمپه جفتی برشی کرمان327

%31.5-                     278,300                   230,000                        406,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،300نقل بادام لرستان328

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،باقی محمودی ،200دستمال  کردستان 329

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،جوان صنعت گل پری ،200دستمال  کردستان 330

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،غالب شیخ احمدی ،200دستمال  کردستان 331

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،بازرگانی نام آوران دیار گل ،200دستمال  کردستان 332

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،سایا سینتا ئه وین ،200دستمال  کردستان 333

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،تافگه سیال غرب ،200دستمال  کردستان 334

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،طلوع زریبار پاک ،200دستمال  کردستان 335

%31.3-                         72,100                     56,000                         0105,000 برگ ،درنا پر ایرن نوین ،200دستمال  کردستان 336

%31.3-                       115,400                      92,000                        168,000سس کتابی کچاپ،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانهقم337

%31.3-                       206,100                   160,000                         300,000 لیتری معمولی،شرکت گل به،گل به4مایع جوهرنمک اصفهان338

%31.3-                       151,900                    120,000                         221,000 گرمی،شیرین شهد یافته،شیرین شهد480بیسکوییت لرستان339

%31.1-                    1,120,100                  885,000                    1,625,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان90ژامبون مرغ گیالن340

%31.0-                         96,600                     75,000                         140,000 لیتری1رخش،اطلس شیمی ،سفید کننده عطری چهارمحال و بختیاری341

%31.0-                         96,600                     75,000                         140,000 لیتری1رخش،اطلس شیمی ،جرم گیر عطرى  چهارمحال و بختیاری342

%31.0-                     248,400                   198,000                        360,000 گرمی900رعنا،صنایع غذایی عالیا گلستان،سس مایونز گلستان343

%31.0-                       151,900                    120,000                         220,000 گرمی نیمه آماده، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون500فالفل مازندران344

%30.9-                          31,100                     25,000                          45,000،شرکت مه نوش آرتا،مه نوش300ccنوشابه اردبیل345

%30.8-                        74,700                     58,000                         108,000 برگ دوال100 برگ دوال،محمد حسین مهر علی زاده،دستمال کاغذی 100دستمال کاغذی کرمان346
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%30.7-                       116,400                      92,000                        168,000سرکه یک لیتری،شرکت کیمیا گستر سیکان،کیمیا گسترایالم 347

%30.6-                        24,300                      19,000                          35,000 سی سی،آب معدنی پریس نوشاب،آکواپرایم300آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد348

%30.5-                         60,500                     47,000                          87,000 برگی،سلولز سپید بجنورد،باما200دستمال کاغذی خراسان شمالی349

%30.4-                          16,000                     12,500                          23,000 سی سی ،امید حکاک،پاساژ500آب معدنی خوزستان350

%30.4-                     278,400                   220,000                         400,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی،تعاونی تولید موادغذایی 900بیسکویت پرتقالی ایالم 351

%30.4-                       696,100                   550,000                      1,000,000کلمپه جفتی برشی کارتن فانتزی،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان352

%30.4-                       38,300                     30,000                          2055,000 لیتری،آسیا دشت جنوب،1.5آب آشامیدنی خوزستان353

%30.4-                         59,200                     46,000                          85,000گرم معطر،شرکت گل به،گل به700مایع جوهرنمک اصفهان354

%30.3-                          20,900                     16,400                           30,000 سی سی،آب معدنی ته تی تاک،ا300ُآب معدنی کهگیلویه و بویراحمد355

%30.3-                       118,500                      92,000                         0170,000، شرکت نسترن ،Hiladyنواربهداشتی بالدار بزرگ اصفهان356

%30.0-                        105,000                    83,000                         150,000انرژی زا،شیالن گستر ماهان،داالسفارس357

%30.0-                       329,100                   260,000                        0470,000 گرمی،افسانه افشار،900سینی شاخه نبات زعفرانی لرستان358

%29.9-                       196,200                   155,000                        280,000کالباس مارتا،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 359

%29.8-                     133,300                  106,300                          190,000کنسرو قوطی لوبیا،پتراکو،پتراکوتهران360

%29.8-                         35,100                    27,500                           050,000سی سی،محبوب علی دهقان،1 500آب معدنی سیستان و بلوچستان361

%29.7-                      316,400                   250,000                        450,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی کنجدی،تعاونی تولید موادغذایی 900بیسکویت ایالم 362

%29.7-                      158,200                   125,000                        225,000همبرگرمخصوص،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 363

%29.7-                       112,500                     90,500                         160,000 لیتری،زمزم آبادان،زمزم1.5نوشابه خوزستان364

%29.6-                     538,400                  418,000                       765,000برگ اقتصادی شادمهر ،محمدحسن معدلی،شادمهر150 فارس365

%29.6-                         88,000                     70,800                         0125,000 لیتری ،ایران کوال،1.5نوشابه گاز دار سیستان و بلوچستان366

%29.6-                       105,600                     82,000                         0150,000سفره کاغذی،مارال اندیشان ماداکتو،لرستان367

%29.6-                         97,900                     76,000                         139,000 برگی،سلولز سپید بجنورد،باما300دستمال کاغذی خراسان شمالی368

%29.6-                          81,000                     64,000                         0115,000 لیتری،شرکت لبنی طاووس،1شیر پاستوریزه کم چرب لرستان369

%29.5-                    533,300                 421,420                       756,199ناگت مرغ خانواده،گوشتیران،گوشتیرانتهران370

%29.4-                      154,600                    120,000                         0219,000پد بهداشتی روزانه بزرگ لیدی کر ،جهان صادرات ،اصفهان371

%29.4-                       112,300                    87,200                         159,000،پلیکان(پلیکان)گرم ساده،جام پاک 750سفید کننده اصفهان372

%29.3-                        42,400                   33,500                           60,000 گرمی،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 100کلمپه جفتی برشی کرمان373

%29.3-                        28,300                     22,000                           40,000 ،بنفشه1128 برگ،تعاونی 100دستمال کاغذی کهگیلویه و بویراحمد374

%29.2-                        35,400                     28,000                           50,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی،تعاونی تولید موادغذایی 120بیسکویت کرم دار لوله ای ایالم 375
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%29.2-                       162,900                  126,500                        230,000برگی حجیم ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواز500  زنجان376

%29.2-                       800,000                  632,100                   1,129,258اطمینان،اطمینان،اطمینان% 80وکیوم ژامبون گوشتتهران377

%29.1-                     354,400                   280,000                         0500,000نی نبات زعفرانی یم کیلویی،افسانه افشار،لرستان378

%29.1-                         31,900                     25,000                          045,000 سی سی،محمد امین سینگله،1500آب آشامیدنی زرآب سیستان و بلوچستان379

%29.1-                         31,900                     25,000                          45,000 سی سی کتابی،آب معدنی پریس نوشاب،آکواپرایم200آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد380

%29.0-                      204,500                  163,000                       288,000 گرم،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه600سس مایونز شیشه قم381

%28.8-                   2,402,100              1,898,000                  3,375,000ژامبون نوروزی دودی میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن382

%28.8-                      295,400                233,405                        415,000سوسیس آلمانی گوشت اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران383

%28.8-                         39,900                     31,000                          56,000 برگی،سلولز سپید بجنورد،باما100دستمال کاغذی خراسان شمالی384

%28.6-                      167,800                  135,000                       0235,000  کیلو،پژمان کهزادی،1بسته بندی سویا لرستان385

%28.6-                    347,800                   270,000                       487,000صابون بادام،تک کاج،آرپییزد 386

%28.5-                        28,600                     22,600                           40,000 گرمی ساده ،بال تک آذر،بال تک آذر120کیک آذربایجان شرقی387

%28.4-                         89,500                     72,000                         125,000ماءالشعیر یک لیتری،شرکت گل پونه،خوش نوشاردبیل388

%28.4-                        35,800                     28,000                           050,000،(برند خوش نشان) سی سی،شرکت چشمه ساران کوثر سنو 1500آب آشامیدنی بسته بندی شده خراسان رضوی389

%28.4-                         17,900                      14,000                           25,000 سی سی ،شرکت البرز پلور،پلور250آب معدنی  پلور مازندران390

%28.2-                      231,800                   180,000                       323,000صابون انار،تک کاج،آرپییزد 391

%28.2-                     387,600                 300,933                        0540,000شوینده ،فومن پرتو شهاب،گیالن392

%28.2-                      272,100                   215,000                        0379,000تخته نبات زعفرانی یک کیلو،افسانه افشار،لرستان393

%28.2-                        35,900                    28,400                           50,000 گرمی،بال تک آذر،بال تک آذر100کلوچه آذربایجان شرقی394

%28.2-                       118,500                      92,000                        165,000پارول،پارول/نوار معمولی،سپید آردن لطیف قم395

%28.1-                         97,000                     78,000                        135,000زمزم،زمزم،ماء الشعیر شیشه یک لیتری استارگلستان396

%28.1-                   3,091,200               2,400,000                    4,300,000 لیتری20 لیتری،پاکشویان فالت البرز،مایع ظرفشویی20مایع ظرفشوییکرمان397

%28.0-                          10,800                       8,500                           15,000 امید تجارت زاگرس دره شهر، امید تجارت3793 گرمی،تعاونی تولید موادغذایی 50 بیسکویت سلفونی ایالم 398

%28.0-                    347,800                   270,000                       483,000شامپو ذغالی معمولی،تک کاج،آرپییزد 399

%28.0-                   1,081,500                854,516                   1,501,835وکیوم سوسیس چیلی ،آرزومان،آرزومانتهران400

%28.0-                      430,200                 334,000                       597,195،نایس(نایس )برگ پک نایلونی،پرندیس 900دستمال کاغذی اصفهان401

%27.7-                         50,600                     40,000                           070,000 سی سی ،صنایع غذائی سامی فام قم،200نکتار قم402

%27.7-                     379,700                   300,000                        525,000 گرمی، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون650کباب لقمه ظرفی مازندران403

%27.6-                 2,351,500              1,858,000                    3,250,000ژامبون نوروزی میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن404
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%27.6-                    376,300                   300,000                        520,000 کیلویی مایونز و فرانسوی،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه2سس دبه قم405

%27.6-                       115,900                      90,000                         160,000 ،بنفشه1128 برگ،تعاونی 300دستمال کاغذی کهگیلویه و بویراحمد406

%27.5-                         58,000                     45,000                           80,000گرم معمولی،شرکت گل به،گل به700مایع جوهرنمک اصفهان407

%27.5-                         97,900                     76,000                        135,000عددی ،آفرین ها،اوج25طرح سیصدبرگ اوج کیسه گیالن408

%27.4-                      360,600                   280,000                        497,000شامپو پسته،تک کاج،آرپییزد 409

%27.4-                     544,200                  430,000                        750,000، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون%70کباب لقمه مازندران410

%27.4-                        25,400                      21,000                          35,000بابونه،اهدا دارو،هوتیقزوین411

%27.4-                       103,500                     84,000                        142,600گرمی50پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر اویشنزنجان412

%27.4-                      417,600                  330,000                       575,000با جعبه، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریون% 60همبرگر مخصوص مازندران413

%27.4-                         79,900                     62,000                          0110,000دستمال کاغذی،مارال اندیشان ماداکتو،لرستان414

%27.3-                     283,400                   220,000                        390,000خمیردندان ذغالی،تک کاج،آرپییزد 415

%27.2-                        291,100                   230,000                         400,000 گرمی،شرکت ایالم آسا،آژین90کلوچه ایالم 416

%27.2-                         69,500                    56,400                         95,480گرمی160پاکالر،شرکت زرین گستر،جوش شرینزنجان417

%27.2-                  1,183,300                  935,000                    1,625,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان90ژامبون مرغ دودی  گیالن418

%27.1-                       115,900                      90,000                         0159,000،جهان صادرات ،(غزال)نوار بهداشتی بالدار نازک بزرگ رویه مشبک پنبه ای اصفهان419

%27.0-                 1,423,800               1,125,000                     1,950,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان90ژامبون گوشت گیالن420

%26.9-                         91,400                      71,000                         125,000 لیتری1رخش،اطلس شیمی ،سفید کننده  چهارمحال و بختیاری421

%26.9-                         91,400                      71,000                         125,000رخش،اطلس شیمی ،جرم گیر الیتری چهارمحال و بختیاری422

%26.8-                       182,900                   142,000                        250,000 لیتری،کیمیاگران عرصه سالمت،ژنرال تک4سفید کننده خوزستان423

%26.8-                       109,800                   88,300                         150,000نوشابه گازدار،رایا نوش،رایا نوشفارس424

%26.8-                     675,300               533,552                        922,000کالباس خشک دانمارکی اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران425

%26.7-                      185,500                  144,000                       253,000،نایس(نایس )برگ طالکوب،پرندیس 300دستمال اصفهان426

%26.7-                         22,000                     17,400                           30,000 گرمی،بال تک آذر،بال تک آذر60ویفر آذربایجان شرقی427

%26.7-                         22,000                     17,400                           30,000 گرمی  ساده،بال تک آذر،بال تک آذر100کیک آذربایجان شرقی428

%26.7-                      412,200                   320,000                        562,000صابون کوسه،تک کاج،آرپییزد 429

%26.6-                      360,600                   280,000                         491,000صابون ذغالی،تک کاج،آرپییزد 430

%26.5-                        110,200                  88,685                         150,000انرژی زا،برنتین،سومافارس431

%26.4-                       551,900                  440,000                        750,000زیتون شور معمولی،دادفر،دادفرفارس432

%26.4-                      360,600                   280,000                         490,000شامپو ذغالی رنگ شده،تک کاج،آرپییزد 433
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%26.3-                          22,100                     17,500                           30,000 گرم،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 50کلمپه جفتی برشی کرمان434

%26.3-                     331,600                  262,000                        0450,000نی نبات سفید فله ای یک کیلویی،افسانه افشار،لرستان435

%26.3-                        291,100                   230,000                        395,000 گرم،سیبون،سیبون800کنسرو رب گوجه گیالن436

%26.2-                        44,300                     35,000                           60,000 گرمی،محمد امین غرب،هاوین وارلی95کیک صبحانه دوقلو کرمانشاه437

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000 گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی45بسته بندی قورمه سبزی آذربایجان شرقی438

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000 گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی55بسته بندی ادویه ماکارونی آذربایجان شرقی439

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی55بسته بندی ادویه قیمه آذربایجان شرقی440

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی55بسته بندی ادویه گوشت چرخ کرده آذربایجان شرقی441

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی45بسته بندی ادویه غذا آذربایجان شرقی442

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000 گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی45بسته بندی ادویه پلو آذربایجان شرقی443

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000 گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی55بسته بندی ادویه پیتزا آذربایجان شرقی444

%26.1-                      133,100                    110,000                         180,000 گرمی،آذرچاشنی،آذرچاشنی55بسته بندی ادویه مرغآذربایجان شرقی445

%26.1-                      133,100                    110,000                         0180,000،آذرسجاد،0آذربایجان شرقی446

%26.0-                      154,600                    120,000                         0209,000نوار بهداشتی بالدار ضخیم بزرگ رویه پنبه خیلی نرم،جهان صادرات ،اصفهان447

%26.0-                         25,900                     20,500                          35,000 گرمی،بال تک آذر،بال تک آذر60کلوچه آذربایجان شرقی448

%25.9-                      790,500               624,637                    1,067,000کالباس خشک خانواده اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران449

%25.9-                      270,500                    210,000                       365,000 گرم900 گرم،پاکشویان فالت البرز،شامپو فرش 900شامپو فرش کرمان450

%25.7-                       167,100                   132,000                        225,000 درصد گوشت، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،آیاز30همبرگر قم451

%25.7-                       167,100                   132,000                        225,000 درصد گوشت، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،آیاز30کبابقم452

%25.7-                     341,700                   270,000                        0460,000 گرمی،افسانه افشار،900نی نبات سفید قلبی لرستان453

%25.6-                  1,033,600                  839,000                     1,390,000 گرمی بوط،هستی آرین تامین،بلوط450چای هل قزوین454

%25.6-                      966,800                   799,000                     1,299,000نهال جوان،نهال گستر جوان،نهال جوانسمنان455

%25.6-                      425,000                  330,000                        571,000،فلورا(فلورا)الیه،پرندیس 4قلو 8دستمال توالت اصفهان456

%25.5-                     238,300                    190,000                        320,000خیار شور ممتاز شیشه،دادفر،دادفرفارس457

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت محراب بهشت،دی دیاردبیل458

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت خوش نوش سبالن،پانااردبیل459

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت سرین سو مغان،سرین سواردبیل460

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت طبیعت کوهستان،عطشاردبیل461

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت مغان سو،مغان سواردبیل462
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%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت مه روز هروا،اردبیل463

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت پاک آّب سبالن،واتااردبیل464

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت نیر آب چشمه،اردبیل465

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آّبمعدنی یک و نیم لیتری،شرکت امیری،وین سواردبیل466

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری،شرکت تگرگ سهند،اس ام اس1.5آب معدتی آذربایجان شرقی467

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،شرکت آبوند تبریز،1.5آب معدتی آذربایجان شرقی468

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری،شرکت کوالک شرق،کوالک1.5آب معدتی آذربایجان شرقی469

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000،دماوند،دماوندcc 1500آب معدنی تهران470

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000آب معدنی،شرکت خوشگوار،خراسان رضوی471

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000،شرکت زمزم،1500آب آشامیدنی خراسان رضوی472

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،آب معدنی تک چشمه،تک چشمهفارس473

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،ایوان آب ،ایوان آب فارس474

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سارآب،سارآبفارس475

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،چیکان ،چیکان فارس476

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سپیتا ،سپیتا فارس477

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سوانا،سوانافارس478

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سی سان ،سی سان فارس479

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،مسکا،مسکافارس480

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،اکواالیف،اکواالیففارس481

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،پارس،پارسفارس482

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سپیدان چشمه،سپیدان چشمهفارس483

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،سپیدان ناژین،سپیدان ناژینفارس484

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،شش پیر،شش پیرفارس485

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،میشوان،میشوانفارس486

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000رام آب- 360رام آب،مینرال - 360آب معدنی،مینرال فارس487

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،ویوانت،ویوانتفارس488

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000آب معدنی،اسپیروز،اسپیروزفارس489

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000،اوتر(اوتر)آب معدنی،سفره سپیدان فارس490

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،اورامان ،1.5آب معدنی کردستان 491
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%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،شرکت بهداد سقز،1.5آب معدنی کردستان 492

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،ایرانیان آدین چهل چشمه ،1.5آب معدنی کردستان 493

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،کانی کاو کوساالن ،1.5آب معدنی کردستان 494

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،سیران یکتا دوشان،1.5آب معدنی کردستان 495

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 سی سی،آب معدنی پریس نوشاب،اکوا پرایم1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد496

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 سی سی،آب نهر آریوبرزن،پیوار دنا1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد497

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 ستنگان،ساتراپ1705 سی سی،تعاونی 1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد498

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 سی سی،آب معدنی ته تی تاک،ا1500ُآب معدنی کهگیلویه و بویراحمد499

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 سی سی،سپیدار چشمه باجولی،دنا1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد500

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 سی سی،شهد طالیی دنا،سپیدار دنا ، وستن1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد501

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 چویل چشمه میشی سی سخت،چویل دنا2536 سی سی،تعاونی 1500آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد502

%25.5-                        44,700                     35,000                           1/560,000زمزم،زمزم،آب معدنی گلستان503

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری،آسمانرود ویشکا،اوشیان1/5گیالن504

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،الماس مریم تالش،1/5گیالن505

%25.5-                        44,700                     35,000                           060,000 لیتری،آب معدنی مروارید زاگرس،1.5آب معدنی لرستان506

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری،شرکت نستله واترز ایرانیان ،نستله1/5آب معدنی نستله واترز ایرانیان مازندران507

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری،شرکت البرز پلور،پلور1/5آب معدنی پلور مازندران508

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000لیتری،شرکت دیامنوند ،میوا1/5آب معدنی میوا مازندران509

%25.5-                        44,700                     35,000                           60,000 لیتری سن بی،شرکت جهان سو ،سن بی 1/5آب معدنی مازندران510

%25.4-                       112,600                     89,000                         0151,000  لیتر،شرکت لبنی طاووس،1شیر پاستوریزه پرچرب لرستان511

%25.4-                         52,200                     42,000                           70,000،جوجو،جوجو330ccتهران512

%25.4-                        78,300                     63,000                         0105,000قوطی طعم دار ،دانژه آریا ،قزوین513

%25.4-                        78,300                     63,000                         0105,000قوطی کالسیک ،دانژه آریا ،قزوین514

%25.4-                      650,400                   505,000                       872,000برگ اقتصادی آدرمون،محمدحسن معدلی،آدرمون200 فارس515

%25.3-                       215,100                   167,000                       288,000،فلورا(فلورا)برگ کارتنی،پرندیس 500دستمال کاغذی اصفهان516

%25.3-                     384,000                303,405                        514,000سوسیس آلمانی اطمینان توری،اطمینان،اطمینانتهران517

%25.2-                     426,500                  340,000                        570,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین420زیتون سیاه با هسته تهران518

%25.2-                     426,500                  340,000                        570,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین500زیتون سبز با هسته تهران519

%25.0-                      614,700                   490,000                        820,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین500زیتون مغزدار تهران520
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%25.0-                  1,461,800               1,155,000                     1,950,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان90ژامبون گوشت دودی گیالن521

%25.0-                       405,000                   320,000                        540,000بسته بندی خرما،اکبر امیری،امیریکرمانشاه522

%25.0-                       405,000                   320,000                        540,000بسته بندی خرما،سید سعید میری،میریکرمانشاه523

%25.0-                       405,000                   320,000                        540,000بسته بندی خرما،آرش کریمی،کریمیکرمانشاه524

%24.9-                      165,300                  131,800                         220,000کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران525

%24.8-                       120,400                     96,000                         160,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی ،ایام 280مایونز فشاری مازندران526

%24.8-                       120,400                     96,000                         160,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی ،ایام 280مایونز فشاری مازندران527

%24.7-                      131,700                   105,000                        175,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 300کچاب تند موشکی مازندران528

%24.7-                      131,700                   105,000                        175,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 350کچاب خرسی مازندران529

%24.7-                      131,700                   105,000                        175,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 300کچاب تند موشکی مازندران530

%24.7-                      131,700                   105,000                        175,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 350کچاب خرسی مازندران531

%24.7-                      489,200                   390,000                        650,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین420زیتون سبز اسالیس تهران532

%24.7-                      451,600                  360,000                         600,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین500زیتون سبز بی هسته تهران533

%24.7-                    338,700                   270,000                        450,000خیار شور سوپر ویژه شیشه،دادفر،دادفرفارس534

%24.7-                      124,200                      99,000                        165,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 300کچاب شیرین  موشکی مازندران535

%24.7-                      124,200                      99,000                        165,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 300کچاب شیرین  موشکی مازندران536

%24.7-                       105,400                     84,000                         140,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 200سس فلفلی هات مازندران537

%24.7-                      124,300                    100,000                        165,000ماء الشعیر بطری یک و نیم لیتری،شرکت کوشاب غرب ایالم،هایسنسایالم 538

%24.6-                       132,000                   102,500                        175,000پارول،پارول/نوار مشبک،سپید آردن لطیف قم539

%24.6-                    335,700                   270,000                       0445,000کیلو،پژمان کهزادی،900بسته بندی لوبیا قرمزلرستان540

%24.5-                      113,300                     88,000                         150,000 گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا380مایع دست خراسان شمالی541

%24.5-                        27,800                     22,000                         36,800* گرمی،وحید آدینه،850بیسکوییت لرستان542

%24.4-                      627,200                   500,000                        830,000زیتون شور ممتاز،دادفر،دادفرفارس543

%24.4-                     225,300                  178,000                        298,000 لیتری،شرکت کیمیا گستر سیکان،کیمیا گستر3سرکه ایالم 544

%24.4-                         60,500                     47,000                           80,000 ،بنفشه1128 برگ،تعاونی 200دستمال کاغذی کهگیلویه و بویراحمد545

%24.3-                     476,700                  380,000                        630,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین500زیتون سیاه اسالیس تهران546

%24.3-                      439,000                  350,000                        580,000 گرمی،پذیرا نوش شیرین،پذیرا نوش شیرین500زیتون سیاه با هسته تهران547

%24.3-                       219,500                   175,000                         290,000سرکه سفید،دادفر،دادفرفارس548

%24.3-                       219,500                   175,000                         290,000سرکه قرمز،دادفر،دادفرفارس549
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%24.1-                      159,300                 126,983                         210,000کنسرو نخود فرنگی ،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران550

%24.1-                       117,600                   93,725                        155,000کنسرو خوراک بادمجان ،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران551

%24.1-                       121,400                    96,800                         160,000کنسرو لوبیا چیتی با درب ایزی اپن،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران552

%24.1-                         75,900                      60,000                          100,000کیک صبحانه،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی553

%24.1-                      189,800                   150,000                        250,000نوشیدنی عرق نسترن،دادفر،دادفرفارس554

%24.1-                      189,800                   150,000                        250,000نوشیدنی گالب،دادفر،دادفرفارس555

%24.1-                     227,800                   180,000                         300,000 گرم،صنایع غذایی چوبینه دره شهر سهامی خاص،چوبینه800بیسکویت ساده ایالم 556

%24.1-                       113,900                      90,000                         150,000همبرگر معمولی،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 557

%24.1-                     227,800                   180,000                         300,000 گرمی،شرکت ایالم آسا،آژین800بیسکویت ساده ایالم 558

%24.1-                     227,800                   180,000                         0300,000بیسکوییت فله ای هرکلیو،مصطفی حیدری،لرستان559

%24.1-                     144,300                    115,000                          190,000ترشیجات،آذوقه ،آذوقه فارس560

%24.0-                       150,400                    121,000                         198,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی170پودر پیاز کرمانشاه561

%24.0-                          19,000                      15,000                           25,000کیک ،سحر سلسله،سحرلرستان562

%24.0-                 2,318,400                1,800,000                    3,050,000 لیتری20 لیتری،پاکشویان فالت البرز،مایع دستشویی 20مایع دستشویی کرمان563

%23.9-                       106,500                    82,700                         0140,000نوار بهداشتی بالدار خیلی بزرگ رویه مشبک پنبه خیلی نرم،جهان صادرات ،اصفهان564

%23.8-                  1,618,700               1,279,000                    2,125,000کالباس ساالمی میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن565

%23.8-                  1,428,900                1,129,000                   1,875,000کالباس پپرونی میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن566

%23.7-                        53,400                    43,000                           070,000،شرکت عالیس،pet 320 ccماءالشعیر خراسان رضوی567

%23.7-                      259,400                   205,000                        0340,000تخته نبات سفید یک کیلو،افسانه افشار،لرستان568

%23.7-                          91,600                     75,000                         120,000 گرمی ماشینی،ولی اله خسروی،فافلین500پودر لباسشویی کرمانشاه569

%23.6-                  1,233,100                974,287                     1,615,000،آرزومان،آرزومان% 90سوسیس هاتداگ گوشت تهران570

%23.6-                       294,000                  243,000                       385,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،100بسته بندی زردچوبه لرستان571

%23.5-                        57,400                     47,000                          75,000 گرمی ،زاگرس ماکارون،زاگرس ماکارون500ماکارونی پیکولی لرستان572

%23.5-                         42,100                    33,000                          55,000 سی سی،آفرین عصاره طبیعت،توراند300آب معدنی خوزستان573

%23.3-                       230,100                  181,800                         0300,000 گرم جورهدیه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار جعبه سیستان و بلوچستان574

%23.3-                     565,700                 447,000                      737,500کالباس مارتادال میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن575

%23.2-                      260,200                   215,000                       339,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،75چیپس میوه لرستان576

%23.2-                  1,266,900                 1,010,000                     1,650,000 کیلویی مایونز و فرانسوی،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه8سس دبه قم577

%23.2-                      195,800                   152,000                        255,000 گرم900 گرم،پاکشویان فالت البرز،شامپو900شامپوکرمان578
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%23.2-                     786,400                621,387                     1,024,000کالباس خشک اطمینان،اطمینان،اطمینانتهران579

%23.1-                       215,200                   170,000                        280,000 گرمی،شرکت ایالم آسا،آژین700بیسکویت زبان ایالم 580

%23.1-                       164,000                  133,100                      213,360گرمی۸۰پاکالر،شرکت زرین گستر،ادویه فالفلزنجان581

%23.0-            167,804,900         147,950,000                0218,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز582

%23.0-                      122,400                     95,000                         0159,000،جهان صادرات ،(غزال_نوار بهداشتی بالدار نازک بزرگ رویه مشبک پنبه ای اصفهان583

%23.0-                        46,200                    36,500                           60,000 گرمی،بال تک آذر،بال تک آذر100ویفر آذربایجان شرقی584

%22.9-                         54,000                    42,700                           70,000،بانی پاتوق سوغاتی،بانی پاتوق سوغاتی...انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک و آذربایجان شرقی585

%22.8-                       150,500                    120,000                         0195,000ترشیجات،آریا دشت فارس ،فارس586

%22.8-                        38,600                     30,500                           50,000 گرم90تنگ صیاد،علیرضا اسماعیلی،کلوچه مغزدار چهارمحال و بختیاری587

%22.8-                      223,900                  178,500                         290,000لیتری پت  سفید،آسیاشور،طراوت3سرکه آذربایجان شرقی588

%22.8-                      223,900                  178,500                         290,000لیتری پت رنگی،آسیاشور،طراوت3سرکه آذربایجان شرقی589

%22.8-                  1,475,100                1,210,100                      01,910,000،بلبرینگ سازی ایرانیان،6021بلبرینگ آذربایجان شرقی590

%22.7-                        73,400                     57,000                           95,000گرم معمولی،شرکت گل به،گل به1000مایع جوهرنمک اصفهان591

%22.7-                         85,000                     66,000                          110,000عددی،آفرین ها،اوج40دویست برگ اوج کیسهگیالن592

%22.7-                      502,300                   390,000                        650,000دستمال کاغذی   اقتصادی،سلولز سپید بجنورد،باماخراسان شمالی593

%22.7-                         96,600                     75,000                         125,000،فلورا(فلورا)الیه حجیم شده،پرندیس 4قلو 2دستمال توالت اصفهان594

%22.7-                     386,400                   300,000                         500,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا4مایع شیشه شور خراسان شمالی595

%22.7-                 1,632,600                1,290,000                    2,112,500سوسیس هات داگ شکاری میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن596

%22.7-                        77,300                      60,000                          100,000گرم معطر،شرکت گل به،گل به1000مایع جوهرنمک اصفهان597

%22.6-                        38,700                   30,555                           50,000آب میوه نوشیدنی،نوین گل عسل،گل عسل آذربایجان شرقی598

%22.6-                      154,900                   128,000                         200,000* گرم ،نگین کاشت ایرانیان،650بسته بندی قند لرستان599

%22.5-                       155,000                  122,500                         200,000پاکزاد،نوشینه خوی،تتراپک یک لیتری/گلشنآذربایجان غربی600

%22.4-                   1,241,900                    990,000                     1,600,000 کیلویی کچاپ،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه8سس دبه قم601

%22.3-                      124,300                    100,000                         160,000چای کسیه ای ساده ومعطر ،شرکت بازرگانی تولیدی چای نیزه البرز ،نادعلی قزوین602

%22.2-                     459,800                 357,000                       591,285،نایس(نایس )برگ پک نایلونی،پرندیس 1000دستمال کاغذی اصفهان603

%22.2-                       992,200                 784,000                    1,275,000کراکف میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن604

%22.2-                      240,500                    190,000                        309,000* گرمی،امید دالوند،850بیسکوییت لرستان605

%22.2-                         50,600                    39,260                          65,000 گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا750سفید کننده خراسان شمالی606

%22.1-                       122,500                     95,100                       0157,300 عددی،پاکشو ،12 گرمی 1000گلرنگ سفید کننده  و ضدعفونی کننده سری خانه رویایی قزوین607
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%22.1-                  1,431,400                1,131,000                  1,837,500کالباس مرغ و قارچ میناسیان ،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن608

%22.1-                      448,000                 354,000                       575,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان40سوسیس آلمانی گیالن609

%22.1-                      993,500                  785,000                    1,275,000کالباس خشک میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن610

%22.1-                   1,987,000               1,570,000                    2,550,000کالباس لبرگیزه میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن611

%22.1-                    837,800                  662,000                    1,075,000سوسیس هات داگ ممتاز میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن612

%22.1-                     834,000                  659,000                     1,070,000سوسیس کوکتل ممتاز میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن613

%22.0-                      711,300                  562,000                        912,500کالباس لیونر میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن614

%22.0-                   1,072,000                 847,000                   1,375,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان80سوسیس کوکتل طالیی گیالن615

%22.0-                   1,072,000                 847,000                   1,375,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان80سوسیسهات داگ طالیی گیالن616

%22.0-                      916,300                  724,000                    1,175,000 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان55سوسیس کوکتل پنیر گیالن617

%22.0-                     497,400                  393,000                      637,500 درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان55سوسیس کوکتل گوشت گیالن618

%22.0-                      634,100                   501,000                        812,500  درصد میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیان55سوسیس کوکتل دودی گیالن619

%21.9-                      242,000                    200,000                         310,000عددی،شرکت کشت و صنعت خرمان،خرمان20چای سبز کیسه ای بسته لرستان620

%21.8-                       132,900                   105,000                         170,000انرژی زا،مائده طالیی،نارنیفارس621

%21.8-                       132,900                   105,000                         170,000آب میوه،مائده طالیی،نارنیفارس622

%21.7-                       105,700                     85,000                        135,000ماء الشعیر بطری یک لیتری،شرکت کوشاب غرب ایالم،هایسنسایالم 623

%21.7-                       105,700                     85,000                        135,000،سرماسنج،ماجوcc 1000ماء الشعیر تهران624

%21.7-                       105,700                     85,000                        0135,000،(ایستک  )ماء الشعیر  پت یک لیتری،آرا نوش خاورمیانه کردستان 625

%21.7-                       105,700                     85,000                        0135,000ماءالشعیر  پت یک لیتری،ژینا نوش روژ هه الت ،کردستان 626

%21.7-                    837,800                  662,000                     1,070,000سوسیس کوکتل بلغاری ممتاز میناسیان،چم چم  گوشت،میناسیانگیالن627

%21.6-                      391,800                  330,000                         500,000  یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانSC/CC60روغن لرستان628

%21.6-                      125,400                    100,000                         160,000لیته،دادفر،دادفرفارس629

%21.6-                     584,200                461,632                       745,000اطمینان،اطمینان،اطمینان% 60کالباس مرغ تهران630

%21.6-                          90,200                     70,000                         115,000 برگ دوالیه،تولیدی فتح المبین خوزستان،اردیبهشت100دستمال کاغذی خوزستان631

%21.6-                       100,400                     80,000                        128,000سس،دادفر،دادفرفارس632

%21.6-                       100,400                     80,000                        128,000سس مایونز،دادفر،دادفرفارس633

%21.5-                          51,000                    40,300                          65,000 گرمی مغزدار،بال تک آذر،بال تک آذر120کیک آذربایجان شرقی634

%21.5-                       179,000                  142,700                        228,000کنسرو لوبیا چیتی،کشت و صنعت روژین تاک،روژینکرمانشاه635

%21.5-                      128,800                    100,000                        164,000دستمال توالت،دستمال ایران،نیلوفرتهران636
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%21.5-                       193,200                   150,000                        246,000آ ب ث،کندر،آ ب ثسمنان637

%21.4-                       605,000                   500,000                        770,000 گرمی،تیمن،تیما20چای سفید قوطی گیالن638

%21.3-                        47,200                    38,000                           60,000 سی سی پت300 سی سی پت،زمزم مشهد،نوشابه 300نوشابه کرمان639

%21.2-                     307,300                  245,000                        390,000 گرم،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه900سس مایونز شیشه قم640

%21.0-                       188,000                   146,000                       238,000برگی ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواز600  زنجان641

%21.0-                        49,800                     39,000                          63,000 فانتزی طرح پاندا کونگفو کار ،پارس نوش ایلیا ،پروشاقم642

%21.0-                        49,800                     39,000                          63,000آب معدنی لوکس طرح کاج ،پارس نوش ایلیا ،پروشاقم643

%20.9-                      188,200                   150,000                       238,000،شرکت شیالنه،شیالنهE.O گرمی کیلکا با درب 180کنسروقزوین644

%20.9-                         94,900                     75,000                         0120,000 گرم،کشت و صنعت زمانکار،400ماست چکیده موسیر دار لرستان645

%20.9-                        63,300                      50,000                           80,000 سی سی انبه ، آناناس،تولیدی نیکی مهر قم ،یک و یک200نکتار قم646

Coffee mate660,000                        432,000                  522,700                      -20.8%،شرکت نستله،COFFEE-MATE Crmr Pouch 12X400g IRقزوین647

%20.8-                         19,800                    15,520                           25,000 سی سی،آب معدنی ته تی تاک،ا200ُآب معدنی کهگیلویه و بویراحمد648

%20.8-                       150,500                    120,000                          0190,000ترشیجات،سبحان برج خشت ،فارس649

%20.8-                       150,500                    120,000                          190,000رب،پارسان،پارسانفارس650

%20.8-                       150,500                    120,000                          190,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy openگرمی باقال با درب425کنسرو قزوین651

%20.7-                      194,400                   155,000                        245,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی  لوبیا قارچ با درب425کنسروقزوین652

%20.6-                          99,200                     77,000                         125,000 برگ200 برگ،تولیدی نان سمنگان سیرجان،دستمال کاغذی 200دستمال کاغذی کرمان653

%20.6-                        27,800                     22,000                          35,000 گرمی،شهاب شیرین شمال ،شاهپور75کلوچه نارگیلی مازندران654

%20.6-                      143,000                   113,000                         180,000چیپس همسان سلفونی در طعم های مختلف،کشت و صنعت نیک پارس،یامیقزوین655

%20.4-                       163,100                   130,000                        205,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 380سس ساالد فرانسوی مازندران656

%20.4-                        55,700                     44,000                           70,000سی سی،صنایع غذایی شیرین فام ،انیک200قم657

%20.4-                        111,500                    88,900                         140,000سس کچاب با ظرف خرسی شیرین،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران658

%20.3-                       113,900                     90,800                        143,000سس کچاب با ظرف خرسی تند،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران659

%20.3-                         51,800                    40,960                          065,000 لیتر،نوش رمان ترنج البرز،1  سی سی250البرز660

%20.3-                     183,300                   146,100                        230,000ترشی بندری گلچین خزر ،گلچین خزر،گلچین خزر مازندران661

%20.3-                         31,900                     25,000                           040,000لیتری،الماس مریم تالش،0/5گیالن662

%20.2-                         71,800                    56,700                            90,000توپوق خانواده،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی663

%20.2-                      175,600                   140,000                         220,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی لوبیا با درب380کنسرو قزوین664

%20.2-                      439,000                  350,000                        550,000 کیلویی کچاپ،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه2سس دبه قم665
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%20.2-                        47,900                    37,500                           060,000،شرکت عالیس،1500آب معدنی خراسان رضوی666

%20.1-                         55,900                     45,000                           070,000 گرمی،نشرکت نگین کاشت ایرانیان،150سویا لرستان667

%20.1-                     303,700                   240,000                        380,000 گرم،سیبون،سیبون180کنسرو خورشت قیمه گیالن668

%20.1-                     303,700                   240,000                        380,000 گرم،سیبون،سیبون180کنسرو قورمه گیالن669

%20.0-                          40,000                     31,600                           50,000 گرمی مغزدار،بال تک آذر،بال تک آذر100کیک آذربایجان شرقی670

%20.0-                       114,400                      92,000                        143,000،زمزم،زمزمcc 1500نوشابه تهران671

%20.0-                     639,300                   505,100                        799,000گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس مارتادال گیالن672

%20.0-                       196,100                 152,247                        245,000 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی شفاف آبی 450مایع دستشویی پریمکس زنجان673

%20.0-                       196,100                 152,247                        245,000 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی شفاف بنفش 450مایع دستشویی پریمکس زنجان674

%20.0-                       196,100                 152,247                        245,000 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی شفاف سبز 450مایع دستشویی پریمکس زنجان675

%20.0-                       196,100                 152,247                        245,000 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی شفاف مرجانی 450مایع دستشویی پریمکس زنجان676

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی قرمز،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان677

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی سبز،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان678

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی زیتونی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان679

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی بنفش،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان680

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی آبی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان681

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی گلبهی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی  450مایع دستشویی پریمکس صدفیزنجان682

%20.0-                      174,500                135,468                        218,000 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی صدفی میکس 450مایع دستشویی پریمکس زنجان683

%20.0-                       168,100                  134,000                         210,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 400سس فرانسوی پت مازندران684

%20.0-                       168,100                  134,000                         210,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 400سس هزارجزیره پت مازندران685

%19.9-                      312,200                248,903                        0390,000گرمی،مهرام ،680خیارشورممتازقزوین686

%19.9-                       132,900                   107,900                        166,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی105پودر فلفل قرمز لرستان687

%19.9-                       132,100                  107,250                        165,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی55پودر آویشن لرستان688

%19.9-                       132,100                  107,250                        165,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی95پودر پاپر یکا لرستان689

%19.9-                       132,100                   107,190                        165,000گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،تخم شربتیزنجان690

%19.9-                       128,100                   104,000                         160,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی85پودر لیمو عمانی لرستان691

%19.9-                      127,300                 103,350                         159,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی90پودر کاری لرستان692

%19.9-                      123,300                    100,100                        154,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی125پودر سیر لرستان693

%19.9-                        104,100                    84,500                         130,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی100پودر زردچوبه لرستان694
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%19.9-                          96,100                     78,000                         120,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی60پودر گلپر لرستان695

%19.9-                       192,200                   156,000                        240,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی95پودر زنجبیل لرستان696

%19.9-                      188,200                 152,750                       235,000 گرم،پایدار توسعه اغذیه حامی،حامی100پودر فلفل سیاه لرستان697

%19.8-                         52,100                    41,152                          065,000 لیتر،شیرین شهد شهران،1  سی سی250البرز698

%19.8-                         48,100                    38,000                           60,000 گرم85تنگ صیاد،علیرضا اسماعیلی،کیک چهارمحال و بختیاری699

%19.8-             108,259,400           95,450,000                135,000,000 اینچ50 اینچ،صنایع گلدیران،تلویزیون 50تلویزیون کرمان700

%19.7-                      417,600                  330,000                        520,000 گرم،سیبون،سیبون400کنسرو قیمه خانواده گیالن701

%19.7-                      417,600                  330,000                        520,000 گرم،سیبون،سیبون400کنسرو قورمه خانواده گیالن702

%19.7-                      253,100                    200,000                        315,000گرم،سیبون،سیبون180کنسرو  ماهی گیالن703

%19.6-                      168,800                 134,600                         210,000سس کچاپ،کشت و صنعت روژین تاک،روژینکرمانشاه704

%19.6-                          20,100                   15,893                           25,000بیسکویت چاشت،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی705

%19.6-                      156,800                   125,000                         195,000 گرمی،دادفر،دادفر680ترشی مخلوط فارس706

%19.6-                      156,800                   125,000                         195,000سس فرانسوی،کشت و صنعت روژین تاک،روژینکرمانشاه707

%19.6-                      152,800                   121,800                          190,000سس مایونز،کشت و صنعت روژین تاک،روژینکرمانشاه708

%19.6-                      546,900                  452,000                        680,000 گرمی،پارس زنبق،پارس زنبق500 چای داخلی ایرانی بسته بندی فارس709

%19.6-                        56,300                    44,500                           70,000سی سی سیب و موز و هلو،تولیدی نیکی مهر قم ،یک و یک200نکتار قم710

%19.5-                        68,400                     55,000                          85,000زوفا،آی نوش زنجان،نوشابهزنجان711

%19.4-                         28,200                   22,293                          35,000چوب شور،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی712

%19.4-                        120,900                    95,541                         150,000بیسکویت پذیرایی فامیلی شکری،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی713

%19.4-                      241,800                  191,083                         300,000بیسکویت پذیرایی کنجدی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی714

%19.4-                       201,500                 159,236                        250,000بیسکویت شکالتی فینگر،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی715

%19.4-                      282,100                   219,000                        350,000گلخند بهداشت ،نارسیس -پوشک بچه،شرکت مامطیر سلولز مازندران716

%19.4-                      225,700               178,344                        280,000بیسکویت پذیرایی خانواده،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی717

%19.3-                         24,200                      19,150                           30,000 گرمی ساده،بال تک آذر،بال تک آذر60کیک آذربایجان شرقی718

%19.3-                         24,200                      19,150                           30,000 گرمی مغزدار،بال تک آذر،بال تک آذر60کیک آذربایجان شرقی719

%19.3-                         24,200                     19,108                           30,000بیسکویت مغزدار چهار گوش،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی720

%19.3-                         24,200                     19,108                           30,000کوکی شیرینی بزرگ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی721

%19.3-                         24,200                     19,108                           30,000مارشمالو ترافلدار،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی722

%19.3-                         79,900                     62,000                            99,000جرمگیر،پاک گستر هیرکان،نوین ویژنگلستان723
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%19.3-                      807,600                 638,100                     1,000,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک هلندی گیالن724

%19.2-                 2,378,000               2,003,009                 2,944,133 لیتری فلزی  ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی725

%19.2-                         20,200                    15,924                           25,000کوکی شیرینی رویال،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی726

%19.2-                    335,400                  265,000                        415,000سوسیس هات داگ،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 727

%19.2-                      127,300                  104,230                       157,500 گرمی ماشینی،پروانه تجارت قصر شیرین،ادل وایز500پودر لباسشویی کرمانشاه728

%19.2-                       181,900                   145,000                        225,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو ماهی ساردین   مازندران729

%19.1-                       174,000                138,674                         215,000ترشی   مخلوط گلچین خزر،گلچین خزر،گلچین خزر مازندران730

%19.0-                       170,000                  135,500                         210,000ترشی هفت بیجار  گلچین خزر ،گلچین خزر،گلچین خزر مازندران731

%19.0-                       170,000                  135,500                         210,000ترشی شور مخلوط گلچین خزر ،گلچین خزر،گلچین خزر مازندران732

%19.0-                      202,500                   160,000                        250,000گرم،صنایع غذایی چوبینه دره شهر سهامی خاص،چوبینه700بیسکویت ساده ایالم 733

%19.0-                      904,400                  714,600                    1,116,300گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک مرغ گیالن734

%19.0-                     225,300                  178,000                       278,000 لیتری پت،شرکت کیمیا گستر سیکان،کیمیا گستر3سرکه ایالم 735

%18.9-                      316,400                   250,000                        0390,000 گرمی،افسانه افشار،900سینی شاخه نبات سفید لرستان736

%18.8-                        48,700                    38,500                           60,000،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی ( گرم100) عددی 6کلمپه کرمان737

%18.7-                       998,900                 789,300                    1,229,400 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک مرغ ویژه گیالن738

%18.7-                   1,008,900                  797,200                    1,241,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک ساده گیالن739

%18.7-                         87,000                     70,000                         0107,000 گرمی،نشرکت نگین کاشت ایرانیان،250سویا لرستان740

%18.7-                       309,100                   240,000                        380,000 لیتری۴رخش،اطلس شیمی ،سفیدکننده عطری چهارمحال و بختیاری741

%18.7-                       309,100                   240,000                        380,000 لیتری۴رخش،اطلس شیمی ،جرم گیر عطریچهارمحال و بختیاری742

%18.6-                         17,900                      14,000                           22,000آب آشامیدنی لیوانی،دزگوار،دزگوارخوزستان743

%18.6-                       130,200                  102,870                         160,000سی سی،شرکت نام آوران  فدک شمال،فانوش 280آب کیوه مازندران744

%18.6-                      253,100                    200,000                         311,000 گرم،سیبون،سیبون400کنسرو سبزی سرخ شده گیالن745

%18.6-                    533,400                  429,060                       655,000 گرمی،سبز بهار فارس،سبز بهار900لپه آذرشهری فارس746

%18.5-                   1,104,200                 872,500                   1,355,600 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک مرغ و قارچ گیالن747

%18.5-                      263,100                 215,820                       0323,000،بهران فیلتر،407پژو- (المنتی) H30 CROSSدانگ فنگ -(هالوژنی) کوتاه 206فیلتر روغن پژو خراسان رضوی748

0نیسان آلتیما،بهران فیلتر، - Jukeنیسان - هایما  - H220-H230برلیانس - مورانو  - J3 , J5جک توجوی  - C30وولکس - کاپرا  - B2000مزدا - ون دلیکا کاسپین - BYD S6 F3-سرانزا-سافاری-رونیز- ماکسیما-فیلترروغن نیسان پیکاپخراسان رضوی749 450,000                        300,840                 366,700                     -18.5%

%18.5-                         81,500                     65,000                          100,000 گرمی،آسیاشور،طراوت180آبلیموی آذربایجان شرقی750

%18.5-                         81,500                     65,000                          100,000لیتری دبه ای سفید،آسیاشور،طراوت5.سرکه آذربایجان شرقی751

%18.5-                         81,500                     65,000                          100,000لیتری دبه ای رنگی،آسیاشور،طراوت5.سرکه آذربایجان شرقی752
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%18.5-                    1,122,100                 886,600                  1,376,800 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک مرغ و قارچ پرسی گیالن753

%18.5-                  1,139,800                   900,600                    1,398,100 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس گوشت و قارچ گیالن754

%18.4-                     447,800               367,330                        0549,000،بهران فیلتر،Premier J9فیلتر روغن مینی بوس کارسان خراسان رضوی755

%18.4-                      593,900                487,230                       0728,000فیلتر روغن فوتون،بهران فیلتر،خراسان رضوی756

%18.4-                         97,900                     76,000                         120,000 برگ دوالیه،محمدحسین قانع بر،آرشام100دستمال کاغذی یزد 757

%18.4-                     555,600                 455,810                        0681,000 دیزلی،بهران فیلتر،2800وانت زامیاد  - JAC1040فیلتر روغن کامیونت خراسان رضوی758

%18.4-                  1,172,300                  926,300                  1,436,800 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ژامبون مرغ گیالن759

%18.4-                     543,400                 445,810                       0666,000،بهران فیلتر،106-108-110-فیلتر روغن کامیونت کاویان خراسان رضوی760

%18.4-                      429,200                 352,070                        0526,000،بهران فیلتر،3فیلتر روغن مزدا خراسان رضوی761

%18.4-                      818,500                 671,440                     01,003,000فیلتر روغن مینی بوس هیوندای ،بهران فیلتر،خراسان رضوی762

%18.4-                     482,300                395,670                         0591,000،بهران فیلتر،(شاسی بلند) JAC S5فیلتر روغن خراسان رضوی763

%18.4-                     435,800                357,520                       0534,000،بهران فیلتر،BY PASSفیلتر روغن مینی بوس هیوندای خراسان رضوی764

%18.4-                    1,190,000                  940,300                    1,458,100 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس ژامبون مرغ پرسی گیالن765

%18.4-                  2,611,800               2,200,000                    3,200,000 خاور میانه ،هیوندای ،پترو صنعت روانکار( لیتری4)    SL10W40روغن موتور یزد 766

0 ،بهران فیلتر،Wingle5- اپتیما - اکسنت - i20-i30-ix35- ولستر - YFسوناتا -االنترا- 2400سوناتا  - 2700سانتافه- سراتو- توسان - اسپرتیج - آوانته - فیلتر روغن هیوندائی ورنا خراسان رضوی767 586,000                       392,400                 478,300                    -18.4%

%18.4-                     431,800                354,250                        0529,000 جدید فلزی،بهران فیلتر،911فیلتر روغن بنز خراسان رضوی768

%18.4-                    374,700                307,380                        0459,000رنو جدید،بهران فیلتر، - 5فیلتر روغن رنو خراسان رضوی769

%18.4-                     859,700                 705,230                    01,053,000،بهران فیلتر،M1929 - M2631 - M2642آمیکو  - HOWOفیلتر روغن خراسان رضوی770

%18.4-                     645,800                 529,740                         0791,000،بهران فیلتر،M11فیلتر روغن کامیونت آمیکو خراسان رضوی771

%18.3-                      175,600                   140,000                         215,000سس هزار جزیره ایام ،شرکت رز طالیی،ایام مازندران772

%18.3-                      175,600                   140,000                         215,000سس هزار جزیره ایام ،شرکت رز طالیی،ایام مازندران773

%18.3-                       110,300                    85,600                        135,000 برگی ساده ،نگین مهر ابهر،پر پرواز300(نایلونی) زنجان774

%18.3-                  1,287,200                1,017,100                   1,574,600 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350 (اسموکی)کالباس خشک دودی گیالن775

%18.2-                    733,300                579,382                        897,000اطمینان،اطمینان،اطمینان% 90کالباس ژامبون مرغ تهران776

%18.1-                  1,369,600              1,082,200                   1,673,000 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس استیک مرغ تنوری گیالن777

%18.1-                      156,800                   125,000                         0191,400کنسرو لوبیا چیتی،پارسیان زاگرس ،لرستان778

%18.1-                      127,800                    101,000                        0156,000ماست پاستوریزه کم چرب،شرکت لبنی طاووس،لرستان779

%18.1-                       109,800                    85,220                        134,000برگ آدرمون،محمدحسن معدلی،آدرمون300 فارس780

%18.0-                      180,300                   140,000                         220,000مایع ظرفشویی،عبدالرحمان جراح،تلکا وارکانگلستان781
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%18.0-                  1,450,800              1,146,300                    1,770,100گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس خشک مخصوص پرسی گیالن782

%18.0-                           8,200                       6,500                            10,000بیسکویت تکرو،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی783

%18.0-                      928,800                 733,909                     1,132,110 گرمی،آرزومان،آرزومان500کوکتل پنیر  توری تهران784

%17.8-                     437,100                 358,610                       0532,000،بهران فیلتر،2700پرادو -2700هایلوکس - 2700فیلترروغن تویوتا لندکروز خراسان رضوی785

%17.8-                 1,663,400             1,314,300                   2,024,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350 (ژامبون)کالباس خشک ممتازگیالن786

%17.8-                   1,681,100             1,328,300                   2,045,800 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350پرسی  (ژامبون)کالباس خشک ممتازگیالن787

%17.8-                      127,400                  103,400                       154,980گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،سیاه دانهزنجان788

%17.8-                     789,300                647,460                         0960,000،بهران فیلتر،M6فیلتر روغن کامیونت آمیکو خراسان رضوی789

%17.8-                     498,300                 408,750                        0606,000فیلترروغن دوو سی یلو،بهران فیلتر،خراسان رضوی790

%17.8-                      504,900                  414,200                        0614,000فیلترروغن ماتیز،بهران فیلتر،خراسان رضوی791

%17.8-                      407,900               334,630                        0496,000لنسر،بهران فیلتر،- گاالنت - 1600فیلترفیلترروغن مزدا خراسان رضوی792

%17.8-                      164,500                   130,000                         200,000 گرم،صنایع غذایی چوبینه دره شهر سهامی خاص،چوبینه600بیسکویت ساده ایالم 793

%17.7-                      687,000               578,653                     835,252 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی794

%17.7-                 1,798,300               1,420,900                    2,186,000 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس فیله بوقلمونگیالن795

%17.7-                       100,400                     80,000                         122,000 گرمی350رعنا،صنایع غذایی عالیا گلستان،سس کچاپ گلستان796

%17.7-                     263,400                    210,000                        320,000 گرمی ،شرکت فدلک،پولک180تن ماهی خوزستان797

%17.7-                 1,876,500             1,482,700                   2,279,600 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس ژیگو گیالن798

%17.7-                         74,100                   57,550                            90,000-محصوالت شوینده،پاک پرج،خوزستان799

%17.6-                      626,000                  486,000                        760,000عددی،آفرین ها،الرژ6اقتصادی اوج ده تایی کیسهگیالن800

%17.6-                      626,000                  486,000                        760,000،نگین مهر ابهر،پر پرواز(20*17) تایی  10خانواده زنجان801

%17.6-                        85,500                    66,400                        103,800برگ آدرمون،محمدحسن معدلی،آدرمون200 فارس802

%17.6-                        111,200                    89,500                        0135,000پت طعم دار ،دانژه آریا ،قزوین803

%17.6-                  1,977,600              1,562,600                    2,400,600گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس بیکن گوشت و مرغ الیه الیه گیالن804

%17.6-                   1,992,400             1,574,300                   2,418,300 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس پپرونی دودی گیالن805

%17.6-                 2,044,700              1,615,600                   2,480,900،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس استیک بوقلمون تنوری گیالن806

%17.6-                 2,044,700              1,615,600                   02,480,900،کامپوره خزر،350کالباس استیک بوقلمون تنوری گیالن807

%17.5-                        53,600                     42,000                          65,000آب معدنی فانتزی طرح گربه کیتی ،پارس نوش ایلیا ،پروشاقم808

%17.5-                        53,600                     42,000                          65,000آب معدنی فانتزی طرح گالنی،پارس نوش ایلیا ،پروشاقم809

%17.5-                         16,500                     13,000                           20,000گرمی دویی پک ،تولیدی نیکی مهر قم ،بادبان140قم810
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%17.4-                  2,390,300             1,888,700                   2,894,600گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس ساالمی گیالن811

%17.4-                        118,100                     95,000                        143,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس1500(زمزم   ) -  PETنوشابه آذربایجان شرقی812

%17.4-                      297,400                  235,000                        0360,000 گرمی،افسانه افشار،900تخته نبات زعفرانی لرستان813

%17.4-                       991,800                  770,000                      1,200,000 لیتری ،ماهان صنعت شیمی ایرانیان،ماهان صنعت شیمی ایرانیان10مایع دستشویی قزوین814

%17.3-                  2,591,700             2,047,800                  3,135,500گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس سوجوک گیالن815

%17.3-                  2,685,000               2,121,500                   3,247,100گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس استیک گوشت تنوریگیالن816

%17.3-                      128,200                     99,500                        155,000عددی ،آفرین ها،اوج25 سیصدبرگ اوج کیسه گیالن817

%17.3-                 2,796,300              2,209,500                  3,380,400گرمی،کامپوره خزر،کامپوره350کالباس ساالمی پنیردار گیالن818

%17.2-                      136,600                  108,916                        165,000کنسرو نخود آبگوشتی ،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران819

%17.2-                        82,800                    65,400                          100,000ویفر،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی820

%17.2-                      318,900                  252,000                       0385,000نبات شاخه زعفرانی  یک کیلو،افسانه افشار،لرستان821

%17.1-                      124,400                     99,180                         150,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی موشکی 275سس انار مازندران822

%17.1-                   1,149,500                   950,000                   1,386,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،400بادام لرستان823

%17.0-                      747,000                  580,000                          0900,000 لیتری،جویا طب پاژ،4مایع دستشویی خراسان رضوی824

%16.9-                         82,900                   67,280                           99,800گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر زرد چوبهزنجان825

Nescafe 3 in 1820,000                        563,000                  681,200                      -16.9%،شرکت نستله،NESCAFE  3in1 Intenso12(20x19.3g) IRقزوین826

Nescafe 3 in 1820,000                        563,000                  681,200                      -16.9%،شرکت نستله،NESCAFE  3in1 Creamy12(20x18g) IRقزوین827

%16.9-                     565,300                454,720                        680,000 گرمی،سبز بهار فارس،سبز بهار900لوبیا چیتی فارس828

%16.9-                          29,100                     23,000                          35,000کیک ،شرکت زرین ظفر،زرین ظفرلرستان829

%16.8-                       120,600                     97,000                        0145,000ماالشعیر پت کالسیک بلک ،دانژه آریا ،قزوین830

%16.8-                      998,200                  775,000                      1,200,000 کیلوگرمی،ماهان صنعت شیمی ایرانیان،ماهان صنعت شیمی ایرانیان10مایع ظرفشویی قزوین831

%16.8-           204,666,400         180,450,000               246,000,000یخچال ساید،صنایع گلدیران،یخچال سایدکرمان832

%16.7-                        101,600                      81,000                         122,000 گرم،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانه210سس مایونز شیشه قم833

%16.7-                      623,100                492,367                       748,000اطمینان،اطمینان،اطمینان% 60کالباس قارچ و مرغ تهران834

%16.7-                         65,000                     50,500                          78,000 میرمحمدی،ساباط  برگ دوالیه،سید حسین100دستمال کاغذی یزد 835

%16.6-                     283,400                   220,000                        340,000 لیتری۴رخش،اطلس شیمی ،سفید کننده چهارمحال و بختیاری836

%16.6-                     283,400                   220,000                        340,000 لیتری ۴رخش،اطلس شیمی ،جرم گیرچهارمحال و بختیاری837

%16.6-                      496,100                   410,000                        595,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،900عدس لرستان838

%16.6-                  1,973,100             1,559,052                 2,366,055سوسیس کبابی ،آرزومان،آرزومانتهران839
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%16.6-                      499,600                394,750                       599,083،آرزومان،آرزومان% 40سوسیس آلمانی تهران840

%16.6-                      612,300                  492,500                       734,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900لوبیا پلو درشت فارس841

%16.6-                 1,258,400                994,287                  1,508,257توری،آرزومان،آرزومان%  90سوسیس هاتداگ گوشت تهران842

%16.5-                  2,151,400              1,699,913                 2,577,982ژامبون نوروزی گوشت ،آرزومان،آرزومانتهران843

%16.5-                  1,964,600           1,552,333                 2,354,128ژامبون فیله گوشت ،آرزومان،آرزومانتهران844

%16.5-                    1,901,900             1,502,731                  2,278,899کالباس باربیکیو ،آرزومان،آرزومانتهران845

%16.5-                       250,900                    200,000                      0300,586 گرمی،پارسیان زاگرس ،180تن ماهی لرستان846

%16.5-                     588,300                464,850                      704,626 گرمی،گوشتیران،گوشتیران450ناگت مرغ ستاره ای تهران847

%16.5-                      208,800                   165,000                        250,000 گرمی،شرکت ایالم آسا،آژین600بیسکویت تینا ایالم 848

%16.5-                      605,400                478,350                      724,671 گرمی،گوشتیران،گوشتیران450پاپ چیکن تهران849

%16.4-                  1,806,200             1,427,180                  2,161,468سوسیس شکاری،آرزومان،آرزومانتهران850

%16.4-                      562,100                 444,150                     672,584 گرمی،گوشتیران،گوشتیران450ناگت تهران851

%16.4-                    2,111,000            1,667,982                 2,525,688ژامبون مخصوص،آرزومان،آرزومانتهران852

%16.4-                   1,210,800                 956,716                 1,448,624کالباس ژامبون نوروزی مرغ ،آرزومان،آرزومانتهران853

%16.4-                      753,100                  595,050                        900,917،آرزومان،آرزومان% 55سوسیس کوکتل تهران854

%16.4-                 1,234,800                975,669                  1,477,064،آرزومان،آرزومان% 60کالباس خشک تهران855

%16.4-                      903,500                  713,909                  1,080,734کوکتل پنیر ،آرزومان،آرزومانتهران856

%16.4-                  1,304,500             1,098,798                  1,560,349 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1روغن آذربایجان غربی857

%16.4-                    1,020,900                806,628                     1,221,101سوسیس هاتداگ گودا ،آرزومان،آرزومانتهران858

%16.4-                   1,999,700             1,580,052                 2,391,743سوسیس کبابی  توری،آرزومان،آرزومانتهران859

%16.4-                     238,300                    190,000                        285,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو مرغ میرو مازندران860

%16.4-                      326,100                   260,000                        390,000رب،دادفر،دادفرفارس861

%16.4-                      326,100                   260,000                        390,000 گرمی،شاپرک،شاپرک810رب فارس862

%16.4-                      326,100                   260,000                        390,000 گرمی،یکا بس،یکا بس810رب فارس863

%16.4-                    1,080,100                853,419                  1,291,743،آرزومان،آرزومان%90ژامبون مرغ تهران864

%16.4-                  1,138,400                958,934                 1,361,373 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی865

%16.4-                  1,423,900             1,125,063                  1,702,752ژامبون ژیگو گوشت و مرغ ،آرزومان،آرزومانتهران866

%16.4-                     753,400                595,318                        900,917کوکتل دودی ،آرزومان،آرزومانتهران867

%16.4-                      225,800                   180,000                        270,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 260سس ایتالیایی مازندران868
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%16.3-                      995,400                786,516                    1,189,908سوسیس چیلی ،آرزومان،آرزومانتهران869

%16.3-                       902,800                713,330                   1,078,899،آرزومان،آرزومان% 60کالباس قارچ و مرغ تهران870

%16.3-                      262,800                   204,000                        314,000مایع سفیدکننده،عبدالرحمان جراح،تلکا وارکانگلستان871

%16.3-                      502,300                   390,000                         600,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا10جرم گیر خراسان شمالی872

%16.3-                        33,500                    26,980                           040,000 سی سی ،ایران کوال،280نوشابه گاز دار  سیستان و بلوچستان873

%16.3-                        201,000                  160,230                        240,000کنسرو لوبیاچیتی باقارچ ،به ساز غذای زاگرس،اوکادوکرمانشاه874

%16.2-                     435,600                  360,000                        520,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،100بسته بندی فلفل لرستان875

Nescafe 3 in 1740,000                        513,000                  620,700                      -16.1%،شرکت نستله،NESCAFE  3in1 Classic12(20x20g) IRقزوین876

%16.1-                  1,046,200                826,628                  1,246,789توری،آرزومان،آرزومان%  60سوسیس هاتداگ گودا تهران877

%16.1-                   1,090,300                918,364                    1,299,081 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی878

%16.1-             149,408,200         131,730,000                178,000,000یخچال فریزر،صنایع گلدیران،یخچال فریزرکرمان879

%16.1-                      928,800                 733,909                   1,106,422کوکتل پنیر  توری،آرزومان،آرزومانتهران880

%16.0-                   1,020,700                 806,516                   1,215,596سوسیس چیلی  توری،آرزومان،آرزومانتهران881

%16.0-                  2,057,900             1,626,052                  2,450,459وکیوم سوسیس  کبابی ،آرزومان،آرزومانتهران882

%16.0-                  2,245,900           1,774,566                 2,674,312وکیوم ژامبون فیله گوشت ،آرزومان،آرزومانتهران883

%16.0-                  1,315,300             1,039,287                  1,566,055،آرزومان،آرزومان% 90وکیوم سوسیس هاتداگ گوشت تهران884

Coffee mate340,000                        236,000                  285,600                     -16.0%،شرکت نستله،COFFEE-MATE Crmr Pouch 12X200g IRقزوین885

%16.0-                       121,800                     98,000                        0145,000 لیتری،سیرنگ،1/5نوشابه اشی مشی گیالن886

%16.0-                      186,500                148,676                        222,000 گرم،آشینه،آشینه400سس فرانسوی فشاری اصفهان887

%16.0-                  2,405,600              1,900,780                 2,863,303وکیوم ژامبون مخصوص،آرزومان،آرزومانتهران888

%15.9-                 4,958,900            4,176,965                  5,899,640 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول5آذربایجان غربی889

%15.9-                      526,200                 415,750                     625,688توری ،آرزومان،آرزومان%  40سوسیس آلمانی تهران890

%15.9-                        87,700                     68,100                        104,250 برگ200 برگ،رزنازشهربابک،دستمال کاغذی 200دستمال کاغذی کرمان891

%15.9-                     779,700                  616,050                       926,606توری،آرزومان،آرزومان% 55سوسیس کوکتل تهران892

%15.8-                      244,100                  194,600                         290,000لیتری دبه ای سفید،آسیاشور،طراوت3سرکه آذربایجان شرقی893

%15.8-                      244,100                  194,600                         290,000لیتری دبه ای رنگی،آسیاشور،طراوت3سرکه آذربایجان شرقی894

%15.8-                      780,000                 616,318                       926,606کوکتل دودی  توری،آرزومان،آرزومانتهران895

%15.8-                        78,300                     63,000                           93,000 گرم200تهلیجان،شرکت آویشن،سویا چهارمحال و بختیاری896

%15.8-                      899,200                757,421                  1,067,628 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی897
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%15.8-                       109,500                     85,000                         130,000 گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا500مایع ظرف خراسان شمالی898

%15.8-                      282,200                  225,000                       335,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو  زیتون  میروتن  مازندران899

%15.7-                      822,600                692,888                     976,288 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی900

NESCAFE RED MUG560,000                        390,000                   471,900                      -15.7%،شرکت نستله،NESCAFE RED MUG Pouch Coffee 12x100g IRقزوین901

%15.7-                  1,649,800             1,303,569                  1,957,798وکیوم ژامبون ژیگو گوشت و مرغ ،آرزومان،آرزومانتهران902

%15.7-                      645,100                  518,900                       765,500 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900لوبیا چیتی فارس903

%15.7-                        112,100                     87,000                        133,000دوقلو ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان904

%15.7-                      185,500                  144,000                         0220,000 گرمی،نسیم سالمت شمیم پارسیان،500مایع دستشویی پمپی خراسان رضوی905

%15.7-                  1,414,200             1,117,388                  1,677,064وکیوم کالباس ژامبون نوروزی مرغ ،آرزومان،آرزومانتهران906

%15.7-                        101,200                     80,000                         120,000 میلی لیتر،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک900شیر پاکتی لرستان907

%15.6-                      253,100                    200,000                         0300,000خرده نبات زعفرانی یک کیلویی،افسانه افشار،لرستان908

%15.6-                     379,700                   300,000                        450,000کالباس خشک،شرکت بهتام نوین،فرآورده های پروتئینیایالم 909

%15.6-                       151,900                    120,000                         180,000 گرم،صنایع غذایی چوبینه دره شهر سهامی خاص،چوبینه500بیسکویت ساده ایالم 910

%15.6-                       151,900                    120,000                         180,000* گرم،تعلونی شهر باستان معلولین ،150چیپس سیب زمینی لرستان911

%15.6-                      126,600                    100,000                         150,000چیپس ،کامران کاکاوند،خوش قلبلرستان912

%15.6-                 2,824,700              2,231,900                 3,346,400گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ساالمی پنیردار گیالن913

%15.6-                   1,661,100              1,312,501                   1,967,890،آرزومان،آرزومان% 97وکیوم ژامبون بوقلمون تنوری تهران914

%15.6-                  1,443,100             1,140,236                   1,709,174،آرزومان،آرزومان% 60وکیوم کالباس خشک تهران915

%15.6-                3,762,800              3,169,501                 4,456,569 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی916

%15.6-                        211,100                  166,800                        808250,000 درصد گوشت، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،30همبرگر قم917

%15.6-                        211,100                  166,800                        808250,000 درصد گوشت، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،30کباب قم918

%15.6-                         76,000                     59,000                            90,000 گرم معطر،شرکت گل به،گل به700مایع سفید کنندهاصفهان919

%15.6-                         38,000                     30,000                          045,000 لیتر،رویان وسام البرز،1  سی سی250البرز920

%15.6-                 2,713,300              2,143,900                   3,213,100گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس استیک گوشت تنوریگیالن921

%15.5-                       414,000                  330,000                         490,000 لیتری،آسیاشور،طراوت1/5آبلیموی آذربایجان شرقی922

%15.5-                    1,103,100                871,628                   1,305,505وکیوم سوسیس هاتداگ گودا ،آرزومان،آرزومانتهران923

%15.5-                      194,400                   155,000                        230,000  گرمی،آسیاشور،طراوت410آبلیموی آذربایجان شرقی924

%15.5-                          41,000                    33,000                         48,500،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس300(ارس   ) -  PETنوشابه آذربایجان شرقی925

%15.5-                       202,900                  157,500                        240,000برگی سافت،نگین مهر ابهر،پر پرواز500  زنجان926
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%15.5-                  1,272,900              1,005,761                   1,505,505،آرزومان،آرزومان%90وکیوم ژامبون مرغ تهران927

%15.4-                 2,418,800                1,911,200                   2,860,600گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ساالمی گیالن928

%15.4-                         24,100                     19,950                          28,500به لیمو،اهدا دارو،هوتیقزوین929

%15.4-                  1,075,300               849,663                   1,271,560،آرزومان،آرزومان% 60وکیوم کالباس قارچ و مرغ تهران930

%15.4-                         29,600                    24,500                          35,000نعنا فلفلی،اهدا دارو،هوتیقزوین931

%15.4-                      167,400                   130,000                        197,800 برگ سرو،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،سرو 400دستمال اقتصادی مازندران932

%15.3-             402,130,600        354,550,000               475,000,000 اینچ75 اینچ،صنایع گلدیران،تلویزیون 75تلویزیون کرمان933

%15.3-                        25,400                      21,000                           30,000بادرنجبویه،اهدا دارو،هوتیقزوین934

%15.3-                        25,400                      21,000                           30,000اسطو خدوس،اهدا دارو،هوتیقزوین935

%15.3-                         50,800                     42,000                           60,000مخلوط زعفرانی،اهدا دارو،وگافولکقزوین936

%15.3-                    338,700                   270,000                         0400,000رب،امین شهر کازرون ،فارس937

%15.3-                    338,700                   270,000                         0400,000رب،آریا دشت فارس ،فارس938

%15.3-                    338,700                   270,000                         400,000رب،تک چین بهاران ،تک چین بهاران فارس939

%15.3-                    338,700                   270,000                         400,000 گرمی،شهد سازان شیراز،شهد سازان 810رب فارس940

%15.3-                    338,700                   270,000                         400,000 گرمی،یک رنگ ،یک رنگ 810رب فارس941

%15.3-                          19,900                    16,450                          23,500پونه،اهدا دارو،هوتیقزوین942

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000مخلوط گل گاوزبان،اهدا دارو،هوتیقزوین943

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000مخلوط معطر بهاری،اهدا دارو،وگافولکقزوین944

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000مخلوط زرشک،اهدا دارو،وگافولکقزوین945

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000مخلوط سیب،اهدا دارو،وگافولکقزوین946

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000مخلوط چای سبز،اهدا دارو،وگافولکقزوین947

%15.3-                      381,200                  315,000                        450,000گلچین،اهدا دارو،وگافولکقزوین948

%15.3-                      296,500                  245,000                        350,000چای ترش،اهدا دارو،هوتیقزوین949

%15.3-                      296,500                  245,000                        350,000مخلوط معطر بهاری،اهدا دارو،هوتیقزوین950

%15.3-                      296,500                  245,000                        350,000مخلوط زرشک،اهدا دارو،هوتیقزوین951

%15.3-                      296,500                  245,000                        350,000مخلوط بابونه،اهدا دارو،هوتیقزوین952

%15.3-                      296,500                  245,000                        350,000چای سیز و نعنا،اهدا دارو،هوتیقزوین953

%15.3-                      987,100                  779,909                   1,165,138وکیوم سوسیس  کوکتل پنیر ،آرزومان،آرزومانتهران954

%15.3-                  2,073,100              1,638,000                   2,446,900،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس استیک بوقلمون تنوری گیالن955
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%15.3-                      225,400                   175,000                        266,000چهارقلو ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان956

%15.3-                     676,200                  525,000                        798,000قلو ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواز12 زنجان957

%15.3-                       114,400                      92,000                        135,000،بهنوش ایران،بهنوشcc 1000ماء الشعیر تهران958

%15.3-                       114,400                      92,000                        135,000،جوجو،جوجوcc 1000طعم دار تهران959

%15.3-                       114,400                      92,000                        135,000بهنوش،بهنوش،دلستر چهارمحال و بختیاری960

%15.2-                   2,020,800              1,596,700                 2,384,300 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس پپرونی دودی گیالن961

%15.2-                      229,700                  183,120                        271,000گرم ،آشینه،آشینه400سس مایونز پرچرب فشاریاصفهان962

%15.2-                       178,000                  141,918                         210,000 گرم،آشینه،آشینه400سس هزار جزیره فشاری اصفهان963

%15.2-                   2,006,100              1,585,100                  2,366,600گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس بیکن گوشت و مرغ الیه الیه گیالن964

%15.2-                      862,100               687,245                     1,017,000 کیلویی،آشینه،آشینه1.8سس مایونز پرچرب اصفهان965

%15.2-                      428,100                 341,279                        505,000 گرم،آشینه،آشینه900سس مایونز پرچرب اصفهان966

%15.2-                      631,600                 503,471                       745,000 کیلویی،آشینه،آشینه1.7سس فرانسوی اصفهان967

%15.2-                    633,300                504,888                       747,000 کیلویی،آشینه،آشینه1.7سس خردل اصفهان968

%15.2-                       129,300                  103,114                        152,500 گرم،آشینه،آشینه250سس هزار جزیره فشاری اصفهان969

%15.2-                      159,400                  127,094                        188,000گرم،آشینه،آشینه250سس مایونز پرچرب فشاری اصفهان970

%15.2-                       201,800                 160,884                       238,000 گرم،آشینه،آشینه385سس مایونز پرچرب اصفهان971

%15.2-                     548,600               437,308                       647,000 کیلویی،آشینه،آشینه1.7سس مایونز کم چرب اصفهان972

%15.2-                      127,200                  101,370                         150,000 گرم،آشینه،آشینه260سس خردل فشاری اصفهان973

%15.2-                        42,400                     35,000                           50,000مخلوط زعفرانی،اهدا دارو،هوتیقزوین974

%15.2-                        42,400                     35,000                           50,000مخلوط گل گاوزبان،اهدا دارو،وگافولکقزوین975

%15.2-                       212,000                   169,000                        250,000کنسرو ذرت،تولیدی صنایع غذایی گلچین خزر،گلچین خزر مازندران976

%15.2-                 2,484,200             2,092,523                  2,928,812 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول3/5آذربایجان غربی977

%15.2-                       121,300                   96,683                        143,000گرم،آشینه،آشینه250سس مایونز کم چرب فشاری اصفهان978

%15.2-                   1,904,900               1,505,100                  2,245,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ژیگو گیالن979

%15.2-                 3,054,600            2,572,972                    3,600,109 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی980

%15.1-                     288,500                   230,000                        340,000 لیتری،آسیاشور،طراوت1آبلیموی آذربایجان شرقی981

%15.1-                  3,805,900            3,205,797                4,484,844 لیتری فلزی  ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول5آذربایجان غربی982

%15.1-                  2,803,000             2,361,051                 3,302,583 لیتری فلزی  ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی983

%15.1-                  1,826,600            1,443,300                    2,152,000 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس فیله بوقلمونگیالن984
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%15.1-                 2,785,600          2,346,336                 3,280,983 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی985

%15.1-                     244,600                   195,000                       288,000 گرمی مرغ ،شرکت شیالنه،شیالنه150کنسرو قزوین986

%15.1-                        65,400                     50,800                          77,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده (گلدار)دستمال کاغذی کوکتل  بوشهر987

%15.1-                      822,600                   650,000                       968,500 کیلویی،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 3کلمپه فله کرمان988

%15.1-                     263,300                 204,450                         310,000 تایی،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرز3دستمال کاغذی اقتصادی قزوین989

%15.1-                 3,453,000             2,908,506                  4,065,391 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول5آذربایجان غربی990

%15.1-                   1,139,000                    900,000                    1,341,000 گرم،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 80کلمپه بسته بندی کرمان991

%15.1-                   1,139,000                    900,000                    1,341,000 گرم،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 80کلوچه کرمان992

%15.1-                  1,202,300                   950,000                    1,415,500 کیلو ساده،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلمپه فله کرمان993

%15.1-                  1,088,400                  860,000                    1,281,400 گرم،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 70کلوچه کرمان994

%15.1-                  1,265,600                1,000,000                     1,490,000 کیلو کنجدی چهارگوش،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلمپه فله کرمان995

%15.1-                  1,265,600                1,000,000                     1,490,000 کیلو کنجدی گرد،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلمپه فله کرمان996

%15.1-                  1,898,400                1,500,000                   2,235,000 کیلو گردوئی،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلمپه فله کرمان997

%15.1-                  1,265,600                1,000,000                     1,490,000 گرم،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 100کلمپه بسته بندی کرمان998

%15.1-                  1,265,600                1,000,000                     1,490,000 کیلو،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلوچه ناخونک نارگیلی کرمان999

%15.1-                  2,278,100                1,800,000                   2,682,000 گرم ،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 800کلمپه کرمان1000

%15.1-                  1,328,900                1,050,000                   1,564,500 کیلویی،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 5کلمپه فله بسته بندی شفاف کرمان1001

%15.1-                   1,012,500                   800,000                     1,192,000 کیلو ساده،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 4بیسکوییت بیضی کرمان1002

%15.1-                   1,012,500                   800,000                     1,192,000بیسکوییت سکه ای،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1003

%15.1-                       696,100                   550,000                        819,500 کیلویی،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 2/5کلمپه فله کرمان1004

%15.1-                  1,075,800                  850,000                   1,266,500 کیلو جو شویدی،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 4بیسکوییت کرمان1005

%15.1-                  1,075,800                  850,000                   1,266,500 کیلو،تعاونی نگین، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 4بیسکوییت بیضی کنجدی کرمان1006

%15.0-                        118,100                     95,000                         139,000 لیتری ،شرکت فرد آذربا یجان ،ارس 1/5نوشابه آذربایجان غربی1007

%15.0-                     594,800                  470,000                         700,000بسام،غزال نجم،هات داگچهارمحال و بختیاری1008

%15.0-                   1,709,400              1,350,700                     2,011,700 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250پرسی  (ژامبون)کالباس خشک ممتازگیالن1009

%15.0-                   1,691,700             1,336,700                     1,990,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250 (ژامبون)کالباس خشک ممتازگیالن1010

%15.0-                      127,500                      99,000                         0150,000 گرمی،سید قلی ابوالوفایی ،750جوهر نمک غلیظ لرستان1011

%15.0-                      127,500                      99,000                         0150,000 گرمی،سید قلی ابوالوفایی ،750سفید کننده غلیظ لرستان1012

%15.0-                       212,500                   165,000                        250,000 برگ  خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده500دستمال کاغذی سافت بوشهر1013
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%15.0-                      272,100                   215,000                        0320,000 گرمی،افسانه افشار،900تخته نبات سفید لرستان1014

%15.0-                     837,900                 662,050                      985,321،آرزومان،آرزومان% 55وکیوم سوسیس کوکتل تهران1015

%14.9-                        67,200                     55,000                           79,000 گرمی،نوبر ماکارون،ابتکار400انواع ماکارونی فرمیآذربایجان شرقی1016

%14.9-                     838,200                662,318                      985,321،آرزومان،آرزومان%70وکیوم  سوسیس کوکتل دودی تهران1017

%14.9-                      627,900                 487,500                       738,000پارول،پارول/ قلو،سپید آردن لطیف 9دستمال قم1018

%14.9-                     837,200                   650,000                        984,000پارول،پارول/ الیه،سپید آردن لطیف 4 قلو 12دستمال کاغذی قم1019

%14.9-                      204,300                  158,600                        240,000 گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا4000سفید کننده خراسان شمالی1020

Nescafe 2 in 1800,000                         563,000                  681,200                      -14.9%،شرکت نستله،NESCAFE 2in1 Classic12(20x10.6G) IRقزوین1021

%14.8-                      310,800                 245,600                       365,000چیپس همسان بسته بندی پذیرایی در طعم های مختلف،کشت و صنعت نیک پارس،یامیقزوین1022

%14.8-                          51,100                     40,000                           60,000 سی سی1500 سی سی،صنایع زالل گستر ماهان،آب معدنی 1500آب معدنی کرمان1023

%14.8-                          51,100                     40,000                           60,000 سی سی1500 سی سی،گلنوش سبز کرمان،آب معدنی 1500آب معدنی کرمان1024

%14.8-                          51,100                     40,000                           60,000 لیتری،ایثارگران کوثر ،ولگا1/5گیالن1025

%14.8-                       121,800                     98,000                        0143,000،شرکت خوشگوار،pet1500 ccنوشابه خراسان رضوی1026

%14.8-                       121,800                     98,000                        0143,000،(پپسی)،شرکت نیسان شرقpet1500 ccنوشابه خراسان رضوی1027

%14.8-                       121,800                     98,000                        143,000 سی سی1500 سی سی،زمزم مشهد،نوشابه 1500نوشابه کرمان1028

%14.8-                    1,070,100                845,550                   1,256,261 گرمی،گوشتیران،گوشتیران450میگوتهران1029

%14.8-                   1,479,100              1,168,700                   1,736,100گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک مخصوص پرسی گیالن1030

%14.8-                      157,200                 125,350                       184,500 گرم،آشینه،آشینه450سس کچاپ فشاری اصفهان1031

%14.8-                      279,500                   217,000                       328,000پارول،پارول/ قلو،سپید آردن لطیف 4دستمال دلس قم1032

%14.8-                      617,900                 506,850                        0725,000،بهران فیلتر،M4/5فیلتر روغن کامیونت آمیکو خراسان رضوی1033

%14.8-                       461,100                378,230                        0541,000،بهران فیلتر،- MVM315 - A15روغن چری -MVM x22خراسان رضوی1034

%14.8-                        109,100                   86,982                        128,000 گرم،آشینه،آشینه290سس کچاپ فشاری اصفهان1035

%14.8-                      508,900                 417,470                        0597,000 ،بهران فیلتر،1600تویوتا - زامیاد - 2000فیلتر روغن نیسان  خراسان رضوی1036

%14.8-                     349,500                286,670                         0410,000،بهران فیلتر،MVM110فیلترروغن خراسان رضوی1037

%14.7-                       144,100                   118,000                         0169,000 گلپر الیگودرز،504 گرمی،تعاونی تولیدی 400رشته پلویی لرستان1038

%14.7-                      571,300                 468,700                        0670,000،بهران فیلتر،MVM530 550 X33فیلتر روغن خراسان رضوی1039

%14.7-                     628,500                 515,570                       0737,000 ،بهران فیلتر،NKRفیلتر روغن کامیونت ایسوزو خراسان رضوی1040

%14.7-                      158,200                  126,113                       185,500 گرم،آشینه،آشینه450سس کچاپ تند فشاری اصفهان1041

%14.7-                      390,600                 320,460                       0458,000فیلتر روغن ریو،بهران فیلتر،خراسان رضوی1042
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%14.7-                     264,400                   216,910                         0310,000،بهران فیلتر،(المنتی)دنا     - EF7فیلتر روغن سمند خراسان رضوی1043

%14.7-                     264,400                   216,910                         0310,000،بهران فیلتر،(هالوژنی) (المنتی)دنا     - EF7فیلتر روغن سمند خراسان رضوی1044

%14.7-                      952,700                 781,530                     01,117,000میدل باس سپهر،بهران فیلتر،-  جدید M4640 – M3840فیلتر روغن آمیکو خراسان رضوی1045

%14.7-                     552,700                453,440                       0648,000،بهران فیلتر،-T4فولکس  -  2000تویوتا - پاجیرو قدیم -  سیلندر6فیلتر روغن نیسان پاترول خراسان رضوی1046

%14.7-                  1,138,700                 934,130                   01,335,000،بهران فیلتر،FH12فیلتر روغن فرعی ولوو  خراسان رضوی1047

%14.7-                  1,398,100               1,104,700                    1,639,000گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس استیک مرغ تنوری گیالن1048

%14.7-                 1,336,700              1,096,540                    01,567,000 دو واشره،بهران فیلتر،720-380-440-330- فیلتر روغن کامیون ایویکو خراسان رضوی1049

%14.7-                     657,700                 539,550                        0771,000،بهران فیلتر،1924-1921- بنز مایلر - فیلتر روغن کامیون ده تن جدید فلزی خراسان رضوی1050

%14.7-                    538,300                429,133                        631,000 کیلویی،آشینه،آشینه2سس کچاپ اصفهان1051

%14.7-                      522,200                428,370                         0612,000 سیلندر،بهران فیلتر،4پاترول  - 2400زامیاد انژکتوری-2400فیلتر روغن نیسان سایپا خراسان رضوی1052

%14.7-                        110,500                   88,072                        129,500 گرم،آشینه،آشینه290سس کچاپ تند فشاری اصفهان1053

%14.7-                  1,706,600                1,400,000                     4052,000,000سینی فن،شرکت سینا فن خودرو،سینی فن اردبیل1054

%14.7-                      298,700                  236,000                        0350,000نبات شاخه سفید یک کیلویی،افسانه افشار،لرستان1055

%14.7-                      183,500                  142,500                         215,000 گرم۵۰۰رخش،اطلس شیمی ،مایع دست پمپی چهارمحال و بختیاری1056

%14.6-                     558,300                433,500                       654,000پارول،پارول/ قلو،سپید آردن لطیف 8دستمال دلسی قم1057

%14.6-                      380,000                   295,000                       445,000 عددی،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،سرو 3 برگ سرو 300دستمال کاغذی مازندران1058

%14.6-                  1,315,700              1,039,600                    1,540,600 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250 (اسموکی)کالباس خشک دودی گیالن1059

%14.6-                        111,900                      90,000                         131,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس1500(ارس   ) -  PETنوشابه آذربایجان شرقی1060

%14.5-                     427,400                  360,000                         500,000 یک لیتری المانی،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-90لرستان1061

%14.5-                        85,500                     70,000                          100,000 گرمی دستی ،ولی اله خسروی،فافلین500پودر لباسشویی کرمانشاه1062

%14.5-                      188,200                   150,000                         0220,000انواع ترشی شور،آفرین به گل،البرز1063

%14.5-                      188,200                   150,000                         220,000ترشی انبه،شرکت صیفی کاران منوجان،منوجانجنوب کرمان1064

%14.4-                  1,218,400                  962,700                    1,424,100 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ژامبون مرغ پرسی گیالن1065

%14.4-                   1,200,700                 948,700                    1,402,800 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس ژامبون مرغ گیالن1066

%14.4-                       140,400                    109,000                        164,000پارول،پارول/دستمال دلس دو قلو،سپید آردن لطیف قم1067

%14.4-                     341,700                   270,000                        399,000 گرمی،شرکت زرین ظفر،زرین ظفر900بیسکوییت لرستان1068

%14.4-                  1,168,300                  923,100                   1,364,100 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس گوشت و قارچ گیالن1069

%14.3-                       199,600                   155,000                       233,000لوله باز کن ،تارا صنعت ایرانیان،ایکسآذربایجان شرقی1070

%14.3-                    433,500                342,541                        506,000،گوشتیران،گوشتیران%30همبرگر معمولی تهران1071
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0،بهران فیلتر، - X60 X50– 620 – 520روغن لیفان    - تویوتا پریوس - تویوتا یاریس  - 2006کروال -2017تویوتا کمری تا  - 1136000118فیلتر روغن جیلی  خراسان رضوی1072 442,000                       310,650                  378,700                    -14.3%

%14.3-                   1,150,600                    909,100                   1,342,800  گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک مرغ و قارچ  پرسیگیالن1073

%14.3-                  1,132,700                  895,000                    1,321,600 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک مرغ و قارچ گیالن1074

%14.2-                       570,000                 458,500                       664,500 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900لپه آذرشهری فارس1075

%14.2-                      202,500                   160,000                       236,000فالفل پنیری، فراوری و بسته بندی بریان گوشت آمل ،بریونمازندران1076

%14.2-                      326,100                   260,000                        380,000رب،آذوقه ،آذوقه فارس1077

%14.2-                      326,100                   260,000                        380,000رب،آنوشا،آنوشافارس1078

%14.2-                       103,000                     80,000                         0120,000 لیتری،سید قلی ابوالوفایی ،1مایع سفید کننده لرستان1079

%14.2-                        76,400                     61,500                           089,000شیشه آیریش ،دانژه آریا ،قزوین1080

%14.2-                     865,300                683,704                     1,008,000خانواده،گوشتیران،گوشتیران% 60کالباس قارچ و مرغ تهران1081

%14.1-                     257,600                    200,000                         300,000 لیتری معمولی،شرکت گل به،گل به4مایع سفید کننده اصفهان1082

%14.1-                     772,800                   600,000                          0900,000 لیتری،جویا طب پاژ،4مایع ظرفشویی خراسان رضوی1083

%14.1-                      644,000                   500,000                        0750,000مایع دستشویی،زرین پاک زاگرس،لرستان1084

%14.1-                      644,000                   500,000                        0750,000مایع ظرف شویی،زرین پاک زاگرس،لرستان1085

%14.1-                      128,800                    100,000                         150,000 برگی ممتاز ،نگین مهر ابهر،پر پرواز300(نایلونی) زنجان1086

%14.1-                  1,037,400                  819,700                    1,207,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک ساده گیالن1087

%14.1-                  1,354,900             1,070,558                   1,577,000کالباس خشک ممتاز پسته ای،گوشتیران،گوشتیرانتهران1088

%14.1-                        111,700                    86,700                         130,000 برگ دوال،برگ حریر یزد،با کالس150دستمال کاغذی  یزد 1089

%14.1-                  1,027,300                  811,700                    1,195,400 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک مرغ ویژه گیالن1090

%14.1-                     734,000                 579,981                       854,000شنیسل مرغ یک کیلویی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1091

%14.0-                  2,923,200              2,398,000                    3,400,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت (2010 - 2007)لنت جلو هیوندای آزرا اصفهان1092

%14.0-                  1,322,500             1,044,967                   1,538,000کالباس ژامبون بوقلمون،گوشتیران،گوشتیرانتهران1093

%14.0-                  1,650,700            1,304,276                      1,919,000کالباس ساالمی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1094

%14.0-                  1,146,700                 906,057                   1,333,000خانواده،گوشتیران،گوشتیران% 90کالباس ژامبون تنوری مرغ تهران1095

%14.0-                  1,174,300                927,844                   1,365,000کالباس خشک خانواده،گوشتیران،گوشتیرانتهران1096

%14.0-                  1,275,100                    990,000                    1,482,000 عددی،یزدان نخل دالکی،خانواده6 برگ اکونومی خانواده500دستمال کاغذی سافت بوشهر1097

%14.0-                  1,194,300                943,640                   1,388,000فیله مرغ سرخ شده فله،گوشتیران،گوشتیرانتهران1098

%14.0-                       172,100                  136,000                         200,000شیر طالیی خامه ای استوانه،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی1099

%13.9-                  1,145,400                 904,988                    1,331,000گوشتیران،گوشتیران،گوشتیران90هات داگ تهران1100
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%13.9-                   1,204,900                   952,000                     1,400,000بایکیت طالیی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی1101

%13.9-                      952,800               752,878                     1,107,000کالباس قارچ و مرغ ممتاز،گوشتیران،گوشتیرانتهران1102

%13.9-                  2,025,400             1,600,357                   2,353,000کالباس استیک گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1103

%13.9-                       215,200                   170,000                        250,000 عددی،شیرین شهد یافته،شیرین شهد10کلوچه لرستان1104

%13.9-                       148,100                    115,000                        172,000مایع دستشویی،عبدالرحمان جراح،تلکا وارکانگلستان1105

%13.9-                      985,900                 779,003                    1,145,000سوسیس چیکو،گوشتیران،گوشتیرانتهران1106

%13.9-                      552,100               436,245                        641,000،گوشتیران،گوشتیران%55سوسیس کوکتل مرغ تهران1107

%13.9-                     697,700                551,285                         810,000سوسیس کوکتل،گوشتیران،گوشتیرانتهران1108

%13.9-                   1,121,500                886,125                    1,302,000کالباس ژامبون نوروزی مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1109

%13.8-                    1,000,300                790,355                     1,161,000کالباس ژامبون مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1110

%13.8-                      702,200                554,814                        815,000سوسیس کوکتل بندری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1111

%13.8-                  1,254,500                   991,198                    1,456,000،گوشتیران،گوشتیران%70کالباس ژامبون گوشت تهران1112

%13.8-                     463,600               366,278                       538,000سوسیس آلمانی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1113

%13.8-                 1,287,400              1,017,251                    1,494,000زغالی برگر،گوشتیران،گوشتیرانتهران1114

%13.8-                 1,673,500            1,322,273                    1,942,000سوسیس کوکتل شکاری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1115

%13.8-                      146,500                    120,000                         170,000 کیلویی،نوبر ماکارون،ابتکار1انواع ماکارونی فرمی آذربایجان شرقی1116

%13.8-             136,174,100          120,061,800                0158,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز1117

%13.8-                  2,194,400            1,733,860                   2,546,000کالباس ژامبون گوشت سزار،گوشتیران،گوشتیرانتهران1118

%13.8-                     343,900                  267,000                        399,000شش قلو ساده،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان1119

%13.8-                  1,995,400            1,576,639                    2,315,000کالباس ژامبون نوروزی گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1120

%13.8-                      932,900                 737,100                    1,082,300گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک مرغ گیالن1121

%13.8-                  1,955,800             1,545,391                    2,269,000کالباس ژامبون مخصوص،گوشتیران،گوشتیرانتهران1122

%13.8-                  1,695,500            1,339,657                    1,967,000کالباس باسترامیت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1123

%13.8-                  1,836,900             1,451,416                     2,131,000کالباس بیکن گوشت و مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1124

%13.8-                  1,206,800                    990,000                     1,400,000آذر لنت ،شرکت اولدوز لنت ترک،لنت پراید و پیکانآذربایجان غربی1125

%13.8-                   2,017,100           1,593,773                   2,340,000کالباس ژامبون مخصوص پسته ای،گوشتیران،گوشتیرانتهران1126

%13.8-                   1,209,400                 955,580                    1,403,000کالباس ژامبون مرغ سزار،گوشتیران،گوشتیرانتهران1127

%13.8-                   2,049,000               1,619,005                   2,377,000کالباس ژامبون تنوری مخصوص،گوشتیران،گوشتیرانتهران1128

%13.8-                     836,200                660,746                         970,000سوسیس هاتداگ پنیری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1129

177



 نام محصول  ،شرکت نام تجارینام استانردیف
 قیمت مصرف کننده 

(ریال) (قیمت قبلی )

 قیمت تولیدکننده 

(ریال)

 حداکثر قیمت مصرف 

(تقریبی)کننده جدید 
 تغییر قیمت

%13.8-                   1,095,700                 865,719                     1,271,000،گوشتیران،گوشتیران%75همبرگر مخصوص تهران1130

%13.8-                 1,823,300             1,440,692                     2,115,000کالباس ژامبون فیله گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1131

%13.8-                      705,200                 557,195                        818,000سوسیس کوکتل ژاپنی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1132

%13.8-                   1,114,700                880,784                    1,293,000کالباس ژامبون تنوری مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1133

%13.8-                       921,600                 728,171                     1,069,000سوسیس چیلی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1134

%13.8-                  1,988,900             1,571,516                   2,307,000خانواده،گوشتیران،گوشتیران% 90کالباس ژامبون مخصوص تهران1135

%13.8-                 1,352,700             1,068,818                    1,569,000خانواده،گوشتیران،گوشتیران% 90 کالباس ژیگو گوشت و مرغ تهران1136

%13.8-                 2,083,800           1,646,475                    2,417,000کالباس تنوری مخصوص خانواده،گوشتیران،گوشتیرانتهران1137

%13.8-                      715,600               565,463                        830,000سوسیس بلغاری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1138

%13.8-                   1,144,100                  903,991                    1,327,000کالباس خشک،گوشتیران،گوشتیرانتهران1139

%13.8-                  1,383,000             1,092,787                    1,604,000استیک برگر،گوشتیران،گوشتیرانتهران1140

%13.8-                     698,400                551,834                         810,000سوسیس کوکتل دودی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1141

%13.8-                      945,000               746,657                     1,096,000سوسیس کوکتل ویژه،گوشتیران،گوشتیرانتهران1142

%13.8-                     344,900                  285,000                         400,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،700نخود لرستان1143

%13.8-                 1,435,700            1,134,367                    1,665,000،گوشتیران،گوشتیران%90کالباس ژامبون پپرونیتهران1144

%13.8-                  1,229,700                 971,631                    1,426,000کالباس ژامبون کرات،گوشتیران،گوشتیرانتهران1145

%13.8-                  1,319,400             1,042,527                    1,530,000کالباس ژامبون ژیگو ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1146

%13.8-                 1,764,400              1,394,119                    2,046,000کالباس باربیکیو،گوشتیران،گوشتیرانتهران1147

%13.8-                 1,833,400           1,448,633                    2,126,000سوسیس کبابی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1148

%13.8-                 1,288,400               1,017,981                    1,494,000کالسیک برگر،گوشتیران،گوشتیرانتهران1149

%13.8-                      967,600               764,535                     1,122,000کالباس خشک کراکف،گوشتیران،گوشتیرانتهران1150

%13.8-                      645,100                  518,900                       748,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900لوبیا چیتی فارس1151

%13.7-                  1,034,200                  817,192                      1,199,000خانواده،گوشتیران،گوشتیران% 90کالباس ژامبون مرغ تهران1152

%13.7-                      892,800                 705,461                    1,035,000،گوشتیران،گوشتیران%60همبرگر ممتاز تهران1153

%13.7-                     835,900                 660,508                         969,000،گوشتیران،گوشتیران%60کالباس قارچ و مرغ تهران1154

%13.7-                      945,500                  747,110                     1,096,000سوسیس هاتداگ گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1155

%13.7-                      189,800                   150,000                         220,000*سکنجبین،تعلونی شهر باستان معلولین ،لرستان1156

%13.7-                  1,698,800           1,342,273                     1,969,000سوسیس کوکتل شکاری توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1157

%13.7-                     836,900                 661,306                         970,000سوسیس کوکتل  پنیری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1158
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%13.7-                     832,600               657,884                        965,000،گوشتیران،گوشتیران%70کالباس ژامبون مرغ تهران1159

%13.7-                      669,600                  529,071                       776,000،گوشتیران،گوشتیران%60سوسیس هاتداگ گوشت تهران1160

%13.7-                        86,300                     67,000                          100,000،شرکت گل به،گل به(کف شویی) لیتری 1مایع تمیزکننده اصفهان1161

%13.7-                      406,500                 321,215                        471,000اطمینان،اطمینان،اطمینان% 30همبرگر معمولی تهران1162

%13.7-                    1,110,800                877,721                    1,287,000چیلی برگر،گوشتیران،گوشتیرانتهران1163

%13.7-                  1,085,800                857,924                    1,258,000کباب لقمه گوشت،گوشتیران،گوشتیرانتهران1164

%13.7-                      721,600                 570,202                       836,000مرغ برگر،گوشتیران،گوشتیرانتهران1165

%13.7-                      402,300                317,898                       466,000سوسیس هلندی،گوشتیران،گوشتیرانتهران1166

%13.7-                 1,858,700           1,468,633                    2,153,000سوسیس کبابی توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1167

%13.6-                      759,900                   590,000                        880,000 لیتری4رخش،اطلس شیمی ،مایع ظرف چهارمحال و بختیاری1168

%13.6-                      759,900                   590,000                        880,000 لیتری ۴رخش،اطلس شیمی ،مایع دست چهارمحال و بختیاری1169

%13.6-                        73,400                     57,000                          85,000 گرم معمولی،شرکت گل به،گل به700مایع سفید کنندهاصفهان1170

%13.6-                        171,000                  132,800                         0198,000 گرمی،نسیم سالمت شمیم پارسیان،500شیشه پاک کنی خراسان رضوی1171

%13.6-                       279,000                  228,900                       0323,000،بهران فیلتر،(المنتی)  (ساده)جیلی -  کوتاه 206فیلتر روغن پژو خراسان رضوی1172

%13.6-                      723,000                571,285                       837,000سوسیس کوکتل توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1173

%13.6-                      946,900                 748,171                     1,096,000سوسیس چیلی توری،گوشتیران،گوشتیرانتهران1174

%13.6-                     727,500                574,814                       842,000سوسیس کوکتل بندری توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1175

%13.6-                      970,300               766,657                     1,123,000سوسیس کوکتل ویژه توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1176

%13.6-                      861,600                680,746                        997,000سوسیس هاتداگ پنیری توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1177

%13.6-                      730,500                 577,195                       845,000سوسیس کوکتل ژاپنی توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1178

%13.5-                       970,900                  767,110                     1,123,000توری ،گوشتیران،گوشتیران% 70سوسیس هاتداگ گوشت تهران1179

%13.5-                     723,700                571,834                       837,000سوسیس کوکتل دودی توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1180

%13.5-                 1,244,800            1,048,476                  1,439,669 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی1181

%13.5-                      259,400                   205,000                         300,000* گرمی،عفت تیموری،450میشکا لرستان1182

%13.5-                     862,300                 681,306                        997,000سوسیس کوکتل  پنیری توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1183

%13.5-                      836,100                  660,600                       966,500 گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس خشک هلندی گیالن1184

%13.5-                     488,900               386,278                       565,000سوسیس آلمانی توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1185

%13.5-                      276,900                   215,000                        320,000 کیلو معطر،شرکت گل به،گل به4مایع سفیدکننده اصفهان1186

%13.5-                     855,800                676,178                        989,000لیونر ممتاز پسته ای،گوشتیران،گوشتیرانتهران1187
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%13.5-                      694,900                 549,071                        803,000توری ،گوشتیران،گوشتیران% 60سوسیس هاتداگ گوشت تهران1188

%13.4-                        116,000                     92,500                        134,000 لیتری،آذین شوشتر،مجید1.5نوشابه خوزستان1189

%13.4-                 1,533,600              1,211,779                    1,771,000وکیوم ژیگو،گوشتیران،گوشتیرانتهران1190

%13.4-                       142,900                    115,000                        165,000 لیتری،بهنوش ایران واحد گچساران،دلستر1/5دلستر کهگیلویه و بویراحمد1191

%13.4-                       112,600                     89,000                         130,000 سی سی،شرکت مواد غذایی باقری ،اسنوپی300نوشیدنی تخم شربتی مازندران1192

%13.3-                     238,300                    190,000                        275,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی نخود فرنگی با درب  380کنسرو قزوین1193

%13.3-                     381,300                  304,000                        440,000 گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی سیر مروارید ممتاز  شیشه قزوین1194

%13.3-                   1,116,200                 881,930                    1,288,000،گوشتیران،گوشتیران%60کالباس پپرونی تهران1195

%13.3-              76,297,600           67,270,000                  88,000,000 اینچ43 اینچ،صنایع گلدیران،تلویزیون 43تلویزیون کرمان1196

Nescafe 3 in 1710,000                         509,000                   615,900                       -13.3%،شرکت نستله،NESCAFE 3in1Classic 10(20X20g) IRقزوین1197

%13.2-                  1,257,900               1,002,800                    1,450,000کیلویی فلزی4،زرینه میاندوآب،0آذربایجان غربی1198

%13.2-                     303,700                   240,000                        350,000نوشیدنی یک لیتری آناناس ،پدیده شیرین مهر،انیکقم1199

%13.2-                     303,700                   240,000                        350,000نوشیدنی یک لیتری انبه ،پدیده شیرین مهر،انیکقم1200

%13.2-                     303,700                   240,000                        350,000نوشیدنی یک لیتری سیب و موز ،پدیده شیرین مهر،انیکقم1201

%13.2-                       121,500                     96,000                         140,000نیم چاباتا کالباس مرغ با مغزی مخصوص،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1202

%13.2-                       121,500                     96,000                         140,000نیم چاباتا کالباس مرغ و قارچ با مغزی مخصوص،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1203

%13.2-                       121,500                     96,000                         140,000نیم چاباتا الویه کالباس،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1204

%13.2-                       121,500                     96,000                         140,000نیم چاباتا الویه مرغ،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1205

%13.2-                         52,100                     41,150                           60,000 لیتری ،شرکت نام آوران  فدک شمال،فانوش 1/5آب میوه مازندران1206

%13.1-                         30,400                     24,000                          35,000 گرمی،شهاب شیرین شمال ،شاهپور55کیک سوپر مازندران1207

%13.1-                     356,200                   300,000                         410,000 یک لیتری المانی،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG46-ATF لرستان1208

%13.1-                  1,550,300              1,224,915                   1,784,000کالباس استیک بوقلمون،گوشتیران،گوشتیرانتهران1209

%13.1-                       590,100               466,245                        679,000توری ،گوشتیران،گوشتیران% 55سوسیس کوکتل مرغ تهران1210

%13.1-                 2,538,000              2,005,400                   2,920,183وکیوم ژامبون نوروزی گوشت ،آرزومان،آرزومانتهران1211

%13.1-                    347,800                   270,000                         400,000پوشک معمولی سایز کوچک،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن1212

%13.0-                     434,000                342,898                        499,000سوسیس هلندی توری ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1213

%13.0-                       411,400                  340,000                       473,000* گرم،نگین کاشت ایرانیان،900بسته بندی لوبیا لرستان1214

%13.0-                      239,200                   189,000                        275,000چاباتا مورونو،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1215

%13.0-                        43,500                     35,000                           50,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس300(زمزم   ) -  PETنوشابه آذربایجان شرقی1216
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%13.0-                        43,500                     35,000                           050,000،سیرنگ،300ccنوشابه اشی مشی گیالن1217

%13.0-                       139,200                    110,000                         160,000پفک،کامران کاکاوند،خوش قلبلرستان1218

%13.0-                       181,900                   145,000                         209,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی ساالد ماهی با درب 170کنسرو قزوین1219

%12.9-                         14,800                      12,000                           17,000 گرمی،نمک،فروزش450نمک تهران1220

%12.9-                         74,000                     59,500                          085,000شیشه کالسیک ،دانژه آریا ،قزوین1221

%12.9-                         74,000                     59,500                          085,000ماالشعیر طعم دار ،دانژه آریا ،قزوین1222

%12.9-                 1,523,800               1,250,000                    1,750,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت ELXپارس - برلیانس - لنت عقب مگان اصفهان1223

%12.9-              128,901,600        113,649,800                0148,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز1224

%12.9-                        78,400                     61,950                            24090,000پاکزاد،نوشینه خوی،فازی /گلشنآذربایجان غربی1225

%12.9-                      531,400                427,420                         610,000 گرمی،سبز بهار فارس،سبز بهار900نخود درشت فارس1226

%12.9-              102,078,000              90,000,000               0117,175,000تیتان،شرکت پدیده ماندگار کیمیا،-8024 البرز1227

%12.9-                     187,300                  148,000                         215,000چاباتا کالباس گوشت با مغزی مخصوص،مهسان نیک سپاهان ،نامی نواصفهان1228

%12.8-                        82,800                     66,000                           095,000سس،آفرین به گل،البرز1229

%12.8-                      257,200                   205,000                        295,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو  میروتن  مازندران1230

%12.8-                 2,869,500             2,354,000                    3,290,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت S5لنت جلو جک اصفهان1231

%12.8-                      135,200                   105,000                        0155,000 برگ،سولماز رسولی،300دستمال کاغذی جعبه ای لرستان1232

%12.8-                          91,600                  73,043                         0105,000گرمی،مهرام ،450ترشی بندریقزوین1233

%12.8-                        85,500                   68,174                           098,000گرمی،مهرام ،440ترشی مخلوطقزوین1234

%12.8-                       209,400                 166,957                        0240,000 گرمی،مهرام ،300مربا آلبالو قزوین1235

%12.8-                       209,400                 166,957                        0240,000 گرمی ،مهرام ،300مربا بالنگ قزوین1236

%12.8-                      174,500                  139,130                         0200,000 گرمی،مهرام ،680ترشی بادمجان قزوین1237

%12.8-                       209,400                 166,956                        0240,000گرمی،مهرام ،700ترشی لیتهقزوین1238

%12.8-                       209,400                 166,957                        0240,000گرمی،مهرام ،660ترشی مخلوطقزوین1239

%12.8-                     244,300                194,783                        0280,000 گرمی،مهرام ،650ترشی فلفل سبز قزوین1240

%12.8-                     244,300                194,783                        0280,000 گرمی،مهرام ،650ترشی فلفل هالوپینو قزوین1241

%12.8-                      174,500                  139,130                         0200,000گرمی،مهرام ،320سس فلفل تندقرمز فلیفیاقزوین1242

%12.8-                     244,300                 194,782                        0280,000گرمی،مهرام ،400کنسرو ذرت شیرینقزوین1243

%12.8-                       209,400                 166,957                        0240,000 گرمی،مهرام ،700شور مخلوط قزوین1244

%12.7-                      659,700                 521,230                      756,095شنیسل مرغ،گوشتیران،گوشتیرانتهران1245
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%12.7-                     257,400                  205,216                        0295,000گرمی،مهرام ،400کنسرو لوبیاچیتی با قارچ قزوین1246

%12.7-                 4,399,400            3,705,698                   5,042,040 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1247

%12.7-                      305,400                243,479                        0350,000گرمی،مهرام ،700سیرترشی حبه قرمزقزوین1248

%12.7-                      741,700                 591,304                        0850,000 گرمی،مهرام ،680زیتون خیلی درشت قزوین1249

%12.7-                      471,200               375,652                        0540,000 گرمی،مهرام ،310عسل شیشه قزوین1250

%12.7-                    436,300               347,826                         0500,000گرمی،مهرام ،680خیارشورسوپر ویژهقزوین1251

%12.7-                    436,300               347,826                         0500,000 گرمی،مهرام ،485ترشی موسیر قزوین1252

%12.7-                       602,100                  480,000                         0690,000 گرمی،مهرام ،680زیتون شور متوسط قزوین1253

%12.7-                       73,300                      60,000                          84,000 گرمی،نوبر ماکارون،ابتکار400انواع ماکارونی فرمی سبزیجات آذربایجان شرقی1254

%12.7-                         82,900                   66,087                           095,000گرمی،مهرام ،250ترشی مخلوط قزوین1255

%12.7-                     331,600               264,348                        0380,000گرمی،مهرام ،700سیرترشی گل قرمزقزوین1256

%12.7-                      296,700                 236,521                        0340,000گرمی،مهرام ،680خیارشور درجه یکقزوین1257

%12.7-                     689,400                549,565                         0790,000 گرمی،مهرام ،680زیتون ویژه ایرانی قزوین1258

%12.7-                     654,500                 521,739                        0750,000 گرمی،مهرام ،450عسل شیشه قزوین1259

%12.7-                      226,900                 180,870                        0260,000 گرمی،مهرام ،650شور بامیه قزوین1260

%12.7-                      226,900                 180,869                        0260,000 گرمی،مهرام ،300مربا توت فرنگی قزوین1261

%12.7-                      418,900                333,913                        0480,000گرمی،مهرام ،680خیارشور ویژهقزوین1262

%12.7-                      418,900                333,913                        0480,000گرمی،مهرام ،700سیر ترشی مرواریدقزوین1263

%12.7-                       240,000                  191,304                        0275,000 گرمی،مهرام ،320زیتون با سبزیجات مدیترانه ای قزوین1264

%12.7-                        192,000                153,043                         0220,000گرمی،مهرام ،320سس فلفل تند سبز فلیفیاقزوین1265

%12.7-                        192,000                153,043                         0220,000گرمی،مهرام ،400کنسرو لوبیاچیتی قزوین1266

%12.7-                        192,000                153,043                         0220,000 گرمی،مهرام ،330ترشی فلفل هالوپینو قزوین1267

%12.7-                      218,200                 173,913                        0250,000گرمی،مهرام ،670ترشی بندریقزوین1268

%12.7-                      218,200                 173,913                        0250,000معمولی،مهرام ،680خیارشور معمولیقزوین1269

%12.7-                      218,200                 173,913                        0250,000گرمی،مهرام ،400کنسرو مخلوط سبزیجاتقزوین1270

%12.7-                      218,200                 173,913                        0250,000گرمی،مهرام ،400کنسرونخود فرنگیقزوین1271

%12.7-                     223,700               178,363                       256,300،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس کچاب سطلمازندران1272

%12.7-                     667,700                 527,600                       765,000گرمی،کامپوره خزر،کامپوره250کالباس مارتادال گیالن1273

%12.7-                     183,300                 146,087                         0210,000مربا به گرمی،مهرام ،قزوین1274
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%12.7-                     183,300                 146,087                         0210,000 گرمی،مهرام ،300مربا هویج قزوین1275

%12.7-                        87,300                   69,565                          0100,000 گرمی،مهرام ،250ترشی بندری قزوین1276

%12.7-                     832,300                657,669                       953,211 گرمی،آرزومان،آرزومان500توری % 55سوسیس کوکتل تهران1277

%12.7-                     832,300                657,669                       953,211 گرمی،آرزومان،آرزومان500کوکتل دودی  توری تهران1278

Nescafe 3 in 1395,000                        285,000                  344,900                     -12.7%،شرکت نستله،NESCAFE 3in1Clasc smallpch30(10x20g)IRقزوین1279

%12.7-                      282,100                   219,000                       0323,000 لیتری،سید قلی ابوالوفایی ،4مایع سفید کننده لرستان1280

%12.6-                     244,600                   195,000                        280,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی ذرت با درب380کنسرو قزوین1281

%12.6-                      301,400                  234,000                       345,000 لیتری،تارا صنعت ایرانیان،ایکس4جرم گیر آذربایجان شرقی1282

%12.6-                        33,200                  26,435                          038,000 گرمی،مهرام ،220ترشی فلفل سبز قزوین1283

%12.6-                  4,619,700            3,891,236                 5,285,640 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1284

%12.5-                   2,011,400               1,650,000                    2,300,000 و سایر206آذر لنت ،شرکت اولدوز لنت ترک،لنت سمند موتور ملی، تیبا، پژو آذربایجان غربی1285

%12.5-                        118,100                     95,000                        135,000،کاسل نوش،شمسcc 1000ماء الشعیر تهران1286

%12.5-                        118,100                     95,000                        135,000 کالسیک،جوجو،جوجو1000ccتهران1287

%12.5-                        118,100                     95,000                        135,000ماالشعیر پت یک لیتری،آرپانوش،ایستکگیالن1288

%12.5-                      289,700                237,620                        0331,000،بهران فیلتر،407پژو- (المنتی) H30 CROSSدانگ فنگ -(زیگزاگی) کوتاه 206فیلتر روغن پژو خراسان رضوی1289

%12.5-                 3,720,400              3,052,000                    4,250,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت E3لنت جلو رنو تالیسمان اصفهان1290

%12.4-                    385,300                  316,100                        0440,000،بهران فیلتر،(باردو)پیکان وانت  -  RD - ROA- فیلتر روغن پیکان خراسان رضوی1291

%12.4-                    385,300                  316,100                        0440,000فیلتر روغن پیکان طرح قدیم،بهران فیلتر،خراسان رضوی1292

%12.4-                         28,900                     23,000                          33,000 گرمی800،کشت وصنعت گلستان شهره،رب گوجه فرنگی قوطی 0گلستان1293

%12.4-                     393,300                322,640                        0449,000،بهران فیلتر،H330-320برلیانس - زانتیا- سمند - پرشیا  - GLX 405فیلتر روغن پژو خراسان رضوی1294

%12.4-                      569,500                  450,000                        650,000بسته بندی عسل و روغن کره،رضا بیابانی بدربانی،کیمیاکرمانشاه1295

%12.4-                      569,500                  450,000                        650,000بسته بندی عسل،سبزعلی محمدی،محمدیکرمانشاه1296

%12.3-                        52,600                   43,461                           60,000بادام زمینی،سپاس مهر،چی توزالبرز1297

%12.3-                      425,200                 336,000                       808485,000، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،(جعبه) درصد گوشت60همبرگر قم1298

%12.3-                       570,000                 458,500                        650,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900لپه آذرشهری فارس1299

%12.3-                         42,000                    34,100                        47,880گرمی۸۰پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر نشاسته ذرتزنجان1300

%12.3-                    1,116,100                  915,600                    01,272,000،بهران فیلتر،FH12فیلتر روغن ولووخراسان رضوی1301

%12.2-                         43,000                    34,000                           49,000کیک کشمشی،شرکت شهدان بروجرد،شهدانلرستان1302

%12.2-                    873,300                   690,000                         995,000گوشت مرغ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55سوسیس کوکتل مازندران1303
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%12.2-                    873,300                   690,000                         995,000گوشت قرمز،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55سوسیس هات داگ مازندران1304

%12.2-                    873,300                   690,000                         995,000گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55سوسیس بلغاری مازندران1305

%12.2-                     307,300               242,844                        350,000فراورده کاکاویی دو سر پیچ قهوه  و فندق کریستالی،پارس مینو،مینوتهران1306

%12.2-                      351,200                   280,000                         0400,000رب،تعاونی رنگین آرمیتا ،فارس1307

%12.2-                      351,200                   280,000                         400,000 گرمی،بهشاد ،بهشاد 810رب فارس1308

%12.2-                      272,200                   217,000                         310,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 600مایونز کاهش یافته مازندران1309

%12.2-                      272,200                   217,000                         310,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 600مایونز کاهش یافته مازندران1310

%12.2-                     456,600                360,798                        520,000فرآورده کاکائویی شیری پذیرایی طرح خانه ،پارس مینو،مینوتهران1311

%12.2-                     228,300                  180,399                        260,000،پارس مینو،مینو%80شکالت تبلت تلخ تهران1312

%12.2-                      184,400                 145,707                         210,000شکالت تبلت شیری رسیتال،پارس مینو،مینوتهران1313

%12.2-                      790,300               624,458                          900,000شکالت استیک مدادی تلخ،پارس مینو،مینوتهران1314

%12.2-                      790,300               624,485                          900,000شکالت استیک مدادی شیری،پارس مینو،مینوتهران1315

%12.2-                      790,300               624,458                          900,000 گرمی،پارس مینو،مینو267شکالت پاپیون دار آبرنگی تهران1316

%12.2-                      790,300               624,458                          900,000 گرمی،پارس مینو،مینو275شکالت کادویی پاپیون دار شقایق تهران1317

%12.2-                      790,300               624,458                          900,000 گرمی،پارس مینو،مینو267شکالت کادویی پاپیون دار کرذیسمستهران1318

%12.2-                      790,300               624,458                          900,000 گرمی،پارس مینو،مینو267شکالت پاپیون دار پاریس تهران1319

%12.2-                  1,492,800             1,179,532                     1,700,000شکالت مغذدار توپی یک کیلویی رسیتال،پارس مینو،مینوتهران1320

%12.2-                  4,390,600             3,469,211                     5,000,000 کیلویی رسیتال،پارس مینو،مینو3شکالت دو سر پیچ توپی فندق تهران1321

%12.2-                      702,500                555,074                         800,000 گرمی،پارس مینو،مینو300شکالت دو سر پیچ جعبه تهران1322

%12.2-                     474,200               374,675                        540,000 گرمی روسیتال،پارس مینو،مینو25شکالت تهران1323

%12.2-                     474,200               374,675                        540,000 گرمی روسیتال،پارس مینو،مینو25شکالت تهران1324

%12.2-                     474,200               374,675                        540,000 گرمی رسیتال با طعم کرم کارامل،پارس مینو،مینو25شکالت تهران1325

%12.2-                     474,200               374,675                        540,000 گرمی رسیتال با طعم ماست و توت فرنگی،پارس مینو،مینو25شکالت تهران1326

%12.2-                     474,200               374,675                        540,000 گرمی رسیتال با طعم کرم کاکائو تلخ،پارس مینو،مینو25شکالت تهران1327

%12.2-                      526,900                 416,305                         600,000شکالت توپی اسندی رسیتال،پارس مینو،مینوتهران1328

%12.2-                     483,000                381,613                        550,000 گرمی،پارس مینو،مینو200فرآـورده کاکائویی شیری پذیرایی طرح کالسکه تهران1329

%12.2-                     676,200               534,258                        770,000 گرمی،پارس مینو،مینو225شکالت کادویی طرح تذهیب سفید تهران1330

%12.2-                     676,200               534,258                        770,000 گرمی،پارس مینو،مینو2250شکالت کادویی مشکی تهران1331

%12.2-                     676,200               534,258                        770,000 گرمی،پارس مینو،مینو225شکالت کادویی طرح کاغذ دیواری تهران1332
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%12.2-                     676,200               534,258                        770,000 گرمی،پارس مینو،مینو225شکالت کادویی طرح گل دیوار تهران1333

%12.2-                       966,000                  750,000                      1,100,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا20جرم گیر خراسان شمالی1334

%12.2-                       193,200                   150,000                         220,000 برگ،اکبر محمد پور،هوماک500دستمال اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد1335

%12.2-                       202,000                 159,584                        230,000رسیتاال،پارس مینو،مینو% 70شکالت تبلت تلخ تهران1336

%12.2-                       291,600                 226,400                       332,000 گرمی پژند ،آکند شیمی خزر،پژند1000مایع مشکین شوی مازندران1337

%12.1-                         61,500                    49,500                           70,000کماج مغزدار ،صنایع غذایی آرکا صنعت گیتی ،پریفام قزوین1338

%12.1-                      634,000                 492,250                        721,500 گرم ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،کامکار1335 قلو کامکار 12دستمال فارس1339

%12.1-                     848,200                658,560                        0965,000 لیتری،سید قلی ابوالوفایی ،4مایع دستشویی لرستان1340

%12.1-                     848,200                658,560                        0965,000 لیتری،سید قلی ابوالوفایی ،4مایع ظرف شویی لرستان1341

%12.1-                     869,400                  675,000                        989,000 برگ سرو خانواده،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو و حریر،سرو 200دستمال کاغذی مازندران1342

%12.0-                 1,645,300               1,300,000                    1,870,000 کیلویی،شرکت سان شاد،نامی نو3خوراک سوسیس با سس گوجه فرنگی اصفهان1343

%12.0-                     769,800                648,441                     874,879 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی1344

%12.0-                        39,600                     31,000                          45,000 سی سی،شرکت نخل بستان،سیکا330نوشابه خوزستان1345

%12.0-                           4,400                       3,500                             5,000سس تک نفره،دادفر،دادفرفارس1346

%12.0-                      281,700                  222,609                        0320,000 گرمی ،مهرام ،500آبلیمو  قزوین1347

%12.0-                      113,300                     88,000                       0128,700شامپو،مروارید هامون،سیستان و بلوچستان1348

%12.0-                     237,700                187,826                        0270,000 گرمی،مهرام ،500آب نارنج قزوین1349

%11.9-                      158,500                  125,217                         0180,000 گرمی ،مهرام ،250آبلیمو قزوین1350

%11.9-                       290,600                225,630                        330,000شامپو فرش،آکند شیمی خزر،پژندمازندران1351

%11.9-                       140,900                  111,304                         0160,000 گرمی،مهرام ،500آبغوره قزوین1352

%11.9-                     394,600               323,730                       0448,000ساندرو،بهران فیلتر، - 1600مگان  - L90فیلتر روغن خراسان رضوی1353

%11.9-                      776,000                636,560                        0881,000،بهران فیلتر،P700روغن  - NPRفیلتر روغن کامیونت ایسوزو  خراسان رضوی1354

%11.9-                       207,000                   165,000                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس فرانسوی مازندران1355

%11.9-                       207,000                   165,000                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس هزارجزیره مازندران1356

%11.9-                      193,800                  154,500                         220,000 گرم کاله ،شرکت کوچین ،کاله 450سس ماست مازندران1357

%11.9-                     263,400                    210,000                         299,000کنسرو تن ماهی،فراورده های شیالتی بندرعباس،جنوبهرمزگان1358

%11.9-                    387,700                   301,000                        440,000برگی سافت،نگین مهر ابهر،پر پرواز900  زنجان1359

%11.9-                      326,100                   260,000                        0370,000 کازرون ،381رب،کشت و صنعت فارس1360

%11.8-                       129,600                  104,294                        0147,000،شرکت عالیس،pet 1500 ccنوشابه شاتوت خراسان رضوی1361
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%11.8-                      158,700                   130,000                         180,000 کیلویی،نوبر ماکارون،ابتکار1انواع ماکارونی فرمی سبزیجات آذربایجان شرقی1362

%11.8-                  2,470,900              2,027,000                     2,800,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت s5هیما  - 330 - 320لنت جلو برلیانس اصفهان1363

%11.7-                      551,700                443,800                        625,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900ماش فارس1364

%11.7-                       128,000                   102,080                        0145,000،مهرام ،300سس مایونز پتقزوین1365

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،420سس باربکیوقزوین1366

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،450سس خردل مالیم پت قزوین1367

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000،مهرام ،430سس رنچ پتقزوین1368

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،440سس ساندویچ پت قزوین1369

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،450سس سیرقزوین1370

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،450سس کوکتل پتقزوین1371

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،430سس مایونز با طعم چیلیقزوین1372

%11.7-                        211,900                  168,960                        0240,000گرمی،مهرام ،430سس مایونز پتقزوین1373

%11.7-                     353,200                  281,600                         0400,000 گرمی،مهرام ،800رب گوجه فرنگی قوطی قزوین1374

%11.7-                      176,600                  140,800                         0200,000گرمی،مهرام ،520سس ایتالیاییقزوین1375

%11.7-                      176,600                  140,800                         0200,000گرمی،مهرام ،400سس گوجه فرنگی تند قزوین1376

%11.7-                     432,700                344,960                         0490,000گرمی،مهرام ،970سس مایونزقزوین1377

%11.7-                      172,200                 137,280                         0195,000،مهرام ،440سس فرانسوی پت قزوین1378

%11.7-                      172,200                 137,280                         0195,000،مهرام ،450سس هزارجزیره پت قزوین1379

%11.7-                    344,400                274,560                        0390,000 گرمی،مهرام ،700رب گوجه فرنگی جار قزوین1380

%11.7-                      370,900                 295,680                        0420,000 گرمی،مهرام ،390رب انار قزوین1381

%11.7-                      256,100                  204,160                         0290,000،مهرام ،460سس الویهقزوین1382

%11.7-                      256,100                  204,160                         0290,000گرمی،مهرام ،440سس سزار با چربی کاهش یافتهقزوین1383

%11.7-                      141,300                  112,640                         0160,000 ،مهرام ،Bسس مایونزقزوین1384

%11.7-                     565,200                 450,560                        0640,000 گرمی،مهرام ،1400سس مایونزقزوین1385

%11.7-                     476,900                 380,160                        0540,000،مهرام ،1000سس الویهقزوین1386

%11.7-                        83,900                   66,880                           095,000گرمی،مهرام ،60سس فلفل تندسبز فلیفیاقزوین1387

%11.7-                        83,900                   66,880                           095,000گرمی،مهرام ،60سس فلفل تندقرمز فلیفیاقزوین1388

%11.7-                     335,600                 267,520                        0380,000،مهرام ،640سس الویهقزوین1389

%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000،مهرام ،340دیپ پنیر ناچوقزوین1390
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%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000گرمی،مهرام ،320سس تایقزوین1391

%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000گرمی،مهرام ،340سس سالسا دیپقزوین1392

%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000گرمی،مهرام ،650سس گوجه فرنگی کتابیقزوین1393

%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000 گرمی،مهرام ،450سس مایونز قزوین1394

%11.7-                      220,800                   176,000                        0250,000،مهرام ،460سس مایونز کم چربی قزوین1395

%11.7-                      300,300                239,360                        0340,000گرمی،مهرام ،630سس مایونز قزوین1396

%11.7-                        106,000                   84,480                         0120,000گرمی،مهرام ،200سس خردل تندقزوین1397

%11.7-                      132,500                   105,600                         0150,000 گرمی،مهرام ،240سس مایونز قزوین1398

%11.7-                      132,500                   105,600                         0150,000،مهرام ،265سس مایونز کم چربی قزوین1399

%11.7-                       159,000                 126,720                         0180,000گرمی،مهرام ،400سس گوجه فرنگی کتابیقزوین1400

%11.7-                      185,500                 147,840                         0210,000گرمی،مهرام ،455سس گوجه فرنگی تپلیقزوین1401

%11.7-                      185,500                 147,840                         0210,000گرمی،مهرام ،400سس گوجه فرنگی فلفل هالوپینوقزوین1402

%11.7-                        101,600                    80,960                         0115,000 گرمی،مهرام ،400رب گوجه فرنگی قوطی قزوین1403

%11.7-              102,078,000              90,000,000               0115,540,000سفید،شرکت پدیده ماندگار کیمیا،-8024 البرز1404

%11.6-                      194,400                   155,000                         0220,000کنسرو لوبیا چیتی با قارچ،پارسیان زاگرس ،لرستان1405

%11.6-                       221,100                 176,250                        250,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 400کنسرو نخود فرنگی  مازندران1406

%11.5-                       230,000                   185,000                        260,000لیمو عمانی،صنایع غذایی قلی پور،سبالناردبیل1407

%11.5-                      530,800                   412,100                         600,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا10سفید کننده خراسان شمالی1408

%11.5-                      203,500                   158,000                        230,000 گرم ۵۰۰رخش،اطلس شیمی ،شیشه شوی پت چهارمحال و بختیاری1409

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 70بیسکویت کودک آذربایجان شرقی1410

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000  باغ وحش،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 60بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1411

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000  باغ وحش،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 60بیسکویت پتی بور نارگیلی آذربایجان شرقی1412

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000  باغ وحش،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 60بیسکویت پتی بور کاکائو آذربایجان شرقی1413

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 ماری،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 150بیسکویت آذربایجان شرقی1414

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 دایجستا پرتقالی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 125بیسکویت کرمدار سبوسدار آذربایجان شرقی1415

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 60بیسکویت مغزدار سیب آذربایجان شرقی1416

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 م پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار  آذربایجان شرقی1417

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 م نارگیل،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار  آذربایجان شرقی1418

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 م موز،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار  آذربایجان شرقی1419
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%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 م توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار  آذربایجان شرقی1420

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 دایجستا کاکائویی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 100بیسکویت کرمدار سبوسدار آذربایجان شرقی1421

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 وانیلی،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 68بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1422

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 شیری،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 68بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1423

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1424

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 نارگیل،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1425

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 موز،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1426

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1427

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 فندق،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1428

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 شکالت،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 60 عددی 8بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1429

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 85بیسکویت مغزدار دورنگ آذربایجان شرقی1430

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 85بیسکویت مغزدار خرمایی آذربایجان شرقی1431

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 85بیسکویت مغزدار قهوه آذربایجان شرقی1432

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 85بیسکویت مغزدار بادام زمینی آذربایجان شرقی1433

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 52بیسکویت مغزدار دورنگ پ آذربایجان شرقی1434

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000  طالیی،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30والس شکالتی جدید آذربایجان شرقی1435

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30بیسکویت روکشدار شکالتی مغزدار آذربایجان شرقی1436

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 نارگیل،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30بیسکویت روکشدار شکالتی مغزدار آذربایجان شرقی1437

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 موز،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30بیسکویت روکشدار شکالتی مغزدار آذربایجان شرقی1438

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 آناناس،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30بیسکویت روکشدار شکالتی مغزدار آذربایجان شرقی1439

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 گیالس،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 30بیسکویت روکشدار شکالتی مغزدار آذربایجان شرقی1440

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Extra) پرتقال 24-  گرم 100ویفر آذربایجان شرقی1441

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Extra) موز 24-  گرم 100ویفر آذربایجان شرقی1442

%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Extra) توت فرنگی 24-  گرم 100ویفر آذربایجان شرقی1443

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 4*24-  گرم 30کیک کرمدار کاکائو  کاراملی آذربایجان شرقی1444

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 12*5-  گرم 30کیک کرمدار کاکائو کاراملی آذربایجان شرقی1445

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 4*24-  گرم 30کیک کرمدار وانیلی کاراملی آذربایجان شرقی1446

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 12*5-  گرم 30کیک کرمدار وانیلی کاراملی آذربایجان شرقی1447

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 آلبینا،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 35کیک دو رنگ وانیلی کاکائویی آذربایجان شرقی1448
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%11.5-                        35,400                     28,000                           40,000 آلبینا،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 80کیک سه الیه دو رنگ وانیلی کاکائویی آذربایجان شرقی1449

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 30کراکر چوب کنجدی     آذربایجان شرقی1450

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 30کراکر چوب کنجدی  کچاپ فلفلی آذربایجان شرقی1451

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 50 - (کراکس  )مینی کراکر نمکی آذربایجان شرقی1452

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 50 - (کراکس  )مینی کراکر پنیری آذربایجان شرقی1453

%11.5-                         17,700                      14,000                           20,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 60بیسکویت مغزدار دورنگ خرمایی پ آذربایجان شرقی1454

%11.5-                     234,600                  187,000                        265,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 150کنسرو  میروتن  مازندران1455

%11.5-                       212,500                   165,000                        240,000برگی حجیم ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواز500  زنجان1456

%11.5-                      708,400                   550,000                         800,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا10مایع شیشه شور خراسان شمالی1457

%11.4-                        79,700                     63,000                            90,000دایجستا،شیرین عسل،شیرین عسل20-  گرم 190بیسکویت سبوس دار با روکش شکالتی آذربایجان شرقی1458

%11.4-                         62,000                     49,000                           70,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 125بیسکویت پتی بور کره ای آذربایجان شرقی1459

%11.4-                      168,300                  133,000                          190,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو200خوراک کشک و بادمجان اصفهان1460

%11.4-                     336,600                  266,000                        380,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو500خوراک کشک و یادمجان اصفهان1461

%11.4-                      168,300                  133,000                          190,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو200خوراک سوسیس و قارچ اصفهان1462

%11.4-                     336,600                  266,000                        380,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو500خوراک سوسیس و قارچ اصفهان1463

%11.4-                      168,300                  133,000                          190,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو200خوراک سوسیس و سیب زمینی اصفهان1464

%11.4-                     336,600                  266,000                        380,000 گرم،شرکت سان شاد،نامی نو500خوراک سوسیس و سیب زمینی اصفهان1465

%11.4-                3,454,600             2,834,000                     3,900,000،سانتکس(suntex)لنت جلو هیوندای سانتافه،اصفهان لنت اصفهان1466

%11.4-                  2,923,200              2,398,000                    3,300,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 2010 تا 2007لنت جلو هیوندای سوناتا اصفهان1467

%11.4-                  2,923,200              2,398,000                    3,300,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت CS35 لنت جلو چانگان اصفهان1468

%11.4-                  2,923,200              2,398,000                    3,300,000،سانتکس(suntex)لنت جلو سراتو شرکتی،اصفهان لنت اصفهان1469

%11.4-                  2,923,200              2,398,000                    3,300,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت EADOلنت جلو چانگان اصفهان1470

%11.4-                      425,200                  339,000                        480,000 گرمی شیشه ای،بیژن،بیژن960مایونز تهران1471

%11.4-                      708,700                   560,000                         800,000بسام،غزال نجم،کالباس خشکچهارمحال و بختیاری1472

%11.4-                     728,300                613,497                      822,093 لیتری پالستیکی،شرکت آذر روان ساز ،پترونول1آذربایجان غربی1473

%11.4-                      177,200                   140,000                         200,000،شرکت ایالم آسا،آژین(بسته ) گرمی 50کلوچه ایالم 1474

shat50,000                           35,000                     44,300                        -11.4%،بابایی،cc 200آب پرتقال تهران1475

%11.4-                     265,800                    210,000                         300,000نوشیدنی یک لیتری پرتقال ،پدیده شیرین مهر،انیکقم1476

%11.4-                        88,600                     70,000                          0100,000 گرم،کشت و صنعت زمانکار،1500دوغ بطری لرستان1477
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%11.4-                         97,500                     77,000                          110,000زمزم،زمزم،آبمیوه یک لیتری تارمیتاگلستان1478

%11.4-                      143,600                    111,500                         162,000نوار بالدار مشبک،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن1479

%11.4-                  1,329,700                1,120,000                     1,500,000  چهار لیتری المانی،شرکت بهروان لرستان،بهروانSC/CC60روغن لرستان1480

%11.4-                  1,329,700                1,120,000                     1,500,000 چهار لیتری المان،شرکت بهروان لرستان،بهروانSF/CC 3.5 PRAIDEلرستان1481

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل52-  گرم 50بیسکویت پتی بور کره ای آذربایجان شرقی1482

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 پاپل کالسیک،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 80بیسکویت زنجبیل کنجدی آذربایجان شرقی1483

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 پاپل کالسیک،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 80بیسکویت زنجبیل بادام زمینی آذربایجان شرقی1484

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000  پاپل،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 80بیسکویت نارگیل شکری آذربایجان شرقی1485

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 پاپل،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 80بیسکویت کاکائوئی آذربایجان شرقی1486

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 پاپل،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 80بیسکویت نارگیلی با چیپس شکالتی آذربایجان شرقی1487

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 40بیسکویت مغزدار سیب آذربایجان شرقی1488

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) پرتقال 40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1489

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) نارگیل 40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1490

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) موز 40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1491

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) توت فرنگی 40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1492

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) فندق40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1493

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) شکالت40-  گرم 85بیسکویت کرمدار تست ایت آذربایجان شرقی1494

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 دایجستا پرتقالی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 95بیسکویت کرمدار سبوسدار آذربایجان شرقی1495

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1496

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 نارگیل،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1497

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 موز،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1498

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1499

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 فندق،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1500

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 شکالت،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 45 عددی 6بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1501

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 40بیسکویت مغزدار آلبالو آذربایجان شرقی1502

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 40بیسکویت مغزدار نارگیل  آذربایجان شرقی1503

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 34بیسکویت مغزدار دورنگ پ آذربایجان شرقی1504

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000  پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 38ویفر پذیرائی   آذربایجان شرقی1505

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000  موز،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 38ویفر پذیرائی   آذربایجان شرقی1506
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%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000  توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 38ویفر پذیرائی   آذربایجان شرقی1507

%11.3-                        13,300                      10,500                           15,000  شکالت،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 38ویفر پذیرائی   آذربایجان شرقی1508

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000،شیرین عسل،شیرین عسل(های کیک) 36- گرم 60کیک الیه ای باکرم کاکائو ووانیل آذربایجان شرقی1509

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000عددی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 40شوکو کیک روکشدار دوقلو آذربایجان شرقی1510

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 نارگیلی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 40شوکو کیک روکشدار دوقلو آذربایجان شرقی1511

%11.3-                        26,600                      21,000                           30,000 کاکائو،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 40شوکو کیک روکشدار دوقلو آذربایجان شرقی1512

%11.3-                      145,500                   113,000                        164,000دستمال توالت حجیم شده دوقلو سرو،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،سرو مازندران1513

%11.3-                            7,100                       5,600                             8,000 ماری،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم  20بیسکویت آذربایجان شرقی1514

%11.2-                     877,800                  681,500                        989,000 تایی،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرز10دستمال کاغذی اقتصادی قزوین1515

%11.2-                     877,800                  681,500                        989,000 عددی،یزدان نخل دالکی،خانواده10دستمال فلکسی خانواده بوشهر1516

%11.2-                      173,100                  138,000                         195,000 گرم کاله ،شرکت کوچین ،کاله 375سس گوجه فرنگی تند مازندران1517

%11.2-                         87,000                     70,000                           98,000،شرکت کوشاب غرب ایالم،هایسنس330ccماء الشعیر قوطی ایالم 1518

%11.2-                         87,000                     70,000                           098,000،(ایستک  )سی سی ،آرا نوش خاورمیانه 330ماءالشعیر قوطی کردستان 1519

%11.2-                         87,000                     70,000                           098,000سی سی ،ژینا نوش روژ هه الت ،330ماءالشعیر قوطی کردستان 1520

%11.2-                         79,900                     62,000                            90,000 برگی ساده ،نگین مهر ابهر،پر پرواز200(نایلونی) زنجان1521

%11.2-                      124,300                     96,500                         140,000نوار بالدار بزرگ،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن1522

%11.2-                       127,000                  102,165                        0143,000،شرکت عالیس،pet 1500 ccنوشابه خراسان رضوی1523

%11.2-                  1,288,000                1,000,000                    1,450,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا10مایع دست خراسان شمالی1524

%11.2-                  1,288,000                1,000,000                    1,450,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا20مایع شیشه شور خراسان شمالی1525

%11.1-                  1,261,700               1,035,000                     1,420,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت I20لنت عقب هیوندای اصفهان1526

%11.1-                       105,300                    81,750                        118,500 برگ200 برگ،حسن مهرابی داوود آبادی،دستمال کاغذی 200دستمال کاغذی کرمان1527

%11.1-                     265,700                   218,000                         0299,000تیبا،بهران فیلتر، –فیلترروغن پراید خراسان رضوی1528

%11.1-                      529,200                 425,700                        595,000 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900دال عدس فارس1529

%11.0-                      391,400                   312,000                        440,000 لیتری پلی اتیلن  خمره ای  ،زرینه طعم،پسند3سرکه سفید  قزوین1530

%11.0-                      391,400                   312,000                        440,000 لیتری  پلی اتیلن  خمره ای   ،زرینه طعم،پسند3سرکه قرمز   قزوین1531

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 وانیلی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 125بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1532

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 شیری،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم125بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1533

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 کاکائو،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 125بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1534

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 دایجستا،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 180بیسکویت گندم کامل آذربایجان شرقی1535
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%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 دایجستا کاکائویی،شیرین عسل،شیرین عسل40- گرم 140بیسکویت کرمدار سبوسدار آذربایجان شرقی1536

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) پرتقال 40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1537

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face)  نارگیل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1538

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face)  موز 40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1539

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) توت40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1540

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) فندق40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1541

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000،شیرین عسل،شیرین عسل(Singel Face) کاکائو 40-  گرم 120بیسکویت کرمدار ل قلب  آذربایجان شرقی1542

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 م کاکائو،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 120بیسکویت کرمدار  آذربایجان شرقی1543

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100ویفر با کرم لیمو آذربایجان شرقی1544

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100ویفر با کرم شیری آذربایجان شرقی1545

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100ویفر با کرم فندق آذربایجان شرقی1546

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100ویفر با کرم شکالت آذربایجان شرقی1547

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 مورنینگ،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100کیک صبحانه دورنگ مغزدار آذربایجان شرقی1548

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 مورنینگ،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100کیک صبحانه کشمشی آذربایجان شرقی1549

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 مورنینگ،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100کیک صبحانه کاکائویی  آذربایجان شرقی1550

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 مورنینگ،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100کیک صبحانه قهوه  آذربایجان شرقی1551

%11.0-                        44,500                    35,200                           50,000 مورنینگ،شیرین عسل،شیرین عسل24-  گرم 100کیک صبحانه سیب دارچین آذربایجان شرقی1552

%11.0-             150,463,000         132,660,000                 0169,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز1553

%11.0-                       120,200                     95,000                        135,000آب میوه،شرکت بهنوش،بهنوشخراسان شمالی1554

%11.0-                      391,800                  330,000                        440,000 گرد یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG46-ATFلرستان1555

%11.0-                      391,800                  330,000                        440,000 المانی یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG46لرستان1556

%11.0-                      391,800                  330,000                        440,000 المانی یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG68لرستان1557

%10.9-                       150,500                    120,000                         169,000سس پت فرانسوی و هزارجزیره،تولیدی صنایع غذایی مهرروز،مهرانهقم1558

%10.9-                      240,500                    190,000                        0270,000خرده نبات سفید یک کیلویی،افسانه افشار،لرستان1559

%10.9-                  3,056,000              2,507,000                   3,430,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 3لنت جلو مزدا اصفهان1560

%10.9-                  1,451,800              1,147,094                   1,629,250 گرمی،گوشتیران،گوشتیران950میگو تهران1561

%10.9-              68,264,000            57,500,000                 76,600,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-90بشکه ای لرستان1562

%10.9-                    338,700                   270,000                        380,000رب،دشت ارم شیراز، ارمفارس1563

%10.9-                    338,700                   270,000                        380,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 900مایونز کاهش یافته مازندران1564
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%10.9-                    338,700                   270,000                        380,000 گرمی ایام ،شرکت رز طالیی،ایام 900مایونز کاهش یافته مازندران1565

%10.8-                       115,900                      90,000                         130,000 ،بنفشه1128 قلو،تعاونی 2دستمال توالت کهگیلویه و بویراحمد1566

%10.8-                         80,600                     66,000                           90,400پودر دست و ماشین،پارس ایده سبز،بریدجگلستان1567

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000 وانیلی،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 85بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1568

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000 شیری،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 85بیسکویت پتی بور آذربایجان شرقی1569

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل52-   گرم 60ویفر مانژ       آذربایجان شرقی1570

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  موز،شیرین عسل،شیرین عسل52-   گرم 60ویفر مانژ       آذربایجان شرقی1571

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل52-   گرم 60ویفر مانژ       آذربایجان شرقی1572

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  شکالت،شیرین عسل،شیرین عسل52-   گرم 60ویفر مانژ       آذربایجان شرقی1573

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  هلو،شیرین عسل،شیرین عسل52-   گرم 60ویفر مانژ       آذربایجان شرقی1574

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 36-  گرم 40کیک سه الیه شیر عسل  آذربایجان شرقی1575

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 36-  گرم 40کیک سه الیه  آذربایجان شرقی1576

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 36-  گرم 40کیک سه الیه پرتقال آذربایجان شرقی1577

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000،شیرین عسل،شیرین عسل(SiSi) روکشدار 36-  گرم 40کیک سه الیه موز آذربایجان شرقی1578

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000  بیضی،شیرین عسل،شیرین عسل40-  گرم 50کیک دورنگ مغزدار کرم کاکائو آذربایجان شرقی1579

%10.8-                        22,300                     17,600                           25,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم 70     (کراکس  )کراکر نمکی آذربایجان شرقی1580

%10.7-                       160,700                   127,000                         180,000 گرمی شبیه کتل،شرکت طالچین،با تو150چیپس کراستی  قزوین1581

%10.7-                         75,900                      60,000                          085,000 گرم ،کشت و صنعت زمانکار،600ماست کم چرب لیوانی لرستان1582

%10.7-                        53,600                     42,000                           60,000،ارم نوش،ارم نوشcc 1500آب معدنی تهران1583

%10.7-                        53,600                     42,000                           60,000،خوشگوار،خوشگوارcc 1500آب معدنی تهران1584

%10.7-                        53,600                     42,000                           60,000آب معدنی،اکوا فینا،اکوا فینافارس1585

%10.6-                        73,900                      60,000                          82,700 گرمی ،تیمن،فاطیما30شوید خشک  گیالن1586

%10.6-                     357,500                  285,000                         400,000رب،دشت پرامان،پرامانکرمانشاه1587

%10.6-                       129,600                   104,290                        145,000نوشابه ،زمزم،زمزمفارس1588

%10.6-                        44,700                     36,000                           50,000نوشابه در گردش زمزم،زمزم مشهد،نوشابه در گردش زمزمکرمان1589

%10.6-                   2,030,100                1,710,000                    02,270,000  اسکانیوم،تولیدی روغن موتور قم،SL 2050 لیتری 3.5روغن موتور  قم1590

%10.6-                 1,833,400               1,504,000                     2,050,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت MVM 110لنت جلو اصفهان1591

%10.6-                 1,833,400               1,504,000                     2,050,000،سانتکس(suntex)لنت جلو ماتیز دوو،اصفهان لنت اصفهان1592

%10.6-                      339,000                 267,890                        379,000ساندویچ پنینی پارما بوقلمون بزرگ منجمد ،سولیکو،سولیکوتهران1593
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%10.5-                       122,100                    100,000                       136,500آ ب ث،کندر،آ ب ثسمنان1594

%10.5-                 2,593,200            2,184,297                 2,898,466 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1595

%10.5-                 1,727,300               1,417,000                     1,930,000،سانتکس(suntex) دستی،اصفهان لنت S5لنت عقب جک اصفهان1596

%10.5-                   1,700,500              1,395,000                      1,900,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 2000لنت جلو زانتیا و  زامیاداصفهان1597

%10.5-                   1,700,500              1,395,000                      1,900,000،سانتکس(suntex)لنت عقب هیوندای سوناتا،اصفهان لنت اصفهان1598

%10.5-                   1,700,500              1,395,000                      1,900,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت (2010 - 2007)لنت عقب هیوندای آزرا اصفهان1599

%10.5-                   1,700,500              1,395,000                      1,900,000،سانتکس(suntex)لنت عقب هیوندای سوناتا وای اف و کیا کادنزا،اصفهان لنت اصفهان1600

%10.5-                   1,700,500              1,395,000                      1,900,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت I30لنت عقب هیوندای اصفهان1601

%10.5-                     485,300                376,800                        542,000 گرم،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،کامکار1000 قلو کامکار 9دستمال فارس1602

%10.5-             68,857,600            58,000,000                  76,900,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-140 بشکه ای لرستان1603

%10.4-                  2,194,200                1,800,000                    2,450,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت x50لیفان - یاریس - ولکس   - 230 --220لنت جلو برلیانس اصفهان1604

%10.4-                       206,100                   160,000                        230,000 گرم،شرکت گل به،گل به500مایع شیشه پاک کن اصفهان1605

%10.4-                 1,523,800               1,250,000                     1,700,000،سانتکس(suntex)لنت جلو مزدا وانت،اصفهان لنت اصفهان1606

%10.4-                 1,523,800               1,250,000                     1,700,000، سمند معمولی و پرشیا405آذر لنت ،شرکت اولدوز لنت ترک،لنت پژو آذربایجان غربی1607

%10.3-                      313,900               243,727                        350,000مایع لباسشویی چند منظوره پژند ،آکند شیمی خزر،پژندمازندران1608

%10.2-                      612,300                  492,500                        682,000 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900لوبیا پلو درشت فارس1609

%10.2-                      450,500                 362,400                        501,500 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900لوبیا قرمز فارس1610

%10.1-                         71,900                   56,818                           080,000آبمیوه،نوشیران،آذربایجان شرقی1611

%10.1-                         71,900                   56,818                           80,000،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200        ابمیوه پرتقال آذربایجان شرقی1612

%10.1-                         71,900                   56,818                           80,000،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAFسی سی 200آب آلبالو آذربایجان شرقی1613

%10.1-                         71,900                   56,818                           80,000،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200آب چند میوه آذربایجان شرقی1614

%10.1-                        85,400                    67,500                           095,000  گرمی،کشت و صنعت زمانکار،600ماست پر چرب دهانه بزرگ لرستان1615

%10.1-                      530,700                   412,000                         590,000عددی،آفرین ها،اوج6نه قلو اوج کارتنگیالن1616

%10.0-                 2,230,800              1,830,000                    2,480,000،سانتکس(suntex)لنت جلو آریو،اصفهان لنت اصفهان1617

%10.0-                 2,230,800              1,830,000                    2,480,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت Z300لنت جلو زوتی اصفهان1618

%10.0-                 2,230,800              1,830,000                    2,480,000،سانتکس(suntex)لنت جلو بسترن ،اصفهان لنت اصفهان1619

%10.0-                  1,304,300                1,070,000                    1,450,000،سانتکس(suntex)لنت عقب پراید،اصفهان لنت اصفهان1620

%10.0-                         29,700                    23,500                          33,000کیک ،شیرین شهد یافته،شیرین شهدلرستان1621

%10.0-                        74,700                     58,000                          083,000 برگ جعبه ای ،شرکت پاک رخ پردیس غرب،300دستمال لرستان1622
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%10.0-                6,885,800               5,800,000                    7,650,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-140بیست لیتری لرستان1623

%10.0-                 1,377,500               1,130,000                    1,530,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 405سمند و - لنت جلو پزو پارس اصفهان1624

%9.9-                      351,200                   280,000                        390,000رب،کیمیا دشت پاسارگاد ،کیمیا دشت فارس1625

%9.9-                      351,200                   280,000                        390,000 گرمی،سیدان ناب آسیا ،سیدان 810رب فارس1626

%9.9-               65,296,000             55,000,000                  72,500,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG46 بشکه ایلرستان1627

%9.9-               65,296,000             55,000,000                  72,500,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG68بشکه ای لرستان1628

%9.9-                  2,501,800             2,107,304                 2,777,164 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1629

%9.9-                      264,000                   205,000                        0293,000فیلتر هوای خودرو،گهر فیلتر خرم آباد،لرستان1630

%9.9-                          81,100                     63,000                            090,000،شرکت آتنا،(سفید کننده)مواد شوینده خراسان رضوی1631

%9.9-                  1,261,700               1,035,000                     1,400,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت CS35لنت عقب چانگان اصفهان1632

%9.9-                      137,900                   107,100                        153,000های کلین،های کلین/ برگ راشین،رها پاپیروس400دستمال قم1633

%9.9-                      194,700                   151,200                         0216,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120گرمی 100گوگرد  % 9.5صابون قزوین1634

%9.9-                      194,700                   151,200                         0216,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 125صابون حاوی عصاره آلوئه ورا قزوین1635

%9.9-                      197,300                 153,216                       0218,880 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون جوانه گندم قزوین1636

%9.9-                      247,900                   192,500                        0275,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120گرمی 115 (جلبک دریایی)صابون الغری قزوین1637

%9.9-                      306,500                  238,000                        340,000های کلین،های کلین/ دستمال حوله دو قلو ،رها پاپیروسقم1638

%9.8-                       814,100                  632,100                        903,000 گرم،شیدرخ،شید رخ2000مایع لباسشویی اصفهان1639

%9.8-                      290,300                 225,400                        0322,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون گلیسیرینه بادام قزوین1640

%9.8-                      290,300                 225,400                        0322,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون گلیسیرینه زیتون  قزوین1641

%9.8-                       229,900                  178,500                        255,000 گرم،شیدرخ،شید رخ450مایع دستشویی کرمی اصفهان1642

%9.8-                     233,600                 181,370                        259,100 گرم،شیدرخ،شید رخ500شیشه پاک کن اصفهان1643

%9.8-                      227,200                  176,400                        0252,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون تی تری اویل روغن درخت چایقزوین1644

%9.8-                      891,700                  692,300                        989,000های کلین،های کلین/ برگ ،رها پاپیروس200دستمال اقتصادی قم1645

%9.8-               23,893,100             20,300,000                  26,500,000*اجاق گاز رومیزی،شرکت صنایع استیل دماوند،لرستان1646

%9.8-                      270,500                    210,000                         0300,000صابون برگردان،ولی اله و بهزاد شماعی،لرستان1647

%9.8-                      260,600                  202,300                        289,000گرم،شیدرخ،شید رخ750مایع ظرفشویی اصفهان1648

%9.8-                      260,600                  202,300                        289,000 گرم،شیدرخ،شید رخ750مایع دستشویی اصفهان1649

%9.8-                      259,700                   201,600                       0288,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون گلیسیرینه بچه  قزوین1650

%9.8-                      259,700                   201,600                       0288,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون گلیسیرینه بزرگسال قزوین1651
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%9.8-                      721,400                  570,000                         800,000بسام،غزال نجم،کاباس خشک خانوادهچهارمحال و بختیاری1652

%9.8-                      177,900                 138,096                       0197,280 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 125صابون کرمدار بزرگسال قزوین1653

%9.8-                      177,900                 138,096                       0197,280 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 125صابون کرمداراطفال قزوین1654

%9.8-                      176,300                 136,850                        195,500 عددی4، علی قادری،صابون جامد بسته 0آذربایجان غربی1655

%9.8-                      149,700                   116,200                        0166,000 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 65صابون گلیسیرینه بچه باب اسفنجی  قزوین1656

%9.8-                      197,500                 153,300                         219,000گرم،شیدرخ،شید رخ450مایع دستشویی شفاف اصفهان1657

%9.8-                      189,600                 147,168                        0210,240 عددی اژه ،صنایع آرایشی و بهداشتی اژه فام قزوین،120 گرمی 100صابون تی سی سی قزوین1658

%9.8-                      147,900                  114,800                        164,000های کلین،های کلین/ دستمال دو قلو پوینت،رها پاپیروسقم1659

%9.8-                         46,900                    36,400                           52,000برگ ماشینی آدرمون،محمدحسن معدلی،آدرمون100 فارس1660

%9.8-                          90,200                     70,000                          100,000شامپو خمره ای،شرکت گل به،گل بهاصفهان1661

%9.8-                       451,100                  380,000                         500,000 المانی یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-140لرستان1662

%9.8-                       121,800                     98,000                        0135,000،شرکت عالیس،pet 1000 ccماءالشعیر خراسان رضوی1663

%9.8-                 2,869,500             2,354,000                    3,180,000،سانتکس(suntex)کادنزا،اصفهان لنت  - LFلنت جلو هیوندای سوناتا اصفهان1664

%9.8-                  2,572,100                2,110,000                    2,850,000،سانتکس(suntex)لنت عقب پیکان،اصفهان لنت اصفهان1665

%9.7-                      450,500                 362,400                        499,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900لوبیا قرمز فارس1666

%9.7-                         31,600                     25,000                          35,000کیک،نیکان عسل،درنیانآذربایجان شرقی1667

%9.7-                2,434,700              2,050,821                 2,696,568 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1668

%9.7-                       170,000                  138,000                       188,160گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر زنجبیلزنجان1669

%9.6-                      302,700                  235,000                       335,000مایع ظرفشویی یک کیلوگرمی،صادرات و واردات اطلس فالیز،اردیبهشتخوزستان1670

%9.6-                  1,554,200              1,275,000                     1,720,000،سانتکس(suntex)لنت جلو ریو ، تیبا و ساینا،اصفهان لنت اصفهان1671

%9.6-                 2,458,100              2,016,500                    2,720,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت J5لنت جلو جک اصفهان1672

%9.6-                      189,800                   150,000                         210,000کلمپه گردویی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1673

%9.6-                   1,590,800               1,305,000                    1,760,000،سانتکس(suntex)لنت جلو سمند ملی،اصفهان لنت اصفهان1674

%9.6-                   1,590,800               1,305,000                    1,760,000،سانتکس(suntex)لنت جلو دنا،اصفهان لنت اصفهان1675

%9.6-                   1,590,800               1,305,000                    1,760,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 5 تیپ 206لنت جلو پژو اصفهان1676

%9.6-                   1,590,800               1,305,000                    1,760,000،سانتکس(suntex)لنت جلو رانا و اچ سی کراس،اصفهان لنت اصفهان1677

%9.6-                       139,200                    110,000                        154,000کلمپه چهارگوش،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1678

%9.6-                       139,200                    110,000                        154,000کلمپه معمولی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1679

%9.6-                     392,300                   310,000                       434,000انواع برگر از گوشت طیور،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1680
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%9.6-                     392,300                   310,000                       434,000انواع کباب لقمه از گوشت طیور،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1681

%9.6-                     734,000                  580,000                        812,000انواع کالباس از گوشت قرمز،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1682

%9.6-                     594,800                  470,000                       658,000انواع کالباس از گوشت طیور،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1683

%9.6-                     455,600                  360,000                        504,000انواع سوسیس از گوشت طیور،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1684

%9.6-                     544,200                  430,000                        602,000انواع سوسیس از گوشت قرمز،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1685

%9.6-                     430,300                  340,000                       476,000انواع برگر از گوشت قرمز،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1686

%9.6-                     430,300                  340,000                       476,000انواع کباب لقمه از گوشت قرمز،شرکت دنا بریان ایرانیان،ستارگانکهگیلویه و بویراحمد1687

%9.6-                      949,200                  750,000                     1,050,000کلمپه چهارگوش،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1688

%9.6-                      949,200                  750,000                     1,050,000کلمپه معمولی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1689

%9.6-                  1,392,200                 1,100,000                    1,540,000کلمپه گردویی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1690

%9.6-                  1,075,800                  850,000                      1,190,000کلمپه کنجدی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1691

%9.6-                  2,408,900               2,029,021                 2,664,568 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1692

%9.6-                       119,800                     93,000                       132,500 پرژن،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،پرژن 17*20 برگ 300دستمال جعبه مازندران1693

%9.6-                       151,900                    120,000                        168,000کلمپه کنجدی،علیرضا فاتحی، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی کرمان1694

%9.6-                       904,200                   702,000                      1,000,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا20سفید کننده خراسان شمالی1695

%9.6-                        63,300                      50,000                           70,000سی سی انبه و آناناس،صنایع غذایی شیرین فام ،انیک200قم1696

%9.6-                     364,500                  288,000                        403,000*ویفر کاکائویی،عفت تیموری،لرستان1697

%9.5-                   2,111,300           1,778,373                2,333,642 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول3.5آذربایجان غربی1698

%9.5-                      914,300                  750,000                      1,010,000،سانتکس(suntex)پژو اردی ،اصفهان لنت - لنت جلو پیکان اصفهان1699

%9.5-                      914,300                  750,000                      1,010,000،سانتکس(suntex)لنت جلو پراید و پی کی،اصفهان لنت اصفهان1700

%9.5-                 1,448,400               1,220,000                     1,600,000 ،شرکت بهروان لرستان،بهروانSE/CC20W50لیتری فورس وان4  لرستان1701

%9.5-                 1,448,400               1,220,000                     1,600,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSE/CC20W50 لیتری المان  4لرستان1702

%9.5-                      569,500                  450,000                        629,000وکیومی،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی %90ژامبون مرغمازندران1703

%9.4-                       129,500                  103,220                        143,000کچاپ موشکی تند،شرکت گل افشان ،چینوداصفهان1704

%9.4-               75,980,800            64,000,000                  83,900,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL4-85W90بشکه ای لرستان1705

%9.4-                      407,700                  325,000                        450,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 900سس مایونز کم چرب مازندران1706

%9.4-                       163,100                   130,000                         180,000ترشی مخلوط،شرکت صیفی کاران منوجان،منوجانجنوب کرمان1707

%9.4-                       129,600                   104,290                        143,000لیتری،شرکت زمزم اصفهان،زمزم1/5نوشابه اصفهان1708

%9.4-                       129,600                   104,290                        143,000 لیتری1/5زمزم ،زمزم،آذربایجان غربی1709
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%9.4-                       129,600                   104,290                        143,000 لیتری ،شرکت فرد آذربا یجان ،زمزم1/5نوشابه آذربایجان غربی1710

%9.4-                       129,600                   104,290                        0143,000،شرکت زمزم،pet 1500نوشابه خراسان رضوی1711

%9.4-                       129,600                  104,300                        143,000  سی سی پت،زمزم آذربایجان،زمزم1500نوشابه کرمانشاه1712

%9.4-                       129,600                   104,290                        143,000  سی سی پت1500زمزم،زمزم،نوشابه گلستان1713

%9.4-                      113,300                    89,500                         125,000ساندیس،پاکدیس،یک لیتریآذربایجان غربی1714

%9.3-                         95,200                   75,250                         105,000سس،ش ص غ فانوس طالیی غرب،برتیباکرمانشاه1715

%9.3-                         80,700                   62,675                           89,000 گرمی پژند،آکند شیمی خزر،پژند1000تمیز کننده مازندران1716

%9.3-                6,648,300               5,600,000                   7,330,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG46  بیست لیتریلرستان1717

%9.3-                6,648,300               5,600,000                   7,330,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانVG68 بیست لیتری لرستان1718

%9.3-                     542,400                432,390                        598,000دبه کچاپ کوچک،شرکت گل افشان ،چینوداصفهان1719

%9.3-                  2,362,100            1,989,648                  2,604,223 لیتری پالستیکی ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1720

%9.3-                         77,100                     62,000                          85,000،شرکت کوشاب غرب ایالم،هایسنس330ccماء الشعیر شیشه ایالم 1721

%9.3-                         77,100                     62,000                          085,000،(ایستک  ) سی سی ،آرا نوش خاورمیانه 320ماء الشعیر شیشه کردستان 1722

%9.3-                         77,100                     62,000                          085,000 سی سی ،ژینا نوش روژ هه الت ،320ماءالشعیر  شیشه کردستان 1723

%9.3-            226,840,000           200,000,000                250,000,000 اینچ55 اینچ،صنایع گلدیران،تلویزیون 55تلویزیون کرمان1724

%9.3-                     703,400                555,769                       775,200گرمی،گوشتیران،گوشتیران950ناگت مرغ ستاره ای تهران1725

%9.3-                   1,089,000                    900,000                      1,200,000 درجه بندی وبسته بندی زعفران ،طالی سرخ استهبان،طالی سرخ فارس1726

%9.2-                2,876,800              2,360,000                    3,170,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 405سمند و - لنت عقب پژو پارس اصفهان1727

%9.2-                      345,000                  275,000                        380,000 گرمی،آذین شوشتر،مجید800رب گوجه فرنگی خوزستان1728

%9.2-                      663,100                  548,000                       730,300* عددی،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،20نبات بسته لرستان1729

%9.2-                   2,299,900             1,937,260                  2,532,250 لیتری فلزی  ،شرکت آذر روان ساز ،پترونول4آذربایجان غربی1730

%9.2-                 6,767,000               5,700,000                   7,450,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL1-90بیست لیتری لرستان1731

%9.2-              67,670,400            57,000,000                 74,500,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانsc/cc50 بشکه لرستان1732

%9.1-                      276,200                   220,190                        304,000،شرکت گل افشان ،چینودB گرم 900مایونز اصفهان1733

%9.1-                       691,500               546,349                       760,950 گرمی،گوشتیران،گوشتیران950ناگتتهران1734

Nescafe Cappuccino940,000                         706,000                  854,300                     -9.1%،شرکت نستله،NESCAFE Cappuccino 12(20x19.3g)IRقزوین1735

%9.1-                      582,000                  464,000                        640,000 گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی سیر مروارید سوپر ویژه  شیشه قزوین1736

%9.1-                   1,050,400                  830,000                     1,155,000گرمی،سولیکو،سولیکو500بیف برگر دست ساز تهران1737

%9.1-                    363,800                   290,000                         400,000رب،آران سالمت ،آران سالمت فارس1738
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%9.1-                    363,800                   290,000                         0400,000رب،سبحان برج خشت ،فارس1739

%9.1-                       181,900                   145,000                         200,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسروکیلکا  مازندران1740

%9.0-                 2,364,900               1,940,000                     2,600,000،سانتکس(suntex)لنت عقب پراید وانت،اصفهان لنت اصفهان1741

%9.0-                 3,047,500               2,500,000                   3,350,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 3 تیپ206لنت عقب پژو اصفهان1742

%9.0-                 3,047,500               2,500,000                   3,350,000،سانتکس(suntex) فول و معمولی،اصفهان لنت 90لنت عقب تندر اصفهان1743

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 وانیل،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 26بیسکویت پتی بور  آذربایجان شرقی1744

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 شیری،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 26بیسکویت پتی بور  آذربایجان شرقی1745

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 کاکائو،شیرین عسل،شیرین عسل60-  گرم 26بیسکویت پتی بور  آذربایجان شرقی1746

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 دایجستا،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 32بیسکویت گندم کامل آذربایجان شرقی1747

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل90-  گرم 25شیرینی شکالت خرمایی آذربایجان شرقی1748

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 پرتقال،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1749

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 نارگیل،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1750

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 موز،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1751

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 توت فرنگی،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1752

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 فندق،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1753

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 شکالت،شیرین عسل،شیرین عسل72-  گرم 30 قلب 4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی1754

%9.0-                             9,100                       7,200                            10,000 عددی،شیرین عسل،شیرین عسل48-  گرم 30کراکر چوب شور     آذربایجان شرقی1755

%9.0-                             9,100                      7,228                            10,000 گرمی ساده،پارس مینو،مینو30چوب شور تهران1756

%9.0-                             9,100                      7,228                            10,000 بسته،پارس مینو،مینو35رنگارنگ تهران1757

%9.0-                       160,200                   130,000                        176,000گرمی10پاکالر،شرکت زرین گستر،هلزنجان1758

%9.0-                      168,400                 134,250                        185,000ترشی میکس،پتراکو،پتراکوتهران1759

%9.0-                        112,900                   87,650                        124,000 گرم ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،کامکار230دستمال دو قلو کامکار فارس1760

%8.9-                       150,700                   117,000                        165,500 برگ 150،آیناز کوهرنگ زاگرس،دستمال   0چهارمحال و بختیاری1761

%8.9-                       150,700                   117,000                        0165,500برگ،سلولزی حریر پارسیان،300دستمال کاغذی قم1762

%8.9-                       150,700                   117,000                        165,500پارول،پارول/برگ،سپید آردن لطیف 300دستمال قم1763

%8.9-                       150,700                   117,000                        165,500های کلین،های کلین/  رفاه،رها پاپیروس300دستمال قم1764

%8.9-                       150,700                   117,000                        165,500 برگ،هیدروفیل شمال،پرمیس300دستمال گیالن1765

%8.9-                       150,700                   117,000                        165,500 برگ دوالیه،ناز پر یزد،بروفه150دستمال کاغذی  یزد 1766

%8.9-                      180,300                   145,000                         198,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی170پودر سنجد کرمانشاه1767
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%8.9-                     882,400                697,248                         969,000 گرمی دارفرش،سولیکو،سولیکو300سوسیس انجوی چوریزو تهران1768

%8.9-                     882,400                697,248                         969,000 گرمی دارفرش،سولیکو،سولیکو300سوسیس انجوی پنیری تهران1769

%8.9-                     545,600                 438,900                         599,000 گرمی،سبز بهار فارس،سبز بهار900عدس درشت فارس1770

%8.9-                 6,731,400              5,670,000                    7,390,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانsc/cc50 بیست لیتریلرستان1771

%8.9-                  7,241,900                6,100,000                    7,950,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD20W50سطلی لرستان1772

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000 های بای،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200شیرینی دورنگ مغزدار فندقی آذربایجان شرقی1773

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200ویفر با کرم لیمو آذربایجان شرقی1774

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200ویفر با کرم شیری آذربایجان شرقی1775

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200ویفر با کرم فندق آذربایجان شرقی1776

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000 هیت،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200ویفر با کرم شکالت آذربایجان شرقی1777

%8.9-                          91,100                     72,000                          100,000هیت،شیرین عسل،شیرین عسل12-  گرم 200ویفر کاکائویی با کرم شکالت سفید فندق آذربایجان شرقی1778

%8.9-                 2,577,600            2,036,697                    2,829,000،سولیکو،سولیکو(165کالیبر )کالباس نوروزی پروتئینی تهران1779

%8.9-                 2,577,600            2,036,697                    2,829,000ژامبون نوروزی پروتئینی،سولیکو،سولیکوتهران1780

%8.9-                     683,400                  540,000                        750,000شیرینی آردی هرکیلو،شرکت پانیذ ماداکتو،پانیذلرستان1781

%8.9-                       113,900                      90,000                         125,000 گرمی،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک750ماست لرستان1782

%8.9-                   1,139,000                    900,000                     1,250,000دودی گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 70سوسیس کوکتلمازندران1783

%8.9-             164,062,000         144,650,000                 0180,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز1784

%8.8-                    363,800                   290,000                        399,000رب،آتا،آتاتهران1785

%8.8-                       123,100                      99,000                        135,000،خوشگوار،خوشگوارcc 1000ماء الشعیر تهران1786

%8.8-                       123,100                      99,000                        0135,000،شرکت خوشگوار،1000ماءالشعیرخراسان رضوی1787

%8.8-                        74,800                    58,102                           82,000 گرمی پژند،آکند شیمی خزر،پژند1000جرم گیر مازندران1788

%8.8-                     847,600                669,725                         929,000سوجوک دارفرش،سولیکو،سولیکوتهران1789

%8.7-                      655,000                  526,900                      717,560 گرم،احمد بهبهانی نژاد،سبزفام750لوبیا چیتی خوزستان1790

%8.7-                      163,400                  135,000                         179,000بسته بندی قند،محبوبه امیدعلی،مائدهلرستان1791

%8.7-                        84,900                   65,889                           93,000 گرمی پژند،آکند شیمی خزر،پژند1000سفید کننده مازندران1792

%8.7-               71,232,000             60,000,000                  78,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD50بشکه ای لرستان1793

%8.7-                  7,123,200                6,000,000                    7,800,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD20W50بیست لیتری لرستان1794

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000 انگشتی،پارس مینو،مینو2تک تک تهران1795

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000 ب ،پارس مینو،مینو40مروارید لوله ای تهران1796
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%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000 گرمی،پارس مینو،مینو18شکالت نارگیلی ثانی تهران1797

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کرم کاکائویی تیوپی تک،پارس مینو،مینوتهران1798

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000 گرمی،پارس مینو،مینو18شکالت نارگیلی پرشین تهران1799

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000مروارید لوله ای با رنگ طبیعی،پارس مینو،مینوتهران1800

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000بیسکوئیت کرمدار با طعم پرتقال،پارس مینو،مینوتهران1801

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000بیسکوئیت کرم دار با طعم موز،پارس مینو،مینوتهران1802

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000بیسکوئیت نی نی،پارس مینو،مینوتهران1803

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000ترد بزرگ ،پارس مینو،مینوتهران1804

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کراکر ترد ریزه با طعم سس ایتالیایی،پارس مینو،مینوتهران1805

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کراکر ترد ریزه با طعم هات چیلی،پارس مینو،مینوتهران1806

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کراکر ترد با طعم پیتزا،پارس مینو،مینوتهران1807

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کراکر ترد ریزه با طعم پنیری،پارس مینو،مینوتهران1808

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000 گرمی،پارس مینو،مینو20ویفر کارمال وانیلی تهران1809

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000 گرمی،پارس مینو،مینو20ویفر کارمال خرمایی تهران1810

%8.7-                         13,700                     10,841                           15,000بیسکوئیت دماوند دو عددی،پارس مینو،مینوتهران1811

%8.7-                        27,400                    21,682                           30,000کراکر نمکی مینو،پارس مینو،مینوتهران1812

%8.7-                        27,400                    21,682                           030,000گرم ،مینوشرق ،74.8 عددی 36بیسکویت ترد نمکی بزرگ سیستان و بلوچستان1813

%8.7-                       150,700                   117,000                        165,000 برگ300 برگ،تولیدی نان سمنگان سیرجان،دستمال کاغذی 300دستمال کاغذی کرمان1814

%8.7-                      895,200                  695,000                         980,000پارول،پارول/دستمال اقتصادی سایز ،سپید آردن لطیف قم1815

%8.6-                        100,500                     78,000                          110,000گرم معطر،شرکت گل به،گل به1000مایع سفیدکننده اصفهان1816

%8.6-                      292,400                  227,000                        320,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) (point to point) قلو 2دستمال کاغذی حوله بوشهر1817

%8.6-                 7,265,700               6,120,000                    7,950,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCF4-20W50 بیست لیتری لرستان1818

%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000یتی مانژ فنجانی،پارس مینو،مینوتهران1819

%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000یتی مانژ طالیی،پارس مینو،مینوتهران1820

%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000پتی مانژ عسلی،پارس مینو،مینوتهران1821

%8.6-                        45,700                   36,139                           50,000پتی مانژ کاکائویی،پارس مینو،مینوتهران1822

%8.6-                         91,400                   72,228                          100,000 عددی،پارس مینو،مینو5ترد تهران1823

%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000بیسکوئیت پتی بور ساده می تو،پارس مینو،مینوتهران1824

%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000بیسکوئیت پتی بور کاکائویی می تو،پارس مینو،مینوتهران1825
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%8.6-                        45,700                   36,138                           50,000بیسکوئیت پتی بور دو رنگ می تو،پارس مینو،مینوتهران1826

%8.6-                        45,700                    36,410                           50,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 24 گرمی 80سس فلفل مازندران1827

%8.6-                  2,925,600               2,400,000                    3,200,000،سانتکس(suntex)لنت عقب سمند ملی،اصفهان لنت اصفهان1828

%8.6-                  1,261,700               1,035,000                    1,380,000،سانتکس(suntex)لنت عقب دنا،اصفهان لنت اصفهان1829

%8.6-                  1,261,700               1,035,000                    1,380,000،سانتکس(suntex) ،اصفهان لنت 5 تیپ 206لنت عقب پژو اصفهان1830

%8.6-                  1,261,700               1,035,000                    1,380,000،سانتکس(suntex)لنت عقب رانا،اصفهان لنت اصفهان1831

%8.6-               77,168,000             65,000,000                 84,400,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL5-85W140بشکه ای لرستان1832

%8.6-                      114,300                   90,344                         0125,000گرمی ،مینوشرق ،300تافی کره ای سیستان و بلوچستان1833

%8.6-                        82,300                     65,000                            090,000 گرمی،کشت و صنعت زمانکار،600ماست پرچرب لیوانی لرستان1834

%8.6-                      164,600                  131,250                         180,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 6 گرمی 440سس مایونز پتمازندران1835

%8.6-                       182,900                 144,550                         200,000بیسکوئیت آالله،پارس مینو،مینوتهران1836

%8.6-                       182,900                 144,550                         200,000بیسکوئیت بدون فندوق،پارس مینو،مینوتهران1837

%8.6-                       182,900                   142,000                         200,000 گرمی،شرکت شیمیایی فخر خرمشهر،شاب500مایع دستشویی خوزستان1838

%8.5-                       320,100                252,963                        350,000 گرمی،پارس مینو،مینو250شکالت صبحانه تهران1839

%8.5-                       320,100                252,963                        350,000فراورده کاکائویی با مغز بیسکوییت شوک بال،پارس مینو،مینوتهران1840

%8.5-                     274,400                 216,826                         300,000 گرمی،پارس مینو،مینو700بیسکوئیت نارگیل تهران1841

%8.5-                     274,400                 216,827                         300,000 گرمی،پارس مینو،مینو700بیسکوئیت نارگیلی دماوند جعبه تهران1842

%8.5-                     274,400                 216,827                         300,000بیسکوئیت با تزئین کنجد و شوید،پارس مینو،مینوتهران1843

%8.5-                     548,800                433,651                         600,000 گرمی طرح چمدان،پارس مینو،مینو350فراورده کاکائویی تلختهران1844

%8.5-                     823,200                650,477                          900,000کرم کاکائویی تلخ صبحانه،پارس مینو،مینوتهران1845

%8.5-                        68,600                   54,207                          075,000 گرم ،مینوشرق ،210بیسکویت پنجره ای سیستان و بلوچستان1846

%8.5-                 3,841,800            3,035,560                     4,200,000 کیلویی،پارس مینو،مینو3شکالت دو سر پیچ تلخ تهران1847

%8.5-                      640,300                 505,927                         700,000فراورده کاکائویی دو سر پیچ تلخ استندی،پارس مینو،مینوتهران1848

%8.5-                  3,201,500           2,529,633                    3,500,000 کیلو مخلوط،پارس مینو،مینو3فراورده کاکائویی دو سر پیچ تهران1849

%8.5-                      547,000                  440,000                        598,000،صنایع بسته بندی شاکری ،خورشید شهر (گرمی800 )لوبیا قرمز یزد 1850

%8.5-                  1,234,900                 975,716                    01,350,000گرم مغزدار کاکایویی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1851

%8.5-                  1,234,900                 975,716                    01,350,000گرم مغزدار وانیلی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1852

%8.5-                  1,234,900                 975,716                    01,350,000گرم مغزدار نارگیلی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1853

%8.5-                  1,234,900                 975,716                    01,350,000گرم مغزدار فندوقی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1854
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%8.5-                     365,900                   289,101                         400,000فراورده کاکائویی دوسر پیچ تلخ کریستالی،پارس مینو،مینوتهران1855

%8.5-                   1,097,700               867,303                      1,200,000فراورده کاکائویی دو سر پیچ مخلوط ،پارس مینو،مینوتهران1856

%8.5-                       210,400                166,233                        230,000بیسکوئیت با تزئین شکر،پارس مینو،مینوتهران1857

%8.5-                     228,700                 180,688                        250,000بیسکوئیت پذیرایی پرشین،پارس مینو،مینوتهران1858

%8.5-                      123,500                    97,571                        0135,000گرم مغزدار کاکایویی،مینوشرق ،300تافی سیستان و بلوچستان1859

%8.5-                      123,500                    97,571                        0135,000گرم مغزدار وانیلی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1860

%8.5-                      123,500                    97,571                        0135,000گرم مغزدار نارگیلی ،مینوشرق ،3000تافی سیستان و بلوچستان1861

%8.5-                      123,500                    97,571                        0135,000گرم مغزدار فندوقی ،مینوشرق ،300تافی سیستان و بلوچستان1862

%8.5-                         54,900                  43,366                           60,000 انگوشتی،پارس مینو،مینو4شکالت تک تک تهران1863

%8.5-                         54,900                  43,366                           60,000تک تک انگوشتی تلخ ،پارس مینو،مینوتهران1864

%8.5-                         18,300                   14,456                           20,000 گرمی،پارس مینو،مینو17مروارید پاکتی تهران1865

%8.5-                         18,300                   14,456                           20,000 گرمی،پارس مینو،مینو17مروارید پاکتی با رنگ طبیعی تهران1866

%8.5-                         18,300                   14,456                           20,000 گرمی،پارس مینو،مینو20یام یام تهران1867

%8.5-                        36,600                     28,910                           40,000بیسکوئیت مینو میکس،پارس مینو،مینوتهران1868

%8.5-                         18,300                   14,456                           20,000بیسکوئیت کاکائویی کرمدار می تو،پارس مینو،مینوتهران1869

%8.5-                         54,900                  43,366                           60,000بیسکوئیت کرمدار می تو،پارس مینو،مینوتهران1870

%8.5-                       128,100                   101,186                         140,000 گرمی،پارس مینو،مینو90فرآورده کاکائویی شیری تهران1871

%8.5-                        36,600                     28,910                           40,000 عددی،پارس مینو،مینو24 گرمی 35دراژه کاکائویی پاکتی تهران1872

%8.5-                         54,900                    43,000                           060,000،آب معدنی اشترانکوه دره تخت،1.5آب معدنی لرستان1873

%8.5-                         54,900                    43,000                           060,000 لیتری،آب معدنی نوشین سپیدکوه،1.5آب معدنی لرستان1874

%8.5-                 1,354,200                1,070,000                    1,480,000گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی %  90سوسیس کوکتل مازندران1875

%8.5-                 1,354,200                1,070,000                    1,480,000گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی %  90سوسیس هات داگ مازندران1876

%8.5-                  7,598,100               6,400,000                    8,300,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL5-85W140بیست لیتری لرستان1877

%8.4-                         41,200                  32,523                          45,000 گرمی،پارس مینو،مینو125ترد بزرگترد تهران1878

%8.4-                         41,200                  32,523                          45,000ویفر کاراملی لقمه ای رنگارنگ،پارس مینو،مینوتهران1879

%8.4-                         41,200                   32,530                          45,000 گرمی،پارس مینو،مینو25فرآورده کاکائویی شیری تهران1880

%8.4-                   1,006,200                  795,000                      1,099,000وکیومی،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 98بیکن گوشت مازندران1881

%8.4-                  7,004,500               5,900,000                    7,650,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD50 بیست لیتری لرستان1882

%8.4-                      905,700                 715,596                        989,000 گرمی دارفرش،سولیکو،سولیکو300بلوانجوی مرغ تهران1883
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%8.4-                         22,900                     18,069                           25,000 گرمی مغزدار،پارس مینو،مینو50چوب شور تهران1884

%8.4-                         22,900                     18,069                           25,000 گرمی طرح مینیوم،پارس مینو،مینو50چوب شور تهران1885

%8.4-                         22,900                     18,069                           25,000چوب شور پرتزل،پارس مینو،مینوتهران1886

%8.4-                         22,900                     18,069                           25,000 گرمی،پارس مینو،مینو10 شیری و 5فرآورده کاکائویی تهران1887

%8.4-                     777,900                 614,679                        849,000،سولیکو،سولیکو( گرمی300)کالباس نوروزی دارفرش تهران1888

%8.4-                     777,900                 614,679                        849,000مدرن،سولیکو،سولیکو- کالباس نوروزی دارفرش تهران1889

%8.4-                 6,826,400              5,750,000                   7,450,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSE/CC20W50 بیست لیتریلرستان1890

%8.4-                      529,200                 425,700                      577,500 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900دال عدس فارس1891

%8.4-                        77,900                     60,500                          85,000مایع سفید کننده یک لیتری،تولیدی و شیمیایی نفیس غرب،ملیکاکرمانشاه1892

%8.4-                        77,900                     60,500                          85,000جرم گیر یک لیتری،تولیدی و شیمیایی نفیس غرب،ملیکاکرمانشاه1893

%8.3-                       659,000                  530,100                         719,000 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900نخود درشت فارس1894

%8.3-                     265,800                    210,000                         290,000بسته بندی جبوبات،آرش پاالش،چشمه ماهکرمانشاه1895

%8.3-                     357,500                  285,000                        390,000،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی رب گوجه فرنگی بادرب محافظ800کنسرو قزوین1896

%8.3-                  7,241,900                6,100,000                     7,900,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD20W50بشکه ای لرستان1897

%8.3-                       151,300                   125,000                        165,000 گرم،محبوبه امیدعلی،مائده900بسته بندی شکر لرستان1898

%8.3-                     824,400                651,376                        899,000 گرمی ،سولیکو،سولیکو200سوسیس انجوی حلزونی تهران1899

%8.3-                  1,329,700                1,120,000                    01,450,000روغن موتور تصفیه مجدد،بهروان لرستان،لرستان1900

%8.3-                7,657,400              6,450,000                   8,350,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL4-85W90سطلی لرستان1901

%8.3-                7,657,400              6,450,000                   8,350,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL5-85W140سطلی لرستان1902

%8.3-                       181,600                   141,000                         198,000عددی،آفرین ها،الرژ36سیصد برگ الرژ  تیشو الیاف خارجی کارتنگیالن1903

%8.3-                  1,650,300             1,303,942                     1,799,000کالباس فیله استیک بوقلمون،گوشتیران،گوشتیرانتهران1904

%8.3-                     734,000                  580,000                         800,000 درصد60بسام،غزال نجم،کالباس مرغ چهارمحال و بختیاری1905

%8.2-                         96,800                   75,155                        105,500 گرمی معطرپژند،آکند شیمی خزر،پژند1000سفید کننده مازندران1906

%8.2-                      870,800                688,073                        949,000ساالمی سارنو دارفرش ،سولیکو،سولیکوتهران1907

%8.2-                      306,500                  238,000                       334,000،فلورا(فلورا)برگ پک نایلونی،پرندیس 900دستمال کاغذیاصفهان1908

%8.2-                  6,790,800              5,720,000                    7,400,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانsc/cc50 سطلیلرستان1909

%8.2-                       119,300                    94,300                         130,000پاکزاد،نوشینه خوی،گازدار یک لیتری/گلشنآذربایجان غربی1910

%8.2-                       402,900                318,349                        439,000پیتزا مخلوط رویال سایز متوسط،سولیکو،سولیکوتهران1911

%8.2-             68,857,600            58,000,000                  75,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSE/CC20W50 بشکهلرستان1912
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%8.2-                      917,300                724,771                         999,000،سولیکو،سولیکوmapسوسیس با پوشش طبیعی کالسیک تهران1913

%8.2-                      852,200               673,394                        928,000 عددی پیتزا سایز متوسط،سولیکو،سولیکو3پروموپک تهران1914

%8.2-                      320,500                 253,211                      348,999ساندویچ چاباتا رست بیف،سولیکو،سولیکوتهران1915

%8.2-                      320,500                 253,211                      348,999مدرن ،سولیکو،سولیکو- ساندویچ چاباتای رست بیف تهران1916

%8.2-                         79,900                     62,000                          87,000 پرژن،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،پرژن 17*20برگ 200دستمال جعبه مازندران1917

%8.2-                    733,800                579,817                        799,000پیتزا رست بیف پریمیوم سایز بزرگ،سولیکو،سولیکوتهران1918

%8.2-                     228,700                180,734                        249,000ساندویچ چاباتای مرغ هالوپینا،سولیکو،سولیکوتهران1919

%8.2-                     228,700                180,734                        249,000ساندویچ چاباتای مرغ گریل،سولیکو،سولیکوتهران1920

%8.2-                     228,700                180,734                        249,000مدرن،سولیکو،سولیکو- ساندویچ چاباتای مرغ گریل تهران1921

%8.2-                     228,700                180,734                        249,000مدرن،سولیکو،سولیکو- ساندویچ چاباتای مرغ هالوپینا تهران1922

%8.1-                          99,200                     77,000                         108,000برگ 100،آیناز کوهرنگ زاگرس،دستمال  0چهارمحال و بختیاری1923

%8.1-                          99,200                     77,000                         108,000های کلین،های کلین/ پالپ،رها پاپیروس (برگ دوال100 )برگ 200دستمال قم1924

%8.1-                          99,200                     77,000                         108,000 برگ،هیدروفیل شمال،پرمیس600دستمال گیالن1925

%8.1-                          99,200                     77,000                         108,000 برگ دوالیه،ناز پر یزد،بروفه100دستمال کاغذی یزد 1926

%8.1-                     445,500                  352,000                       485,000چیپس همسان بسته بندی قوطی در طعم های مختلف،کشت و صنعت نیک پارس،یامیقزوین1927

%8.1-                      496,100                   410,000                        540,000 عددی،شرکت کشت و صنعت خرمان،خرمان14دمنوش گیاهی بسته لرستان1928

%8.1-                     284,800                  225,000                         0310,000بستنی سنتی کیلویی،حسن قاریان،لرستان1929

%8.1-                 2,581,800               2,118,000                     2,810,000،سانتکس(suntex)لنت عقب تیبا،اصفهان لنت اصفهان1930

%8.1-                     449,300                355,046                        489,000پیتزا چیکن استراگانف آلفردو سایز متوسط،سولیکو،سولیکوتهران1931

%8.1-                     449,300                355,046                        489,000پیتزا باربیکیو چیکن اسموکی سایز متوسط،سولیکو،سولیکوتهران1932

%8.1-                   1,791,900               1,470,000                     1,950,000،سانتکس(suntex)لنت جلو نیسان پاترول،اصفهان لنت اصفهان1933

%8.1-                  7,123,200                6,000,000                   7,750,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCD50سطلی لرستان1934

%8.1-                    1,010,200                 798,165                      1,099,000 گرمی دار فرش،سولیکو،سولیکو300سوسیس انجوی حلزونی تهران1935

%8.1-                    1,010,200                 798,165                      1,099,000سوسیس ذغالی کالسیک دار فرش،سولیکو،سولیکوتهران1936

%8.1-                     247,300                 195,413                        269,000ساندویچ چاباتا پارما بوقلمون،سولیکو،سولیکوتهران1937

%8.1-                       147,100                  114,195                         160,000 برگ دوالیه،محمدحسین قانع بر،آرشام150دستمال کاغذی  یزد 1938

%8.0-                       329,100                   260,000                     357,898 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس هلندی توری دارتهران1939

%8.0-                     366,900                 289,908                        399,000پیتزا پپرونی مخصوص سایز متوسط،سولیکو،سولیکوتهران1940

%8.0-                   2,090,500             1,651,750                 2,273,394شتر،آرزومان،آرزومان% 90وکیوم سوسیس هات داگ تهران1941
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%8.0-                  1,379,500                1,090,000                     1,500,000تافی تالش،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی1942

%8.0-                        27,600                     21,800                           30,000آبنبات،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی1943

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 گرم،مینوشرق ،200بیسکویت سبوسدار لیوانی پروبیوتیک سیستان و بلوچستان1944

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی پرتقالی سیستان و بلوچستان1945

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی موزی سیستان و بلوچستان1946

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی کاکاٍیویی سیستان و بلوچستان1947

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته جوانه  ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی کاکایویی سیستان و بلوچستان1948

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته جوانه  ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی موزی سیستان و بلوچستان1949

%8.0-                        73,600                   58,175                           080,000 بسته جوانه  ،مینوشرق ،24 گرم 185بیسکویت کرمدار ساندویچی پرتقالی  سیستان و بلوچستان1950

%8.0-                         23,000                     18,180                           025,000 گرم ،مینوشرق ،64بیسکویت سبوسدار کرمدار پاکتی سیستان و بلوچستان1951

%8.0-                         23,000                     18,180                           025,000 گرم ،مینوشرق ،64بیسکویت سبوسدار کرمدار کاکائویی پاکتی سیستان و بلوچستان1952

%8.0-                        64,400                    50,904                           070,000 گرمی جوانه،مینوشرق ،180بیسکویت سبوسدار سیستان و بلوچستان1953

%8.0-                         18,400                   14,544                           020,000 عددی،مینوشرق ،3 گرم 37/5بیسکویت سبوسدار پروبیوتیک سیستان و بلوچستان1954

%8.0-                         41,400                  32,724                          045,000 بسته ،مینوشرق ،49گرم 100پتی مانژسیستان و بلوچستان1955

%8.0-                         13,800                     10,908                           015,000 عدد،مینوشرق ،3بیسکویت پنجره ای سیستان و بلوچستان1956

%8.0-                        64,400                      50,000                           70,000آب رادیاتور خودرو،محمد امید روشنائی،آب رادیاتور خودروکرمان1957

%8.0-                         46,000                    37,000                           50,000  سی سی پت،زمزم آذربایجان،زمزم300نوشابه کرمانشاه1958

%8.0-                     386,400                   300,000                        420,000 ،بنفشه1128 قلو،تعاونی 6دستمال توالت کهگیلویه و بویراحمد1959

%8.0-                         50,600                     40,000                          55,000کلوچه ساده،محمد رضا عباسی روشن،شیرین جهانگیالن1960

%8.0-                     257,600                    200,000                        0280,000صابون جفتی،ولی اله و بهزاد شماعی،لرستان1961

%8.0-                 7,360,600               6,200,000                     8,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-20W50بیست لیتریلرستان1962

%8.0-                 7,360,600               6,200,000                     8,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-15W40 بیست لیتری لرستان1963

%8.0-                 7,360,600               6,200,000                     8,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCF4-20W50 سطلی لرستان1964

%8.0-              73,606,400             62,000,000                   80,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCF4-20W50 بشکه ای لرستان1965

%8.0-                      368,100                  290,880                         0400,000 گرمی،مینوشرق ،660بیسکویت پذیرایی خانواده کنجدی سیستان و بلوچستان1966

%8.0-                  1,380,500               1,090,800                     01,500,000گرم ،مینوشرق ،3000تافی کنجدی سیستان و بلوچستان1967

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم،مینوشرق ،530بیسکویت پنجره ای سیستان و بلوچستان1968

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار موزی سیستان و بلوچستان1969

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار پرتقالی سیستان و بلوچستان1970
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%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار کاکائویی سیستان و بلوچستان1971

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000گرم ،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار جعبه سیستان و بلوچستان1972

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم جوانه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار سیستان و بلوچستان1973

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم جوانه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار موزی سیستان و بلوچستان1974

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم جوانه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار کاکائویی سیستان و بلوچستان1975

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم جوانه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار پرتقالی سیستان و بلوچستان1976

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم جوانه،مینوشرق ،450بیسکویت سبوسدار کرمدار کاکائویی سیستان و بلوچستان1977

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرم،مینوشرق ،620بیسکویت پذیرایی خانواده هلی سیستان و بلوچستان1978

%8.0-                      276,100                  218,160                         0300,000 گرمی،مینوشرق ،620بیسکویت پذیرایی خانواده نارگیل سیستان و بلوچستان1979

%8.0-                      506,200                   400,000                        550,000*میشکا یک کیلو،وحید آدینه،لرستان1980

%7.9-                      138,100                   109,080                         0150,000گرم ،مینوشرق ،300تافی کنجدی سیستان و بلوچستان1981

%7.9-                   1,519,600               1,280,000                     1,650,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSG/CC20W50 چهار لیتری المانیلرستان1982

%7.9-                  7,598,100               6,400,000                    8,250,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانGL4-85W90بیست لیتری لرستان1983

%7.9-                      644,000                   518,000                         699,000لوبیا چیتی،صنایع غذایی قلی پور،سبالناردبیل1984

%7.8-                     453,400                  352,000                        492,000پارول،پارول/قلو،سپید آردن لطیف 6دستمال دلسی قم1985

%7.8-                  1,567,100               1,320,000                     1,700,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSG/CC20W50چهار لیتری فورس وان لرستان1986

%7.8-                     374,600                   296,000                      406,278 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس آلمانی توری دار تهران1987

%7.8-                 1,438,400                1,180,000                     1,560,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 2 تیپ206لنت جلو پژو اصفهان1988

%7.8-                      183,500                144,954                         199,000ساندویچ کالب مرغ و سبزیجات،سولیکو،سولیکوتهران1989

%7.8-                      183,500                144,954                         199,000ساندویچ کالب ژامبون گوشت ممتاز،سولیکو،سولیکوتهران1990

%7.8-                      183,500                144,954                         199,000ساندویچ کالب ژامبون مرغ ممتاز،سولیکو،سولیکوتهران1991

%7.8-                       202,000                159,633                         219,000ساندویچ چاباتای ژامبون مرغ،سولیکو،سولیکوتهران1992

%7.8-                       202,000                159,633                         219,000ساندویچ چاباتای ژامبون گوشت،سولیکو،سولیکوتهران1993

%7.8-                       202,000                159,633                         219,000مدرن،سولیکو،سولیکو- ساندویچ چاباتای ژامبون گوشت تهران1994

%7.8-                       202,000                159,633                         219,000ساندویچ چاباتی کوکو سبزی،سولیکو،سولیکوتهران1995

%7.8-                      571,900                  460,000                        620,000،شرکت نگین آریا زرین سپهر،پادمهر ( گرمی800 )لوبیا چشم بلبلی یزد 1996

%7.8-                  1,706,600                1,400,000                    1,850,000،سانتکس(suntex)لنت جلو کاپرا،اصفهان لنت اصفهان1997

%7.7-                      551,700                443,800                        598,000 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900ماش فارس1998

%7.7-                      525,200                   415,000                       569,071 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-توری دار% 60سوسیس هاتداگ گوشت تهران1999
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%7.7-                     443,000                  350,000                        480,000گرمی،شرکت طالچین،با تو450چیپس سیب زمینی قزوین2000

%7.7-                 2,178,400              1,787,000                    2,360,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 2 تیپ206لنت عقب پژو اصفهان2001

%7.7-                        79,400                     65,000                          86,000 گرم،ماکارانی اسپی کوه،اسپی کوه700ماکارونی لرستان2002

%7.7-                      702,700                 565,200                        761,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900عدس درشت فارس2003

%7.7-                      133,900                   106,710                        145,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12کیلویی 350سس کچاپ تند موشکی مازندران2004

%7.7-                      133,900                   106,710                        145,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی  موشکی350سس عروسکی کچاب تند  مازندران2005

%7.7-                     439,800                347,500                     476,245 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-توری دار% 55سوسیس کوکتل مرغ تهران2006

%7.6-                        78,500                     62,000                          85,000 سی سی300ساندیس،پاکدیس،شیشه آذربایجان غربی2007

%7.6-                      448,000                 354,000                       808485,000 درصد گوشت، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،70کبابقم2008

%7.6-                     546,700                  432,000                      591,834 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل دودی توری دارتهران2009

%7.6-                 3,852,000               3,160,000                    4,170,000،سانتکس(suntex)انت عقب مزدا وانت،اصفهان لنت اصفهان2010

%7.6-                         85,000                     66,000                           92,000 برگی حجیم شده  ،نگین مهر ابهر،پر پرواز200(کارتنی) زنجان2011

%7.6-                      559,400                  442,000                     605,463 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس بلغاری توری دارتهران2012

%7.6-                      551,800                 436,000                       597,195 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل ژاپنی توری دارتهران2013

%7.6-                      175,600                   140,000                          190,000ترشی بندری،شرکت صیفی کاران منوجان،منوجانجنوب کرمان2014

%7.6-                      549,900                434,500                      594,814 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل بندری توری دارتهران2015

%7.5-                     727,700                  575,000                       787,110 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-توری دار% 70سوسیس هاتداگ گوشت تهران2016

%7.5-                     546,700                  432,000                       591,285 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل توری دارتهران2017

%7.5-                      180,300                   140,000                         195,000 برگ طالیی ویژه خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده300دستمال کاغذی بوشهر2018

%7.5-                     648,600                  512,500                       701,306 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل  پنیری توری دارتهران2019

%7.5-                   1,590,800               1,305,000                     1,720,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 207لنت جلو پژو اصفهان2020

%7.5-                   1,590,800               1,305,000                     1,720,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت 90لنت جلو تندر اصفهان2021

%7.5-                     682,600                  530,000                       0738,000 عددی، شرکت نسترن ،9الیه 4دستمال توالت رولیاصفهان2022

%7.5-                         74,000                     59,500                           80,000کماج مغزدار کنجدی ،صنایع غذایی آرکا صنعت گیتی ،پریفام قزوین2023

%7.5-                     727,700                  575,000                     786,657 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل ویژه توری دارتهران2024

%7.4-                     648,600                  512,500                      700,746 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس هاتداگ پنیری توری دارتهران2025

%7.4-                       170,900                 138,700                       184,500گرمی۵۰پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر ژالتین زنجان2026

%7.3-                      142,400                  110,565                      0153,685 گرم،دارو سازی پارس حیان ،50خمیردندان بچه توتی فروتی دانتا  قزوین2027

%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- صوفیا  - (Lollipop)آبنبات چوبی  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2028
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%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- السا  - (Bubble Gum)آدامسی  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2029

%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- سه پسر بچه دلیر  - (Ice Cream)بستنی  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2030

%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- اگنس و مینیون  - (Gummy Bear)پاستیل  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2031

%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- بن تن  - (Lemonade)لیموناد  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2032

%7.3-                      229,600                 178,269                     0247,794 گرمی،دارو سازی پارس حیان ،70- مینیون  - (Cola)نوشابه  –خمیردندان کودک پرودنتین قزوین2033

%7.3-               75,980,800            64,000,000                  82,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-20W50 بشکه لرستان2034

%7.3-               75,980,800            64,000,000                  82,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-15W40 بشکه ای لرستان2035

%7.3-                      281,500                 218,561                       0303,800گرم،دارو سازی پارس حیان ،silver  150gr از پوسیدگی دندان  خمیردندان کامل حاوی سیلور  جهت جلوگیری- پرودنتینقزوین2036

%7.3-                  7,598,100               6,400,000                     8,200,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-20W50 سطلیلرستان2037

%7.3-                  7,598,100               6,400,000                     8,200,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانCH4-15W40سطلی لرستان2038

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Magnolia Starمایع دستشویی آبرسان    بنفش تیره - آردن هرباسنسقزوین2039

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Purple Nightمایع دستشویی آبرسان   بنفش - آردن هرباسنسقزوین2040

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،black diamondمایع دستشویی آبرسان   زرد طالیی - آردن هرباسنسقزوین2041

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Ruby Lustreمایع دستشویی آبرسان   زرشکی - آردن هرباسنسقزوین2042

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Mountain Dewمایع دستشویی آبرسان   سبز - آردن هرباسنسقزوین2043

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Sea Treasureمایع دستشویی آبرسان   سرمه ای- آردن هرباسنسقزوین2044

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Ocean Pearlمایع دستشویی آبرسان   سفید - آردن هرباسنسقزوین2045

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Aurora Magicمایع دستشویی آبرسان   فیروزه ای- آردن هرباسنسقزوین2046

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Earth Boundمایع دستشویی آبرسان   قهوه ا ی - آردن هرباسنسقزوین2047

%7.3-                     363,000                 281,826                      0391,738،دارو سازی پارس حیان ،Magic Goldمایع دستشویی آبرسان   نارنجی - آردن هرباسنسقزوین2048

%7.3-                      319,700                248,208                       0345,009 ،دارو سازی پارس حیان ،sensetive   130grخمیردندان کامل مخصوص لثه و  دندان های حساس- پرودنتینقزوین2049

%7.3-                        27,800                     22,000                           30,000 کاکائو فندق،شیرین عسل،شیرین عسل36-  گرم60 (تاینی )کیک مغزدار دو عددیآذربایجان شرقی2050

%7.3-                        27,800                     22,000                           30,000 گرمی،شرکت طالچین،با تو20چیپس سیب زمینی قزوین2051

%7.3-                        27,800                     22,000                           30,000*کیک ساده،امید دالوند،لرستان2052

%7.3-                        111,200                   88,620                         120,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی موشکی 350سس باربکیو مازندران2053

%7.3-                      270,400                  209,924                       0291,795 ،دارو سازی پارس حیان ،salty white   150grخمیردندان کامل سفیدکننده حاوی نمک - پرودنتینقزوین2054

%7.3-                  1,379,500                1,090,000                1,488,633 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کبابی توری دارتهران2055

0،دارو سازی پارس حیان ،prodentine   150grبین برنده بوی نامطبوع دهان  خمیردندان کامل حاوی پروبیوتیک از - پرودنتینقزوین2056 326,193                      234,671                302,300                      -7.3%

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000 با رایحه چای سبز،دارو سازی پارس حیان ،SCARLETصابون  سبز  -  آردن هرباسنسقزوین2057
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%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000 بارایحه کره کاکائو،دارو سازی پارس حیان ،HAZELصابون قهوه ای -  آردن هرباسنسقزوین2058

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000  با رایحه توت وحشی،دارو سازی پارس حیان ،JULIETTEصابون  صورتی  - آردن هرباسنسقزوین2059

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000  با رایحه گریپ فورت،دارو سازی پارس حیان ،PENELOPEصابون  نارنجی  - آردن هرباسنسقزوین2060

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000  با رایحه  انگور،دارو سازی پارس حیان ،VIOLETTEصابون  یاسی  - آردن هرباسنسقزوین2061

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000  با رایحه  نارگیل،دارو سازی پارس حیان ،STELLAصابون بنفش  - آردن هرباسنسقزوین2062

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000  با رایحه وانیل،دارو سازی پارس حیان ،ISABELLAصابون سرمه ای  - آردن هرباسنسقزوین2063

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000 با رایحه آرگان ،دارو سازی پارس حیان ،NATALIEصابون کرم - آردن هرباسنسقزوین2064

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000 با رایحه شیروعسل،دارو سازی پارس حیان ،CHARLOTTEصابون  زرد  -آردن هرباسنسقزوین2065

%7.3-                      217,800                  169,065                       0235,000 با رایحه  گل رز،دارو سازی پارس حیان ،MADELAINEصابون سفید وآبی  -آردن هرباسنسقزوین2066

%7.3-                       152,000                   118,000                        164,000دستمال کاغذی دوقلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2067

%7.3-                       152,000                   118,000                        164,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) (point to point) قلو 2دستمال کاغذی دلسی بوشهر2068

%7.3-                      178,400               138,474                       0192,479 گرم،دارو سازی پارس حیان ،120خمیردندان بزرگسال دانتا  قزوین2069

%7.3-                      155,800                   120,929                       0168,092 گرم،دارو سازی پارس حیان ،75صابون بچه آردن  قزوین2070

%7.3-                   1,947,000               1,640,000                      2,100,000 چهار لیتری المانی ،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF10W40لرستان2071

%7.3-                  1,263,100                   998,000                 1,362,273 گرم،گوشتیران،گوشتیران500-سوسیس کوکتل شکاری توری دارتهران2072

Nescafe Gold1,040,000                     797,000                  964,400                     -7.3%،شرکت نستله،NESCAFE GOLD Pouch12x100g IRقزوین2073

%7.3-                       139,100                   108,000                         150,000ایساتیس،ایساتیس  برگ دوال،فرهیختگان غزال 150دستمال کاغذی  یزد 2074

%7.3-                 2,364,900               1,940,000                    2,550,000،سانتکس(suntex)لنت عقب تیبا طرح ریو،اصفهان لنت اصفهان2075

%7.2-                     352,500                   281,000                        380,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 9 گرمی 570سس سه مزه مازندران2076

%7.2-                         69,600                     57,000                          075,000 گرمی سبزیجات ،زرنگین ،500ماکارونی فرمی قزوین2077

%7.2-                         69,600                     57,000                          075,000 گرمی سبزیجات ،شمس آذر،500ماکارونی فرمی قزوین2078

%7.2-                       194,900                  155,400                         210,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 400سس مایونز چیلی مازندران2079

%7.2-                 1,365,300                1,060,000                    1,471,000دستمال کاغذی هجده قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2080

%7.1-                      370,500                 295,390                        399,000رب،همدانیان،همدانیانتهران2081

%7.1-             146,720,100         129,360,000                0158,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز2082

%7.1-                       910,600                  707,000                         980,000دستمال کاغذی دوازده قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2083

%7.1-                       250,900                    200,000                        270,000 گرمی1600به طعم،حسین ابراهیم پور،ترشی مخلوط چهارمحال و بختیاری2084

%7.1-                        88,300                      71,000                           95,000لیموناد شیشه یکبار مصرف،زمزم مشهد،لیموناد شیشه یکبار مصرفکرمان2085

%7.0-                        65,400                  53,524                         070,350پودر شوینده،مروارید هامون،سیستان و بلوچستان2086
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%7.0-                      304,000                  236,000                       327,000دستمال کاغذی چهارقلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2087

%7.0-                       131,100                  104,520                         141,000موشکی مایونز،شرکت گل افشان ،چینوداصفهان2088

%7.0-                      176,700                 139,650                          190,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر250وکیوم % 55کالباس قارچ و مرغ فارس2089

%7.0-                      148,800                   115,500                         0160,000 کیلویی،سید قلی ابوالوفایی ،1پودر ماشین لرستان2090

%7.0-                      316,200                  252,100                        340,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 6گرمی 900سس مایونز شیشه ای مازندران2091

%7.0-                       706,000               557,865                        759,000 گرم ،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر950ناگت مرغ فارس2092

%7.0-                      453,000               357,945                       487,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر950کوکو سیب زمینی فارس2093

%7.0-                      545,100                 430,710                       586,000گوشت،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر% 55سوسیس کراکف پنیر فارس2094

%7.0-                 1,348,800             1,065,750                    1,450,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر1000% 90ژامبون گوشت مرغ زرد فارس2095

%7.0-                  1,302,300                1,029,000                     1,400,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر1000مرغ فله % 70 سوسیس هات داگ فارس2096

%7.0-                       680,000               537,285                        731,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر950شنیتسل فرمینگ فارس2097

%7.0-                     553,500               437,325                        595,000،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر%70سوسیس هات داگ فارس2098

%7.0-                    433,500                 342,510                       466,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر950کوکو سبزی فارس2099

%7.0-                      264,200                 208,740                       284,000 گرم،تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس،سفیر500% 60همبر ممتاز فارس2100

%7.0-                       521,000                 415,370                        560,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 2سس کچاب تند دبه مازندران2101

%7.0-                     683,900                  531,000                       735,000 دستمال کاغذی نه قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2102

%6.9-                      978,900                  760,000                     1,052,000دستمال توالت دوازده قلو سرو،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،سرو مازندران2103

%6.9-                      456,000                 354,000                         490,000دستمال کاغذی شش قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2104

%6.9-                         60,500                     47,000                          65,000 برگی ماشینی ،نگین مهر ابهر،پر پرواز100(کارتنی) زنجان2105

%6.9-                       169,000                  131,220                        0181,500نوار بهداشتی شبانه،نوا بهداشت،قم2106

%6.8-                     358,700                 285,980                       385,000 گرمی800پایا،تولیدی پایا کنسرو،رب زنجان2107

%6.8-                 7,923,500               6,500,000                    8,500,000پلوس خاور جدید،تولیدی صنعتی محور صنعت،فاقد برندآذربایجان شرقی2108

%6.8-                 1,584,700               1,300,000                     1,700,000،مجموعه سازان صنعتی کاوه،کاوه405کالیپر ترمز خودرو پژو آذربایجان شرقی2109

%6.7-                      214,500                   171,000                        230,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 400سس موسیر مازندران2110

%6.7-                      177,200                   140,000                          190,000بسته بندی تخم مرغ،مسعود برفر،مسعودکرمانشاه2111

%6.7-                      270,500                    210,000                         290,000 قلو،اکبر محمد پور،هوماک4دستمال توالت کهگیلویه و بویراحمد2112

%6.7-                     328,400                  255,000                       352,000دستمال توالت چهار قلو سرو،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،سرو مازندران2113

%6.7-                      670,800                  530,000                         719,000وکیومی،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 70کالباس پپرونی مازندران2114

%6.7-                      914,500                   710,000                         980,000،نگین مهر ابهر،پر پرواز(20*20.5) تایی ممتاز 10خانواده زنجان2115
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%6.7-                      269,700                   215,000                        0289,000، فانوس چابهار،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند شباب  سیستان و بلوچستان2116

%6.7-                            7,000                      5,556                             7,500بیسکویت پتی بور گرد ساسبو،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2117

%6.6-                       116,700                     93,000                         125,000 گرمی خرسی،شرکت ورشان سبالن،دادلی350سس گوجه فرنگی اردبیل2118

%6.6-                         60,700                     48,000                          65,000زمزم،زمزم،آب میوه شیشه تارمیتاگلستان2119

%6.6-                 1,438,400                1,180,000                    1,540,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت (طرح بوش)لنت جلو تیبا اصفهان2120

%6.6-                       219,500                   175,000                       235,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو ساالد  تن  مازندران2121

%6.6-                      154,600                    120,000                        165,500 برگی فانتزی  ،نگین مهر ابهر،پر پرواز300(کارتنی) زنجان2122

Nescafe Gold1,650,000                     1,274,000              1,541,500                  -6.6%،شرکت نستله،NESCAFE GOLD BLEND Sgnt Pouch12x200gIRقزوین2123

%6.6-                      484,000                   400,000                        518,000* گرم،نگین کاشت ایرانیان،900بسته بندی لپه لرستان2124

%6.6-                       271,000                   216,000                         290,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 440سس سزار مازندران2125

%6.5-                         18,700                    14,815                           20,000،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطن(ویژه)غالت صبحانه مغزدار شکالتی آذربایجان شرقی2126

%6.5-                         18,700                    14,815                           20,000کیک روغنی توپی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2127

%6.5-                         18,700                    14,815                           20,000کیک الیه ای کنجدی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2128

%6.5-                         18,700                    14,815                           20,000کیک الیه ای کشمشی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2129

%6.5-                         18,700                    14,815                           20,000کیک الیه ای خرمایی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2130

%6.5-                     822,800                  680,000                        880,000 عددی ،پارس زنبق،پارس زنبق20چای کیسه ایی با ترکیب زعفرانی سرگل فارس2131

Nescafe ICE880,000                        680,000                  822,800                     -6.5%،شرکت نستله،NESCAFE Classic Ice 12(20x20g) IRقزوین2132

%6.5-                 1,543,400               1,300,000                     1,650,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSF/CC20W50چهار لیتری فورس وانلرستان2133

%6.5-                 1,543,400               1,300,000                     1,650,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSF/CC20W50چهار لیتری المان لرستان2134

%6.4-                         99,800                    80,980                       106,680گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،خاکشیرزنجان2135

%6.4-                      294,700                234,970                        315,000 گرم،شرکت گل افشان ،چینود900مایونز اصفهان2136

%6.4-                      662,900                 542,950                       0708,500 عددی،پاکشو ،12 گرم 1000 پودر مخصوص ماشین ظرفشویی با رایحه لیمو Home Plusقزوین2137

%6.4-                   1,113,700                  880,000                      1,190,000گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 70سوسیس کوکتل مازندران2138

%6.4-                   1,113,700                  880,000                      1,190,000گوشت قرمز ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 70سوسیس هات داگ مازندران2139

%6.4-                        23,400                     18,519                           25,000بیسکویت کودک ساده،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2140

%6.4-                       140,400                    109,000                         150,000عددی،آفرین ها،الرژ38طرح تیشو الیاف خارجی کارتن6دویست برگ الرژ گیالن2141

%6.4-                         101,100                    78,500                         108,000پارول،پارول/ برگ،سپید آردن لطیف 200دستمال قم2142

%6.4-                       103,000                     80,000                          110,000 برگ300 برگ،رزنازشهربابک،دستمال کاغذی 300دستمال کاغذی کرمان2143

%6.4-                       131,100                 104,530                         140,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی  موشکی350سس کچاب ساده  مازندران2144
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%6.4-                       131,100                 104,530                         140,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی  موشکی350سس عروسکی کچاب معمولی   مازندران2145

%6.3-                     468,300                  370,000                         500,000بسام،غزال نجم،کالباس مارتادالچهارمحال و بختیاری2146

%6.3-                        56,200                  44,444                           60,000بیسکویت سبوسدار دایجستیو ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2147

%6.3-                         28,100                    22,222                           30,000کیک روغنی رویال،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2148

%6.3-                         28,100                    22,222                           30,000کیک روغنی داونی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2149

%6.3-                         28,100                    22,222                           30,000کیک رولتی ساده،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2150

%6.3-                         28,100                    22,222                           30,000والس رنگی حلقه ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2151

%6.3-                       140,500                   113,000                         150,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی95فلفل قرمز کرمانشاه2152

%6.3-                       140,500                    112,000                         150,000کنسرو بادمجان،به ساز غذای زاگرس،اوکادوکرمانشاه2153

%6.3-                       206,100                   160,000                         220,000مایع ظرفشویی یک لیتری،تولیدی و شیمیایی نفیس غرب،ملیکاکرمانشاه2154

%6.3-                     983,700                 784,160                     1,050,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 4سس کچاپ ساده دبه مازندران2155

%6.3-                1,733,300               1,460,000                    1,850,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF20W50 چهار لیتری المانیلرستان2156

%6.3-                        68,400                     56,000                          073,000 گرمی ،زرنگین ،500ماکارونی فرمی قزوین2157

%6.3-                        68,400                     56,000                          073,000 گرمی ،شمس آذر،500ماکارونی فرمی قزوین2158

%6.3-                        93,700                   74,074                          100,000پشمک شکو پیچ کریسمس ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2159

%6.3-                        93,700                   74,074                          100,000پشمک دوسر پیچ پاپیون،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2160

%6.3-                        93,700                     74,000                          100,000 گرمی،شرکت طالچین،با تو90چیپس سیب زمینی قزوین2161

%6.3-                       140,600                     111,111                         150,000پشمک دوسرپیچ میوه ای کریستال ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2162

%6.3-                      328,100                 259,259                        350,000عسلی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطن- بیسکویت پذیرایی شکریآذربایجان شرقی2163

%6.3-                        37,500                    29,630                           40,000کیک روغنی دورنگ فیس،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2164

%6.3-                      187,500                 148,148                         200,000پشمک شکو پیچ جعبه ای فستیوال ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2165

%6.3-                      187,500                 148,148                         200,000پشمک  شکو پرس جعبه ای  صندوقچه ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2166

%6.3-                     937,500                 740,741                      1,000,000پشمک دوسر پرس  جعبه چوبی طرح کیف دستی ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2167

%6.3-                     937,500                 740,741                      1,000,000پشمک دوسر پرس  جعبه چوبی کادوئی ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2168

%6.3-                     937,500                 740,741                      1,000,000پشمک دوسر پیچ  طرح جعبه ای پنجره دار ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2169

%6.3-                     937,500                 740,741                      1,000,000پشمک دوسر پرس طرح جعبه ای پنجره دار ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2170

%6.3-                     937,500                 740,741                      1,000,000  میکس،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنRose gifپشمک دوسر پرس آذربایجان شرقی2171

%6.2-                      506,300                 403,620                        540,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 2سس کچاب دبه مازندران2172

%6.2-                     234,400                 185,185                        250,000پشمک شکو پیچ استوانه ای ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2173
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%6.2-                        79,700                   63,560                          85,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 220سس فلفل مازندران2174

%6.2-                 1,875,500               1,550,000                     2,000,000*برنج،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،لرستان2175

%6.2-                         46,900                  37,037                           50,000بیسکویت کودک پذیرایی کنجدی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2176

%6.2-                  9,295,800             7,830,000                      09,910,000،تولیدی روغن موتور قم،HLروغن هیدرولیک سطلی اسکانیوم قم2177

%6.2-                     248,600                   193,000                        265,000عددی،آفرین ها،اوج12چهارقلو اوج کیسه گیالن2178

%6.1-                      966,800                 770,700                     1,030,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 4سس مایونز دبه مازندران2179

%6.1-               15,552,700         13,213,864                16,563,000،شرکت پارس خزر،پارس خزرRc101G-230vپلو پز صادراتی گیالن2180

%6.1-                        291,100                   230,000                         0310,000بستنی سنتی کیلویی،عزیز نورعلی،لرستان2181

%6.1-                     936,400                 739,913                        997,000،گوشتیران،گوشتیران%90سوسیس صبحانه مرغ تهران2182

%6.1-                   1,013,500                 800,772                     1,079,000ژامبون کیکی،گوشتیران،گوشتیرانتهران2183

%6.1-                     885,900                   700,000                        943,000وکیومی،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی %90ژامبون گوشتمازندران2184

%6.0-                      404,000                  322,100                        430,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 4گرمی 1700سس مایونز دبه مازندران2185

%6.0-                       418,100                333,310                       445,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 1700سس کچاب دبه مازندران2186

%6.0-                          14,100                       11,111                           15,000کیک الیه ای ساده وکیوم دار،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2187

%6.0-                            9,400                      7,407                            10,000والس رنگی کوچک،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی2188

%6.0-                        42,300                   34,055                          045,000،شرکت عالیس،pet 250 ccنوشابه خراسان رضوی2189

%6.0-                        65,800                     52,000                           70,000 گرمی،شرکت طالچین،با تو60چیپس سیب زمینی قزوین2190

%6.0-                         18,800                   14,893                           20,000گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 210کیک مافین سه عددی کاکائو مازندران2191

%6.0-                 1,974,300               1,560,000                      2,100,000کارولین قهوه فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2192

%6.0-                      658,100                   520,000                         700,000کارولین قهوه یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2193

%6.0-                 1,974,300               1,560,000                      2,100,000کارولین میوه فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2194

%6.0-                      658,100                   520,000                         700,000کارولین میوه یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2195

%6.0-                      658,100                   520,000                         700,000سورال فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2196

%6.0-                       329,100                   260,000                        350,000گوشت قرمز خانواده ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 40کالباس مارتادال مازندران2197

%6.0-                        83,700                     65,000                           89,000دستمال کاغذی،بهروز مهدی،طنینخوزستان2198

%6.0-                       158,000                  122,650                        168,000 برگ300 برگ،حسن مهرابی داوود آبادی،دستمال کاغذی 300دستمال کاغذی کرمان2199

%5.9-                      169,300                  135,000                         180,000ترشی مخلوط،آنوشا،آنوشافارس2200

%5.9-                      169,300                  135,000                         180,000ترشیجات،آنوشا،آنوشافارس2201

%5.9-                       159,900                  127,500                         170,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 500سس فلفل تند مازندران2202
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%5.9-                        141,100                   112,500                         150,000 گرم شیشه،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 230مایونز طالیی دلوسه مازندران2203

%5.9-                        141,100                   112,500                         150,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 230سس فلفل پرورده شیشه مازندران2204

%5.9-                      282,200                  225,000                         300,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 6گرمی 900سس مایونز پت مازندران2205

%5.9-                       196,600                 156,750                         209,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 400کنسرو لوبیا مازندران2206

%5.9-                       696,100                   550,000                        740,000 عددی،شرکت شهدان بروجرد،شهدان30کلوچه لرستان2207

%5.9-                     272,800                  217,500                         290,000 گرمی دلوسه،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی فلفل سبز مازندران2208

%5.9-                     272,800                  217,500                         290,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس  سزار مازندران2209

%5.9-                     272,800                  217,500                         290,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 520سس باربکیو مازندران2210

%5.9-                      702,700                 565,200                       747,000 گرمی،دردانه بی رقیب،بی رقیب900عدس درشت فارس2211

%5.9-                     263,400                    210,000                        280,000سفره زرین-هوسم- فایز تن - شکیبا - گرمی،محمدیان روشن،شکیب 180تن ماهی فایرگیالن2212

%5.9-                     263,400                    210,000                        280,000 گرم،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی فلفل ستاره ای مازندران2213

%5.9-                     263,400                    210,000                        280,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس  سیب زمینی مازندران2214

%5.9-                      254,000                  202,500                        270,000 گرمی دلوسه،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی بندری مازندران2215

%5.9-                       127,000                   101,250                        135,000 گرمی،آسیاب طالیی،دلوسه 480سرکه سفید مازندران2216

%5.9-                       127,000                   101,250                        135,000 گرمی،آسیاب طالیی،دلوسه 480سرکه کارامل دار مازندران2217

%5.9-                      177,800                  141,750                         189,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 400سس کچاب تند مازندران2218

%5.9-                     752,600                   600,000                         800,000 گرمی1600به طعم،حسین ابراهیم پور،ترشی سیر چهارمحال و بختیاری2219

%5.9-                     752,600                   600,000                         800,000 گرمی دلوسه،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی موسیر مازندران2220

%5.9-                       620,900                  495,000                        660,000 کیلویی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2سس مایونر کم چرب مازندران2221

%5.9-                     244,600                   195,000                        260,000 گرم،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی فلفل گیالسی سبز مازندران2222

%5.9-                     244,600                   195,000                        260,000 گرم،آسیاب طالیی،دلوسه 680ترشی فلفل گیالسی قرمز مازندران2223

%5.9-                     366,900                  292,500                        390,000 لیتری سفید،آسیاب طالیی،دلوسه 3سرکه خمره ای کوتاه مازندران2224

%5.9-                     366,900                  292,500                        390,000 لیتری قرمز،آسیاب طالیی،دلوسه 3سرکه خمره ای کوتاه مازندران2225

%5.9-                      122,300                    97,500                         130,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 230سس مایونز کاهش پت مازندران2226

%5.9-                    733,800                  585,000                        780,000 کیلویی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2سس مایونز ظرف پت مازندران2227

%5.9-                      168,400                 134,250                         179,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 400سس کچاب معمولی مازندران2228

%5.9-                   1,317,100                1,050,000                     1,400,000به طعم،حسین ابراهیم پور،زیتون شور سوپر ویژهچهارمحال و بختیاری2229

%5.9-                       715,000                  570,000                        760,000 کیلویی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2کچاب تند گالن مازندران2230

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرمی دلوسه،آسیاب طالیی،دلوسه 480ترشی مخلوط مازندران2231
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%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس مایونز طالیی فشاری پت مازندران2232

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 550سس کچاب تند مازندران2233

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 520سس کچاب کودک  مازندران2234

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000گرمی زاپاتا،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 450سس کچاب تند مازندران2235

%5.9-                      705,600                 562,500                        750,000 کیلویی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2کچاب معمولی گالن مازندران2236

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس لیمو مازندران2237

%5.9-                     235,200                  187,500                        250,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس خردل مازندران2238

%5.9-                      751,700                  599,250                        799,000 کیلویی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2کچاب معمولی دبه  مازندران2239

%5.9-                      281,300                 224,250                         299,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس خردل تند مازندران2240

%5.9-                    343,400                273,750                       365,000خیارشور درجه یک شیشه ای،آسیاب طالیی،دلوسه مازندران2241

%5.9-                     686,800                 547,500                        730,000 کیلویی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 2سس مایونز کاهش یافته مازندران2242

%5.9-                     456,300                363,750                       485,000 گرم ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 510سس مکزیکی مازندران2243

%5.9-                       205,100                  163,500                        218,000 گرم ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 510سس ایتالیایی مازندران2244

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000سفره زرین-هوسم- فایز تن - شکیبا - گرمی،محمدیان روشن،شکیب 180تن ماهی هوسمگیالن2245

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس مایونز کاهش مازندران2246

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس مایونز چیلی دلوسه مازندران2247

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 550سس کچاب معمولی مازندران2248

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 520سس کچاب تندمازندران2249

%5.9-                      225,800                   180,000                        240,000گرمی زاپاتا،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 450سس کچاب معمولی مازندران2250

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس ترکیبی فلفل مازندران2251

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل مالیم مازندران2252

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل معتدل مازندران2253

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل تند مازندران2254

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل خیلی تند مازندران2255

%5.9-                        112,900                      90,000                         120,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل استیک  مازندران2256

%5.9-                     334,000                 266,250                       355,000 گرمی سفید،آسیاب طالیی،دلوسه 2800سرکه خمره ای مازندران2257

%5.9-                     334,000                 266,250                       355,000 گرمی قرمز،آسیاب طالیی،دلوسه 2800سرکه خمره ای مازندران2258

%5.9-                      555,100                 442,500                         590,000خیارشور سوپر ویژه شیشه ای دلوسه،آسیاب طالیی،دلوسه مازندران2259

%5.9-                      555,100                 442,500                         590,000 کیلویی،آسیاب طالیی،دلوسه 1.5خیارشور درجه یک شیشه ای مازندران2260
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%5.9-                     442,200                 352,500                        470,000خیارشور ویژه شیشه ای،آسیاب طالیی،دلوسه مازندران2261

%5.9-                       221,100                 176,250                       235,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس کرانچ مازندران2262

%5.9-                       221,100                 176,250                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس سیر مازندران2263

%5.9-                       221,100                 176,250                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس ماست مازندران2264

%5.9-                      262,500                  209,250                        279,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 700سس کچاب مازندران2265

%5.9-                       108,200                   86,250                         115,000 گرم،آسیاب طالیی،دلوسه 230ترشی فلفل مازندران2266

%5.9-                      216,400                  172,500                        230,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 450سس مایونز کاهش پتمازندران2267

%5.9-                      216,400                  172,500                        230,000 گرمی ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 520سس کچاب معمولی مازندران2268

%5.9-                      366,000                  291,750                        389,000خیارشور ممتاز شیشه ای،آسیاب طالیی،دلوسه مازندران2269

%5.9-                       319,900                  255,000                        340,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 480سس مایونز چیپو مازندران2270

%5.9-                       319,900                  255,000                        340,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 580سس مایونز طالیی شیشه ای مازندران2271

%5.9-                     423,400                337,500                        450,000 گرم ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 900سس مایونز کاهش یافته خانواده مازندران2272

%5.9-                     423,400                337,500                        450,000،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 7 گرمی سری 900سس مایونز کاهش یافته مازندران2273

%5.9-                       211,700                 168,750                        225,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 400کنسرو مایه ماکارانی با قارچ  مازندران2274

%5.9-                         94,100                     75,000                          100,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 150سس فلفل مازندران2275

%5.9-                      188,200                   150,000                         200,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 540سس چیلی تای مازندران2276

%5.9-                      224,900                  179,250                        239,000کنسرو مخلوط سبزیجات ،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه مازندران2277

%5.9-                     244,700                    190,000                        260,000برگی ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواز600  زنجان2278

%5.8-                        56,500                   44,680                           60,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 75کیک صبحانه کاکائویی صبحانه مازندران2279

%5.8-                       179,900                143,440                          191,000 گرم،شرکت گل افشان ،چینود420هزار جزیره اصفهان2280

%5.8-                      186,500                   150,000                         198,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی120خاک شیر کرمانشاه2281

%5.8-                       471,000                375,440                         500,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 2سس مایونز دبه مازندران2282

%5.8-                         47,100                  37,233                           50,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 70کلوچه سپهساالری مازندران2283

%5.8-                         94,200                  74,467                          100,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 150کلوچه سپهساالری مازندران2284

%5.8-                         47,100                  37,233                           50,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 70کلوچه شمال نارگیلی مازندران2285

%5.8-                         47,100                  37,233                           50,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 70گلوچه شمال گردویی مازندران2286

%5.8-                        112,100                     87,000                          0119,000 گرمی،فرشید باقریان،500پودر شوینده دستی ایالم 2287

%5.8-                      221,400                  176,500                       235,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس مایو چاپمازندران2288

%5.8-                      221,400                  176,500                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس مایو دل مازندران2289
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%5.8-                      221,400                  176,500                       235,000 گرم،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس مایو کیو مازندران2290

%5.8-                      221,400                  176,500                       235,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 470سس مایو فل مازندران2291

%5.8-                       131,900                 104,254                         140,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 140کیک مافین دو عددی ساده مازندران2292

%5.8-                       131,900                 104,254                         140,000گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 121کیک پذیرایی کاکاِئو کوچک مازندران2293

%5.8-                      207,300                163,827                         220,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 300کیک پذیرایی ساده بزرگ مازندران2294

%5.8-                      207,300                163,827                         220,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 210سوخاری ساده مازندران2295

%5.8-                       122,500                    96,807                         130,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 123کیک پذیرایی ساده کوچک مازندران2296

%5.8-                       197,900                 156,380                         210,000گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 210کیک مافین سه عددی ساده مازندران2297

%5.8-                         62,200                      50,000                          66,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس280(لیموناد  )نوشابه یکبار مصرف آذربایجان شرقی2298

%5.8-                       193,200                   150,000                        205,000عددی،آفرین ها،الرژ12دو قلو الرژ  تیشو الیاف خارجی کیسه گیالن2299

%5.8-                      754,000                595,730                         800,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 100کیک کنجدی ساده مازندران2300

%5.8-                       113,100                      91,000                         120,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی90گشنیز کرمانشاه2301

%5.8-                        75,400                   59,573                           80,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 120کیک صبحانه ساده مازندران2302

%5.8-                        37,700                   29,787                           40,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 50کیک فنجونی مازندران2303

%5.8-                        75,400                   59,573                           80,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 100کیک فنجونی دو قلو مازندران2304

%5.8-                        75,400                   59,573                           80,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 90کیک کنجدی کاکتئو مازندران2305

%5.7-                10,518,600              8,860,000                   011,160,000،تولیدی روغن موتور قم،CDغن موتور دیزلی سطلی اسکانیوم .رقم2306

%5.7-                      216,800                 171,274                        230,000 گرمی،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 296کیک پذیرایی کاکاِئو بزرگ مازندران2307

%5.7-                      269,600                   213,000                        286,000گوشت بلژیکی ،پارسا گل گشت،پارسا% 40آلمانی قم2308

%5.7-                       141,400                   111,700                         150,000 گرمی ،شرکت صنابع غذایی  تندیر ،تندیر 140کیک مافین دو عددی کاکائو مازندران2309

%5.7-                       163,100                126,664                        0173,000برگ دوال ،تولیدی عالم گستر الرستان،150 فارس2310

%5.7-                       163,100                126,664                        173,000برگ دوال ،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعنا150 فارس2311

%5.7-                       163,100                126,664                        0173,000 برگ دوال،نسیم سحر الرستان ،150دستمال کاغذی فارس2312

%5.7-                       163,100                126,664                        173,000برگ دوال ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،پرنیان150 فارس2313

%5.7-                      155,600                   120,800                        165,000گلخند بهداشت ،طوبی -برگ،شرکت مامطیر سلولز 150دستمال کاغذیمازندران2314

%5.7-                      155,600                   120,800                        165,000گلخند بهداشت ،نارسیس -برگ،شرکت مامطیر سلولز 150دستمال کاغذیمازندران2315

%5.7-                 1,745,200               1,470,000                    1,850,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF20W50 چهار لیتری فورس وانلرستان2316

%5.7-                   1,084,900                   890,000                     1,150,000لنت پراید،منصور مسلمینی،لنت پرایدکرمان2317

%5.6-                       132,100                  105,310                         140,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 300سس مایونز موشکیمازندران2318
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%5.6-                      282,200                  225,000                         299,000کنسرو تن ماهی،طعم آفرین صبا،ساحلهرمزگان2319

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،باقی محمودی ،300دستمال  کردستان 2320

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،جوان صنعت گل پری ،300دستمال  کردستان 2321

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،غالب شیخ احمدی ،300دستمال  کردستان 2322

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،بازرگانی نام آوران دیار گل ،300دستمال  کردستان 2323

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،سایا سینتا ئه وین ،300دستمال  کردستان 2324

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،تافگه سیال غرب ،300دستمال  کردستان 2325

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،طلوع زریبار پاک ،300دستمال  کردستان 2326

%5.6-                       109,500                     85,000                         0116,000 برگ ،درنا پر ایرن نوین ،300دستمال  کردستان 2327

%5.6-                      166,200                   129,000                        176,000دستکال دلسی دو قلو،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2328

%5.6-                  1,413,800              1,117,073                    1,497,000،گوشتیران،گوشتیران%90سوسیس صبحانه گوشت تهران2329

%5.6-                      255,000                   198,000                        270,000عددی،آفرین ها،اوج12حوله اوج کیسه گیالن2330

%5.6-                      425,000                  330,000                        450,000 سی سی،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشاد700جرمگیر یزد 2331

%5.6-                      188,900                  150,570                         200,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 6 گرمی 440سس مایونز شیشه ایمازندران2332

%5.5-                  1,416,800                 1,100,000                     1,500,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا10مایع ظرف خراسان شمالی2333

%5.5-                      708,400                   550,000                        0750,000مایع ظرف شویی،کیمیا شیمی زال،لرستان2334

%5.5-                       850,100                   660,000                          900,000عددی،آفرین ها،الرژ6نه قلوالرژ تیشو الیاف خارجی کارتنگیالن2335

%5.5-                     368,400                  286,000                        390,000عددی،آفرین ها،اوج8شش قلو اوج کیسه گیالن2336

%5.5-                     283,400                   220,000                         300,000شیشه شوی خودرو سه لیتری،کیمیا فرایند بیستون،بیستون کیمیاکرمانشاه2337

%5.5-                       141,700                    110,000                         0150,000 کیلویی،سید قلی ابوالوفایی ،1پودر دستی لرستان2338

%5.5-                          99,200                     77,000                         105,000ایساتیس،ایساتیس  برگ دوال،فرهیختگان غزال 100دستمال کاغذی یزد 2339

%5.5-                     236,200                    190,000                        250,000 کیلویی،نمک ارشیا،ارشیا10پک لرستان2340

%5.5-                    363,800                   290,000                       0385,000رب،وسام کازرون ،فارس2341

%5.5-                        56,700                    45,600                           60,000کلمپه مغزدار بسته بندی شده چاپی،صنایع غذایی آرکا صنعت گیتی ،پریفام قزوین2342

%5.5-                        56,700                    45,600                           60,000کیک گرد روغنی  لی لی پوتی ،صنایع غذایی آرکا صنعت گیتی ،پریفام قزوین2343

%5.5-                     354,400                   280,000                       375,000 گرم،شرکت شهدان بروجرد،شهدان630بیسکوییت لرستان2344

%5.5-                     463,200                  380,000                         0490,000 تیغه برف پاک کن، زهره برومند،خراسان شمالی2345

%5.5-             139,916,800        123,361,700                0148,000,000ماشین لباسشویی،شرکت همگان صنعت،البرز2346

%5.4-                     553,200                  445,000                       585,000،صنایع غذایی زبده ایساتیس ،زبده ( گرمی800 )لوبیا چشم بلبلی یزد 2347
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%5.4-                        82,300                     65,000                          087,000،شرکت عالیس،250آب میوه گازدار قوطی خراسان رضوی2348

%5.4-                        73,800                   57,330                          78,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1جوهر نمک و رسوب زدا نشاط  مازندران2349

%5.4-                       102,200                   79,380                         108,000 لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1تمیز کننده و جرمگیر نشاط مازندران2350

%5.3-                     274,500                  213,150                         290,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط4مایع سفید کننده نشاط مازندران2351

%5.3-                       219,600                  170,520                        232,000 گرمی،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1250لوله بازکن نشاط مازندران2352

%5.3-                      264,100                 205,065                        279,000 لیتری پمپی،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1مایع دستشویی گلیسیرینه نشاطمازندران2353

%5.3-                       180,800                 140,385                          191,000 گرمی ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط750مایع ظرفشویی گلیسیرینه نشاطمازندران2354

%5.3-                       209,200                162,435                         221,000 لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1مایع ظرفشویی گلیسیرینه نشاطمازندران2355

%5.3-                     544,300                422,625                       575,000 لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط3مایع ظرفشویی گلیسیرینه نشاط مازندران2356

%5.3-                      127,800                    101,900                        135,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 کیلویی 275سس کچاپ تند موشکی مازندران2357

%5.3-                      695,800                 540,225                       735,000 لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط4مایع ظرفشویی گلیسیرینه نشاط مازندران2358

%5.3-                       170,400                  132,300                         180,000مایع شیشه پاک کن نشاط نیم لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاطمازندران2359

%5.3-                     713,800                  554,190                       754,000 لیتری ،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط4مایع دستشویی گلیسیرینه نشاط مازندران2360

%5.3-                      618,200                479,955                       653,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط3مایع دستشویی گلیسیرینه نشاط مازندران2361

%5.3-                       161,900                125,685                         171,000مایع دستشویی گلیسیرینه نشاط نیم  لیتری پمپی،شرکت گلبرگ آبی ،نشاطمازندران2362

%5.3-                     236,700                 183,750                        250,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط4جوهر نمک و رسوب زدا نشاط  مازندران2363

%5.3-                       119,300                     92,610                         126,000مایع دستشویی گلیسیرینه نشاط نیم لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاطمازندران2364

%5.3-                       197,900                 153,615                         209,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1مایع دستشویی گلیسیرینه نشاط مازندران2365

%5.3-                      913,800                 728,500                        965,000 عددی،شرکت مهر کاال ،رافانو 4 کیلویی 2سس خردل دبه مازندران2366

%5.3-                         80,500                  62,475                          85,000 لیتری،شرکت گلبرگ آبی ،نشاط1مایع سفید کننده نشاط مازندران2367

%5.3-                      232,100                   185,000                        245,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180شلفین /کنسرو ماهیارمازندران2368

%5.2-                      213,200                   170,000                        225,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 120کنسرو  میروتن  مازندران2369

%5.2-                      213,200                   170,000                        225,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 180کنسرو سفریور  مازندران2370

%5.2-                   1,280,000                1,050,000                    1,350,000لنت پژو،منصور مسلمینی،لنت پژوکرمان2371

%5.2-                       659,000                  530,100                        695,000 گرمی،کشت سبز شیراز،کشت سبز900نخود درشت فارس2372

%5.2-                     426,700                  350,000                        0450,000 تیغه برف پاک کن، زهره برومند،خراسان شمالی2373

%5.2-                      123,300                    98,300                         130,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 275سس کچاب موشکی مازندران2374

%5.2-                  1,062,300                  870,000                      1,120,000 کیلیوئی،آرین ساحل بندر،پرموزه سوپر وایت4.5 پودر لباسشوئی هرمزگان2375

%5.1-                 1,245,400                1,020,000                    01,312,500 کیلوگرم،پاک وش،4.2پودر ماشین لباسشویی پرسیل لوندر مرکزی2376
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%5.1-                     303,700                   240,000                        0320,000بستنی سنتی کیلویی،شیخ حسن قبادی،لرستان2377

%5.1-                       160,400                  124,500                         169,000،نایس(نایس )برگ ،پرندیس 300دستمال کاغذی اصفهان2378

%5.1-                     474,600                 375,000                         500,000بسام،غزال نجم،کالباس مارتادال خانوادهچهارمحال و بختیاری2379

%5.1-                     493,600                  397,000                        520,000،شرکت بازرگانی خجسته ،خجسته (گرمی700 )لوبیا قرمز یزد 2380

%5.1-                     379,700                   300,000                         400,000بسام،غزال نجم،سوسیس آلمانیچهارمحال و بختیاری2381

%5.1-                     759,400                   600,000                         800,000بسام،غزال نجم،کالباس گوشت مرغ و قارچچهارمحال و بختیاری2382

%5.1-                       522,100                   420,000                        550,000،اتحادیه تعاونی روستایی یزد،تروکا(گرمی800 )لوبیا قرمز یزد 2383

%5.1-                     332,300                  258,000                        350,000دستکال دلسی چهار  قلو،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2384

%5.1-                       996,900                 774,000                     1,050,000دستکال دلسی دوازده قلو،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2385

%5.0-                     498,500                 387,000                        525,000دستکال دلسی شش قلو،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2386

%5.0-                      128,200                     99,500                        135,000عددی،آفرین ها،اوج24دوقلو اوج کیسه گیالن2387

%5.0-                  1,899,500                1,600,000                     2,000,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF15W40-206 چهار لیتری المانیلرستان2388

%5.0-                  1,994,500               1,680,000                      2,100,000 چهار لیتری فورس وان ،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF10W40لرستان2389

%5.0-                           7,600                        6,000                             8,000پفک،سپاس مهر،چی توزالبرز2390

%5.0-                        47,500                    37,500                           50,000مارشمالو شکالتی مغزدار سیب ،داداش برادر ،آیدینfondoآذربایجان شرقی2391

%5.0-                        47,500                    37,500                           50,000مارشمالو شکالتی مغزدار پرتقالی،داداش برادر ،آیدینfondoآذربایجان شرقی2392

%5.0-                         57,000                     45,000                           60,000 سی سی300ساندیس،پاکدیس،پت آذربایجان غربی2393

%5.0-                          19,000                      15,000                           20,000 گرمی،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 40کلمپه تکی کرمان2394

%5.0-                         38,000                     30,000                           40,000کیک اسفنجی،سحر سلسله،سحرلرستان2395

%5.0-                     683,400                  540,000                         719,000وکیومی ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 98بیکن مرغ مازندران2396

%4.9-                       180,600                  144,000                          190,000 گرمی،زرینه طعم،پسند270رب گوجه فرنگی مسافرتی شیشه قزوین2397

%4.9-                      173,000                137,880                        182,000 گرم،شرکت گل افشان ،چینود420فرانسوی اصفهان2398

%4.9-                      598,900                  465,000                        630,000 لیتری۲رخش،اطلس شیمی ،مایع دست کرمی چهارمحال و بختیاری2399

%4.9-                     354,200                  275,000                      372,500دستمال حوله دوقلو،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2400

%4.9-                      618,200                  480,000                        650,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا4مایع دست خراسان شمالی2401

%4.9-                        101,800                     79,000                         0107,000،شرکت گلریز،100دستمال کاغذیخراسان رضوی2402

%4.9-                        101,800                     79,000                         0107,000 برگ دو الیه،صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز و گروه کارخانجات کاغذی سازی نگین خراسان،100دستمال کاغدی خراسان رضوی2403

%4.8-                         79,000                     63,000                          83,000 گرمی ماینز،شرکت ورشان سبالن،دادلی230سس اردبیل2404

%4.8-                      136,500                   106,000                       143,400دستمال توالت حجیم شده دوقلو پرژن،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،پرژن مازندران2405
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%4.8-                      313,200                 249,720                        329,000 شیشه 940اروم آدا ،اروم آدا،سس مایونز آذربایجان غربی2406

%4.8-                     856,800                  677,000                          900,000 درصد70بسام،غزال نجم،کالباس مرغ چهارمحال و بختیاری2407

%4.8-                     371,300                   296,000                        390,000 گرمی،زرینه طعم،پسند710رب گوجه فرنگی شیشه قزوین2408

%4.8-                      113,300                     88,000                          119,000گرم ۲۲۰رخش،اطلس شیمی ،شامپو تخم مرغی چهارمحال و بختیاری2409

%4.8-                      580,800                  480,000                         610,000* گرم،شرکت بهین خشکبار زاگرس ،900لوبیا لرستان2410

%4.8-                  1,244,200                 983,120                 1,306,734 گرم فله،فرآورده های گوشتی شیراز،پونه1000% 70کالباس قارچ و مرغ ممتازفارس2411

%4.7-                       281,000                  226,000                        295,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی80پودر موسیرکرمانشاه2412

%4.7-                        102,900                    79,920                         108,000برگ تینا ،شرکت ماه گل تجارت صنعت شمال ،تینا 200دستمال مازندران2413

%4.7-                      157,700                 122,470                        165,500برگ تینا ،شرکت ماه گل تجارت صنعت شمال ،تینا 300دستمال مازندران2414

%4.7-                      156,300                  121,360                        164,000قلو تینا،شرکت ماه گل تجارت صنعت شمال ،تینا 2دستمال مازندران2415

%4.7-                      571,900                  460,000                         600,000 گرم،صنایع غذایی سبزنام،سبزنام750لوبیا چیتی خوزستان2416

%4.7-                      466,100                 361,860                        489,000قلو تینا،شرکت ماه گل تجارت صنعت شمال ،تینا 6دستمال مازندران2417

%4.7-                      311,700                  241,980                       327,000قلو تینا،شرکت ماه گل تجارت صنعت شمال ،تینا 4دستمال مازندران2418

%4.6-                        26,700                     21,080                           28,000بیسکویت نارگیلی پنه لوپه،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2419

%4.6-                         51,500                     40,000                          54,000 پرژن،صنایع کاغذ سازی قائمشهر سرو وحریر،پرژن 17*20 برگ 100دستمال جعبه مازندران2420

%4.6-                       179,900                   146,000                      188,595گرمی80پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر فلفل سیاه زنجان2421

%4.6-                       207,000                   165,000                        217,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 150شلفین /کنسرو ماهیارمازندران2422

%4.6-                        64,400                      50,000                          67,500 برگ خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده100دستمال کاغذی بوشهر2423

%4.6-                      147,900                    119,000                        0155,000ماالشعیر پت آیریش ،دانژه آریا ،قزوین2424

%4.6-                      238,100                  191,530                       249,500 گرمی،تردک،تردک200گرانول سخاری پولکی طالیی مازندران2425

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک موز مازندران2426

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک آناناسمازندران2427

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک توت فرنگیمازندران2428

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک پرتغالیمازندران2429

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک کاکائوییمازندران2430

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک کاپوچینومازندران2431

%4.5-                     238,600                   191,920                       249,950 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک کاراملمازندران2432

%4.5-                     267,300                 207,539                        280,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع چند منظوره پریمکس زنجان2433

%4.5-                       219,600                 170,478                        230,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،سپید- ع صورتی 12 گرمی اسلیو 1000مایع نرم کننده سپید زنجان2434
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%4.5-                     474,600                 375,000                        497,000وکیومی،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55کالباس قارچ و مرغ مازندران2435

%4.5-                      276,000                   220,000                        0289,000، مهر نوین ظفرقندی،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند شالیتون  سیستان و بلوچستان2436

%4.5-                      276,000                   220,000                        0289,000، مهرآوران،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند ایلیکا سیستان و بلوچستان2437

%4.5-                      276,000                   220,000                        0289,000، فرآورده های دریایی ماران،( گرمی180ساده ) (کارمزدی)انواع کنسرو ماهی با برندهای ماران  و سیستان و بلوچستان2438

%4.5-                      276,000                   220,000                        0289,000، صنایع غذایی سالم طیس،( گرمی180ساده ) و کیملی 66انواع کنسرو ماهی با برند سیستان و بلوچستان2439

%4.4-                       172,000                138,349                         0180,000،شرکت عالیس،pet 2000 ccنوشابه خراسان رضوی2440

%4.4-                         86,000                  66,786                            90,000معطر لیمو،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس-  عددی 12 گرمی 1000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2441

%4.4-                         86,000                  66,786                            90,000معطر کاج،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس-  عددی 12 گرمی 1000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2442

%4.4-                     381,300                  304,000                        399,000 گرمی،زرینه طعم،پسند800رب گوجه فرنگی قوطی ایزی اوپن قزوین2443

%4.4-                     286,700                 222,621                         300,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 4000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2444

%4.4-                     286,700                 222,621                         300,000معطر لیمو،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس-  عددی 12 گرمی 4000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2445

%4.4-                     286,700                 222,621                         300,000معطر کاج،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس-  عددی 12 گرمی 4000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2446

%4.4-                      162,500                  126,152                         170,000 عددی سبز،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع سفید کننده غلیظ پریمکس زنجان2447

%4.4-                      162,500                  126,152                         170,000 عددی بنفش،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع سفید کننده غلیظ پریمکس زنجان2448

%4.4-                      162,500                  126,152                         170,000 عددی سرخابی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع سفید کننده غلیظ پریمکس زنجان2449

%4.4-                      162,500                  126,152                         170,000 عددی زرد،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع سفید کننده غلیظ پریمکس زنجان2450

%4.4-                      123,800                    99,615                        129,500 گرمی،تردک،تردک200آرد گندممازندران2451

%4.4-                         95,600                   74,207                          100,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 1000سفید کننده معمولی پریمکس زنجان2452

%4.4-                       172,100                  136,000                         180,000 گرمی در طعم های مختلف،کشت و صنعت نیک پارس،یامی80اسنک قزوین2453

%4.4-                      152,500                  122,690                        159,500 گرمی،تردک،تردک200آرد ذرتمازندران2454

%4.4-                      152,500                  122,690                        159,500 گرمی،تردک،تردک200نشاسته گندممازندران2455

%4.4-                     276,800                  222,690                       289,500 گرمی،تردک،تردک200پودر مرغ سوخاری اسموکیمازندران2456

%4.4-                       229,000                 184,230                       239,500 گرمی،تردک،تردک200پودر مرغ  سخاری اصیل مازندران2457

%4.4-                       229,000                 184,230                       239,500 گرمی،تردک،تردک200پودر میگو سوخاریمازندران2458

%4.4-                      559,400                  450,000                       585,000،گروه بازرگانی نیکخواه ،هلچین (گرمی800 )لوبیا قرمز یزد 2459

%4.4-                      559,400                  450,000                       585,000،گروه بازرگانی نیکخواه ،هلچین ( گرمی800 )لوبیا چشم بلبلی یزد 2460

%4.4-                      168,300                  130,700                        0176,000دستمال دو قلو ،سلولزی حریر پارسیان،قم2461

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرم،تردک،تردک550چیکن استر یس مازندران2462

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک کاکائوییمازندران2463
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%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک وانیلیمازندران2464

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک توت فرنگیمازندران2465

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک پرتغالیمازندران2466

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک آناناسمازندران2467

%4.4-                     286,400                230,385                        299,500 گرمی،تردک،تردک400پودر  کیک موزمازندران2468

%4.4-                     564,200                453,840                         590,000 گرمی ،تردک،تردک900گرانول سوخاری مازندران2469

%4.4-                     133,400                  107,310                        139,500 گرمی ،تردک،تردک200نشاسته ذرت مازندران2470

%4.4-                     645,500                   510,000                       675,000گوشت قرمز خانواده ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 60کالباس خشک مازندران2471

%4.4-                     238,600                   191,920                       249,500 گرمی،تردک،تردک200پودر مرغ  سخاری اسپایسیمازندران2472

%4.4-                     238,600                   191,920                       249,500 گرمی،تردک،تردک200پودر ماهی سوخاری مازندران2473

%4.4-                     238,600                   191,920                       249,500 گرم،تردک،تردک250پودر پن کیک وانیلی مازندران2474

%4.4-                       162,100                130,385                        169,500 گرمی،تردک،تردک200پروتئین سویامازندران2475

%4.4-                       190,800                 153,460                         199,500 گرمی،تردک،تردک200آرد برنج مازندران2476

%4.4-                       190,800                 153,460                         199,500 گرمی ،تردک،تردک130پودر کتلت مازندران2477

%4.4-                       219,500                176,538                        229,500 گرمی،تردک،تردک200پودر سوخاری پفکی مازندران2478

%4.4-                       219,500                 176,530                        229,500 گرمی،تردک،تردک200گرانول سخاری پولکی سفیدمازندران2479

%4.4-                       219,500                 176,530                        229,500 گرمی،تردک،تردک200آرد نخود چیمازندران2480

%4.4-                     248,200                  199,615                       259,500 گرم،تردک،تردک480پودر خمیر پیتزا سبزیجات مازندران2481

%4.4-                     248,200                  199,615                       259,500 گم،تردک،تردک480پودر خمیر پیراشکی مازندران2482

%4.3-                      143,000                    115,000                        149,500 گرمی،تردک،تردک200جو پرکمازندران2483

%4.3-                      143,000                    115,000                        149,500 گرم،تردک،تردک250جو پوست کنده مازندران2484

%4.3-                      143,000                    115,000                        149,500 گرمی،تردک،تردک300بلغور جو مازندران2485

%4.3-                      143,000                    115,000                        149,500 گرمی،تردک،تردک300بلغور گندم مازندران2486

large extra 171,000                         127,000                   163,600                      -4.3% عددی 8مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2487

x-large extra 171,000                         127,000                   163,600                      -4.3% عددی 7مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2488

%4.3-                 3,721,300             3,134,500                  3,889,500،آهن ماشین توان،روغن آترود12000لیتری جی ال ایکس فلزی 4کرمان2489

%4.3-                       119,600                    95,350                         125,000 گرم،شرکت گل افشان ،چینود350کچاپ عروسکی اصفهان2490

%4.3-                      669,800                   520,000                         0700,000مایع دستشویی،کیمیا شیمی زال،لرستان2491

%4.3-                         62,200                      50,000                          65,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس250نوشابه شیشه یکبار آذربایجان شرقی2492
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%4.3-                      502,400                  397,000                        525,000گوشت مرغ ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 40سوسیس هلندی مازندران2493

%4.3-                  2,105,400               1,740,000                     2,200,000 عددی صادراتی،پارس زنبق،پارس زنبق16اکسیر زعفران جعبه فلزی فارس2494

%4.3-                     287,200                   231,000                         300,000کلمپه کیلویی ،صنایع غذایی آرکا صنعت گیتی ،پریفام قزوین2495

large CLASSIC 148,000                        110,000                    141,700                       -4.3% عددی 8مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2496

large CLASSIC 148,000                        110,000                    141,700                       -4.3% عددی 7مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2497

medium ultra 228,000                        169,500                  218,300                      -4.3% عددی 10مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2498

large ultra 228,000                        169,500                  218,300                      -4.3% عددی 8مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2499

x-large ultra 228,000                        169,500                  218,300                      -4.3% عددی 7مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2500

large MAXISOFT 165,000                        122,700                  158,000                       -4.2% عددی 8مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2501

large MAXISOFT 165,000                        122,700                  158,000                       -4.2% عددی 7مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2502

%4.2-                      745,100                 610,235                      0778,050 گرمی ،پاک وش،1000پودر ماشین ظرفشویی پریل لیمو مرکزی2503

medium extra 189,000                         140,500                   181,000                        -4.2% عددی 10مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2504

large extra sw 189,000                         140,500                   181,000                        -4.2% عددی 8مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2505

x-large extra sw 189,000                         140,500                   181,000                        -4.2% عددی  7مولپد،پارس حیات،نواربهداشتی زنجان2506

%4.2-                       210,700                   168,000                         220,000 گرمی،زرینه طعم،پسند400رب گوجه فرنگی قوطی درب ایزی اوپن قزوین2507

%4.2-                     258,600                   208,000                        270,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی150بکینگ پودر کرمانشاه2508

%4.2-                        161,000                   125,000                        168,000آ ب ث،کندر،آ ب ثسمنان2509

%4.2-                       119,800                     93,000                         125,000پودر شوینده، مهشویان،درانیزد 2510

%4.1-                      517,600                 412,660                        540,000دبه مایونز کوچک،شرکت گل افشان ،چینوداصفهان2511

%4.1-                      134,200                   107,000                         140,000 گرمکاله،شرکت کوچین ،کاله 200سس مایونز کم چرب مازندران2512

%4.1-                     235,600                  189,500                      245,760 گرمی،تردک،تردک250آرد سوخاری مازندران2513

%4.1-                          91,100                     72,000                           95,000 گرمی در طعم های مختلف،کشت و صنعت نیک پارس،یامی40اسنک قزوین2514

%4.1-                      179,400                  143,000                        187,000 گرم ،شرکت بشارت،بشارت450سس گوجه فرنگی تند بطری آذربایجان شرقی2515

%4.0-                       451,100                  380,000                        470,000،شرکت بهروان لرستان،بهروانSL/CF20W50 یک لیتریلرستان2516

%4.0-                       309,100                   240,000                        322,000دستمال کاغذی حوله دو قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2517

%4.0-                            9,600                       7,610                            10,000بیسکویت نیم چاشت،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2518

%4.0-                      220,800                   176,000                        230,000 گرمی،زرینه طعم،پسند410آبلیمو بطری شیشه ای قزوین2519

%3.9-                  1,440,800                1,180,000                     01,500,000 کیلویی،پاک فام جم،5پودر صابون خراسان رضوی2520

%3.9-                     422,700                  340,000                        0440,000 گرمی،نشرکت نگین کاشت ایرانیان،900نخود لرستان2521
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%3.9-                         26,900                     21,290                           28,000 عددی،بیسکویت حام،حام8بیسکویت کرمدار سبوس آذربایجان شرقی2522

%3.9-                      927,400                   720,000                        965,000دستمال کاغذی حوله شش قلو پوینت تو پوینت،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرزقزوین2523

%3.8-                     288,500                   230,000                         0300,000 گرمی،شرکت پروین،800رب خراسان جنوبی2524

%3.8-                3,825,800             3,222,500                  3,978,200،آهن ماشین توان،روغن آترود20000های تک 206لیتری 4کرمان2525

%3.8-                       191,400                  152,600                         0199,000انواع سس،کد بانو،البرز2526

%3.8-                      490,700                  381,000                         510,000 لیتری2رخش،اطلس شیمی ،مایع دست معمولی چهارمحال و بختیاری2527

%3.8-                       43,300                   34,250                          45,000بیسکویت سبوس طالئی ،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2528

NESCAFE RED MUG880,000                        700,000                   847,000                      -3.8%،شرکت نستله،NESCAFE RED MUG Pouch Coffee 12x200g IRقزوین2529

%3.7-                      165,600                   132,000                        172,000گرم،شرکت بشارت،بشارت400سس مایونز کم چرب بطری آذربایجان شرقی2530

%3.7-                 3,576,100              3,012,250                   3,714,100،شرکت نفت سپاهان،اسسپیدیSM10W40پالتینیوم اسپیدی اصفهان2531

%3.7-                         18,300                    14,490                            19,000بیسکویت تی بی تی،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2532

%3.6-                     548,300                  441,000                        569,000،شرکت بازرگانی خجسته ،خجسته (گرمی700 )نخود یزد 2533

%3.6-                     308,400                 243,700                        0320,000سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی آلوئه ورا مرکزی2534

%3.6-                       216,200                 167,895                      224,250 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا12 گرمی 750پاک کننده چند منظوره رخشا زنجان2535

%3.6-                       296,000                 229,850                        307,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،سپید12 گرمی 1000شامپو فرش سپید زنجان2536

%3.6-                     255,700                 198,554                       265,200گرم شبنم،شرکت گلتاش،شبنم1000شامپو اصفهان2537

%3.6-                     336,500                 261,295                        349,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،سپید12 گرمی 1000 (5)مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2538

%3.6-                      298,900                 232,095                         310,000البسه مشکی،صنایع بهداشتی ساینا،سپید-  عددی 12 گرمی 1000مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2539

%3.6-                      298,900                 232,095                         310,000البسه رنگی،صنایع بهداشتی ساینا،سپید-  عددی 12 گرمی 1000مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2540

%3.6-                      298,900                 232,095                         310,000،صنایع بهداشتی ساینا،سپید3سپید -  عددی 12 گرمی 1000مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2541

%3.6-                      298,900                 232,095                         310,000حاوی نرم کننده،صنایع بهداشتی ساینا،سپید-  ع 12 گرمی 1000مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2542

%3.6-                      172,600                  134,016                         179,000گرم شبنم،شرکت گلتاش،شبنم625شامپو اصفهان2543

%3.6-                        67,500                   53,300                           70,000 کیک دوقلو،جوادیان فرد،جوادیان فردگیالن2544

%3.6-                        67,500                   53,300                           70,000کیک روغنی،جوادیان فرد،جوادیان فردگیالن2545

%3.6-                        67,500                   53,300                           70,000کیک خانواده،جوادیان فرد،جوادیان فردگیالن2546

%3.6-                      607,500                  480,000                        630,000گوشت قرمز،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 40سوسیس آلمانی مازندران2547

%3.6-                      761,800                 591,470                         790,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،سپید4 کیلوگرمی 3مایع ماشین لباسشویی سپید البسه مشکی زنجان2548

%3.6-                   1,294,000             1,004,675                    01,341,900 لیتری ،شرکت گلتاش،10مایع دستشویی اصفهان2549

%3.6-                 2,783,000            2,160,735                   2,886,000 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس4 گرمی 1650ژل ماشین ظرفشویی پریمکس زنجان2550
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%3.6-                       131,100                 107,350                       135,950چاتللی-پودر ماشینی،پارس ایده سبز،سافاریگلستان2551

%3.6-                      221,800                  172,200                        230,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،سپید- ع بنفش 12 گرمی اسلیو 1000مایع نرم کننده سپید زنجان2552

%3.6-                      221,800                  172,200                        230,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،سپید- ع آبی 12 گرمی اسلیو 1000مایع نرم کننده سپید زنجان2553

%3.6-                  1,880,500               1,460,000                     1,950,000 لیتری۱۰رخش،اطلس شیمی ،مایع ظرفچهارمحال و بختیاری2554

%3.6-                      795,600                617,674                        825,000 ع،صنایع بهداشتی ساینا،سپید4 ک 3 حاوی آنزیم پروتناز 3مایع ماشین لباسشویی سپید زنجان2555

%3.5-                      202,600                  163,000                         210,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی75در زنجبیل .پکرمانشاه2556

%3.5-                        65,800                     51,069                          68,200گرم شبنم،شرکت گلتاش،شبنم220شلمپواصفهان2557

%3.5-                        93,600                   72,708                           97,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف12 گرمی 1000مایع سفید کننده برف زنجان2558

%3.5-                       250,900                    200,000                        0260,000 گرمی،مجتمع غذایی شبنم شکوهیه،180قم2559

%3.5-                         83,000                     68,000                          086,000ماکارونی،شرکت ماکارونی تجلیل،خراسان رضوی2560

%3.5-                         83,000                     68,000                          086,000 گرمی ،زرنگین ،700اسپاگتی قزوین2561

%3.5-                         83,000                     68,000                          086,000 گرمی ،شمس آذر،700اسپاگتی قزوین2562

%3.5-                      188,200                   150,000                         195,000 گرمی ،شرکت فرآورده دریایی تالجی ،تالجی 120شلفین /کنسرو ماهیارمازندران2563

%3.5-                      621,600                   500,000                       644,000،صنایع بسته بندی شاکری ،خورشید شهر (گرمی800 )نخود یزد 2564

%3.5-                         91,700                     71,209                           95,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا12 گرمی 1000مایع سفید کننده رخشا زنجان2565

%3.5-                       164,100                   132,000                         170,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی80پودر زیره کرمانشاه2566

%3.5-                     236,500               183,643                        245,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف4 گرمی 3000مایع سفید کننده برف زنجان2567

%3.5-                       671,000                 520,948                        695,000 لیتری تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف10مایع سفید کننده برف زنجان2568

%3.5-                     268,400                208,379                       278,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف4 گرمی 4000مایع سفید کننده برف زنجان2569

%3.5-                        190,200                  153,000                         197,000گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی80گرد لیمو کرمانشاه2570

%3.4-                      275,200                 213,626                        285,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف4 گرمی 4000مایع سفید کننده برف زنجان2571

%3.4-                      185,400                 143,917                         192,000 عددی تولید شده در ش ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،برف6 گرمی 2000مایع سفید کننده برف زنجان2572

%3.4-                        67,600                    53,400                           70,000پتی بور یار،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی2573

%3.4-                 2,185,700              1,727,000                   2,263,000 گرم فله،صدک،صدک2000شنیتسل مرغ فارس2574

%3.4-                       950,500                 738,000                        984,000های کلین،های کلین/ قلو،رها پاپیروس12دستمال توالت قم2575

%3.4-                       950,500                 738,000                        984,000های کلین،های کلین/  قلو راشین،رها پاپیروس12دستمال قم2576

%3.4-                         96,600                     75,000                          100,000گرم معمولی،شرکت گل به،گل به1000مایع سفیدکننده اصفهان2577

%3.4-                     386,400                   300,000                         400,000جرم گیر بیوژل،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشادیزد 2578

%3.4-                       193,200                   150,000                         200,000،یزدان نخل دالکی،خانواده(گلدار) الیه 3 برگ طالیی سوپر فانتزی 300دستمال کاغذی بوشهر2579
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%3.4-                     463,700                  360,000                        480,000پوشک معمولی سایز  بزرگ،هیدروفیل شمال،پرمیسگیالن2580

%3.4-                      270,500                    210,000                        280,000اسپری شیشه پاک کن ،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشادیزد 2581

%3.4-                     444,400                 345,000                        460,000اسپری پاک کننده،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشادیزد 2582

%3.4-                  1,339,000               1,058,000                   1,386,000 گرم فله،صدک،صدک1000کالباس قارچ و مرغ ممتاز فارس2583

%3.4-                      918,800                  726,000                         951,000سوسیس آلمانی گوشت یک کیلوگرم فله،صدک،صدکفارس2584

%3.4-                      154,600                    120,000                         160,000لوله بازکن ،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشاد یزد 2585

%3.4-                  1,303,600               1,030,000                    1,349,000 گرمی،صدک،صدک1000سوسیس هات داگ گوشت فارس2586

%3.4-                 7,536,900            6,348,500                  7,798,500،آهن ماشین توان،روغن آترود6000، 50لیتری دیزل 10کرمان2587

%3.4-                  1,328,900                1,050,000                   1,375,000 گرم فله،صدک،صدک1000سوسیس بند انگشتی ویژه فارس2588

%3.3-                  1,075,800                  850,000                     1,113,000ناگت مرغ  یک کیلوگرم ،صدک،صدکفارس2589

%3.3-                         20,300                     16,030                            21,000بیسکویت کرمدار کاکائوئی بالرینا،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2590

%3.3-                        23,200                    18,320                           24,000بیسکویت کرمدار فورچن میوه ای ،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2591

%3.3-                          11,600                        9,160                            12,000 عددی ،بیسکویت حام،حام4بیسکویت کرمدار سبوس آذربایجان شرقی2592

%3.3-                         87,000                     70,000                            90,000 میلی لیتری320ماتادور،مجتمع صنایع غذایی کیلوس،نوشیدنی مالت کالسیک و طعم دار  زنجان2593

%3.3-                    835,300                   660,000                       864,000 گرم،صدک،صدک400% 90چیلی برگر فارس2594

%3.3-                      959,300                  758,000                         992,000 گرم،صدک،صدک600استیک برگر فارس2595

%3.3-                      169,300                  135,000                        175,000 گرمی ،شرکت کوچین ،کاله 375سس گوجه فرنگی مازندران2596

%3.3-                   1,252,900                    990,000                     1,295,000رول بزرگ ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 60کالباس خشک مازندران2597

%3.2-                      698,600                  552,000                        722,000 گرم،صدک،صدک500گوشت بسته % 60کتلت فارس2598

%3.2-                     797,300                  630,000                       824,000 گرم،صدک،صدک500 % 60همبرگر مخصوص فارس2599

%3.2-                  1,886,900              1,465,000                     1,950,000 لیتری ۱۰رخش،اطلس شیمی ،مایع دست چهارمحال و بختیاری2600

%3.2-                       178,100                   142,000                        184,000گرم ،شرکت بشارت،بشارت450سس گوجه فرنگی بطری آذربایجان شرقی2601

%3.2-                  1,403,600                1,160,000                    1,450,000ممتاز،القمیس،ممتازسمنان2602

%3.2-                        48,400                     40,000                           50,000کلوچه سنتی،نوشینه ساغر،نوشینهگیالن2603

%3.2-                       106,500                   84,870                          110,000 عددی ،شرکت مهر کاال ،رافانو 12 گرمی 200سس مایونز شیشه ایمازندران2604

%3.2-                      431,900               344,330                       446,000رب گوجه فرنگی بسته بندی شده،شرکت نیلی صنعت کرمان،گودینجنوب کرمان2605

%3.1-                      249,900                   194,000                        258,000شامپو،عبدالرحمان جراح،تلکا وارکانگلستان2606

%3.1-                   4,069,100            3,427,500                    4,199,500،آهن ماشین توان،روغن آترود15000لیتری سوپر فلزی 4کرمان2607

%3.1-                         47,000                   37,840                         48,500سی سی ،شرکت فرد آذربا یجان ،ارس 300نوشابه آذربایجان غربی2608
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%3.1-                       160,400                  124,500                        165,500 برگ فانتزی خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده300دستمال کاغذی بوشهر2609

%3.1-                        56,700                     44,000                          58,500عددی،آفرین ها،اوج48صد برگ اوج کیسهگیالن2610

%3.0-                 2,133,300               1,750,000                     2062,200,000سینی فن،شرکت سینا فن خودرو،سینی فن اردبیل2611

%3.0-                      154,200                  122,952                         159,000 بطری350اروم آدا ،اروم آدا،سس کچاپ آذربایجان غربی2612

%3.0-                            9,700                      7,640                            10,000 عددی روکسی،بیسکویت حام،حام4بیسکویت کرمدار آذربایجان شرقی2613

%3.0-                        48,500                    38,000                           50,000 سی سی500اکساب،آب نیرو بخش،آب معدنی گلستان2614

%3.0-                        58,200                     46,000                           60,000 کلوچه گردویی،جوادیان فرد،جوادیان فردگیالن2615

%3.0-                        58,200                     46,000                           60,000 کلوچه نارگیلی،جوادیان فرد،جوادیان فردگیالن2616

%3.0-                          29,100                     23,000                           030,000بستنی حصیری هر عدد،شیخ حسن قبادی،لرستان2617

%3.0-                          29,100                     23,000                           030,000بستنی حصیری هر عدد،حسن قاریان،لرستان2618

%3.0-              18,535,500          15,748,117                   19,106,000،شرکت پارس خزر، پارس خزرMG-1500sopچرخ گوشت گیالن2619

%3.0-                 1,455,400                1,150,000                     1,500,000 کیلوگرم،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک2پنیر پیتزا لرستان2620

%3.0-                     349,300                  276,000                        ۱۱۲،۰360,000کالباس معمولی کیلو گرم،فرآورده های گوشتی براسان سیستان و بلوچستان2621

%3.0-                   1,661,100              1,312,501                    1,711,927،آرزومان،آرزومان% 97ژامبون بوقلمون تنوری تهران2622

%3.0-                        291,100                   230,000                         300,000بسته بندی فالفل،ماه گلی پناه،نیکوکهگیلویه و بویراحمد2623

%2.9-                      409,600                 345,000                        422,000 یک لیتری،شرکت بهروان لرستان،بهروانSE/CC20W50     لرستان2624

%2.9-                        72,800                     57,000                          75,000 سی سی1500اکساب،آب نیرو بخش،آب معدنی گلستان2625

%2.9-                     427,400                  360,000                        440,000 ،شرکت بهروان لرستان،بهروانSF/CC20W50  یک لیتریلرستان2626

%2.8-                      522,700                  413,000                       538,000گوشت قرمز خانواده ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55کالباس لیونر مازندران2627

%2.8-                      522,700                  413,000                       538,000گوشت مرغ خانواده ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 60کالباس مرغ مازندران2628

%2.8-                       680,100                  528,000                         0700,000 کیلویی،سید قلی ابوالوفایی ،5پودر دستی لرستان2629

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000شیر طالئی خامه ای فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2630

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000شیر طالیی مغزدارفله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2631

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000آبنبات توت فرنگی فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2632

%2.8-                      486,000                 384,000                         500,000آبنبات توت فرنگی یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2633

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000آبنبات مغزدار پودری فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2634

%2.8-                      486,000                 384,000                         500,000آبنبات مغزدار پودری یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2635

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000آبنبات مینی رپ پاستیل فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2636

%2.8-                      486,000                 384,000                         500,000آبنبات مینی رپ پاستیل یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2637
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%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000تافی میوه ای مغزدار دورنگ فله طرح جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2638

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000آبنبات میوه ای مغزدار فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2639

%2.8-                  1,458,000               1,152,000                     1,500,000تافی ترش فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی2640

%2.8-                        105,000                     81,500                         108,000دستمال کاغذی،پاکان،پاکانتهران2641

%2.8-                           3,500                       2,799                            03,600سس،صنایع غذایی سحر همدان،همدان2642

%2.8-                           3,500                       2,799                            03,600سس،صنایع غذایی نیوشه همدان،همدان2643

%2.7-                      135,200                   105,000                         0139,000 گرمی،فرشید باقریان،500پودر شوینده ماشینی ایالم 2644

%2.7-                       181,900                   145,000                        187,000گرم ،شرکت بشارت،بشارت400سس مایونز با چربی کاهش یافته بطری آذربایجان شرقی2645

%2.7-                       181,900                   145,000                        187,000گرم ،شرکت بشارت،بشارت400سس هزاره جزیره با چربی کاهش یافته آذربایجان شرقی2646

%2.7-                       181,900                   145,000                        187,000گرم ،شرکت بشارت،بشارت400سس فرانسوی با چربی کاهش یافته آذربایجان شرقی2647

%2.7-                        97,300                    76,908                          100,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا90حلوا شکری ممتاز لرستان2648

%2.7-                        111,900                      90,000                         115,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس1000(لیموناد  )زمزم  - PETنوشابه آذربایجان شرقی2649

%2.7-                        111,900                      90,000                         115,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس1000(اورنچ آپ  )زمزم  - PETنوشابه آذربایجان شرقی2650

%2.7-                        111,900                      90,000                         115,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس1000(موهیتو  )زمزم  - PETنوشابه آذربایجان شرقی2651

%2.7-                      301,700                238,415                         310,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا250حلوا ارده شکری سنتی ممتاز لرستان2652

%2.7-                     385,400                304,556                        396,000سوهان عسلی خرم عسل ،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2653

%2.7-                      418,500                330,704                        430,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500حلوا کشی ممتاز لرستان2654

%2.7-                      418,500                330,704                        430,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا400حلوا شکری ممتاز لرستان2655

%2.7-                     476,900               376,849                         490,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا300ارده شیره انگور ممتاز لرستان2656

%2.7-                     524,600                414,534                        539,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500حلوا ارده شکری سنتی ممتاز لرستان2657

%2.7-                      539,200                 426,070                       554,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا400ارده ممتاز لرستان2658

%2.7-                     768,900                607,573                         790,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا900حلوا کشی ممتاز لرستان2659

%2.7-                     768,900                607,573                         790,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500ارده شیره انگور ممتاز لرستان2660

%2.7-                      641,400                506,824                        659,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500ارده ممتاز لرستان2661

%2.7-                   1,167,000                 922,127                      1,199,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا1000حلوا ارده روغنی ممتاز لرستان2662

%2.7-                   1,196,200                  945,199                     1,229,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا1000ارده ممتاز لرستان2663

%2.7-                        219,000                   170,000                        225,000گرم،شرکت گل به،گل به500چند منظوره اصفهان2664

%2.7-                     379,600                  299,941                        390,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا300حلوا ارده روغنی ممتاز لرستان2665

%2.7-                        58,400                   46,145                           60,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا50حلوا شکری ممتاز لرستان2666
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%2.7-                  3,241,200             2,561,036                   3,330,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4حلوا کشی ممتاز لرستان2667

%2.7-                 1,868,800           1,476,634                     1,920,000حلوا شکری ممتاز دو کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2668

%2.7-                         73,000                   57,715                          75,000گرمی200مینو،مینو خرمدره،بیسکویت اقه طالئیزنجان2669

%2.7-                  4,603,900          3,637,748                   4,730,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4حلوا ارده روغنی ممتاز لرستان2670

%2.7-               11,874,800           9,382,776                   12,200,000ارده ده کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2671

%2.7-                 4,857,000           3,837,709                     4,990,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4ارده شکالت کاکائویی لرستان2672

%2.7-                 4,857,000           3,837,709                     4,990,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4ارده شکالت سفید لرستان2673

%2.7-                 4,594,200            3,630,058                    4,720,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4ارده شیره انگور ممتاز لرستان2674

%2.7-                 4,594,200            3,630,058                    4,720,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4حلوا زنجبیلی لرستان2675

%2.7-               17,520,300        13,843,440                   18,000,000روغن ارده ده لیتری،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2676

%2.7-                 3,572,200            2,822,524                   3,670,000حلوا شکری ممتاز چهار کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2677

%2.7-                  3,251,000           2,568,727                   3,340,000 کیلوگرمی،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا3حلوا شکری طنابی پسته ای لرستان2678

%2.7-                  3,251,000           2,568,727                   3,340,000 کیلوگرمی،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا3حلوا شکری طنابی کاکائویی لرستان2679

%2.7-                      931,500                 736,010                        957,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا1000حلوا ارده شکری ممتاز لرستان2680

%2.7-                   3,105,000          2,453,365                     3,190,000 کیلوگرمی،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا3حلوا شکری طنابی ساده لرستان2681

%2.7-                      259,400                   205,000                       266,500شاهد- مرغ،آرزومند طعام ،آرتنوس %40سوسیس آلمانی قم2682

%2.7-                      460,400               363,775                       473,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500حلوا شکری ممتاز لرستان2683

%2.7-                   1,820,200             1,438,180                    1,870,000روغن ارده یک لیتری،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدالرستان2684

%2.7-                     866,300                684,481                         890,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا800حلوا ارده شکری سنتی ممتاز لرستان2685

%2.7-                  1,528,200             1,207,456                    1,570,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا1000ارده شیره انگور ممتاز لرستان2686

%2.7-                     574,300               453,757                         590,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا500حلوا ارده روغنی ممتاز لرستان2687

%2.7-                       289,100                228,417                        297,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا250حلوا شکری ممتاز لرستان2688

%2.7-                  4,175,900            3,299,535                    4,290,000 کیلوگرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا4حلوا ارده شکری سنتی ممتاز لرستان2689

%2.7-                       399,100                315,323                         410,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا300ارده شکالت کاکائویی لرستان2690

%2.7-                       399,100                315,323                         410,000 گرم ،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا300ارده شکالت سفید لرستان2691

%2.7-                     278,400                   220,000                        286,000شاهد- سوسیس کوکتل مرغ،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2692

%2.7-                     348,000                  275,000                      357,500شاهد- صورتی،آرزومند طعام ،آرتنوس %55سوسیس هات داگ قم2693

%2.7-                      417,600                  330,000                        429,000شاهد- کالباس مارتادال مخصوص،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2694

%2.7-                     282,300                223,033                         290,000 گرم،شرکت صنایع غدایی سویدا،سویدا300حلوا کشی ممتاز لرستان2695
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%2.7-                      480,900                  380,000                        494,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %70سوسیس کوکتل ویژه قم2696

%2.7-                      708,700                   560,000                       728,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %80کالباس پپرونی قم2697

%2.7-                      411,300                  325,000                       422,500شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %70سوسیس کوکتل بلغاری قم2698

%2.7-                      411,300                  325,000                       422,500شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %60سوسیس هات داگ قم2699

%2.7-                      822,600                   650,000                       845,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس A% 70کالباس خشک ممتاز فرانسوی قم2700

%2.6-                     455,600                  360,000                       468,000شاهد- کالباس خشک پیتزا خانواده،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2701

%2.6-                      569,500                  450,000                       585,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %55کالباس لیونر گوشت قم2702

%2.6-                      569,500                  450,000                       585,000خانواده ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55کالباس مرغ و گوشت مازندران2703

%2.6-                      841,600                  665,000                      864,500شاهد- تنوری،آرزومند طعام ،آرتنوس % 70کالباس مرغ قم2704

%2.6-                   1,113,700                  880,000                    1,144,000شاهد- تنوری،آرزومند طعام ،آرتنوس % 90ژامبون گوشت قم2705

%2.6-                     885,900                   700,000                          910,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %90ژامبون مرغ قم2706

%2.6-                      823,900                   651,000                      846,300شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس Aکالباس لیونر قارچ و مرغ قم2707

%2.6-                      316,400                   250,000                       325,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %90کالباس مارتادال قم2708

%2.6-                     632,800                   500,000                        650,000شاهد- کراکف پنیری،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2709

%2.6-                     632,800                   500,000                        650,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %60کالباس خشک گوشت قم2710

%2.6-                      518,900                   410,000                       533,000شاهد- سوسیس هات داگ فرانکس،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2711

%2.6-                      640,400                   506,000                      657,800شاهد- سوسیس هات داگ پنیر،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2712

%2.6-                      640,400                   506,000                      657,800شاهد- سوسیس کوکتل پنیر،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2713

%2.6-                      202,500                   160,000                        208,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس Bسوسیس آلمانیقم2714

%2.6-                   1,012,500                   800,000                     1,040,000شاهد- تنوری،آرزومند طعام ،آرتنوس % 70کالباس خشک ممتاز فرانسوی قم2715

%2.6-                     898,600                   710,000                        923,000شاهد- ویژه،آرزومند طعام ،آرتنوس % 70کالباس خشک ممتاز فرانسوی قم2716

%2.6-                       696,100                   550,000                        715,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس % 60کالباس خشک پرسی پسته دار قم2717

%2.6-                     493,600                   390,000                        507,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %70سوسیس هات داگ قم2718

%2.6-                      740,400                  585,000                       760,500شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس A%70کالباس مرغ قم2719

%2.6-                      987,200                  780,000                     1,014,000شاهد- تنوری،آرزومند طعام ،آرتنوس %90ژامبون مرغ قم2720

%2.6-                      987,200                  780,000                     1,014,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %90ژامبون گوشت قم2721

%2.6-                     784,700                   620,000                        806,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس %  70کالباس خشک ممتاز کرات قم2722

%2.6-                        291,100                   230,000                         299,000شاهد- کالباس مارتادال خانواده،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2723

%2.6-                      670,800                  530,000                        689,000شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس A% 60کالباس مرغ قم2724
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%2.6-                     759,400                   600,000                        780,000شاهد- ویژه،آرزومند طعام ،آرتنوس % 60کالباس خشک پرسی پسته دار قم2725

%2.6-                     468,300                  370,000                        481,000شاهد- کالباس خشک پیتزا ،آرزومند طعام ،آرتنوس قم2726

%2.6-                     579,300                  466,000                        595,000 گرمی  ،گلستان،گلستان900لوبیا قرمز تهران2727

%2.6-                       221,500                   175,000                       227,500شاهد- ،آرزومند طعام ،آرتنوس Bسوسیس کوکتل قم2728

%2.6-                      225,400                   175,000                       0231,500مایع شیشه پاک کن،زاگرس دارو آسیا،لرستان2729

%2.6-                       329,100                   260,000                       338,000شاهد- مرغ،آرزومند طعام ،آرتنوس %40سوسیس کوکتل قم2730

%2.6-                      696,200                   560,000                        715,000 گرمی ،گلستان،گلستان900لپه تهران2731

%2.6-                      155,800                    121,000                         0160,000 برگ دو الیه،صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز و گروه کارخانجات کاغذی سازی نگین خراسان،150دستمال کاغدی خراسان رضوی2732

%2.6-                      567,000                 448,000                        582,000 گرم،محصوالت گوشتی تحسین،تحسین1000مرغ % 80کالباس مخصوص فارس2733

%2.6-                     238,700                 185,300                        0245,000،شرکت کفساز شرق،(4L)جرم بر خراسان رضوی2734

%2.6-                     238,700                 185,300                        0245,000،شرکت کفساز شرق،(1L)مایع لباسشویی خراسان رضوی2735

%2.6-                      504,700                  406,000                        518,000 گرمی،گلستان،گلستان900لپه درشت تهران2736

%2.6-                       300,100                 233,000                        308,000چهارقلو ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان2737

%2.6-                      423,900                  341,000                       435,000 گرمی  ،گلستان،گلستان900لوبیا سفید تهران2738

%2.5-                      292,400                   231,000                         ۱۱۲،۰300,000 عددی ،فرآورده های گوشتی براسان 5کباب ظرفی ساندویچی بسته سیستان و بلوچستان2739

%2.5-                        150,100                   116,500                        154,000دوقلو ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان2740

%2.5-                      508,800                   402,000                        522,000 گرم،محصوالت گوشتی تحسین،تحسین1000مرغ % 70سوسیس ویژه فارس2741

%2.5-                        112,100                     87,000                         0115,000 گرمی،رامین گستر شرق،400شامپو هاوایی مشکی خراسان رضوی2742

%2.5-                      175,500                 139,947                         0180,000کنسروها،صنایع غذایی سحر همدان،همدان2743

%2.5-                      175,500                 139,947                         0180,000کنسروها،صنایع غذایی نیوشه همدان،همدان2744

%2.5-                      315,600                 258,940                     0323,675رخ جعبه فرمان،صنعت نوساز،آذربایجان شرقی2745

%2.5-                     133,600                   105,600                        ۱۱۲،۰137,000 عددی،فرآورده های گوشتی براسان 5همبر گر معمولی بستهسیستان و بلوچستان2746

%2.5-                 9,264,400               7,600,000                     9,500,000سینی فن،شرکت سینا فن خودرو،سینی فن سمنداردبیل2747

%2.5-                      425,200                348,800                       436,000فیلترروغن نیسان سایپا،سید حمید بکایی،پاکسازقم2748

%2.5-                       102,400                    79,500                         105,000 برگ،اکبر محمد پور،هوماک200دستمال کاغذی کهگیلویه و بویراحمد2749

%2.5-                      239,200                   196,200                      245,250قیلتر روغن پراید،سید حمید بکایی،پاکسازقم2750

%2.5-                      146,300                    120,000                         0150,000گاید سوپاپ خودرو،تولیدقطعات محوری آذر آّبادگان،آذربایجان شرقی2751

%2.5-                        97,700                    78,600                         100,170گرمی65پاکالر،شرکت زرین گستر،پودر پاپریکازنجان2752

%2.5-                     336,500                268,232                       0345,000رب،صنایع غذایی سحر همدان،همدان2753
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%2.5-                     336,500                268,232                       0345,000سس،شرکت نامیکا،همدان2754

%2.4-                       180,500                143,880                        185,000کنسرو  لوبیاچیتی،به ساز غذای زاگرس،اوکادوکرمانشاه2755

%2.4-                      450,800                  350,000                        462,000شش قلو ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواززنجان2756

%2.4-                       901,600                   700,000                        924,000قلو ممتاز،نگین مهر ابهر،پر پرواز12 زنجان2757

%2.4-                     370,800                  293,000                        380,000 گرم،محصوالت گوشتی تحسین،تحسین1000مرغ % 40کالباس مارتا فارس2758

%2.4-                       161,500                  125,400                        165,500 برگ،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرز300دستمال کاغذی قزوین2759

%2.4-                      224,500                   179,000                        230,000 گرم،شرکت کوچین ،کاله 450سس مایونز کم چرب مازندران2760

%2.4-                      136,700                   108,000                         140,000 سی سی،شرکت مواد غذایی باقری ،گلدون مکث300نوشیدنی تخم شربتی مازندران2761

%2.3-                       196,900                  152,899                         201,600 عددی ،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 750مایع توالت شوی پریمکس زنجان2762

%2.3-                     268,600                208,567                        275,000،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس( اسلیودو عددی6) عددی 12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2763

%2.3-                       168,000                 130,449                        172,000 عددی آبی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2764

%2.3-                       168,000                 130,449                        172,000 عددی سبز،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2765

%2.3-                       168,000                 130,449                        172,000 عددی سرخابی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2766

%2.3-                       168,000                 130,449                        172,000 عددی نارنجی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2767

%2.3-                       168,000                 130,449                        172,000 عددی بنفش،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی 500مایع شیشه پاک کن پریمکس زنجان2768

%2.3-                     779,500                 605,224                        798,000 عددی سبز،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس4 گرمی  3750مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2769

%2.3-                     779,500                 605,224                        798,000 عددی بنفش،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس4 گرمی  3750مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2770

%2.3-                     779,500                 605,224                        798,000 عددی نارنجی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس4 گرمی  3750مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2771

%2.3-                   1,709,500            1,327,245                    1,750,000،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس(لیمو ) لیتری سبز 10مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2772

%2.3-                   1,709,500            1,327,245                    1,750,000،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس(شاتوت وانگور  ) لیتری بنفش 10مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2773

%2.3-                   1,709,500            1,327,245                    1,750,000،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس(پرتغال  ) لیتری نارنجی 10مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2774

%2.3-                      230,800                 179,178                      236,250 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی سبز1000مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2775

%2.3-                      230,800                 179,178                      236,250 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی نارنجی 1000مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2776

%2.3-                      230,800                 179,178                      236,250 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،پریمکس12 گرمی بنفش 1000مایع ظرفشویی پریمکس زنجان2777

%2.3-                     742,600                   592,000                        760,000 گرمی،زرینه طعم،پسند1600رب گوجه فرنگی شیشه قزوین2778

%2.2-                      571,900                  460,000                       585,000،صنایع غذایی زبده ایساتیس ،زبده (گرمی800 )نخود یزد 2779

%2.2-                      299,700                252,470                      306,495 لیتری،شرکت آریا پاالیش دنا،اسکادا1روغن کهگیلویه و بویراحمد2780

%2.2-                       107,600                     85,000                          0110,000 میل قوطی،شرکت تجارت شرق ایندستریز،240آب میوه رانی هلو و پرتقال مرکزی2781

forever136,227                      103,500                  133,300                     -2.1%،(forever) برگ مینی،پرندیس 300دستمال کاغذی اصفهان2782
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%2.1-                      802,400                  623,000                        820,000،نگین مهر ابهر،پر پرواز(20*17) تایی ممتاز 10خانواده زنجان2783

%2.1-                        73,400                    57,500                          75,000 سی سی1500لوکساب،خوش نوشان مشرق زمین،آب معدنی گلستان2784

%2.1-                   1,252,900                    990,000                     1,280,000رول بزرگ ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 90کالباس ژامبون مرغ مازندران2785

%2.1-                 2,447,200                1,900,000                     2,500,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا20مایع دست خراسان شمالی2786

%2.1-                         61,700                     50,500                          063,000 گرمی ،زرنگین ،500اسپاگتی قزوین2787

%2.1-                         61,700                     50,500                          063,000 گرمی ،شمس آذر،500اسپاگتی قزوین2788

%2.1-                         95,500                    74,150                          97,500برگ شکیبا ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،شکیبا200 فارس2789

%2.1-                         95,500                    74,150                          97,500دستمال کاغذی،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،پرنیانفارس2790

%2.0-                      125,400                     99,120                        128,000 سی سی شیشه200کاریز،شرکت صنایع غذایی مزرعه آفتاب دکانا،زنجان2791

%2.0-                        140,100                  108,750                        143,000برگ شکیبا ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،شکیبا300 فارس2792

%2.0-                     313,600                   250,000                        320,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 830سس کچاب مازندران2793

%2.0-                         98,000                   77,440                          100,000 سی سی200کاریز،شرکت صنایع غذایی مزرعه آفتاب دکانا،پت زنجان2794

%2.0-                      245,000                  193,600                        250,000 سی سی750کاریز،شرکت صنایع غذایی مزرعه آفتاب دکانا،پت زنجان2795

%2.0-                     343,000                   271,000                        350,000 سی سی بدون شکرافزوده شیشه750کاریز،شرکت صنایع غذایی مزرعه آفتاب دکانا،اب میوه زنجان2796

%2.0-                       519,500                 403,300                        0530,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2797

%2.0-                        79,400                  63,853                           081,000،شرکت عالیس،330ccنوشابه قوطی خراسان رضوی2798

%2.0-                      318,600                  254,000                       325,000،آسیاشور،طراوت1/5آبغورهآذربایجان شرقی2799

%1.9-                     284,400                  235,000                         290,000بسته بندی چای شکسته،نوشینه ساغر،نوشینهگیالن2800

%1.9-                      451,200                 372,900                        460,000 گرمی،فراپخش گلستان،فیما700نخود گلستان2801

%1.9-                       196,200                   155,000                         0200,000 گرم،کشت و صنعت زمانکار،1500ماست پرچرب دبه ای لرستان2802

%1.9-                      166,500                 129,257                       0169,650  میلی لیتر،فارکو شیمی ،680جرم گیر قزوین2803

%1.8-                         58,900                    46,500                           60,000،نان خوشمزه،ساقک نان(شیرمال مغزدار)انواع کلوچهگلستان2804

%1.8-                        161,000                   125,000                        164,000گلخند بهداشت ،طوبی -دستمال کاغذلوله ای،شرکت مامطیر سلولز مازندران2805

%1.8-                        161,000                   125,000                        164,000گلخند بهداشت ،نارسیس -دستمال کاغذلوله ای،شرکت مامطیر سلولز مازندران2806

%1.8-                         91,300                    70,850                           093,000،شرکت کف سازشرق،(سفید کننده)مواد شوینده خراسان رضوی2807

%1.8-                         91,300                    70,850                           093,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2808

%1.8-                      479,200                  396,000                       488,000لوبیا چیتی،فراپخش گلستان،فیماگلستان2809

%1.8-                      225,900                  186,700                        230,000 گرمی،تیمن،فاطیما10- هل سبز گیالن2810

%1.8-                       491,100                  395,000                         500,000گرمی900ارغوان،ارغوان هیدج،لپهزنجان2811
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%1.7-                         90,300                   73,940                            91,900پودر ماشین لباسشویی،پاکسان،کیمیاتهران2812

%1.7-                      113,400                    92,850                        115,400پودر ماشین لباسشویی،پاکسان،برفتهران2813

%1.7-                      206,400                  160,230                         210,000برگ،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعنا300فارس2814

%1.7-                       167,100                   129,710                         0170,000،شرکت کف سازشرق،(شیشه پاکن)مواد شوینده خراسان رضوی2815

%1.7-                       167,100                   129,710                         0170,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2816

%1.7-                      468,000                386,800                       476,000 گرمی،فراپخش گلستان،فیما700لپه گلستان2817

%1.7-                  2,045,500              1,678,000                     2,080,000،سانتکس(suntex)،اصفهان لنت DELICAلنت جلو ون اصفهان2818

%1.6-                     449,500                 371,500                       457,000 گرمی،فراپخش گلستان،فیما700عدس گلستان2819

%1.6-                      708,400                   550,000                        0720,000 کیلویی،سید قلی ابوالوفایی ،5پودر ماشین لرستان2820

%1.6-                      177,200                   140,000                         180,000انواع ساندویچ، ساالد و الویه ،حجت ساجدی سابق،به لقمهکرمانشاه2821

%1.5-                12,799,500             10,500,000                   13,000,000پلوس ماشین پادیسان،تولیدی صنعتی محور صنعت،فاقد برندآذربایجان شرقی2822

%1.5-                      302,300                 234,700                        0307,000دستمال حوله دوقلو ،ماریناسان،مرکزی2823

%1.5-                        46,300                   36,550                          47,000بیسکویت کرمدار بزرگ پهلوان،بیسکویت حام،حامآذربایجان شرقی2824

%1.5-                  1,379,500                1,090,000                     1,400,000بن بن،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتاآذربایجان شرقی2825

%1.4-                      231,600                 179,850                       0235,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2826

%1.4-                     786,500                   650,000                        798,000 گرم،قهوه هیراد زاگرس،هیراد250پودر قهوه لرستان2827

%1.4-                      520,400                  404,000                        528,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) قلو 6دستمال کاغذی دلسی بوشهر2828

%1.4-                      138,000                    110,000                         140,000 گرمی،صدک،صدک810رب فارس2829

%1.4-                      285,900                   230,000                         290,000 گرمی،پیوند مزرعه دشت،پیوند مزرعه400لپه هرمزگان2830

%1.4-                      252,400                   196,000                        0256,000،شرکت کف سازشرق،(صابون دستشویی)مواد شوینده خراسان رضوی2831

%1.4-                       126,200                     98,000                        150128,000*2وت وایپ،پارس حیات،دستمال کاغذی زنجان2832

%1.4-                      571,900                  460,000                        580,000،اتحادیه تعاونی روستایی یزد،تروکا( گرمی800)ماش یزد 2833

%1.4-                     347,100                  269,500                       352,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) قلو 4دستمال کاغذی دلسی بوشهر2834

%1.4-                      163,200                 126,670                        165,500برگ دوال آرزو،محمدحسن معدلی،آرزو150 فارس2835

%1.4-                      597,600                  464,000                        8606,000*6الیه 5پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2836

%1.4-                        57,200                     46,000                          58,000 سی سی شیشه ای،بهنوش،ایراندا330نوشابه خوزستان2837

%1.4-                      165,700                 128,620                        0168,000،شرکت کفساز شرق،(750g)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2838

%1.4-                       202,200                   157,000                        250205,000*2تنو،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2839

%1.4-                      173,600                 134,800                        176,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) قلو 2دستمال کاغذی دلسی بوشهر2840
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%1.4-                      450,800                  350,000                       457,000هوم کر،کندر،هوم کرسمنان2841

%1.4-                      560,300                 435,000                       6568,000*8الیه3تنو،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2842

%1.4-                    335,400                  265,000                        ۱۱۲،۰340,000سوسیس معمولی کیلوگرم،فرآورده های گوشتی براسان سیستان و بلوچستان2843

%1.4-                     547,500                  425,100                       0555,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع دستشویی خراسان رضوی2844

%1.4-                      197,300                 153,217                         200,000پت،صنایع بهداشتی ساینا،برف- عددی 12 گرمی قرمزطرح الماس 1000مایع ظرفشویی برف زنجان2845

%1.4-                      197,300                 153,217                         200,000پت،صنایع بهداشتی ساینا،برف- عددی 12 گرمیزرد طرح الماس 1000مایع ظرفشویی برف زنجان2846

%1.4-                      197,300                 153,217                         200,000پت،صنایع بهداشتی ساینا،برف- عددی 12 گرمی سبزطرح الماس 1000مایع ظرفشویی برف زنجان2847

%1.3-                       131,600                   102,200                       24133,400*2الیه 3نلکس،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2848

%1.3-                      504,900                  392,000                        6511,800*8الیه3نلکس،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2849

%1.3-                       940,200                  730,000                        4953,000*12الیه4پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2850

%1.3-                      602,800                  468,000                         6611,000*4 الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال آشپزخانه زنجان2851

%1.3-                  1,155,300                  897,000                     41,171,000*8*200نلکس،پارس حیات،دستمال کاغذی دوالیه زنجان2852

%1.3-                      206,200                   160,112                         209,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-عددی پلی اتیلن16 گرمی صورتی 1000مایع ظرفشویی گلیزنجان2853

%1.3-                      206,200                   160,112                         209,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-عددی پت16 گرمی صورتی 1000مایع ظرفشویی گلیزنجان2854

%1.3-                     354,200                  275,000                        6359,000*8الیه3وت وایپ،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2855

%1.3-                       199,300                154,749                         202,000ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا-  عددی 8 گرمی 1500مایع لوله بازکن رخشا زنجان2856

%1.3-                      177,400               137,743                        179,800ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا-  عددی اسلیو 12 گرمی 800مایع توالت شوی رخشا زنجان2857

%1.3-                         29,600                    24,500                           30,000آویشن،اهدا دارو،هوتیقزوین2858

%1.3-                 1,677,400            1,302,348                     1,700,000جنرال،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  لیتری 10مایع ظرفشویی گلی زنجان2859

%1.3-                  1,618,200           1,256,383                    1,640,000فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  لیتری 10مایع ظرفشویی گلی زنجان2860

%1.3-                     787,400                611,337                        798,000عددی جنرال،صنایع بهداشتی ساینا،گلی4 گرمی 3750مایع ظرفشویی گلی پالس زنجان2861

%1.3-                     787,400                611,337                        798,000عددی حاوی سرکه،صنایع بهداشتی ساینا،گلی4 گرمی 3750مایع ظرفشویی گلی پالس زنجان2862

%1.3-                     787,400                611,337                        798,000عددی حاوی جوش شیرین،صنایع بهداشتی ساینا،گلی4 گرمی 3750مایع ظرفشویی گلی پالس زنجان2863

%1.3-                         81,900                    63,600                          10083,000*2وت وایپ،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2864

%1.3-                     726,500                 564,031                      736,250فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-عددی پلی اتیلن4 گرمی صورتی 4000مایع ظرفشویی زنجان2865

%1.3-                     726,500                 564,031                      736,250فرمول جدید،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-عددی پت4 گرمی صورتی 4000مایع ظرفشویی زنجان2866

%1.3-                       209,200                  162,411                         212,000ساینا،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا-  عددی 12 گرمی 500اسپری گاز پاک کن رخشا زنجان2867

%1.3-                     247,500                  192,184                        250,800 عددی موهای معمولی ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400نرم کننده موی سر اکتیو نچرال زنجان2868

%1.3-                      146,800                 113,956                      148,750بطری آبی،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  عددی 12 گرمی 500مایع شیشه شوی گلی زنجان2869
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%1.3-                      146,800                 113,956                      148,750بطری سبز،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  عددی 12 گرمی 500مایع شیشه شوی گلی زنجان2870

%1.3-                      146,800                 113,956                      148,750بطری نارنجی،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  عددی 12 گرمی 500مایع شیشه شوی گلی زنجان2871

%1.3-                      146,800                 113,956                      148,750بطری سرخابی،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  عددی 12 گرمی 500مایع شیشه شوی گلی زنجان2872

%1.3-                      146,800                 113,956                      148,750بطری بنفش،صنایع بهداشتی ساینا،گلی-  عددی 12 گرمی 500مایع شیشه شوی گلی زنجان2873

%1.3-                      222,200                172,485                       225,150 عددی،صنایع بهداشتی ساینا،رخشا12 گرمی 800ژل توالت شوی رخشا زنجان2874

%1.3-                     233,900                  181,609                       237,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 600لوله باز کن غلیظ اکتیو زنجان2875

%1.3-                      370,100               287,356                       375,000 عددی ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 700ضدعفونی کننده سطوح اکتیو زنجان2876

%1.3-                     287,200                  223,000                         12291,000*4الیه3تنو،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2877

%1.3-                       211,800                 164,450                        0214,600 عددی،پاکشو ،12 گرم 1000گلرنگ شامپو فرش و مبلمان وموکت قزوین2878

%1.3-                       211,800                 164,450                        0214,600 عددی،پاکشو ،12گلرنگ شامپو فرش و موکت یک کیلویی قزوین2879

%1.3-                     272,400                   211,500                        0276,000 عددی،پاکشو ،12گرمی 330مریدنت دهانشویه غیرالکلی مخصوص بزرگساالن با محافظت چندگانه بنفشقزوین2880

%1.3-                     272,400                   211,500                        0276,000 عددی،پاکشو ،12گرمی 330مریدنت دهانشویه غیرالکلی مخصوص بزرگساالن با محافظت چندگانه سبزآبی قزوین2881

%1.3-                2,453,600               1,905,000                   02,486,000 لیتری،پاکشو ،20 شامپو فرش Atraقزوین2882

%1.3-                 4,046,600              3,141,800                     04,100,000 لیتری،پاکشو ،20 نرم کننده موی سر Atraقزوین2883

%1.3-                      447,100                 347,150                       0453,000 عددی،پاکشو ،12 گرم 750 مایع جالدهنده ظروف مخصوص ماشین ظرفشویی Home plusقزوین2884

%1.3-                  2,319,400               1,800,800                    02,350,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع نرم کننده موی سر Atraقزوین2885

%1.3-                     242,800                  188,500                        250246,000*2پاپیا،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2886

%1.3-                       296,100                   229,900                         0300,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 750 نرم کننده ی موی سر اسلیو ویتامیکس AVEقزوین2887

%1.3-                  1,276,200                  990,850                    01,293,000 لیتری،پاکشو ،10 شامپو فرش Atraقزوین2888

%1.3-                      380,000                  295,019                       385,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو( گرمی 382.5 ) عددی 24 میلی لیتری 450ژل ضد عفونی کننده اکتیو زنجان2889

%1.3-                  1,658,200             1,287,400                    01,680,000 عددی،پاکشو ،6 عددی کارتن مادر 48 قرص ماشین ظرفشویی HOME PLUSقزوین2890

%1.3-                  1,658,200             1,287,400                    01,680,000 عددی،پاکشو ،6 عددی کارتن مادر 48بینگو قرص ماشین ظرفشویی قزوین2891

%1.3-                       129,400                   100,500                         150131,100*2نلکس،پارس حیات،دستمال کاغذی زنجان2892

%1.3-                       106,600                   82,759                         108,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو( گرمی 85 ) عددی 24 میلی لیتری 100ژل ضد عفونی کننده اکتیو زنجان2893

%1.3-                 1,233,800                  957,900                     01,250,000 عددی،پاکشو ،6 گرمی 1000 عملکرد ویژه مخصوص ماشین ظرفشویی 8 ژل ظرفشویی با Home plusقزوین2894

%1.3-                      983,100                763,250                         0996,000 عددی،پاکشو ،12 عددی کارتن مادر 24 قرص ماشین ظرفشویی همه کاره Home plusقزوین2895

%1.3-                      983,100                763,250                         0996,000 عددی،پاکشو ،12 عددی کارتن مادر 24بینگو قرص ماشین ظرفشویی همه کاره قزوین2896

%1.3-                      267,100                207,356                        270,600 عددی موهای رنگ شده و آسیب دیده ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400نرم کننده موی سر اکتیو نچرال زنجان2897

%1.3-                      320,800                  249,050                       0325,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 100مریدنت خمیردندان ترمیم کننده و سفید کننده قزوین2898
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%1.3-                      320,800                  249,050                       0325,000 عددی،پاکشو ،12 (گرمی100) میلی لیتر 75مریدنت خمیردندان ترمیم کننده و مناسب دندان های حساس قزوین2899

%1.3-                     313,500                 243,400                       0317,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش 880پروتئین+ گلرنگ نرم کننده موی سر مولتی ویتامین قزوین2900

%1.3-                     313,500                 243,400                       0317,600 عددی،پاکشو ،12  گرمی صورتی 880پروتئین+ گلرنگ نرم کننده موی سر مولتی ویتامینقزوین2901

%1.3-                       153,000                   118,810                        0155,000مایع دستشویی پمپی،شرکت کفساز شرق،خراسان رضوی2902

%1.3-                     367,200                  285,100                       0372,000 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000بینگو نمک مخصوص سختی گیر ماشین ظرفشویی قزوین2903

%1.3-                     367,200                  285,100                       0372,000 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000هوم پالس نمک مخصوص سختی گیر ماشین ظرفشویی قزوین2904

%1.3-                      168,300                  130,700                        24170,500*2الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2905

%1.3-                      252,700                   196,200                        0256,000صابون دستشویی ،شرکت کفساز شرق،خراسان رضوی2906

%1.3-                    353,400                274,350                       0358,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 1000 نرم کننده موی سر پرو ویتامینه خانواده بنفش AVEقزوین2907

%1.3-                    353,400                274,350                       0358,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 1000 نرم کننده موی سر پروویتامینه خانواده صورتی AVEقزوین2908

%1.3-                      592,300                  468,000                         600,000،داداش برادر ،آیدینFondo kakeکیک مارشمالویی شکالتی آذربایجان شرقی2909

%1.3-                      177,200                 137,550                        0179,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش 300پروتئین+ گلرنگ نرم کننده موی سر مولتی ویتامین قزوین2910

%1.3-                      177,200                 137,550                        0179,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی صورتی 300پروتئین+ گلرنگ نرم کننده موی سر مولتی ویتامین قزوین2911

%1.3-                       200,400                155,556                        203,000 عددی نقره ای،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1250لوله بازکن زنجان2912

%1.3-                       216,100                 167,750                        0218,900 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100مریدنت خمیر دندان سفید کننده قزوین2913

%1.3-                      370,600                 287,700                      0375,400 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100مریدنت خمیر دندان مخصوص دندانهای حساس قزوین2914

%1.3-                     355,400                  275,900                        0360,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500بینگو مایع جالدهنده ظروف مخصوص ماشین ظرفشویی قزوین2915

%1.3-                       147,100                   114,200                         24149,000*2الیه 3تنو،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2916

%1.3-                       201,400                 156,350                        0204,000 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100مریدنت خمیر دندان کامل دو رنگ ژله ای نعناعیقزوین2917

%1.3-                       201,400                 156,350                        0204,000 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100مریدنت خمیر دندان کامل ژله ای دو رنگ دارچینی قزوین2918

%1.3-                     232,500                   180,500                       0235,500 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100سفید کننده  + 7مریدنت خمیر دندان کامل قزوین2919

%1.3-                      128,300                     99,600                        0129,950وسفیدکن،پاکشو ،7مریدنت خمیردندان کامل _4923قزوین2920

%1.3-                     638,800                  496,000                       6647,000*8الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2921

%1.3-                       148,100                    115,000                         150,000 برگ اقتصادی،شرکت بهشت ریواس،مهشاد300دستمال کاغذی ایالم 2922

%1.3-                       210,700                 163,550                       0213,400 عددی،پاکشو ،12 میلی لیتر 100مریدنت خمیر دندان با اثر طوالنی مدت قزوین2923

%1.3-                        93,800                   72,797                           95,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو96 میلی لیتری اکتیو 50محلول ضد عفونی کننده دست وسطوح زنجان2924

%1.3-                       219,200                   170,150                        0222,000 عددی،پاکشو ،12گرمی 250 نرم کننده موی سر ترمیم کننده AVEقزوین2925

%1.3-                       219,200                   170,150                        0222,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 250 نرم کننده موی سر هیت پروتکشن AVEقزوین2926

%1.3-                       117,500                    91,188                          119,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو96 میلی لیتری اکتیو 75محلول ضد عفونی کننده دست وسطوح زنجان2927
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%1.3-                        86,300                     67,000                         10087,400*2نلکس،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2928

%1.3-                      258,900                    201,000                       12262,200*4الیه3نلکس،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2929

%1.3-                        94,300                    73,200                          95,500 الیه2 برگ 100تنو،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2930

%1.3-                        110,200                   85,550                         0111,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی 70مریدنت خمیر دندان کامل ژله ای دو رنگ دارچینی قزوین2931

%1.3-                        110,200                   85,550                         0111,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی70مریدنت خمیر دندان کامل ژله ای دو رنگ نعناعیقزوین2932

%1.3-                     449,300                348,800                       0455,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی2933

%1.3-                       102,700                    79,700                         100104,000*2پاپیا،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2934

%1.2-                      325,900                  253,000                        12330,000*4الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2935

%1.2-                      325,900                  253,000                        12330,000*4الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال توالت معطر زنجان2936

%1.2-                       159,500                  123,800                        0161,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی70Sponge Bob-مریدنت خمیر دندان کودک قزوین2937

%1.2-                       159,500                  123,800                        0161,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 70آبی  (فروزن)مریدنت خمیردندان کودک السا قزوین2938

%1.2-                      512,600                  398,000                         6519,000*4 الیه 3تنو،پارس حیات،دستمال آشپزخانهزنجان2939

%1.2-                     144,300                    112,000                        100146,100*3تنو،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2940

%1.2-                      249,900                   194,000                       12253,000*4الیه3وت وایپ،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2941

%1.2-                      395,100                  315,000                         400,000رب،کشت و صنعت روژین تاک،روژینکرمانشاه2942

%1.2-                        98,300                    76,300                           099,500،شرکت کفساز شرق،(750gr)جرم بر خراسان رضوی2943

%1.2-                     533,500                  414,200                        0540,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع لباسشویی خراسان رضوی2944

%1.2-                        49,400                     39,000                           50,000،داداش برادر ،آیدینFondo kakeکیک مارشمالویی شکالتی آذربایجان شرقی2945

%1.2-                        49,400                     39,000                           50,000،داداش برادر ،آیدینMaviدونات کیک حلقه ای مغزدارشکالتی دونات آذربایجان شرقی2946

%1.2-                       157,100                   122,000                         100159,000*3پاپیا،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2947

%1.2-                      173,900                  135,000                        250176,000*2وت وایپ،پارس حیات،دستمال کاغذی  زنجان2948

%1.2-                          91,900                    75,300                           093,000پودر لباسشویی ماشینی تندیس،سمبل شیمی ،قزوین2949

%1.2-                      578,100                  465,000                       585,000،صنایع غذایی زبده ایساتیس ،زبده (گرمی800 )لوبیا قرمز یزد 2950

%1.2-                      186,800                   145,000                         100189,000*3پاپیا،پارس حیات،دستمال کاغذی طراحی ویژه زنجان2951

%1.2-                      271,800                    211,000                        12275,000*2 الیه 3تنو،پارس حیات،دستمال آشپزخانهزنجان2952

%1.2-                      127,500                      99,000                         24129,000*2الیه 3وت وایپ،پارس حیات،دستمال توالت زنجان2953

%1.1-                      156,600                 123,760                      158,413 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه450همبرگر سویا گلستان2954

%1.1-                      890,700                  691,500                          0901,000 بسته ای،ماریناسان،6 قلو 12دستمال توالت مرکزی2955

%1.1-                      155,700                  127,500                       157,500هوم کر،پارس،هوم کرسمنان2956
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%1.1-                      155,700                  127,500                       0157,500 عددی،پاکشو ،24 گرمی 500 پودر لباسشویی ماشینی طالیی کامل و درخشان Softlanقزوین2957

%1.1-                      155,700                  127,500                       0157,500 عددی بینگو،پاکشو ،24 گرمی 500پودر ماشین لباسشویی قزوین2958

%1.1-                      155,700                  127,500                       0157,500،پاکشو ،home plus عددی 24 گرمی 500پودر لباسشویی ماشینی حاوی تقویت کننده شستشوی بدون فسفات قزوین2959

%1.1-                      155,700                  127,500                       0157,500 گرمی،پاک وش،500پودر ماشین لباسشویی پرسیل لوندر مرکزی2960

%1.1-                      155,700                  127,500                       157,500 گرمی جشنواره گل500تست،پاک حیات،پودرشوینده زنجان2961

%1.1-                      155,700                  127,500                       157,500 گرمی 500نروس،پاک حیات،پودر شوینده زنجان2962

%1.1-                       169,500                 133,952                       171,459 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه450فالفل گلستان2963

%1.1-                      303,200                248,350                       0306,700 عددی،پاکشو ،12 کیلوگرمی 1 پودر لباسشویی ماشینی کامل و درخشان Softlanقزوین2964

%1.1-                     752,600                  616,400                       761,250 گرمی 2500نروس،پاک حیات،پودر شوینده زنجان2965

%1.1-                      419,500                 331,500                      424,320 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70 گرمی 700کباب بزرگ مرغ گلستان2966

%1.1-                     386,600                  305,500                        391,040 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500 درصد جعبه ای 60همبرگر گوشت گلستان2967

%1.1-                     575,800                  455,000                       582,400 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500 درصد رستورانی 90همبرگر گوشت گلستان2968

%1.1-                       890,000                  728,900                         0900,200 عددی بینگو،پاکشو ،4 گرمی 3000پودر لباسشویی ماشینی قزوین2969

%1.1-                       890,000                  728,900                         0900,200 عددی،پاکشو ،4 کیلوگرمی 3 پودر لباسشویی ماشینی کامل و درخشان Softlanقزوین2970

%1.1-                       602,100                 493,120                         609,000 کیلوگرمی جشنواره گل2تست،پاک حیات،پودرشوینده زنجان2971

%1.1-                     644,900                  509,600                     652,288 درصد مرغ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه55هات داگ گلستان2972

%1.1-                     285,600                 225,680                      288,870 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه800فالفل گلستان2973

%1.1-                        510,000                  403,000                      515,840 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه400 درصد جعبه ای 90همبرگر گوشت گلستان2974

%1.1-                      157,200                 125,350                         159,000کنسرو  عدسی،به ساز غذای زاگرس،اوکادوکرمانشاه2975

%1.1-                      375,100                  296,400                      379,392 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70 گرمی 500کباب کوچک گلستان2976

%1.1-                  1,162,700                 952,230                    1,176,000 کیلوگرمی جشنواره گل4تست،پاک حیات،پودرشوینده زنجان2977

%1.1-                       222,100                  175,500                      224,640 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70کباب معمولی فله مرغ گلستان2978

%1.1-                     855,500                  676,000                      865,280کالباس خشک بسته ای،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2979

%1.1-                     855,500                  676,000                      865,280 درصد ممتاز،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70کوکتل گوشت گلستان2980

%1.1-                     753,500                 595,400                       762,112کالباس خشک پیتزایی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2981

%1.1-                      562,000                444,080                     568,422کالباس مارتا فیروزه ای،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2982

%1.1-                       600,500                 474,500                      607,360 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70هات داگ مجاری گلستان2983

%1.1-                   1,050,300                  829,920                   1,062,298 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه55قارچ و مرغ خانواده گلستان2984

%1.1-                     756,800                  598,000                     765,440پپرونی ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2985
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%1.1-                     552,800                436,800                       559,104،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه90کالباس مارتا رول گلستان2986

%1.1-                      440,400               347,984                      445,420سوسیس آلمانی مسی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2987

%1.1-                      658,100                   520,000                       665,600 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500گوشت گاو  چرخ  شده گلستان2988

%1.1-                        151,100                  119,392                       152,822 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه400همبرگر سویا گلستان2989

%1.1-                     937,800                  741,000                      948,480 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70هات داگ گلستان2990

%1.1-                  1,057,400                 835,500                   1,069,440 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70ژامبون کرات گلستان2991

%1.1-                       904,900                   715,000                        915,200 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70کالباس خشک ممتاز گلستان2992

%1.1-                  1,184,600                  936,000                    1,198,080 درصد مرغ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه90ژامبون گلستان2993

%1.1-                     366,700                289,744                     370,872سوسیس آلمانی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2994

%1.1-                      316,400                   250,000                        320,000بسته بندی قارچ،شیما شمسی پور ،نوبهار/ انواع ساالد/ میوه تازه/ درجه بندی وبسته بندی سبزیجاتکرمانشاه2995

%1.1-                      316,400                   250,000                        320,000بسته بندی سبزیجات و صیفی جات، سبزی آش منجمد و سبزی قرمه منجمد،شرکت غرب فراز بیستوم بهمن،بهارکرمانشاه2996

%1.1-                      316,400                   250,000                        320,000-----بسته بندی سبزیجات، سبزیجات سرخ شده، ساالد، ساندویچ و ترشیجات غیر کنسروی،ملک تاج ناصری،کرمانشاه2997

%1.1-                   1,013,500                  800,800                   1,025,024کوکتل گوشت با پنیر زرد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2998

%1.1-                   1,621,600              1,281,280                  1,640,038ژامبون گوشت بسته ای،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان2999

%1.1-                      405,400                 320,320                         410,010کالباس مارتا خانواده،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3000

%1.1-                  1,398,500                1,105,000                   1,414,400ژامبون گوشت،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3001

%1.1-                      962,500                  760,500                      973,440 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه60کالباس مرغ گلستان3002

%1.1-                      122,300                   100,154                       0123,690 گرمی ،فارکو شیمی ،500پودر ماشینی قزوین3003

%1.1-                   1,053,000                  832,000                   1,064,960 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه80ژامبون مرغگلستان3004

%1.1-                     737,100                 582,400                     745,472کالباس مارتا مخصوص،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3005

%1.1-                   1,004,300                 793,520                    1,015,706کوکتل پنیر سفید،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3006

%1.1-                  1,068,800                844,480                   1,080,934 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه55ژامبون قارچ و مرغ گلستان3007

%1.1-                     896,700                  708,500                       906,880 درصد،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70هات داگ پنیری گلستان3008

%1.1-                     624,700               493,584                     631,788کوکتل مرغ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3009

%1.1-                  1,234,000                  975,000                    1,248,000ژامبون مرغ بسته ای،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3010

%1.1-                       617,000                 487,500                        624,000کالباس خشک خانواده،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3011

%1.1-                     663,400                 524,160                       670,925سوسیس بلغاری مرغ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3012

%1.1-                      396,200                 313,040                        400,691کوکتل،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3013

%1.1-                     589,700                 465,920                     596,378 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500کالباس لیونر گلستان3014
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%1.1-                     803,700                  635,000                       812,800،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه90کالباس خشک رول گلستان3015

%1.1-                     464,400                 366,912                     469,647کوکتل مسی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3016

%1.1-                       150,700                  123,400                        0152,400پودر لباسشویی ماشینی نیومکس،سمبل شیمی ،قزوین3017

%1.1-                      319,400                  248,000                       12323,000*2 الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال آشپزخانه زنجان3018

%1.1-                     452,500                 357,500                      457,600 درصد مرغ،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه70 گرمی 700کباب بزرگ ظرفی گلستان3019

%1.1-                      362,000                  286,000                      366,080 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500 درصد رستورانی 60همبرگر گوشت گلستان3020

%1.1-                      781,200                  606,500                         790,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) قلو 9دستمال کاغذی دلسی بوشهر3021

%1.1-                     313,300                247,520                      316,826فالفل فله،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمهگلستان3022

%1.1-                     238,600                  188,500                       241,280 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500کباب مرغ معمولی گلستان3023

%1.1-                     184,300                  145,600                     186,368 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500همبرگر سویا گلستان3024

%1.1-                      276,900                   215,000                        280,000 گرمی،صادرات و واردات اطلس فالیز،اردیبهشت500مایع دستشویی خوزستان3025

%1.1-                      239,600                  189,280                     242,278 گرمی،فرآورده های گوشتی رمه آزادشهر،رمه500درصد 30همبرگر گلستان3026

medium2,185,000                    1,678,000              2,161,300                  -1.1% عددی 70مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3027

large2,185,000                    1,678,000              2,161,300                  -1.1% عددی 62مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3028

x-large2,185,000                    1,678,000              2,161,300                  -1.1% عددی 50مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3029

small2,000,000                     1,536,000              1,978,400                  -1.1% عددی 80مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3030

New Born808,500                       621,000                   799,800                      -1.1% عددی 40مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3031

medium1,320,000                    1,014,000                1,306,000                   -1.1% عددی 38مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3032

large1,320,000                    1,014,000                1,306,000                   -1.1% عددی 34مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3033

x-large1,320,000                    1,014,000                1,306,000                   -1.1% عددی 28مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3034

xx-large1,320,000                    1,014,000                1,306,000                   -1.1% عددی 24مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3035

%1.0-                       141,500                  113,800                        143,000 لیتری،شرکت نوشابه ارم نوش ،پپسی1/5پپسی آذربایجان شرقی3036

%1.0-                       141,500                  113,800                        143,000،خوشگوار،خوشگوار1500ccتهران3037

%1.0-                       141,500                  113,800                        143,000،ساسان،ساسانcc 1500نوشابه تهران3038

%1.0-                       141,500                  113,800                        143,000نوشابه ،پپسی،پپسیفارس3039

%1.0-                       141,500                  113,800                        0143,000،(کوکا کوال  ) سی سی ،خوش گوار 1500نوشابه اصل پت قزوین3040

%1.0-                     445,300                  355,000                        450,000 گرم کاله ،شرکت کوچین ،کاله 900سس مایونز پرچرب مازندران3041

small1,193,500                    917,000                   1,181,100                    -1.0% عددی 44مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3042

%1.0-                      183,100                   146,000                        185,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 450سس سیر مازندران3043
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%1.0-                       106,900                    83,000                         108,000،نایس(نایس )برگ ،پرندیس 200دستمال کاغذی اصفهان3044

%1.0-                       106,900                    83,000                         108,000 برگ،شرکت پارسیان حریر البرز،شرکت پارسیان حریر البرز200دستمال کاغذی قزوین3045

%1.0-                       106,900                    83,000                         0108,000 برگ ،ماریناسان،200دستمال کاغذی جعبه ای مرکزی3046

%1.0-                       106,900                    83,000                         108,000 برگ فانتزی خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده200دستمال کاغذی بوشهر3047

New Born423,500                      325,500                 419,200                       -1.0% عددی 20مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3048

%1.0-                 2,524,500               1,960,000                    2,550,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا20مایع ظرف خراسان شمالی3049

%1.0-                     534,600                  430,000                        540,000،شرکت نگین آریا زرین سپهر،پادمهر (گرمی800 )لوبیا قرمز یزد 3050

%1.0-                        39,600                    32,700                           40,000 گرمی،احمد خودستان،انیسا نودژ50تخمه آفتاب گردان جنوب کرمان3051

%1.0-                         50,500                    39,240                           051,000صابون میوه ای،شرکت کفساز شرق،خراسان رضوی3052

small1,060,000                     815,000                   1,049,700                   -1.0% عددی 44ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3053

%1.0-                     584,300                  470,000                         590,000،اتحادیه تعاونی روستایی یزد،تروکا(گرمی800 )نخود یزد 3054

small456,500                       351,000                  452,100                      -1.0% عددی 16مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3055

%1.0-                     267,400                 207,570                        270,000،سهامی(برند سهامی) گرمی،پیمان سهامی500شیشه شور فارس3056

%1.0-                        82,800                    64,310                         083,600صابون حمام ،شرکت کفساز شرق،خراسان رضوی3057

%1.0-                     683,400                  540,000                         690,000*شیرینی منجمد هرکیلو،شرکت سحر سلسله،لرستان3058

%1.0-                     238,700                 185,300                        0241,000،شرکت کف سازشرق،(صابون رختشویی)مواد شوینده خراسان رضوی3059

%1.0-                     238,700                 185,300                        0241,000،شرکت کفساز شرق،(100g)صابون رختشویی  خراسان رضوی3060

%0.9-                       407,100                  316,100                         0411,000صابون حمام ،شرکت کفساز شرق،خراسان رضوی3061

%0.9-                      188,200                   150,000                          190,000 گرمی،شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه 380سس مایونز فشاری مازندران3062

medium426,500                       328,000                  422,500                      -0.9% عددی 14ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3063

large426,500                       328,000                  422,500                      -0.9% عددی 12ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3064

x-large426,500                       328,000                  422,500                      -0.9% عددی 10ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3065

%0.9-                     814,300                 632,200                        0822,000،شرکت کفساز شرق،(2.5L)مایع ظرف شویی خراسان رضوی3066

%0.9-                     682,600                  530,000                        0689,000مایع ظرف شویی،آسیا دارو ایرانیان،لرستان3067

%0.9-                     824,300                  640,000                       0832,000مایع دستشویی،زاگرس دارو آسیا،لرستان3068

%0.9-                      128,800                    100,000                         130,000 کیلوگرم،شرکت گل به،گل به0.5مایع ظرقشویی اصفهان3069

%0.9-                     772,800                   600,000                        780,000 لیتری،تولیدی و شیمیایی نفیس غرب،ملیکا4مایع ظرف شویی کرمانشاه3070

%0.9-                      128,800                    100,000                         130,000آزاده- دستمال رولی،پاک نرم شمال،وایتگلستان3071

%0.9-                     257,600                    200,000                        260,000دستمال حوله ای،شیمی پژوهش تجارت فردوس،نیهاد و پاک لندگلستان3072
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%0.9-                      128,800                    100,000                         130,000دستمال رولی،شیمی پژوهش تجارت فردوس،نیهاد و پاک لندگلستان3073

%0.9-                      128,800                    100,000                         130,000فریا- روشا-دستمال رولی،مه پاک تجارت گرگان،نرمالوگلستان3074

%0.9-                  2,576,000                2,000,000                     02,600,000 لیتری،بویان رز طراوت،20مایع دستشویی لرستان3075

medium500,500                        385,000                 495,900                      -0.9% عددی 14مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3076

large500,500                        385,000                 495,900                      -0.9% عددی 12مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3077

x-large500,500                        385,000                 495,900                      -0.9% عددی 10مولفیکس،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3078

%0.9-                      297,300                  237,000                         300,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 400سس چیلی تای مازندران3079

%0.9-                          99,100                     79,000                          100,000سس کچاب رژیمی کاله،شرکت کوچین ،کاله مازندران3080

%0.9-                          99,100                     79,000                          100,000سس کچاب رژیمی بولینگی ،شرکت کوچین ،کاله مازندران3081

%0.9-                       271,100                   216,090                      273,550،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس انار سطلمازندران3082

medium1,169,000                     899,500                  1,158,600                  -0.9% عددی 38هپی الیف،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3083

large1,169,000                     899,500                  1,158,600                  -0.9% عددی 34هپی الیف،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3084

x-large1,169,000                     899,500                  1,158,600                  -0.9% عددی 28هپی الیف،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3085

small1,050,000                     808,000                  1,040,700                   -0.9% عددی 44هپی الیف،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3086

%0.9-                         56,000                    43,500                          056,500 برگ ،شرکت پاک رخ پردیس غرب،200دستمال اقتصادی لرستان3087

%0.9-                      168,500                  130,800                         0170,000،شرکت کفساز شرق،(800g)مایع ظرف شویی خراسان رضوی3088

%0.9-                   2,721,000               2,150,000                   2,745,000،سولیکو،سولیکو40گرمی اسالیسی کالیبر500ساالمی تخمیری تهران3089

%0.9-                   2,721,000               2,150,000                   2,745,000،سولیکو،سولیکو70گرمی اسالیسی کالیبر500ساالمی تخمیری تهران3090

%0.9-                       114,200                    93,500                         0115,200 عددی،پاکشو ،24 گرمی 500 پودر لباسشویی دستی با کف فراوان و حافظ رنگ softlanقزوین3091

%0.9-                       114,200                    93,500                         0115,200 عددی بینگو،پاکشو ،24 گرمی 500پودر لباسشویی دستی قزوین3092

%0.9-                       114,200                    93,500                         0115,200،پاکشو ،home plus عددی  24 گرمی 500پودر لباسشویی دستی بدون فسفات قزوین3093

%0.9-                     356,900                  282,000                        360,000درصد گوشت قرمز، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،آیاز70کباب قم3094

%0.9-                     138,800                  110,672                         140,000 گرمی،شرکت کوچین ،کاله 200سس مایونز پرچرب شیشه مازندران3095

%0.9-                  1,670,600               1,320,000                    1,685,000ژامبون ریکو پروتئینی،سولیکو،سولیکوتهران3096

%0.8-                      163,600                   127,000                        0165,000 برگ دوال ،ماریناسان،150دستمال کاغذی جعبه ای مرکزی3097

%0.8-                      247,900                 197,628                        250,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 630سس کچاب مازندران3098

%0.8-                  2,349,100            1,872,727                  2,368,999،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس تایلندی سطلمازندران3099

%0.8-                 2,831,500            2,257,272                 2,855,450،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس پیتزا  سطلمازندران3100

%0.8-                 2,246,500               1,790,909                   2,265,500،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی8سس خردل سطلمازندران3101
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%0.8-                 2,736,900             2,181,818                    2,760,000،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس بار بی کیوسطلمازندران3102

%0.8-                  2,679,900           2,136,364                   2,702,500،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس مایونز پرچرب سطلمازندران3103

%0.8-                 8,998,400                7,110,000                    9,074,000بیکن ایرلندی رولی ،سولیکو،سولیکوتهران3104

%0.8-                      406,600                  324,111                         410,000 گرمی کاله،شرکت کوچین ،کاله 900سس مایونز کم چرب شیشه مازندران3105

%0.8-                      168,600               134,387                         170,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 230سس تارتار یطری بولینکی مازندران3106

%0.8-                   1,050,400                  830,000                     1,059,000گرمی مدرن ،سولیکو،سولیکو500بیف برگر دست ساز تهران3107

%0.8-                         49,600                    39,940                           50,000سی سی،شرکت زمزم اصفهان،زمزم300نوشابه اصفهان3108

%0.8-                          99,200                   79,817                          0100,000 سی سی،شمشادنوش،1000آب گازدار اصفهان3109

%0.8-                         49,600                    39,940                           50,000 سی سی300زمزم ،زمزم،آذربایجان غربی3110

%0.8-                         49,600                    39,940                           50,000سی سی ،شرکت فرد آذربا یجان ،زمزم300نوشابه آذربایجان غربی3111

%0.8-                         49,600                    39,940                           050,000 ،شرکت زمزم،pet 300نوشابه خراسان رضوی3112

%0.8-                       211,300                   170,000                        213,000 گرمی،پیوند مزرعه دشت،پیوند مزرعه400لوبیا قرمز هرمزگان3113

%0.8-                  2,809,600               2,220,000                   2,832,000،سولیکو،سولیکو40گرمی اسالیسی کالیبر500پپرونی تخمیری تهران3114

%0.8-                  2,809,600               2,220,000                   2,832,000،سولیکو،سولیکو70گرمی اسالیسی کالیبر500پپرونی تخمیری تهران3115

%0.8-                      138,900                   111,740                         0140,000 سی سی پرتقال،شمشادنوش،1000بطری اصفهان3116

%0.8-                     354,200                  275,000                       357,000،فلورا(فلورا)برگ پک نایلونی،پرندیس 1000دستمال کاغذی اصفهان3117

%0.8-                      218,300                  174,000                         220,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 265سس انار بطری مازندران3118

%0.8-                      218,300                  174,000                         220,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 470سس دیپ گاردن مازندران3119

%0.8-                 2,265,400               1,790,000                   2,283,000،سولیکو،سولیکو(اینجوی)ژامبون صبحانه تهران3120

small405,000                        312,000                   401,900                       -0.8% عددی 16ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3121

%0.8-                 2,771,700                2,190,000                   2,793,000ژامبون فیله گوشت پروتئینی،سولیکو،سولیکوتهران3122

%0.8-                         91,300                   72,750                           92,000گرم،شرکت گل افشان ،چینود200مایونز اصفهان3123

%0.8-                       590,500                  475,000                        595,000،صنایع غذایی زبده ایساتیس ،زبده ( گرمی800)ماش یزد 3124

%0.8-                        119,100                     92,500                         120,000،پورا.(پورا)جرم گیر یک لیتری ،رضا واعظ زادهفارس3125

%0.7-                 2,695,700               2,130,000                    2,716,000،سولیکو،سولیکو40گرمی رولی کالیبر500ساالمی تخمیری تهران3126

%0.7-                       114,200                    93,500                        115,050 گرمی دستی500تست،پاک حیات،پودر شوینده زنجان3127

%0.7-                       114,200                    93,500                        115,050 گرمی 500نروس،پاک حیات،پودر شوینده دستی زنجان3128

%0.7-                         81,400                   63,176                           82,000گرم پونه،شرکت گلتاش،پونه80خمیر دنداناصفهان3129

%0.7-                  1,142,400                 935,610                    01,150,800  گرمی ،فارکو شیمی ،500پودر دستی قزوین3130
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%0.7-                     233,300                   186,000                       235,000 گرمی،کامبیز،کامبیز500ترشی فلفل تهران3131

%0.7-                       550,000                  427,000                       8554,000*3 الیه 4پاپیا،پارس حیات،دستمال آشپزخانه زنجان3132

%0.7-                  5,480,000             4,330,000                    5,519,000،سولیکو،سولیکو70گرمی رولی کالیبر1000پپرونی تخمیری تهران3133

%0.7-                       113,900                   93,252                        114,700اکتیو،پدیده شیمی قرن،پودر لباسشویی دستیزنجان3134

%0.7-                  5,404,100              4,270,000                   5,442,000،سولیکو،سولیکو70گرمی رولی کالیبر 1000ساالمی تخمیری تهران3135

%0.7-                 1,683,200              1,330,000                    1,695,000ژامبون فیله بوقلمون پروتئینی ،سولیکو،سولیکوتهران3136

%0.7-                       114,200                    93,560                         115,000 گرمی دستی معمولی،پروانه تجارت قصر شیرین،ادل وایز500پودر لباسشویی کرمانشاه3137

%0.7-                         71,600                    58,600                           072,100پودر لباسشویی دستی تندیس،سمبل شیمی ،قزوین3138

%0.7-                         94,500                    77,400                         95,158چاتللی-پودر دستی،پارس ایده سبز،سافاریگلستان3139

%0.7-                       110,300                     90,300                         0111,050پودر لباسشویی دستی نیومکس،سمبل شیمی ،قزوین3140

%0.7-                 2,632,400               2,080,000                    2,650,000پروسچیتو سولیکو،سولیکو،سولیکوتهران3141

%0.7-                         89,900                    69,800                           090,500لیتری،شرکت کلبون الله سپاهان،1جوهرنمک اصفهان3142

%0.7-                         89,900                    69,800                           090,500 لیتری،شرکت کلبون الله سپاهان،1سفید کننده اصفهان3143

%0.7-                 3,493,100              2,760,000                   3,516,000پاسترامی فله سولیکو ،سولیکو،سولیکوتهران3144

%0.6-                        77,600                     63,000                         78,105گرمی50پاکالر،شرکت زرین گستر،ارد نخودچیزنجان3145

%0.6-                 1,645,300               1,300,000                    1,656,000پارما مرغ ،سولیکو،سولیکوتهران3146

%0.6-                    347,800                   270,000                        350,000 لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا4جرم گیر خراسان شمالی3147

%0.6-                  1,531,400                1,210,000                    1,541,000 گرمی،سولیکو،سولیکو1000- های بیس تهران3148

%0.6-                  1,531,400                1,210,000                    1,541,000های برگر فله کیلویی سولیکو،سولیکو،سولیکوتهران3149

%0.6-                     369,700                  287,000                       372,000خانواده،یزدان نخل دالکی،خانواده  (الیه4) قلو 2دستمال کاغذی حوله بوشهر3150

%0.6-                      193,800                  154,500                         195,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 450سس فرانسوی مازندران3151

%0.6-                      193,800                  154,500                         195,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 450سس هزار جزیره مازندران3152

%0.6-                      681,800                 529,370                       686,000 عددی سبز سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی اکتیوزنجان3153

%0.6-                      681,800                 529,370                       686,000 عددی صورتی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی اکتیوزنجان3154

%0.6-                      681,800                 529,370                       686,000 عددی بنفش سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی اکتیوزنجان3155

%0.6-                      681,800                 529,370                       686,000 عددی سفید سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی اکتیوزنجان3156

%0.6-                      681,800                 529,370                       686,000 عددی آبی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی اکتیوزنجان3157

%0.6-                      392,600                  313,000                        395,000 گرم،شرکت کوچین ،کاله zero 800سس مایونز مازندران3158

%0.6-                 1,847,800               1,460,000                    1,859,000 گرمی،سولیکو،سولیکو1000-بیف بیستهران3159
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%0.6-                 1,847,800               1,460,000                    1,859,000همبرگر مخصوص فله یک کیلویی سولیکو،سولیکو،سولیکوتهران3160

%0.6-                        49,700                     40,000                           50,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس250(لیموناد  )نوشابه شیشه گردشی آذربایجان شرقی3161

%0.6-                      640,200                   515,000                       644,000،صنایع بسته بندی شاکری ،خورشید شهر (گرمی800 )عدس یزد 3162

%0.6-                      496,100                   410,000                        499,000بسته بندی چای  ممتاز،نوشینه ساغر،لنگرگیالن3163

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000کرمدار جدید  پرتقالی،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3164

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000کرمدار جدید  خامه ای ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3165

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000کرمدار جدید  کاکائویی ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3166

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000کرمدار جدید  فندقی ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3167

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000پانر کرمدار مستطیلی  پرتقالی،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3168

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000پانر کرمدار مستطیلی وانیلی ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3169

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000پانر کرمدار مستطیلی  کاکائویی ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3170

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000پانر کرمدار مستطیلی  فندقی ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3171

%0.6-                         69,600                     55,000                           70,000پانر کرمدار مستطیلی موزی  ،داداش برادر ،آیدینpanerآذربایجان شرقی3172

%0.6-                       104,400                     81,081                         0105,000 عددی معطر لیمو ،صنایع بهداشتی پایدار،12 گرمی 1000سفید کننده بوژنه قزوین3173

%0.6-                       139,200                    111,000                         140,000سس باربی کیو رژیمی کاله،شرکت کوچین ،کاله مازندران3174

%0.6-                       139,200                    111,000                         140,000سس باربکیو رژیمی بولینگی ،شرکت کوچین ،کاله مازندران3175

%0.6-                       140,200                 108,880                         141,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو36 گرمی 125صابون دست وصورت کرمی آلوئه ورا وگل اکتیو زنجان3176

%0.6-                       140,200                 108,880                         141,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو36 گرمی 125صابون دست وصورت کرمی وانیل و عسل اکتیو زنجان3177

%0.6-                       140,200                 108,880                         141,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو36 گرمی 125صابون دست وصورت کرمی هلوو بادام اکتیو زنجان3178

%0.6-                       105,400                   81,853                         0106,000 عددی،صنایع بهداشتی پایدار،12 گرمی 1000جرم گیر سرویس بهداشتی بوژنه قزوین3179

%0.6-                       140,800                  109,350                        0141,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو سر گرین ویتا حاوی عصاره سیر قزوین3180

%0.6-                       193,900                  150,579                         0195,000 عددی بوژنه معطر لیمو ،صنایع بهداشتی پایدار،6 گرمی2000سفیدکننده بوژنه قزوین3181

%0.6-                      176,600                  137,150                       0177,600عددی،پاکشو ،20متری نعنایی با روکش موم  50 نخ دندانMeridentقزوین3182

%0.6-                     248,600                    200,000                        250,000 گرمی،پیوند مزرعه دشت،پیوند مزرعه400ماش هرمزگان3183

medium1,110,000                      857,000                  1,103,800                   -0.6% عددی 38ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3184

large1,110,000                      857,000                  1,103,800                   -0.6% عددی 34ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3185

x-large1,110,000                      857,000                  1,103,800                   -0.6% عددی 30ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3186

x-large1,110,000                      857,000                  1,103,800                   -0.6% عددی 28ببم،پارس حیات،پوشک بچه زنجان3187

%0.6-                      213,700                  165,950                        0214,900عددی،پاکشو ،12 گرمی زرد750هوم پالس پاک کننده چند منظوره اقیانوس قزوین3188
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%0.6-                      213,700                  165,950                        0214,900عددی،پاکشو ،12میلی لیتری 750هوم پالس پاک کننده سطوح حمام و شیرآالت اقیانوس قزوین3189

%0.6-                      178,500                  138,610                        179,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بدن کرمی بچه اکتیو زنجان3190

%0.6-                      178,500                  138,610                        179,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بدن کرمی بچه اکتیو زنجان3191

%0.6-                       250,100                  194,208                        251,500 عددی زرشکی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 700پاک کننده آشپزخانه اکتیو زنجان3192

%0.6-                        161,100                   125,100                         0162,000 عددی،پاکشو ،20 متری نعنایی 50مریدنت نخ دندان نواری نازک قزوین3193

%0.6-                       179,000                 138,996                         0180,000 عددی ساده،صنایع بهداشتی پایدار،6 گرمی 2000سفیدکننده بوژنه  قزوین3194

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000عددی،پاکشو ،12 گرمی ورژن سه 500گلرنگ مایع دستشویی صدفی  قرمز قزوین3195

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000عددی،پاکشو ،12 گرمی ورژن سه 500گلرنگ مایع دستشویی صدفی بنفش قزوین3196

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000عددی،پاکشو ،12گرمی ورژن سه 500گلرنگ مایع دستشویی صدفی نارنجی قزوین3197

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 آبی 2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3198

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 سبز 2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3199

%0.6-                       179,000                   139,000                         0180,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 صورتی 2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3200

%0.6-                     268,500                 208,494                        270,000 عددی سبز سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی اکتیوزنجان3201

%0.6-                     268,500                 208,494                        270,000 عددی صورتی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی اکتیوزنجان3202

%0.6-                     268,500                 208,494                        270,000 عددی بنفش سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی اکتیوزنجان3203

%0.6-                     268,500                 208,494                        270,000 عددی سفید سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی اکتیوزنجان3204

%0.6-                     268,500                 208,494                        270,000 عددی آبی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی اکتیوزنجان3205

%0.6-                     287,400                 223,166                        289,000 عددی مشکی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن اسپرت آقایان اکتیو زنجان3206

%0.6-                     287,400                 223,166                        289,000 عددی سرمه ای،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن اسپرت آقایان اکتیو زنجان3207

%0.6-                     287,400                 223,166                        289,000 عددی نقره ای،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن اسپرت آقایان اکتیو زنجان3208

%0.6-                     287,500                 223,250                        0289,100عددی،پاکشو ،12میلی لیتر سفیدصدفی750شامپو چرب ویتامیکسAVEقزوین3209

%0.6-                     287,500                 223,250                        0289,100عددی،پاکشو ،12میلی لیتر سفیدصدفی750شامپو خشک ویتامیکسAVEقزوین3210

%0.6-                     287,500                 223,250                        0289,100عددی،پاکشو ،12میلی لیتر سفیدصدفی750شامپو معمولی ویتامیکسAVEقزوین3211

%0.6-                     287,500                 223,250                        0289,100 عددی،پاکشو ،12در یک  3 گرم آبی 750 مایع پاک کننده چندمنظوره Home plusقزوین3212

%0.6-                     287,500                 223,250                        0289,100 عددی،پاکشو ،12 گرم  750در یک 3  مایع پاک کننده چندمنظوره سبزHome Pluseقزوین3213

%0.6-                      215,800                167,568                        217,000 عددی سبز طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3214

%0.6-                      215,800                167,568                        217,000 عددی صورتی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3215

%0.6-                      215,800                167,568                        217,000 عددی بنفش طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3216

%0.6-                      215,800                167,568                        217,000 عددی سفید طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3217
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%0.6-                      215,800                167,568                        217,000 عددی آبی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3218

%0.6-                          90,000                   69,884                           90,500 گرمی اکتیو ،گل پسند بابل ،اکتیو 1000سفید کننده مازندران3219

%0.6-                          90,000                   69,884                           90,500 عددی جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000سفید کننده اکتیوزنجان3220

%0.6-                      216,300                 167,954                        217,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3221

%0.6-                      216,300                 167,954                        217,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3222

%0.6-                      216,300                 167,954                        217,500 عددی قرمز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3223

%0.6-                         63,100                     49,000                        063,450 عددی ورژن جدید،پاکشو ،24 گرمی 110گلرنگ شامپو بچه اسلیو شرینگ قزوین3224

%0.6-                     144,300                   112,050                        0145,100 عددی،پاکشو ،16 گرمی 210 آبی 2گلرنگ شامپو بچه تیله ای ورژن قزوین3225

%0.6-                     144,300                   112,050                        0145,100 عددی،پاکشو ،16 گرمی 210 بنفش 2گلرنگ شامپو بچه تیله ای ورژن قزوین3226

%0.6-                     144,300                   112,050                        0145,100 عددی،پاکشو ،16 گرمی 210 صورتی 2گلرنگ شامپو بچه تیله ای ورژن قزوین3227

%0.6-                     288,600                  224,100                        0290,200 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400  شامپو بدن مخصوص آقایان سبز AVEقزوین3228

%0.6-                     288,600                  224,100                        0290,200 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400  شامپو بدن مخصوص آقایان نارنجی AVEقزوین3229

%0.6-                     433,100               336,293                      435,500 میلی لیتری،پدیده شیمی قرن،اکتیو1500مایع لباسشویی تیره شوی  زنجان3230

%0.6-                     343,100                 266,409                       0345,000 عددی معطر لیمو،صنایع بهداشتی پایدار،4 گرمی 4000سفید کننده بوژنه قزوین3231

%0.5-                       217,000                  168,500                        0218,200عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز 750 مایع ظرفشویی استوانه ایAVEقزوین3232

%0.5-                       217,000                  168,500                        0218,200عددی،پاکشو ،12 گرمی گلبهی 750 مایع ظرفشویی استوانه ایAVEقزوین3233

%0.5-                       217,000                  168,500                        0218,200 عددی،پاکشو ،12 گرمی 750 ( 8طرح  ) مایع ظرفشویی پالتینیوم AVEقزوین3234

%0.5-                       217,000                  168,500                        0218,200 عددی،پاکشو ،12 گرمی 750 مایع ظرفشویی پالتینیوم لیمویی AVEقزوین3235

%0.5-                     235,200                 182,625                       236,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3236

%0.5-                     235,200                 182,625                       236,500 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3237

%0.5-                     235,200                 182,625                       236,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3238

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 500مایع دستشویی فرم دیاموند اکتیو زنجان3239

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 500مایع دستشویی فرم دیاموند اکتیو زنجان3240

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 500مایع دستشویی فرم دیاموند اکتیو زنجان3241

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی مشکی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 500مایع دستشویی فرم دیاموند اکتیو زنجان3242

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپوی بدن اکتیو زنجان3243

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپوی بدن اکتیو زنجان3244

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000 عددی قرمز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپوی بدن اکتیو زنجان3245

%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000،پدیده شیمی قرن،اکتیوB5 عددی آبی حاوی ویتامین 12 گرمی 400شامپو بدن اکتیو زنجان3246
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%0.5-                     253,600                   196,911                        255,000،پدیده شیمی قرن،اکتیوB5 عددی سبز حاوی ویتامین 12 گرمی 400شامپو بدن اکتیو زنجان3247

%0.5-                        290,000                 225,174                        291,600 عددی موهای رنگ شده و آسیب دیده ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو موی سر اکتیو نچرال زنجان3248

%0.5-                     308,300                239,382                         310,000 عددی زرد،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن وصورت کرمی اسکراپ اکتیو زنجان3249

%0.5-                     308,300                239,382                         310,000 عددی قهوه ای،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن وصورت کرمی اسکراپ اکتیو زنجان3250

%0.5-                     308,300                239,382                         310,000 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن وصورت کرمی اسکراپ اکتیو زنجان3251

%0.5-                     526,600                408,880                       529,500 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لباسشویی کودک اکتیو زنجان3252

%0.5-                     526,600                408,880                       529,500 عددی سرخابی،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لباسشویی کودک اکتیو زنجان3253

%0.5-                      345,100                267,954                       347,000 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3254

%0.5-                      345,100                267,954                       347,000 عددی سرخابی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3255

%0.5-                       590,500               458,494                      593,750 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی اکتیو 2000مایع ظرفشویی سیلور زنجان3256

%0.5-                       590,500               458,494                      593,750 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی اکتیو 2000مایع ظرفشویی سیلور زنجان3257

%0.5-                       590,500               458,494                      593,750 عددی قرمز،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی اکتیو 2000مایع ظرفشویی سیلور زنجان3258

%0.5-                      145,500                   113,000                       0146,300 عددی،پاکشو ،12 گرمی250گلرنگ شامپو بچه میلکی ویتا قزوین3259

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600عددی،پاکشو ،12 گرمی400  شامپو بدن کرمی اسکراب شیر و شکوفه AVEقزوین3260

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600عددی،پاکشو ،12 گرمی 400  شامپو بدن کرمی اسکراب کاکائو AVEقزوین3261

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو بدن کرمی شیر و عسل AVEقزوین3262

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 380 شامپو بدن کرمی اسکراب آلوئه ورا سری جدید AVEقزوین3263

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 380 شامپو بدن کرمی اسکراب شیر و شکوفه سری جدید AVEقزوین3264

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 380 شامپو بدن کرمی اسکراب شیر و عسل سری جدید AVEقزوین3265

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 380 شامپو بدن کرمی اسکراب کاکائو سری جدید AVEقزوین3266

%0.5-                        291,000                 225,950                        0292,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400شامپو بدن کرمی اسکراب آلوورا AVEقزوین3267

%0.5-                     745,900                   600,000                        0750,000 خرم آباد،607  کیلو،تعاونی 680زیتون بسته بندی شدهلرستان3268

%0.5-                      273,000                   211,969                       274,500 عددی هلوو بادام ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن کرمی بزرگسال اکتیو زنجان3269

%0.5-                      273,000                   211,969                       274,500 عددی وانیل و عسل،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن کرمی بزرگسال اکتیو زنجان3270

%0.5-                      273,000                   211,969                       274,500 عددی آلوئه ورا،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن کرمی بزرگسال اکتیو زنجان3271

%0.5-                      273,000                   211,969                       274,500 عددی کارامل،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو بدن کرمی بزرگسال اکتیو زنجان3272

%0.5-                     455,500               353,668                       458,000 گرمی طالیی،پدیده شیمی قرن،اکتیو2500نرم کننده حوله و لباس اکتیو زنجان3273

%0.5-                     328,200                254,850                        0330,000 لیتری،پاکشو ،5 مایع سفید کننده ATRAقزوین3274

%0.5-                       109,400                   84,942                          110,000گرمی اکتیو ،گل پسند بابل  ،اکتیو 1000سفید کننده معطر   مازندران3275
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%0.5-                       109,400                   84,942                          110,000 عددی زرد جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000سفید کننده معطراکتیوزنجان3276

%0.5-                       109,400                   84,942                          110,000 عددی سبز جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000سفید کننده معطراکتیوزنجان3277

%0.5-                      492,300                382,239                        495,000 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3278

%0.5-                      492,300                382,239                        495,000 عددی سرخابی،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3279

%0.5-                       164,100                 127,413                        165,000 عددی زرد،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بچه اکتیو زنجان3280

%0.5-                       164,100                 127,413                        165,000 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بچه اکتیو زنجان3281

%0.5-                       164,100                 127,413                        165,000 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بچه اکتیو زنجان3282

%0.5-                     583,800               453,282                       587,000 عددی سبز طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3283

%0.5-                     583,800               453,282                       587,000 عددی صورتی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3284

%0.5-                     583,800               453,282                       587,000 عددی بنفش طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3285

%0.5-                     583,800               453,282                       587,000 عددی سفید طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3286

%0.5-                     583,800               453,282                       587,000 عددی آبی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3287

%0.5-                     237,200                  184,200                      0238,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو چرب ویتامیکس زینک پالس AVEقزوین3288

%0.5-                     237,200                  184,200                      0238,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو خشک ویتامیکس زینک پالس AVEقزوین3289

%0.5-                     237,200                  184,200                      0238,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو معمولی ویتامیکس زینک پالس AVEقزوین3290

%0.5-                      178,900                 138,903                       179,880 عددی سبز ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بدن شفاف بچه اکتیو زنجان3291

%0.5-                      178,900                 138,903                       179,880 عددی زرد ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 250شامپو بدن شفاف بچه اکتیو زنجان3292

%0.5-                       292,100                226,795                       293,700نرم کننده حوله و لباس یک ونیم لیتری طالیی،پدیده شیمی قرن،اکتیوزنجان3293

%0.5-                       329,100                 255,550                       0330,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 1000 مایع لباسشویی جنرال Softlanقزوین3294

%0.5-                       329,100                 255,550                       0330,900،پاکشو ،(2ورژن ) عددی 12 گرمی 1000 مایع لباسشوئی لباسهای مشکی و تیره Softlanقزوین3295

%0.5-                      841,900               653,668                      846,500 عددی سبز طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3296

%0.5-                      841,900               653,668                      846,500 عددی صورتی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3297

%0.5-                      841,900               653,668                      846,500 عددی بنفش طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3298

%0.5-                      841,900               653,668                      846,500 عددی سفید طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3299

%0.5-                      841,900               653,668                      846,500 عددی آبی طرح جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی صدفی حاوی پروتئین سویا اکتیو زنجان3300

%0.5-                       201,400                  156,400                        0202,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 450  مایع دستشویی صدفی ویتامینه استوانه ای سفید AVEقزوین3301

%0.5-                       201,400                  156,400                        0202,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 450 مایع دستشویی صدفی ویتامینه استوانه ای بنفش AVEقزوین3302

%0.5-                       201,400                  156,400                        0202,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی  450 مایع دستشویی صدفی ویتامینه استوانه ای صورتی  AVEقزوین3303

%0.5-                      879,100                682,550                       0883,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3000 مایع لباسشویی جنرال SOFTLANقزوین3304
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%0.5-                      879,100                682,550                       0883,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3000 مایع لباسشویی لباسهای تیره و مشکی SOFTLANقزوین3305

%0.5-                     256,600                  199,250                        0258,000 عددی،پاکشو ،12 (دسته دار  ) 3 لیتری ورژن 1  نرم کننده حوله و لباس طالئی کپسوله softlanقزوین3306

%0.5-                     256,600                  199,250                        0258,000،پاکشو ،(دسته دار ) 3 عددی ورژن 12 لیتری 1  نرم کننده حوله و لباس نباتی کپسوله softlanقزوین3307

%0.5-                     256,600                  199,228                        258,000،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی بنفش سری 12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3308

%0.5-                     256,600                  199,228                        258,000،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی سبز سری 12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3309

%0.5-                     256,600                  199,228                        258,000،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی صورتی سری 12 گرمی 350مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3310

%0.5-                  1,943,100             1,508,650                   01,953,700 کیلوگرمی،پاکشو ،10 مایع دستشویی کرمی شیر و عسل AVEقزوین3311

%0.5-                     476,700                  370,116                       479,300 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لباسشویی تیره شوی پلی واش اکتیو زنجان3312

%0.5-                      330,200                256,371                       332,000 عددی سورمه ای،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 750پاک کننده چند منظوره ضد بوی اکتیو زنجان3313

%0.5-                       605,900                 470,450                        0609,200 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3500 زرد 2گلرنگ مایع ظرفشویی طرح قزوین3314

%0.5-                     238,700                185,328                        240,000 عددی مشکی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750جرم گیرغلیظ اکتیو زنجان3315

%0.5-                     954,800                741,313                         960,000 عددی سبز سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی اکتیو زنجان3316

%0.5-                     954,800                741,313                         960,000 عددی صورتی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی اکتیو زنجان3317

%0.5-                     954,800                741,313                         960,000 عددی بنفش سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی اکتیو زنجان3318

%0.5-                     954,800                741,313                         960,000 عددی سفید سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی اکتیو زنجان3319

%0.5-                     954,800                741,313                         960,000 عددی آبی سری رویای ابریشمی،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع دستشویی اکتیو زنجان3320

%0.5-                3,839,300             2,980,850                   03,860,200 کیلوگرمی،پاکشو ،20 مایع دستشویی کرمی شیر و عسل AVEقزوین3321

%0.5-                      496,100                 385,200                       0498,800  شش عددی،پاکشو ،3 گرمی ورژن 2000گلرنگ مایع دستشویی صدفی بنفش قزوین3322

%0.5-                      496,100                 385,200                       0498,800  شش عددی،پاکشو ،3 گرمی ورژن 2000گلرنگ مایع دستشویی صدفی قرمز قزوین3323

%0.5-                      496,100                 385,200                       0498,800  شش عددی،پاکشو ،3 گرمی ورژن 2000گلرنگ مایع دستشویی صدفی نارنجی قزوین3324

%0.5-                 1,342,700              1,042,500                    01,350,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع نرم کننده حوله و لباس طالیی Softlanقزوین3325

%0.5-                 2,685,400             2,084,950                     02,700,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع دستشویی Atraقزوین3326

%0.5-                 2,685,400             2,084,950                     02,700,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع دستشویی زرد رنگ معطر ATRAقزوین3327

%0.5-                  1,379,500                1,090,000                   1,387,000ژامبون مرغ پروتئینی ،سولیکو،سولیکوتهران3328

%0.5-                 2,428,900             1,885,800                   02,442,100 عددی،پاکشو ،1 لیتری قرمز 20گلرنگ مایع ظرفشوئی قزوین3329

%0.5-                 2,428,900             1,885,800                   02,442,100 عددی،پاکشو ،1 لیتری معمولی 20گلرنگ مایع ظرفشوئی قزوین3330

%0.5-                       312,900                 242,950                       0314,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی900پروتئین موهای معمولی متمایل به چرب  + گلرنگ شامپو  خانواده مولتی ویتامین قزوین3331

%0.5-                       312,900                 242,950                       0314,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی900پروتئین موهای معمولی متمایل به خشک  + گلرنگ شامپو  خانواده مولتی ویتامین قزوین3332

%0.5-                       312,900                 242,950                       0314,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی900پروتئین مخصوص موهای معمولی  + گلرنگ شامپو مولتی ویتامین قزوین3333
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%0.5-                     828,300                643,089                      832,800 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع لبایسشویی پلی واش اکتیو زنجان3334

%0.5-                     828,300                643,089                      832,800 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع لبایسشویی پلی واش اکتیو زنجان3335

%0.5-                       128,900                    100,100                        0129,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو سر گرین ویتا حاوی عصاره ریز جلبک اسپیرولینا قزوین3336

%0.5-                       128,900                    100,100                        0129,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو سر گرین ویتا حاوی عصاره سدر قزوین3337

%0.5-                 3,242,400             2,517,400                    03,260,000 لیتری،پاکشو ،20 فوم دستشویی ATRAقزوین3338

%0.5-                 4,624,900             3,590,750                    04,650,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع لباسشویی جنرال آبی Atraقزوین3339

%0.5-                 2,377,100             1,845,600                    02,390,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع ظرفشویی مخصوص کترینگ و هتل Atraقزوین3340

%0.5-                 2,653,600              2,060,250                   02,668,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع لباسشویی جنرال Softlanقزوین3341

%0.5-                      258,100                 200,386                       259,500 گرمی بنفش اکتیو،پدیده شیمی قرن،اکتیو700پاک کننده چند منظوره زنجان3342

%0.5-                       202,900                 157,529                        204,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو(اسپایدرمن  ) عددی قرمز12 گرمی 280 اکتیو 2in1شامپو بچه زنجان3343

%0.5-                       202,900                 157,529                        204,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو(مینیون  ) عددی زرد 12 گرمی 280 اکتیو 2in1شامپو بچه زنجان3344

%0.5-                       202,900                 157,529                        204,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو(باب اسفنجی  ) عددی زرد 12 گرمی 280 اکتیو 2in1شامپو بچه زنجان3345

%0.5-                       202,900                 157,529                        204,000،پدیده شیمی قرن،اکتیو(فروزن  ) عددی آبی 12 گرمی 280 اکتیو 2in1شامپو بچه زنجان3346

%0.5-                 1,384,200              1,074,700                    01,391,700 عددی ،پاکشو ،1 لیتری سبز 10گلرنگ  مایع دستشوئی قزوین3347

%0.5-                 1,384,200              1,074,700                    01,391,700 عددی ،پاکشو ،1 لیتری بی رنگ 10گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3348

%0.5-                 1,384,200              1,074,700                    01,391,700 عددی ،پاکشو ،1 لیتری زرد 10گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3349

%0.5-                 1,384,200              1,074,700                    01,391,700 عددی  ،پاکشو ،1 لیتری قرمز 10گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3350

%0.5-                 2,768,500             2,149,450                  02,783,500 عددی ،پاکشو ،1 لیتری بی رنگ 20گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3351

%0.5-                 2,768,500             2,149,450                  02,783,500 عددی ،پاکشو ،1 لیتری زرد 20گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3352

%0.5-                 2,768,500             2,149,450                  02,783,500 عددی ،پاکشو ،1 لیتری سبز 20گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3353

%0.5-                 2,768,500             2,149,450                  02,783,500 عددی  ،پاکشو ،1 لیتری قرمز 20گلرنگ مایع دستشوئی قزوین3354

%0.5-                  1,790,300               1,390,000                     01,800,000 لیتری،پاکشو ،10 فوم دستشویی ATRAقزوین3355

%0.5-                      646,000                 501,544                       649,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی  زنجان3356

%0.5-                      646,000                 501,544                       649,500 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی  زنجان3357

%0.5-                      646,000                 501,544                       649,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی  زنجان3358

%0.5-                       609,100                  472,900                        0612,400 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2500 آبی 3 مایع دستشویی طرح اس ورژن AVEقزوین3359

%0.5-                       609,100                  472,900                        0612,400 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2500 سفید 3 مایع دستشویی طرح اس ورژن AVEقزوین3360

%0.5-                       609,100                  472,900                        0612,400 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2500 صورتی 3 مایع دستشویی طرح اس ورژن AVEقزوین3361

%0.5-                     849,400                  659,500                       0854,000 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3750 سفید 3 مایع دستشویی طرح اس ورژن AVEقزوین3362
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%0.5-                     849,400                  659,500                       0854,000 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3750 صورتی 3 مایع دستشویی طرح اس ورژن AVEقزوین3363

%0.5-                     849,400                  659,500                       0854,000،پاکشو ،AVE عددی 4 گرمی 3750 آبی 3مایع دستشویی طرح اس ورژن قزوین3364

%0.5-                      184,700                 143,400                       0185,700 عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس یک لیتری طالئی Softlanقزوین3365

%0.5-                      184,700                 143,400                       0185,700 عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس یک لیتری نباتی Softlanقزوین3366

%0.5-                     775,800                 602,350                        0780,000 لیتری،پاکشو ،5 مایع دستشویی ATRAقزوین3367

%0.5-                      240,300                  186,600                        0241,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی لیمو  1000 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان  Home Plusقزوین3368

%0.5-                     739,500                 574,131                      743,500،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی بنفش سری 6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3369

%0.5-                     739,500                 574,131                      743,500،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی سبز سری 6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3370

%0.5-                     739,500                 574,131                      743,500،پدیده شیمی قرن،اکتیوDeep Care عددی صورتی سری 6 گرمی 2000مایع دستشویی کرمی اکتیو زنجان3371

%0.5-                       721,100                559,846                        725,000 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع لباسشویی تیره شوی  زنجان3372

%0.5-                 2,237,900             1,737,500                    02,250,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع نرم کننده پارچه و لباس Atraقزوین3373

%0.5-                   1,591,400             1,235,550                     01,600,000 لیتری،پاکشو ،10 سفید کننده غلیظ Atraقزوین3374

%0.5-                       259,100                  201,158                        260,500 عددی ،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750مایع ظرفشویی گلد اکتیو زنجان3375

%0.5-                     703,400                 546,150                       0707,200،پاکشو ،HD عددی 6 گرمی 2000  مایع لباسشویی جنرال آبی softlanقزوین3376

%0.5-                     703,400                 546,150                       0707,200،پاکشو ،( HD) عددی 6 گرمی 2000  مایع لباسشویی جنرال بنفش softlanقزوین3377

%0.5-                     703,400                 546,150                       0707,200 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000HD مایع لباسشویی جنرال سبز SOFTLANقزوین3378

%0.5-                     703,400                 546,150                       0707,200،پاکشو ،(HD) 3 عددی ورژن 6 گرمی 2000 مایع لباسشویی ماشینی مخصوص البسه تیره و مشکی softlanقزوین3379

%0.5-                     444,600                 345,200                       0447,000،پاکشو ،(دسته دار ) 3 عددی ورژن 6 لیتری 2 نرم کننده حوله و لباس طالئی کپسوله softlanقزوین3380

%0.5-                     444,600                 345,200                       0447,000،پاکشو ،(دسته دار ) 3 عددی ورژن 6 لیتری 2 نرم کننده حوله و لباس نباتی کپسوله softlanقزوین3381

%0.5-                 1,352,700               1,050,200                    01,360,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع دستشویی Atraقزوین3382

%0.5-                 1,352,700               1,050,200                    01,360,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع دستشویی زرد رنگ معطر ATRAقزوین3383

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200 عددی،پاکشو ،4 گرمی با رایحه پرتقال 3750 مایع ظرفشویی AVEقزوین3384

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200 عددی،پاکشو ،4 گرمی با رایحه توت فرنگی 3750 مایع ظرفشویی AVEقزوین3385

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200 عددی،پاکشو ،4 گرمی با رایحه سیب 3750 مایع ظرفشویی AVEقزوین3386

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200 عددی،پاکشو ،4 گرمی با رایحه لیمو 3750 مایع ظرفشویی AVEقزوین3387

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200عددی،پاکشو ،4 گرمی بنفش 3750 مایع ظرفشویی سری جدید AVEقزوین3388

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200عددی،پاکشو ،4 گرمی زرد 3750 مایع ظرفشویی سری جدید AVEقزوین3389

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200عددی،پاکشو ،4 گرمی سبز 3750 مایع ظرفشویی سری جدید AVEقزوین3390

%0.5-                       760,100                  590,150                       0764,200عددی،پاکشو ،4 گرمی قرمز 3750 مایع ظرفشویی سری جدید AVEقزوین3391
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%0.5-                   1,112,500                863,707                     1,118,500 عددی گلد،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع ظرفشویی  اکتیو زنجان3392

0 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 روغن مخصوص موهای خشک ، رنگ شده و آسیب دیده 4 شامپو ترمیم و تغذیه کننده قوی حاوی AVEقزوین3393 317,000                        244,800                 315,300                     -0.5%

%0.5-                     315,300                 244,800                        0317,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو تقویت کننده و کنترل کننده چربی مو حاوی کراتین و آلوورا AVEقزوین3394

%0.5-                     315,300                 244,800                        0317,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو روزانه حاوی کراتین و روغن آرگان AVEقزوین3395

%0.5-                      241,200                 187,259                       242,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750جرم گیر اکتیو زنجان3396

%0.5-                      241,200                 187,259                       242,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750جرم گیر اکتیو زنجان3397

%0.5-                 1,243,300                 965,300                     01,250,000 لیتری،پاکشو ،10 نرم کننده پارچه Atraقزوین3398

%0.5-                      816,600               633,977                        821,000 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3399

%0.5-                      816,600               633,977                        821,000 عددی سرخابی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500مایع لباسشویی جنرال اکتیو زنجان3400

%0.5-                      798,200                  619,700                        0802,500 عددی بینگو،پاکشو ،4 گرمی 3750مایع ظرفشویی لیمو قزوین3401

%0.5-                     278,500                  216,250                        0280,000 عددی،پاکشو ،12 گرم 500 درصد میکروب ها 99.9 مایع چندمنظوره از بین برنده Home Plusقزوین3402

%0.5-                  1,188,600                  922,800                     01,195,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع ظرفشویی مخصوص کترینگ و هتل Atraقزوین3403

%0.5-                     353,000                  274,100                       0354,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز 1000 شامپو  خانواده چرب  AVEقزوین3404

%0.5-                     353,000                  274,100                       0354,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی صورتی  1000 شامپو  خانواده خشک AVEقزوین3405

%0.5-                     353,000                  274,100                       0354,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش 1000 شامپو خانواده معمولی AVEقزوین3406

%0.5-                      706,200                548,300                         0710,000 لیتری،پاکشو ،5 مایع ظرفشویی مخصوص کترینگ و هتل ATRAقزوین3407

%0.5-                      297,400                230,888                         0299,000 عددی ساده،صنایع بهداشتی پایدار،4 گرمی 4000سفید کننده بوژنه  قزوین3408

%0.5-                      223,100                 173,250                       0224,300 عددی،پاکشو ،16 گرم حاوی عصاره بری سرخابی رنگ 280گلرنگ شامپو بدن اکسکلوسیو قزوین3409

%0.5-                      223,100                 173,250                       0224,300 عددی،پاکشو ،16 گرم حاوی عصاره نمک دریایی آبی رنگ 280گلرنگ شامپو بدن اکسکلوسیو قزوین3410

%0.5-                      223,100                 173,250                       0224,300 عددی،پاکشو ،16 گرمی حاوی عصاره بامبو سبز رنگ 280گلرنگ شامپو بدن اکسکلوسیو قزوین3411

%0.5-                      223,100                 173,250                       0224,300 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش 750هوم پالس جرم گیر سری اقیانوس قزوین3412

%0.5-                      223,100                 173,250                       0224,300 عددی،پاکشو ،12 گرمی سرخابی 750هوم پالس جرم گیر سری اقیانوس قزوین3413

%0.5-                      799,700                 620,849                        804,000 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3414

%0.5-                      799,700                 620,849                        804,000 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3415

%0.5-                      799,700                 620,849                        804,000 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 3750مایع ظرفشویی سیلور اکتیو زنجان3416

%0.5-                      614,400                 477,000                       0617,700 عددی،پاکشو ،6  مایع لباسشویی جنرال دو لیتری Softlanقزوین3417

%0.5-                      614,400                 477,000                       0617,700 گرمی،پاکشو ،2000 عددی 6  مایع لباسشویی مخصوص البسه رنگی Softlanقزوین3418

%0.5-                      614,400                 477,000                       0617,700 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع لباسشویی لباسهای مشکی و تیره  Softlanقزوین3419

%0.5-                      279,500                 216,988                        281,000 گرمی اکتیو ،گل پسند بابل  ،اکتیو 4000سفید کننده مازندران3420
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%0.5-                      279,500                 216,988                        281,000 عددی جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 1000سفید کننده اکتیوزنجان3421

%0.5-                   1,006,600                  781,500                      01,012,000،پاکشو ،( HD) عددی 4 گرمی 3000  مایع لباسشویی جنرال بنفش softlanقزوین3422

%0.5-                   1,006,600                  781,500                      01,012,000،پاکشو ،HD عددی 4 گرمی 3000 مایع لباسشویی جنرال آبی softlanقزوین3423

%0.5-                   1,006,600                  781,500                      01,012,000،پاکشو ،HDعددی 4 گرمی 3000 مایع لباسشویی جنرال سبز softlanقزوین3424

%0.5-                   1,006,600                  781,500                      01,012,000،پاکشو ،(HD) 3 عدی ورژن 4 گرمی 3000 مایع لباسشویی ماشینی مخصوص البسه تیره و مشکی softlanقزوین3425

%0.5-                      298,400                  231,700                         0300,000 عددی،پاکشو ،4 گرمی 4000گلرنگ سفید کننده  و ضدعفونی کننده سری خانه رویایی قزوین3426

%0.5-                      596,800                463,350                         0600,000 لیتری،پاکشو ،10 مایع سفیدکننده Atraقزوین3427

%0.5-                    335,700                 260,618                      337,500 گرمی اکتیو ،گل پسند بابل  ،اکتیو 4000سفید کننده معطر مازندران3428

%0.5-                    335,700                 260,618                      337,500 عددی زرد جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 4000سفید کننده معطراکتیوزنجان3429

%0.5-                    335,700                 260,618                      337,500 عددی سبز جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 4000سفید کننده معطراکتیوزنجان3430

%0.5-                     447,600                347,490                        450,000 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500نرم کننده حوله و لباس اکتیو زنجان3431

%0.5-                     447,600                347,490                        450,000 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو6 گرمی 2500نرم کننده حوله و لباس اکتیو زنجان3432

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع دستشویی کرمی آلوورا AVEقزوین3433

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 ( 2ورژن  ) مایع دستشویی کرمی ارغوانی AVEقزوین3434

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع دستشویی کرمی حاوی عصاره جلبک AVEقزوین3435

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 ( 2ورژن  ) مایع دستشویی کرمی زرد AVEقزوین3436

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع دستشویی کرمی ویتامینه آلوئه ورا AVEقزوین3437

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع دستشویی کرمی ویتامینه شیر و شکوفه AVEقزوین3438

%0.5-                      653,000                  506,950                       0656,500 عددی،پاکشو ،6 گرمی 2000 مایع دستشویی کرمی ویتامینه شیر و عسل AVEقزوین3439

%0.5-                      503,800                  391,120                       506,500 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لبایسشویی پلی واش اکتیو زنجان3440

%0.5-                      503,800                  391,120                       506,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو9 گرمی 1500مایع لبایسشویی پلی واش اکتیو زنجان3441

%0.5-                     765,800                 594,550                        0769,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی کرم 3500   2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3442

%0.5-                     765,800                 594,550                        0769,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3500 آبی 2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3443

%0.5-                     765,800                 594,550                        0769,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3500 سبز 2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3444

%0.5-                     765,800                 594,550                        0769,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3500 صورتی2گلرنگ مایع دستشویی صدفی ورژن قزوین3445

%0.5-                      186,800                  145,050                       0187,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی سفید صدفی 400 شامپو چرب ویتامیکس AVEقزوین3446

%0.5-                      186,800                  145,050                       0187,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی سفید صدفی 400 شامپو خشک ویتامیکس AVEقزوین3447

%0.5-                      186,800                  145,050                       0187,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی سفیدصدفی 400 شامپو معمولی ویتامیکس AVEقزوین3448

%0.5-                  1,214,500                  942,900                     01,221,000 عددی،پاکشو ،1 لیتری قرمز 10گلرنگ مایع ظرفشویی قزوین3449
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%0.5-                  1,214,500                  942,900                     01,221,000 عددی،پاکشو ،1 لیتری معمولی 10گلرنگ مایع ظرفشوئی قزوین3450

%0.5-                      804,500                 624,600                       0808,800 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3750 مایع ظرفشویی پالتینیوم AVEقزوین3451

%0.5-                      804,500                 624,600                       0808,800 عددی،پاکشو ،4 گرمی 3750 مایع ظرفشویی پالتینیوم لیمویی AVEقزوین3452

%0.5-                      804,500                 624,600                       0808,800 عددی،پاکشو ،4 گرم 3750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان بری Home Plusقزوین3453

%0.5-                      804,500                 624,600                       0808,800 عددی،پاکشو ،4 گرم 3750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان لیمو Home Plusقزوین3454

%0.5-                      804,500                 624,600                       0808,800 عددی،پاکشو ،4 گرم 3750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان نعناع دارچین  Home Plusقزوین3455

%0.5-                     337,200                261,776                       0339,000 عددی،صنایع بهداشتی پایدار،4 گرمی 4000جرم گیرسرویس بهداشتی بوژنه قزوین3456

%0.5-                       281,100                 218,224                       282,600 عددی موهای معمولی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو موی سر اکتیو نچرال زنجان3457

%0.5-                       281,100                 218,224                       282,600 عددی موهای چرب ونازک،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 400شامپو موی سر اکتیو نچرال زنجان3458

%0.5-                      168,800                  131,042                        169,700میلی لیتر اکتیو ،گل پسند بابل ،اکتیو 500 شیشه شوی مازندران3459

%0.5-                      168,800                  131,042                        169,700آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو-  میلی 500مایع شیشه شوی زنجان3460

%0.5-                      168,800                  131,042                        169,700نارنجی،پدیده شیمی قرن،اکتیو-  میلی 500مایع شیشه شوی زنجان3461

%0.5-                      168,800                  131,042                        169,700سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو-  میلی 500مایع شیشه شوی زنجان3462

%0.5-                      262,600                  203,900                        0264,000 عددی سری رزگلد،پاکشو ،12 گرمی 1000 مایع نرم کننده حوله و لباس Softlanقزوین3463

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن  آبی سری نیچر تراپی AVEقزوین3464

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن بنفش سری نیچر تراپی AVEقزوین3465

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن سبز سری نیچر تراپی AVEقزوین3466

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن الو نیچر آبی سری جدید AVEقزوین3467

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن الو نیچر بنفش سری جدید AVEقزوین3468

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن الو نیچر سبز سری جدید AVEقزوین3469

%0.5-                      281,400                  218,500                        0282,900 عددی،پاکشو ،16 گرمی 400 شامپو بدن الو نیچر صورتی سری جدید AVEقزوین3470

%0.5-                      281,500                218,533                       283,000نرم کننده حوله و لباس یک ونیم لیتری آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیوزنجان3471

%0.5-                      281,500                218,533                       283,000نرم کننده حوله و لباس یک ونیم لیتری صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیوزنجان3472

%0.5-                      994,700                772,250                      01,000,000 لیتری،پاکشو ،20 مایع سفیدکننده Atraقزوین3473

%0.5-                     356,600                276,850                      0358,500 عددی،پاکشو ،4 گرمی 4000هوم پالس جرم گیر سری اقیانوس قزوین3474

%0.5-                      282,000                  218,919                      283,500 عددی سبز،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی شفاف اکتیو زنجان3475

%0.5-                      282,000                  218,919                      283,500 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی شفاف اکتیو زنجان3476

%0.5-                      282,000                  218,919                      283,500 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی شفاف اکتیو زنجان3477

%0.5-                      282,000                  218,919                      283,500 عددی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 450مایع دستشویی شفاف اکتیو زنجان3478
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%0.5-                       715,000                  555,100                       0718,800 عددی،پاکشو ،6  گرمی1800 1 مایع لباسشویی جنرال سری رزگلد ورژن Softlanقزوین3479

%0.5-                       715,000                  555,100                       0718,800 عددی،پاکشو ،6 گرمی 1800 مایع لباسشویی لباسهای تیره و مشکی سری رزگلد Softlanقزوین3480

%0.5-                      225,800                   180,000                        227,000 گرم ،شرکت کوچین ،کاله 460سس ایتالیایی مازندران3481

%0.5-                      225,800                  175,290                        227,000 گرمی آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو1000نرم کننده حوله و لباس زنجان3482

%0.5-                      225,800                  175,290                        227,000 گرمی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو1000نرم کننده حوله و لباس زنجان3483

%0.5-                      225,800                  175,290                        227,000 گرمی طالیی،پدیده شیمی قرن،اکتیو1000نرم کننده حوله و لباس زنجان3484

%0.5-                     357,600                277,606                       0359,500جوهر نمک چهار لیتری،گل پاک شیمی،اصفهان3485

%0.5-                     357,600                277,606                       359,500 گرمی اکتیو ،گل پسند بابل  ،اکتیو 4000جرمگیر مازندران3486

%0.5-                     357,600                277,606                       359,500 عددی سورمه ای جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو4 گرمی 4000جرمگیر اکتیو زنجان3487

%0.5-                      226,200                  175,600                       0227,400عددی،پاکشو ،12 گرمی زرد 1000 اسلیو 8 مایع ظرفشویی طرح AVEقزوین3488

%0.5-                      226,200                  175,600                       0227,400عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز1000 اسلیو 8 مایع ظرفشویی طرح AVEقزوین3489

%0.5-                      226,200                  175,600                       0227,400عددی،پاکشو ،12 گرمی قرمز 1000 اسلیو 8 مایع ظرفشویی طرح AVEقزوین3490

%0.5-                       113,200                    87,900                        0113,800عددی،پاکشو ،12 گرمی 210گلرنگ شامپو بچه ستاره ای سبز  قزوین3491

%0.5-                       113,200                    87,900                        0113,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی 210گلرنگ شامپو بچه ستاره ای قرمز قزوین3492

%0.5-                     339,700                263,707                       341,500 عددی مشکی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 1000مایع لباسشویی تیره شوی اکتیو زنجان3493

%0.5-                      113,400                    88,031                         0114,000جوهر نمک یک لیتری،گل پاک شیمی،اصفهان3494

%0.5-                  1,417,500                1,120,000                    1,425,000عددی،سولیکو،سولیکو4گرمی منجمد 180همبرگر ممتازتهران3495

%0.5-                      113,400                    88,031                         114,000گرمی اکتیو ،گل پسند بابل  ،اکتیو 1000جرم گیر  مازندران3496

%0.5-                      113,400                    88,031                         114,000 عددی سورمه ای جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 1000جرمگیر اکتیو زنجان3497

%0.5-                      303,000                235,250                       0304,600 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی کرمی AVEقزوین3498

%0.5-                     303,300                235,450                        0304,900 عددی،پاکشو ،4 گرمی 4000هوم پالس مایع سفید کننده سری اقیانوس قزوین3499

%0.5-                     246,500                  191,351                      247,800 عددی سفید جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750سفید کننده غلیظ اکتیوزنجان3500

%0.5-                     246,500                  191,351                      247,800 عددی قرمز جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750سفید کننده غلیظ اکتیوزنجان3501

%0.5-                     246,500                  191,351                      247,800 عددی سبز جدید،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 750سفید کننده غلیظ اکتیوزنجان3502

%0.5-                      380,000                   295,000                       0382,000،پاکشو ،HD عددی 12 گرم 1000  مایع لباسشویی جنرال آبی softlanقزوین3503

%0.5-                      380,000                   295,000                       0382,000،پاکشو ،HD عددی 12 گرمی 1000 مایع لباسشویی مخصوص البسه تیره و مشکی softlanقزوین3504

%0.5-                      285,000                 221,236                       286,500 عددی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 گرمی 700پاک کننده سطوح حمام وشیرآالت اکتیو زنجان3505

%0.5-                     266,500                   206,900                       0267,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی استوانه ای سری اورینتال سبز با بطری سفید AVEقزوین3506

%0.5-                     266,500                   206,900                       0267,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی استوانه ای سری اورینتال سفید AVEقزوین3507
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%0.5-                     266,500                   206,900                       0267,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی استوانه ای سری اورینتال سفید با بطری سفید AVEقزوین3508

%0.5-                     266,500                   206,900                       0267,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی استوانه ای سری اورینتال فیروزه ای AVEقزوین3509

%0.5-                     266,500                   206,900                       0267,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500 فوم دستشویی استوانه ای سری اورینتال مشکی AVEقزوین3510

%0.5-                     323,800                  251,400                       0325,500 عددی،پاکشو ،6 لیتری طالئی 2 مایع نرم کننده حوله و لباس Softlanقزوین3511

%0.5-                     323,800                  251,400                       0325,500 عددی،پاکشو ،6 لیتری نباتی 2 مایع نرم کننده حوله و لباس Softlanقزوین3512

%0.5-                     495,400                384,600                        0498,000 عددی،پاکشو ،6 لیتری 1.9 مایع نرم کننده حوله و لباس آروماسافت زرد SOFTLANقزوین3513

%0.5-                     495,400                384,600                        0498,000 عددی،پاکشو ،6 لیتری 1.9 مایع نرم کننده حوله و لباس آروماسافت سبزآبی SOFTLANقزوین3514

%0.5-                     495,400                384,600                        0498,000 عددی،پاکشو ،6 لیتری 1.9 مایع نرم کننده حوله و لباس آروماسافت سرخابی SOFTLANقزوین3515

%0.5-                     228,700                 177,550                        0229,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان  نعناع دارچین Home Plusقزوین3516

%0.5-                     228,700                 177,550                        0229,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان بری Home Plusقزوین3517

%0.5-                     228,700                 177,550                        0229,900عددی،پاکشو ،12گرم  750 مایع ظرفشویی با آبکشی آسان لیمو Home plusقزوین3518

%0.5-                     343,200                266,450                       0345,000 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 شامپو سر ضد شوره مخصوص آقایانAVEقزوین3519

%0.5-                     228,800                 177,606                        230,000 عددی بنفش،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 500شیشه شوی ضدبخار اکتیو زنجان3520

%0.5-                     228,800                 177,606                        230,000 عددی صورتی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 500شیشه شوی ضدبخار اکتیو زنجان3521

%0.5-                     228,800                 177,606                        230,000 عددی سبز آبی،پدیده شیمی قرن،اکتیو12 میلی لیتری 500مایع شیشه شوی ضدبخاراکتیو زنجان3522

%0.5-                     267,400                  207,600                       0268,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی  450 مایع دستشویی کرمی ویتامینه آلوئه ورا  AVEقزوین3523

%0.5-                     267,400                  207,600                       0268,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی  450 مایع دستشویی کرمی ویتامینه شیر و شکوفه  AVEقزوین3524

%0.5-                     267,400                  207,600                       0268,800 عددی،پاکشو ،12 گرمی  450 مایع دستشویی کرمی ویتامینه شیر و عسل  AVEقزوین3525

%0.5-                       210,400                 163,350                         0211,500 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه قزوین3526

%0.5-                       229,900                  178,500                        0231,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش مثلثی 500 فوم دستشویی AVEقزوین3527

%0.5-                       229,900                  178,500                        0231,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی صورتی مثلثی 500 فوم دستشویی AVEقزوین3528

%0.5-                       229,900                  178,500                        0231,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز مثلثی 500 (از بین برنده بوی دست) فوم دستشویی مخصوص آشپزخانهAVEقزوین3529

%0.5-                       229,900                  178,500                        0231,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی گلبهی مثلثی 500 (از بین برنده بوی دست) فوم دستشویی مخصوص آشپزخانهAVEقزوین3530

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو سر کودک باب اسفنجی سری جدید AVEقزوین3531

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو سر کودک بن تن سری جدید AVEقزوین3532

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو سر کودک فروزان سری جدید AVEقزوین3533

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو سر کودک مینیون سری جدید AVEقزوین3534

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو موی سر کودک  انگری بردز قرمز AVEقزوین3535

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو موی سر کودک باب اسفنجی AVEقزوین3536
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%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو موی سر کودک پنگوئن AVEقزوین3537

%0.5-                       191,600                 148,750                        0192,600 عددی،پاکشو ،16 گرمی 280 شامپو موی سر کودک مینیون AVEقزوین3538

%0.5-                      230,500                 178,950                       0231,700 عددی،پاکشو ،12 گرمی آبی 280گلرنگ شامپو بدن اسکراب قزوین3539

%0.5-                      230,500                 178,950                       0231,700 عددی،پاکشو ،12 گرمی بنفش 280گلرنگ شامپو بدن اسکراب قزوین3540

%0.5-                      230,500                 178,950                       0231,700 عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز 280گلرنگ شامپو بدن اسکراب قزوین3541

%0.5-                      230,500                 178,950                       0231,700 عددی،پاکشو ،12 گرمی صورتی 280گلرنگ شامپو بدن اسکراب قزوین3542

%0.5-                       192,500                 149,450                        0193,500 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو گیاهی حاوی عصاره سیر قزوین3543

%0.5-                       182,900                   142,000                      0183,850 عددی،پاکشو ،12گرمی 1000 زرد 2گلرنگ مایع ظرفشویی طرح قزوین3544

%0.5-                      231,800                   180,000                       233,000 گرم ۷۰۰رخش،اطلس شیمی ،شامپو چهارمحال و بختیاری3545

%0.5-                      270,500                    210,000                        0271,900 عددی،پاکشو ،12گرمی نارنجی 750گلرنگ پاک کننده چند منظوره سری خانه رویایی قزوین3546

%0.5-                      270,500                    210,000                        0271,900 عددی،پاکشو ،12گرمی 750گلرنگ پاک کننده و درخشان کننده شیرآالت سری خانه رویایی قزوین3547

%0.5-                      270,500                    210,000                        0271,900 عددی،پاکشو ،12گرمی فسفری 750گلرنگ گاز پاک کن سری خانه رویایی قزوین3548

%0.5-                     232,700                  180,650                       0233,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500آبی  ( 3ورژن  ) مایع دستشویی طرح اس AVEقزوین3549

%0.5-                     232,700                  180,650                       0233,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500سفید  ( 3ورژن  ) مایع دستشویی طرح اس AVEقزوین3550

%0.5-                     232,700                  180,650                       0233,900 عددی،پاکشو ،12 گرمی 500صورتی  ( 3ورژن  ) مایع دستشویی طرح اس AVEقزوین3551

%0.5-                         97,000                    75,300                          097,500 عددی،پاکشو ،12 گرمی 1000هوم پالس مایع سفید کننده سری اقیانوس قزوین3552

%0.5-                      174,700                  135,600                       0175,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی400پروتئین چرب  + گلرنگ شامپو مولتی ویتامین قزوین3553

%0.5-                      174,700                  135,600                       0175,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی400پروتئین خشک  + گلرنگ شامپو مولتی ویتامین قزوین3554

%0.5-                      174,700                  135,600                       0175,600 عددی،پاکشو ،24 گرمی400پروتئین مخصوص موهای معمولی  + گلرنگ شامپو مولتی ویتامین قزوین3555

%0.5-                  2,982,900              2,630,000                    2,998,200،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 130اجاق گاز پرو فیلی تک شعله مدل مازندران3556

%0.5-                   1,599,200                1,410,000                   1,607,400،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 120اجاق گاز پرو فیلی تک شعله مدل مازندران3557

%0.5-                 4,548,100                4,010,000                   4,571,400،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 140اجاق گاز پرو فیلی تک شعله مدل مازندران3558

%0.5-                 5,761,700               5,080,000                    5,791,200،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 235اجاق گاز پرو فیلی دو شعله مدل مازندران3559

%0.5-                 6,232,400              5,495,000                  6,264,300،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 247اجاق گاز پرو فیلی دو شعله مدل مازندران3560

%0.5-                7,542,400              6,650,000                   7,581,000،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 302اجاق گاز سه شعله مدل مازندران3561

%0.5-                 9,697,400              8,550,000                   9,747,000،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 3027اجاق گاز سه شعله مدل مازندران3562

%0.5-                7,332,600             6,465,000                   7,370,100،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 303Wاجاق گاز سه شعله مدل مازندران3563

%0.5-                 9,464,900             8,345,000                   9,513,300،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 3037اجاق گاز سه شعله مدل مازندران3564

%0.5-                 11,205,900              9,880,000                 11,263,200،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 360اجاق گاز پرو فیلی سه شعله مدل مازندران3565
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%0.5-                 7,275,900              6,415,000                   7,313,100،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 303اجاق گاز سه شعله مدل مازندران3566

%0.5-                  6,005,600              5,295,000                  6,036,300،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 240اجاق گاز پرو فیلی دو شعله مدل مازندران3567

%0.5-                  9,606,700              8,470,000                   9,655,800،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا K/255اجاق گاز پرو فیلی دو شعله مدل مازندران3568

%0.5-                  6,085,000             5,365,000                     6,116,100،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 203Wاجاق گاز دو شعله مدل مازندران3569

%0.5-                      293,500                  234,000                        295,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 470سس فلفل رقیق مازندران3570

%0.5-                  8,512,200              7,505,000                  8,555,700،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 255اجاق گاز پرو فیلی دو شعله مدل مازندران3571

%0.5-                 6,028,300              5,315,000                    6,059,100،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 203اجاق گاز دو شعله مدل مازندران3572

%0.5-                11,058,500              9,750,000                   11,115,000،شرکت بردنا گلوگاه،بردنا 323اجاق گاز سه شعله مدل مازندران3573

%0.5-                      235,100                  182,500                      0236,300 عددی بینگو،پاکشو ،12 گرمی 1000مایع ظرفشویی لیمو قزوین3574

%0.5-                       196,000                  152,150                         0197,000عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس کپسوله پت بنفش یک لیتری Softlanقزوین3575

%0.5-                       196,000                  152,150                         0197,000عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس کپسوله پت سبز یک لیتری Softlanقزوین3576

%0.5-                       196,000                  152,150                         0197,000عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس کپسوله پت طالیی یک لیتری Softlanقزوین3577

%0.5-                       196,000                  152,150                         0197,000عددی،پاکشو ،12 مایع نرم کننده حوله و لباس کپسوله پت قرمز یک لیتری Softlanقزوین3578

%0.5-                     254,800                  197,800                        0256,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی سبز 400گلرنگ شامپو بدن میوه ای قزوین3579

%0.5-                     254,800                  197,800                        0256,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی سرخابی 400گلرنگ شامپو بدن میوه ای قزوین3580

%0.5-                     254,800                  197,800                        0256,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی صورتی 400گلرنگ شامپو بدن میوه ای قزوین3581

%0.5-                     254,800                  197,800                        0256,100 عددی،پاکشو ،12 گرمی گلبهی 400گلرنگ شامپو بدن میوه ای قزوین3582

%0.5-                     236,200                183,350                      0237,400 گرمی،پاکشو ،400 عددی 12 مایع دستشویی کرمی ارغوانی AVEقزوین3583

%0.5-                     236,200                183,350                      0237,400 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 مایع دستشویی کرمی آلوورا AVEقزوین3584

%0.5-                     236,200                183,350                      0237,400 گرمی،پاکشو ،400 عددی 12 مایع دستشویی کرمی زرد AVEقزوین3585

%0.5-                     236,200                183,350                      0237,400 عددی،پاکشو ،12 گرمی 400 مایع دستشویی کرمی حاوی عصاره جلبک AVEقزوین3586

%0.5-                       178,100                   142,000                         179,000،آسیاشور،طراوت5/آبغورهآذربایجان شرقی3587

%0.5-                         59,700                     48,000                           60,000،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس330(لیموناد   ) -  PETنوشابه  آذربایجان شرقی3588

%0.5-                       180,600                   140,200                        0181,500 عددی،پاکشو ،24 گرمی 400گلرنگ شامپو گیاهی حاوی عصاره سدر قزوین3589

%0.5-                       204,000                 158,350                        0205,000،پاکشو ،AVE عددی 12 گرمی 900مایع ظرفشویی استوانه ای با رایحه پرتقال قزوین3590

%0.5-                       204,000                 158,350                        0205,000،پاکشو ،AVE عددی 12 گرمی 900مایع ظرفشویی استوانه ای با رایحه توت فرنگی قزوین3591

%0.5-                       204,000                 158,350                        0205,000،پاکشو ،AVEعددی 12 گرمی 900مایع ظرفشویی استوانه ای با رایحه سیب قزوین3592

%0.5-                       204,000                 158,350                        0205,000،پاکشو ،AVE عددی 12 گرمی 900مایع ظرفشویی استوانه ای با رایحه لیمو قزوین3593

%0.5-                  1,341,500                1,060,000                   1,348,000عددی ،سولیکو،سولیکو4گرمی تازه 150لم برگر تهران3594
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%0.5-                  1,341,500                1,060,000                   1,348,000عددی،سولیکو،سولیکو5 گرمی تازه 150لم برگر تهران3595

%0.5-                  1,341,500                1,060,000                   1,348,000عددی،سولیکو،سولیکو5گرمی منجمد 120برلم برگر تهران3596

%0.5-                      149,300                    119,000                         150,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 250سس گوجه با طعم پیاز مازندران3597

%0.5-                      149,300                    119,000                         150,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 335سس ساندویج مازندران3598

%0.5-                      149,300                    119,000                         150,000 گرمی ،شرکت کوچین ،کاله 250سس گوجه فرنگی با طعم پیاز مازندران3599

%0.5-                       129,400                   100,500                         130,000  نوار بهداشتی هلیا مشبک،پنبه شیراز،هلیافارس3600

%0.4-                3,733,500               2,950,000                   3,750,000 کیلوگرم،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک5پنیر پیتزا لرستان3601

%0.4-                      227,500                  183,000                       228,500 گرمی،پرویز بهروزی،بهار پخت جنوب450دال عدس بوشهر3602

%0.4-                      796,500                 653,400                         800,000توجک،ایده ال صنعت خودرو،لنت جلو پیکانگلستان3603

%0.4-                     323,600                  258,000                       325,000 گرمی ،کامبیز،کامبیز500رب گوجه تهران3604

%0.4-                      164,300                   131,000                        165,000 گرمی کاله،شرکت کوچین ،کاله 250سس سماق بطری مازندران3605

%0.4-                      164,300                   131,000                        165,000 گرمی،شرکت کوچین ،کاله 250سس سماق مازندران3606

%0.4-                      169,300                  135,000                         170,000 گرم کاله ،شرکت کوچین ،کاله 230سس تار تار بطری بولینگی مازندران3607

%0.4-                      169,300                  135,000                         170,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 365سس سماق پت مازندران3608

%0.4-                      145,400                   117,000                        0146,000نوشابه،خوش نوش همدان،همدان3609

%0.4-                  1,822,500               1,440,000                    1,830,000پارما ترکی فله سولیکو ،سولیکو،سولیکوتهران3610

%0.4-                  1,860,400               1,470,000                   1,868,000 گرمی،سولیکو،سولیکو1000- بیف بیس ممتاز تهران3611

%0.4-                  1,860,400               1,470,000                   1,868,000همبرگر ممتاز فله یک کیلویی سولیکو ،سولیکو،سولیکوتهران3612

%0.4-                         24,900                     19,712                           25,000 گرمی،پارس مینو،مینو40پفک نمکی تهران3613

%0.4-                         24,900                     19,712                           025,000 گرم،مینوشرق ،28پفک نمکی سیستان و بلوچستان3614

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000 عددی ،سولیکو،سولیکو5 گرمی تازه 120همبرگر ممتاز تهران3615

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000 عددی،سولیکو،سولیکو4 گرمی تازه 150همبرگر ممتاز تهران3616

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000عددی ،سولیکو،سولیکو5گرمی منجمد 120همبرگر ممتاز تهران3617

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000 عددی،سولیکو،سولیکو4 گرمی منجمدتازه 150همبرگر ممتاز تهران3618

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000عددی،سولیکو،سولیکو3گرمی منجمد 200همبرگرممتازتهران3619

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000گرمی تازه سولیکو،سولیکو،سولیکو200همبرگر ممتاز تهران3620

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000 تکه ،سولیکو،سولیکو5گرمی ویژه سولیکو 120همبرگر تازه تهران3621

%0.4-                   1,189,700                   940,000                     1,194,000،سولیکو،سولیکو5منجمد 150گرمی باقالب 120همبرگر ممتاز تهران3622

%0.4-                     974,500                  770,000                        978,000بیکن ایرلندی ،سولیکو،سولیکوتهران3623

177



 نام محصول  ،شرکت نام تجارینام استانردیف
 قیمت مصرف کننده 

(ریال) (قیمت قبلی )

 قیمت تولیدکننده 

(ریال)

 حداکثر قیمت مصرف 

(تقریبی)کننده جدید 
 تغییر قیمت

%0.4-                      537,100                  432,000                        539,000 گرمی،پرویز بهروزی،بهار پخت جنوب900لوبیا چیتی بوشهر3624

%0.3-                     797,300                  630,000                         800,000* عددی،امید دالوند،40کلوچه گردویی لرستان3625

%0.3-                          29,900                  23,654                           30,000 گرمی،پارس مینو،مینو50پفک نمکی تهران3626

%0.3-                   2,005,900               1,599,100                    2,012,500،شرکت کوچین ،کاله (B2Cالین ) کیلویی9سس مایونز سطلمازندران3627

%0.3-                      184,400                  147,000                        185,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 250سس سرکه و نعنا مازندران3628

%0.3-                       279,100                 224,500                        280,000 گرمی،پرویز بهروزی،بهار پخت جنوب450لوبیا چیتی بوشهر3629

%0.3-                          31,100                    24,600                          31,200 عددی،فرآورده های گوشتی لقمک گوشت جنوب،لقمک5گوشت قرمز % 60 همبرگر فارس3630

%0.3-                  1,126,400                   890,000                     1,130,000رول بزرگ ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 55کالباس قارچ و مرغ مازندران3631

%0.3-                      189,400                    151,000                          190,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 260سس تایلندی مازندران3632

%0.3-                      189,400                    151,000                          190,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 300سس تار تار مازندران3633

%0.3-                  1,708,600               1,350,000                    1,714,000 گرمی ،سولیکو،سولیکو500بیکن ایرلندی تهران3634

%0.3-                  1,708,600               1,350,000                    1,714,000،سولیکو،سولیکوsnبیکن ایرلندی تهران3635

%0.3-                    873,300                   690,000                       876,000گرمی ،سولیکو،سولیکو4 گرمی منجمد 135های برگر تهران3636

%0.3-                      194,400                   155,000                         195,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 350سس سیب زمینی دایره ای مازندران3637

%0.3-                         32,900                     26,000                          33,000*کیک،شرکت سحر سلسله،لرستان3638

%0.3-                       199,400                   159,000                         200,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 335سس خردل شوید مازندران3639

%0.3-                       199,400                   159,000                         200,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 370سس سرکه نعنا ظرف پت مازندران3640

%0.3-                       199,400                   159,000                         200,000 گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 335سس سفریتو مازندران3641

%0.3-                   1,113,700                  880,000                     1,117,000گرمی،سولیکو،سولیکو300پاسترامی بسته بندی سولیکو تهران3642

%0.3-                   1,113,700                  880,000                     1,117,000،سولیکو،سولیکو40گرمی رولی کالیبر200ساالمی تخمیری تهران3643

%0.3-                   1,151,700                    910,000                     1,155,000عددی،سولیکو،سولیکو4گرمی منجمد 150همبرگر مخصوص تهران3644

%0.3-                   1,151,700                    910,000                     1,155,000عددی ،سولیکو،سولیکو5 گرمی منجمد 120همبرگر مخصوصتهران3645

%0.3-                   1,151,700                    910,000                     1,155,000گرمی ،سولیکو،سولیکو500لم برگر دست سازتهران3646

%0.3-                   1,151,700                    910,000                     1,155,000 گرمی مدرن ،سولیکو،سولیکو500لم برگر دست ساز تهران3647

%0.3-                      550,500                 435,000                        552,000 گرم،محصوالت گوشتی تحسین،تحسین1000گوشت  % 40کتلت فارس3648

%0.3-               29,425,000             25,000,000                  29,500,000جارو برقی ایستاده،جارو برقی البرز،البرزالبرز3649

%0.3-                        79,800                   63,076                           80,000 گرمی،پارس مینو،مینو150پفک نمکی تهران3650

%0.3-                         39,900                   31,538                           040,000 گرم،مینوشرق ،50پفک نمکی سیستان و بلوچستان3651

%0.3-                         39,900                   31,538                           040,000 گرم،مینوشرق ،50پفک نمکی فلفلی سیستان و بلوچستان3652
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%0.2-                 2,543,900                2,010,000                    2,550,000رول بزرگ ،شرکت پروتئینی اروئی ،اروئی % 90کالباس ژامبون گوشت مازندران3653

%0.2-                      125,700                   102,960                         3126,000پودر ماشین لباسشویی،پاکسان،سپیدتهران3654

%0.2-                       219,500                   175,000                         220,000گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 340سس سزار مازندران3655

%0.2-                        89,800                     70,961                            90,000 گرمی،پارس مینو،مینو110پفک نمکی تهران3656

%0.2-                        89,800                     70,961                            090,000 بسته،مینوشرق ،16گرم 110پفک نمکی سیستان و بلوچستان3657

%0.2-                     272,400                   211,500                       273,000شامپو فرش،تارا صنعت ایرانیان،ایکسآذربایجان شرقی3658

%0.2-                      139,700                 110,384                         140,000 گرمی،پارس مینو،مینو190پفک نمکی تهران3659

%0.2-                      139,700                 110,384                         0140,000بسته،مینوشرق ،10 گرم 190پفک نمکی سیستان و بلوچستان3660

%0.2-                       141,700                    110,000                        142,000گرمی پت،شرکت گل به،گل به500مایع ظرفشویی اصفهان3661

%0.2-                         49,900                   39,423                           50,000 گرمی،پارس مینو،مینو60پفک نمکی تهران3662

%0.2-                         49,900                   39,423                           50,000 گرمی،پارس مینو،مینو60پفک میوو نمکی تهران3663

%0.2-                         49,900                   39,423                           50,000 گرمی،پارس مینو،مینو75پفک نمکی تهران3664

%0.2-                         99,800                  78,846                          100,000 گرمی،پارس مینو،مینو220پفک نمکی تهران3665

%0.2-                         49,900                   39,423                           050,000گرم،مینوشرق ،60پفک نمکی سیستان و بلوچستان3666

%0.2-                         49,900                   39,423                           050,000 گرم ،مینوشرق ،60پفک نمکی سیستان و بلوچستان3667

%0.2-                         49,900                   39,423                           050,000 بسته،مینوشرق ،24 گرم 60پفک نمکی سیستان و بلوچستان3668

%0.2-                     288,500                   230,000                        0289,000، همکاران خلیج چابهار،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند تحفه سیستان و بلوچستان3669

%0.2-                     288,500                   230,000                        0289,000، تن ناب احمد،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند تحفه سیستان و بلوچستان3670

%0.2-                         59,900                   47,307                           60,000 گرمی،پارس مینو،مینو120پفک نمکی تهران3671

%0.1-                     544,200                  430,000                       545,000گرمی ،سولیکو،سولیکو300پارما چیکن بسته بندی سولیکو تهران3672

%0.1-                         69,900                    55,192                           070,000گرم ،مینوشرق ،80اسنک سین  بیوتیک سیستان و بلوچستان3673

%0.1-                       999,800                   790,000                      1,001,000 عددی،سولیکو،سولیکو5 گرمی منجمد 100همبرگر ممتاز ممتازتهران3674

%0.1-                     584,300                  470,000                       585,000،گروه بازرگانی نیکخواه ،هلچین (گرمی800 )نخود یزد 3675

%0.1-                      174,800                 135,700                        0175,000دستمال توالت دوقلو،صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز و گروه کارخانجات کاغذی سازی نگین خراسان،خراسان رضوی3676

%0.1-                       961,900                  760,000                        963,000عددی،سولیکو،سولیکو5 گرمی منجمد 120های برگر تهران3677

%0.1-                       961,900                  760,000                        963,000عددی ،سولیکو،سولیکو4گرمی منجمد 150های برگر تهران3678

%0.1-                       961,900                  760,000                        963,000 گرمی فله،سولیکو،سولیکو60همبرگر تازه سولیکو تهران3679

%0.1-                     369,600                   292,000                        370,000،محمد کریم فهام،ژوله %90همبرگر فارس3680

%0.1-                      279,700                   217,190                        0280,000مایع ظرفشویی یک لیتری ،سپید سازان پدیده شیمی فارس،فارس3681
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%0.1-                      279,700                   217,190                        0280,000محصوالت شوینده،کلستان کازرون،فارس3682

%0.1-                     369,700                  287,000                        0370,000حوله کاغذی،صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز و گروه کارخانجات کاغذی سازی نگین خراسان،خراسان رضوی3683

%0.1-                     379,700                   300,000                        380,000* گرمی،مهدی رشنه،300میشکا لرستان3684

%0.1-                     774,500                  623,000                       775,000 گرمی   ،گلستان،گلستان900لوبیا چیتی تهران3685

%0.1-                  1,126,400                   890,000                     1,127,000 عددی،سولیکو،سولیکو5گرمی منجمد 120آس برگر تهران3686

%0.0                      708,700                   560,000                         709,000،سولیکو،سولیکو( گرمی250)ژامبون واگو دارفرشتهران3687

%0.0                       299,900                  237,000                         300,000،محمد کریم فهام،ژوله %60همبرگر فارس3688

%0.0                       319,900                  255,000                        320,000 کنسرو مروا،مروا -تن ماهی مروا،گلشن کنسرو یزد 3689

%0.0                       999,800                   790,000                      1,000,000شکالت نارگیلی مینی باربارا فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی3690

%0.0                       999,800                   790,000                      1,000,000شکالت نارگیلی مینی باربارا دو سر پیچ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی3691

%0.0                      514,900                  414,160                        515,000 گرمی ،نگین دز،کنارستان900لپه نخود خوزستان3692

%0.0                         25,000                    19,755                           25,000کیک،سپاس مهر،چی توزالبرز3693

%0.0                      726,000                   600,000                        726,000قهوه،شکالت پرند،فرمندالبرز3694

%0.0                        100,000                     82,000                          0100,000لوله دوجداره سیستم ترمز خودرو،هوراند پالستیک،آذربایجان شرقی3695

%0.0                          20,000                    15,769                           20,000 گرمی،پارس مینو،مینو23پفک نمکی تهران3696

%0.0                       531,000                 419,564                        531,000 عددی،مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام،شام شام9گوشت % 70 کباب لقمه ویژه فارس3697

%0.0                       695,000                549,147                        695,000 عددی،مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام،شام شام4گوشت % 90 همبرگر ویژه فارس3698

%0.0                   1,145,000                  904,709                    1,145,000 گرمی،مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام،شام شام1000گوشت % 70سوسیس ممتاز ویژه فارس3699

%0.0                       299,000                236,252                         299,000 کرمی،مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام،شام شام250%  70ناگت مرغ و پنیر فارس3700

%0.0                        190,000                 147,515                          0190,000،یونیلیور ،Signal TP Core Range 50 mlخمیردندان قزوین3701

%0.0                      225,000                174,689                        0225,000،یونیلیور ،CIF Cream Amonia, Lemon, Juice, Lila 500mlشوینده سطوح قزوین3702

%0.0                      275,000                  213,509                        0275,000،یونیلیور ،Domestos (Thick Bleach)سفید کننده قزوین3703

%0.0                       280,000                  217,391                        0280,000 ،یونیلیور ،CloseUp Ever Menthol , Red , lemon  Fresh Pخمیردندان قزوین3704

%0.0                      305,000                 236,801                        0305,000،یونیلیور ،Close up Winter Blast, Menthol Burst 125 gخمیردندان قزوین3705

%0.0                       310,000                240,683                         0310,000،یونیلیور ،CIF Cream Amonia, Lemon, Juice, Lila 750mlشوینده سطوح قزوین3706

%0.0                       320,000               248,447                        0320,000،یونیلیور ،Signal TP Core Range 50 mlخمیردندان قزوین3707

%0.0                      340,000                263,975                        0340,000،یونیلیور ،CIF Spray Kitchen, Bathroom 500 mlشوینده سطوح قزوین3708

%0.0                       390,000                 302,795                        0390,000،یونیلیور ،Signal TP White System (Original & Revital)خمیردندان قزوین3709

%0.0                       410,000                318,322                         0410,000،یونیلیور ،Signal TP Integral 8خمیردندان قزوین3710
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%0.0                       420,000                326,086                        0420,000،یونیلیور ،OMO VJ Liquid  1100 mlمایع لباسشویی قزوین3711

%0.0                       450,000               349,378                        0450,000،یونیلیور ،Rexona Roll-on (Men and Women)  Localاسپری قزوین3712

%0.0                      470,000                364,906                        0470,000،یونیلیور ،Lux Hand Washمایع دستشویی قزوین3713

%0.0                      475,000               368,788                       0475,000شوینده سطوح،یونیلیور ،CIF Spray Kitchen, Bathroom 750 ml  قزوین3714

%0.0                      475,000               368,788                       0475,000،یونیلیور ،Domestos Spray (Green & Purple)سفید کننده  قزوین3715

%0.0                      475,000               368,788                       0475,000،یونیلیور ،Cif Spray Universal, Hygine750 mشوینده سطوح قزوین3716

%0.0                       490,000               380,434                         0490,000،یونیلیور ،Signal TP Sensetive Experخمیردندان قزوین3717

%0.0                      535,000                415,372                       0535,000،یونیلیور ،Comfort Sprayخوشبو کننده قزوین3718

%0.0                       540,000                 419,254                        0540,000،یونیلیور ،OMO VJ Liquid Baby 1100 mlمایع لباسشویی قزوین3719

%0.0                      555,000                  430,900                       0555,000،یونیلیور ،Dove Hand Wash 500mlمایع دستشویی قزوین3720

%0.0                      630,000                 489,130                        0630,000سفید کننده،یونیلیور ،Domestos 2LT  قزوین3721

%0.0                       670,000                 520,186                        0670,000،یونیلیور ،OMO Liquid  1350 mlمایع لباسشویی قزوین3722

%0.0                      780,000                  605,590                        0780,000 ،یونیلیور ،OMO Liquid Baby 1350 mlمایع لباسشویی قزوین3723

%0.0                     1,000,000               776,397                      01,000,000،یونیلیور ،OMO VJ Liquid  2700 mlمایع لباسشویی قزوین3724

%0.0                     1,010,000                 784,161                      01,010,000،یونیلیور ،Lux Hand Wash 1500mlمایع دستشویی قزوین3725

%0.0                  1,245,000                 966,614                    01,245,000،یونیلیور ،OMO Liquid  2700 ml مایع لباسشویی قزوین3726

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000بیسکویت  کرمدار،نگین نادری،نادریگیالن3727

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000بیسکویت  کرمدار کرم کاکائو،نگین نادری،نادریگیالن3728

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000بیسکویت جعبه ای اکسترا وانیلی،نگین نادری،نادریگیالن3729

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000 عددی،نگین نادری،نادری24بیسکویت دایجستیو گیالن3730

%0.0                           10,000                       7,900                            10,000بیسکویت دیجستیو طالیی،نگین نادری،نادریگیالن3731

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000عددی کاکائو ،نگین نادری،نادری20پتی بور گیالن3732

%0.0                           10,000                       7,900                            10,000 عددی کاکائو،نگین نادری،نادری72پتی بور گیالن3733

%0.0                           10,000                       7,900                            10,000 عددی وانیلی،نگین نادری،نادری72پتی بور گیالن3734

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000 عددی وانیل،نگین نادری،نادری9پتی بور گیالن3735

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000 عددی کاکائو،نگین نادری،نادری9پتی بور گیالن3736

%0.0                        150,000                  118,520                         150,000پتی بور جعبه کاکائو،نگین نادری،نادریگیالن3737

%0.0                        150,000                  118,520                         150,000پتی بور جعبه وانیلی،نگین نادری،نادریگیالن3738

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000عددی،نگین نادری،نادری24پتی بور عصرانه کاکائو گیالن3739
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%0.0                         30,000                    23,710                           30,000عددی،نگین نادری،نادری24پتی بور عصرانه وانیل گیالن3740

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000 عددی وانیل،نگین نادری،نادری20پتی بورگیالن3741

%0.0                         35,000                   27,650                          35,000عددی،نگین نادری،نادری24پتی مانژ  وانیلگیالن3742

%0.0                         35,000                   27,650                          35,000عددی،نگین نادری،نادری24پتی مانژ  کاکائوگیالن3743

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000 عددی،نگین نادری،نادری20شوکو بیسکویت رامادا گیالن3744

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000شوکو بیسکویت رامادا،نگین نادری،نادریگیالن3745

%0.0                        600,000                474,080                         600,000،نگین نادری،نادری(جعبه6)شوکو بیسکویت رامادا پذیراییگیالن3746

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000مینی بیسکویت وانیلی،نگین نادری،نادریگیالن3747

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000مینی بیسکویت کاکائویی،نگین نادری،نادریگیالن3748

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000مینی بیسکویت کالسیک وانیلی،نگین نادری،نادریگیالن3749

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000مینی بیسکویت کالسیک کاکائویی،نگین نادری،نادریگیالن3750

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(عددی6)بیسکویت کریم دریم گیالن3751

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000،نگین نادری،نادری(عددی4)بیسکویت کریم دریم گیالن3752

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000،نگین نادری،نادری(کنجد وشوید)بیسکویت می وی گیالن3753

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000،نگین نادری،نادری(کنجد و ریحان)بیسکویت می وی گیالن3754

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000عددی کالسیک،نگین نادری،نادری6بیسکویت وانیلی گیالن3755

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000دراژه شکالتی بانتی،نگین نادری،راماداگیالن3756

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000دراژه شکالتی بانتی لوله ای،نگین نادری،راماداگیالن3757

%0.0                  10,000,000              7,901,390                    10,000,000شکالت چیپسی ریز،نگین نادری،راماداگیالن3758

%0.0                    1,500,000              1,185,210                     1,500,000،نگین نادری،رامادا(فندق٬قهوه٬شیری٬تلخ)شکالت کرمدار راماداگیالن3759

%0.0                     1,000,000                  790,140                      1,000,000شکالت کادویی کرمدار رامادا،نگین نادری،راماداگیالن3760

%0.0                     1,100,000                  869,150                      1,100,000شکالت کادویی رامادا با مغز فندق،نگین نادری،راماداگیالن3761

%0.0                   2,700,000            2,133,370                     2,700,000شکالت مغزدار رامادا اکسترافندق،نگین نادری،راماداگیالن3762

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000نام نام کاراملی،نگین نادری،نادریگیالن3763

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000نام نام کاراملی مخصوص،نگین نادری،نادریگیالن3764

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000نام نام عسلی مخصوص،نگین نادری،نادریگیالن3765

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000نام نام عسلی،نگین نادری،نادریگیالن3766

%0.0                    2,000,000             1,580,270                     2,000,000فرآورده کاکائویی تلخ رامادا ،نگین نادری،راماداگیالن3767

%0.0                    1,500,000              1,185,210                     1,500,000فرآورده کاکائویی  رامادا با مغز ژله میوه ای،نگین نادری،راماداگیالن3768
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%0.0                    1,600,000             1,264,220                     1,600,000فرآورده کاکائویی شیری رامادا ،نگین نادری،راماداگیالن3769

%0.0                          15,000                     11,850                           15,000 بسته،نگین نادری،نادری45آی کوکی کاکائوگیالن3770

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000کوکی کشمش وچیپس شکالت،نگین نادری،نادریگیالن3771

%0.0                         35,000                   27,650                          35,000،نگین نادری،نادری(کشمش وگردو)کوکی نادری اکستراگیالن3772

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000کوکی نادری،نگین نادری،نادریگیالن3773

%0.0                       300,000                 237,040                         300,000کوکی هدیه،نگین نادری،نادریگیالن3774

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000،نگین نادری،نادری(موز-نارگیل-گردو) بسته50 کلوچه سوغات گیالن3775

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000 عددی،نگین نادری،نادری60 (شکالت-نارگیل)کلوچه بست گیالن3776

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(شکالت-نارگیل)کلوچه بست جعبه گیالن3777

%0.0                        200,000                 158,030                         200,000،نگین نادری،نادری(نارگیل-شکالت)کلوچه بست خانواده گیالن3778

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000،نگین نادری،نادری(نارگیل-گردو)کلوچه اومپا لومپاگیالن3779

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000،نگین نادری،نادری(نارگیل-گردو)کلوچه پیک نیکگیالن3780

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(گردو-شکالت-موز-نارگیل) بسته40کلوچه چتری گیالن3781

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000،نگین نادری،نادری(کاکائو-موز-گردو-نارگیل)کلوچه ممتاز نادریگیالن3782

%0.0                          15,000                     11,850                           15,000،نگین نادری،نادری(شکالت خرما- ن کرم کاکائو -ن آلبالو-ن انجیر) عددی 60کلوچه دو مغزگیالن3783

%0.0                          70,000                    55,310                           70,000کلوچه سنتی،نگین نادری،نادریگیالن3784

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000کلوچه سنتی ویژه،نگین نادری،نادریگیالن3785

%0.0                       550,000                434,580                        550,000کلوچه سنتی پذیرایی ،نگین نادری،نادریگیالن3786

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000،نگین نادری،نادری(نارگیل-گردو)بسته 20کلوچه سوغات گیالن3787

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000کلوچه شکالتی،نگین نادری،نادریگیالن3788

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(شکالت-موز-نارگیل-گردو)بسته30کلوچه صادراتی گیالن3789

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000،نگین نادری،نادری (آلبالو-سیب)عددی36کیک  کشمشی گیالن3790

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(کنجد- چیپس  شکالت )کیک پذیراییگیالن3791

%0.0                          15,000                     11,850                           15,000،نگین نادری،نادری(توت-پرتقال- وانیل -موز-آناناس)کیک دو الیه گیالن3792

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000بسته،نگین نادری،نادری24کیک رولت کرم کاکائو گیالن3793

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000بسته،نگین نادری،نادری24کیک رولت پرتقالگیالن3794

%0.0                         35,000                   27,650                          35,000،نگین نادری،نادری(کنجدی-چیپس شکالت)کیک اکسترا گیالن3795

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000کیک شکالتی تی تی،نگین نادری،نادریگیالن3796

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(جعبه)کیک شکالتی تی تی گیالن3797
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%0.0                          60,000                    47,410                           60,000کیک شکالتی تی تی خانواده ،نگین نادری،نادریگیالن3798

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000،نگین نادری،نادری(توت-پرتقال-موز-آناناس-شکالت)کیک عصرانهگیالن3799

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000عددی،نگین نادری،نادری36کیک الیه دار کاکائوگیالن3800

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000کیک سه الیه فلیپ فلپ باکرم کاکائو،نگین نادری،نادریگیالن3801

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000،نگین نادری،نادری(anytime)کیک کاکائویی الیه دارگیالن3802

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000،نگین نادری،نادری(کنجدوزیره سیاه)کراکرواواگیالن3803

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000،نگین نادری،نادری(گوجه وریحان)کراکرواواگیالن3804

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000،نگین نادری،نادری(قهوه)کراکرالوملتگیالن3805

%0.0                        100,000                     79,020                          100,000،نگین نادری،نادری(قهوه)کراکرالوملت مانژگیالن3806

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000اسنک نادر نمکی خانواده طالیی،نگین نادری،نادریگیالن3807

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000اسنک نادر نمکی خانواده لوله ای،نگین نادری،نادریگیالن3808

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000عددی،نگین نادری،نادری15اسنک نادرنمکی سبزگیالن3809

%0.0                           10,000                       7,900                            10,000نادر نمکی سبز مینی،نگین نادری،نادریگیالن3810

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادر نمکی توپی،نگین نادری،نادریگیالن3811

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادرنمکی چرخی،نگین نادری،نادریگیالن3812

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادرنمکی ذرت پنیری،نگین نادری،نادریگیالن3813

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادرنمکی حلقه ای،نگین نادری،نادریگیالن3814

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادرنمکی لوله ای،نگین نادری،نادریگیالن3815

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000اسنک نادرنمکی طالیی،نگین نادری،نادریگیالن3816

%0.0                       180,000                  142,220                         180,000،نادریان فرد،نادری(گردو ، نارگیل، موز، کاکائو)کلوچه جعبه نادری گیالن3817

%0.0                       180,000                  142,220                         180,000جعبه،نادریان فرد،نادری24(موز-کاکائو-نارگیل-گردو )کلوچه جعبهگیالن3818

%0.0                       250,000                 197,530                        250,000،نادریان فرد،نادری(نارگیل-گردو)کلوچه مخصوصگیالن3819

%0.0                      350,000                276,550                        350,000،نادریان فرد،نادری(گردو.نارگیل)کلوچه وزین  گیالن3820

%0.0                       450,000                355,570                        450,000،نادریان فرد،نادری (شکالت.موز.نارگیل.گردو) عددی 12کلوچه  ساک گیالن3821

%0.0                       650,000                 513,590                        650,000،نادریان فرد،نادری(شکالت.موز.نارگیل .گردو)کلوچه ساک کالسیک گیالن3822

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000،نادریان فرد،نادری(گردو ، نارگیل ، موزشکالت) بسته 50کلوچه سوغاتگیالن3823

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000،نادریان فرد،نادری(گردو ، نارگیل) بسته 20کلوچه سوغاتگیالن3824

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نادریان فرد،نادری(نارگیل،گردو) عددی 80کلوچه سوغات گیالن3825

%0.0                         45,000                   35,560                          45,000کلوچه خرمائی ،نادریان فرد،نادریگیالن3826
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%0.0                          40,000                     31,600                           40,000،نادریان فرد،نادری(موز-نارگیل-گردو)کلوچه اکستراگیالن3827

%0.0                       550,000                434,580                        550,000،نادریان فرد،نادری(نارگیل.گردو)کلوچه لوکس گیالن3828

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نادریان فرد،نادری(پرتقال-انجیر-آلبالو)کیک مغزدارمیوهگیالن3829

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000،نادریان فرد،نادری(پرتقال.انجیر.آلبالو)کیک مغزدارمیوه خانواده گیالن3830

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000کیک شیر کاکائو خانواده،نادریان فرد،نادریگیالن3831

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000کیک دوقلو،نادریان فرد،نادریگیالن3832

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000،نادریان فرد،نادری(آلبالو - پرتقال ) کیک دوقلو گیالن3833

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000کیک دو قلو چیپسی،نادریان فرد،نادریگیالن3834

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000کیک دوقلو کاکائو،نادریان فرد،نادریگیالن3835

%0.0                          15,000                     11,850                           15,000بسته،نادریان فرد،نادری40کیک گرد پرتقالیگیالن3836

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000،نادریان فرد،نادری(کشمشی و چیپس شکالت)پارتی کیک گیالن3837

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000کیک مغزدار کرم کاکائو،نادریان فرد،نادریگیالن3838

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000کیک وانیلی خانواده،نادریان فرد،نادریگیالن3839

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000کیک پرتقالی خانواده،نادریان فرد،نادریگیالن3840

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000کیک کاکائوخانواده،نادریان فرد،نادریگیالن3841

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000کاپ کیک پرتقالی،نادریان فرد،نادریگیالن3842

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000کاپ کیک البالویی،نادریان فرد،نادریگیالن3843

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000دونات توتی کرمی کاکائو،نادریان فرد،نادریگیالن3844

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000 بسته،نادریان فرد،نادری40کیک کاکائو گیالن3845

%0.0                          60,000                    47,410                           60,000،نادریان فرد،نادری(گردو شکالت نارگیل انجیر آلبالو خرما) بسته 12مینی کوکی پاکتی گیالن3846

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000،نگین نادری،نادری(پرتقال.موز.نارگیل)ویفر پذیرایی جعبه گیالن3847

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000ویفر پذیرایی جعبه ای کاکائو ،نگین نادری،نادریگیالن3848

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000،نگین نادری،نادری(کاکائو، پرتقال،موز،نارگیل)اسکول ویفرجعبه گیالن3849

%0.0                          50,000                    39,500                           50,000،نگین نادری،نادری(کاکائو.نارگیل. موز.پرتقال)عددی 12مینی ویفرگیالن3850

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000ویفرمانژکاکائو ،نگین نادری،نادریگیالن3851

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(پرتقال.موز.نارگیل)ویفر مانژ  میوه  گیالن3852

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000عددی،نگین نادری،نادری20 (موز-نارگیل-پرتقال)ویفر روکش دار  گیالن3853

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000عددی،نگین نادری،نادری20ویفر روکش دار شکالتی گیالن3854

%0.0                          40,000                     31,600                           40,000،نگین نادری،نادری(نارگیل،  پرتقال، موز ، کاکائو)ویفر خانواده گیالن3855
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%0.0                       300,000                 237,040                         300,000،نگین نادری،نادری(قهوه، شکالت ،کاکائو و فندق)ویفر رول رول ممتاز گیالن3856

%0.0                         30,000                    23,710                           30,000،نگین نادری،نادری(فندق.کاکائو. قهوه. شکالت)ویفررول رولگیالن3857

%0.0                       300,000                 237,040                         300,000ویفر رول رول سطلی ،نگین نادری،نادریگیالن3858

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000ویفر رول رول اکسترا شکالتی،نگین نادری،نادریگیالن3859

%0.0                       300,000                 237,040                         300,000،نگین نادری،نادری(قهوه . کاکائو.شکالت . فندق )ویفر رول رول پذیرایی گیالن3860

%0.0                          20,000                     15,810                           20,000ویفر رول رول کالسیک فندق،نگین نادری،نادریگیالن3861

%0.0                        200,000                 158,030                         200,000،نگین نادری،نادری(قهوه-فندق-شکالت)ویفرگلس رول گیالن3862

%0.0                       450,000                355,570                        450,000شوکوبار،نگین نادری،نادریگیالن3863

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000شوکوکات کاکائو،نگین نادری،نادریگیالن3864

%0.0                         25,000                     19,750                           25,000شوکوکات نارگیل،نگین نادری،نادریگیالن3865

%0.0                       300,000                 237,040                         300,000شوکوکات کالسیک نارگیل،نگین نادری،نادریگیالن3866

%0.0                       300,000                 237,040                         300,000شوکوکات کالسیک کاکائو،نگین نادری،نادریگیالن3867

%0.0                           10,000                       7,900                            10,000شوکوکات مینی کاکائو ،نگین نادری،نادریگیالن3868

%0.0                        100,000                     79,020                          100,000شوکوکات مینی پاکتی،نگین نادری،نادریگیالن3869

%0.0                          40,000                    32,500                           40,000 گرمی،تیمن،فاطیما30- فلفل قرمز گیالن3870

%0.0                        100,000                     81,200                          100,000 گرمی،تیمن،فاطیما35- چوب دارچین گیالن3871

%0.0                        110,000                    89,300                          110,000 گرمی،تیمن،فاطیما75- ادویه کاری گیالن3872

%0.0                      340,000                  276,000                        340,000 گرمی ،تیمن،فاطیما75- آویشن گیالن3873

%0.0                       195,000                 158,300                         195,000 گرمی،تیمن،فاطیما75- گلپر سابیده گیالن3874

%0.0                        100,000                     81,200                          100,000وانیل قوطی پنج گرمی،تیمن،فاطیماگیالن3875

%0.0                          15,000                     12,200                           15,000 گرمی،تیمن،فاطیما5بیکینگ پودر قوطی گیالن3876

%0.0                       230,000                  186,700                        230,000 گرمی،تیمن،فاطیما100زنجبیل قوطی گیالن3877

%0.0                          50,000                     40,600                           50,000 گرمی ،تیمن،تیما100نشاسته  گیالن3878

%0.0                          50,000                     40,600                           50,000 گرمی ،تیمن،تیما40پودر نارگیل گیالن3879

%0.0                         85,000                     69,000                          85,000گرمی،تیمن،تیما75ادویه کاری گیالن3880

%0.0                      350,000                  284,100                        350,000گرمی،تیمن،تیما75آویشن گیالن3881

%0.0                       220,000                  178,600                         220,000 گرمی،تیمن،تیما10- هل سبز گیالن3882

%0.0                        100,000                     81,200                          100,000 گرمی،تیمن،تیما35- چوب دارچین گیالن3883

%0.0                          40,000                    32,500                           40,000 گرمی،تیمن،تیما30- فلفل قرمز گیالن3884
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%0.0                        160,000                   129,900                         160,000 گرمی،تیمن،تیما50- فلفل سیاه  دانه گیالن3885

%0.0                       280,000                 227,300                        280,000 گرمی،تیمن،تیما90فلفل سیاه قوطی گیالن3886

%0.0                       195,000                 158,300                         195,000 گرمی،تیمن،تیما60گلپر قوطی گیالن3887

%0.0                       220,000                  178,600                         220,000 گرمی،تیمن،تیما80زنجبیل قوطی گیالن3888

%0.0                          15,000                     12,200                           15,000 گرمی،تیمن،تیما5بیکینگ پودر قوطی گیالن3889

%0.0                          50,000                     40,600                           50,000 گرمی ،تیمن،فاطیما50اسپند  گیالن3890

%0.0                        100,000                     81,200                          100,000وانیل قوطی پنج گرمی،تیمن،تیماگیالن3891

%0.0                        600,000                  495,900                         600,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز معطر داخله و خارجه گیالن3892

%0.0                       540,000                446,300                        540,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز معطر داخله گیالن3893

%0.0                        200,000                  165,300                         200,000گرمی،تیمن،رفاه100چای سیاه شکسته ممتاز معطر گیالن3894

%0.0                      480,000                 396,700                        480,000گرمی،تیمن،رفاه450چای سیاه شکسته معطر جعبه گیالن3895

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی،تیمن،رفاه450چای سیاه شکسته معطر جعبه گیالن3896

%0.0                       260,000                   214,900                        260,000گرمی،تیمن،رفاه400چای سیاه شکسته معطر سلفون گیالن3897

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز زرین سنتی ویژه گیالن3898

%0.0                        600,000                  495,900                         600,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز زرین بهاره گیالن3899

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز گیالن3900

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز گیالن3901

%0.0                        200,000                  165,300                         200,000گرمی،تیمن،رفاه100چای سیاه شکسته ممتاز  زرین گیالن3902

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی،تیمن،رفاه250چای سیاه شکسته ممتاز سلفونی گیالن3903

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی،تیمن،سالم تیمن200چای سیاه شکسته ممتاز گیالن3904

%0.0                    1,500,000              1,239,700                     1,500,000کیلویی ،تیمن،سالم تیمن1چای سیاه قلم سلفون گیالن3905

%0.0                      770,000                 636,400                        770,000کیلویی،تیمن،سالم تیمن0/5چای سیاه قلم سلفون گیالن3906

%0.0                     1,100,000                    909,100                      1,100,000کیلویی ،تیمن،ناب1شکسته ممتاز -چای سیاه بهاره قلمگیالن3907

%0.0                      770,000                 636,400                        770,000گرمی  ،تیمن،رفاه200 عددی 100چای سیاه کیسه ای معطرگیالن3908

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سیاه کیسه ای حاوی دارچین طبیعی گیالن3909

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سیاه کیسه ای حاوی بهارنارنج طبیعی گیالن3910

%0.0                        150,000                   124,000                         150,000عددی ،تیمن،رفاه25چای سیاه کیسه ای طبیعی گیالن3911

%0.0                        200,000                  165,300                         200,000 گرمی،تیمن،رفاه100چای سبز طبیعی گیالن3912

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز حاوی هل طبیعی گیالن3913
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%0.0                      480,000                 396,700                        480,000گرمی،تیمن،رفاه210      چای سبز حاوی نعناع طبیعی گیالن3914

%0.0                       850,000                  702,500                        850,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز حاوی کرفس طبیعی گیالن3915

%0.0                        200,000                  165,300                         200,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای گیالن3916

%0.0                       320,000                 264,500                        320,000 طعم ،تیمن،رفاه6چای سبز کیسه ای گیالن3917

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه50 عددی 25چای سبز کیسه ای حاوی سیب طبیعی گیالن3918

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه50 عددی 25چای سبز کیسه ای حاوی هلو طبیعی گیالن3919

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای حاوی لیمو امانی طبیعی گیالن3920

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای حاوی دارچین طبیعی گیالن3921

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه50 عددی 25چای سبز کیسه ای حاوی زنجبیل طبیعی گیالن3922

%0.0                       230,000                    190,100                        230,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای حاوی بهارنارنج طبیعی گیالن3923

%0.0                        600,000                  495,900                         600,000گرمی،تیمن،رفاه150چای سبز الغری قوطی گیالن3924

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی ،تیمن،رفاه200 چای سبز ویژه طرح جدید گیالن3925

%0.0                    8,000,000              6,611,600                     8,000,000 کیلویی ،تیمن،رفاه7چای سبز قلم گیالن3926

%0.0                    1,500,000              1,239,700                     1,500,000کیلویی،تیمن،رفاه1چای سیاه قلم بهاره سلفونی گیالن3927

%0.0                       930,000                 768,600                        930,000 گرمی،تیمن،رفاه800 - 1چای سیاه قلم بهاره درجه گیالن3928

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000 گرمی،تیمن،رفاه200چای سیاه قلم گیالن3929

%0.0                       310,000                  256,200                         310,000گرمی،تیمن،رفاه400رفاه چای سیاه داخلی مخلوط قلم و شکسته گیالن3930

%0.0                       320,000                 264,500                        320,000گرمی،تیمن،رفاه400رفاه چای سیاه داخلی مخلوط قلم و شکسته معطرگیالن3931

%0.0                       650,000                 537,200                        650,000گرمی  ،تیمن،رفاه250چای سیاه ممتاز حاوی دارچین طبیعی قوطی گیالن3932

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی،تیمن،رفاه50چای ترش گیالن3933

%0.0                      480,000                 396,700                        480,000گرمی،تیمن،رفاه210چای اولونگ معطر گیالن3934

%0.0                       460,000                  380,200                        460,000گرمی،تیمن،رفاه210چای اولونگ طبیعی گیالن3935

%0.0                      480,000                 396,700                        480,000گرمی،تیمن،رفاه215چای اولونگ طبیعی ویژه شکسته ممتاز گیالن3936

%0.0                        600,000                  495,900                         600,000گرمی ،تیمن،تیما30 عددی 15دمنوش هرمی حاوی گل گاو زبان گیالن3937

%0.0                       850,000                  702,500                        850,000گرمی،تیمن،تیما250دمنوش الغری تیما گیالن3938

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی،تیمن،تیما50 عددی 25چای کیسه ای سبز الغری گیالن3939

%0.0                       400,000                 330,600                         400,000گرمی،تیمن،تیما100 عددی 50چای کیسه ای سبز طبیعی گیالن3940

%0.0                      880,000                 727,300                        880,000گرمی،تیمن،تیما210چای سبز حاوی کرفس طبیعی گیالن3941

%0.0                        600,000                  495,900                         600,000گرمی  ،تیمن،تیما350چای سیاه شکسته ممتاز زرین گیالن3942
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%0.0                      630,000                  520,700                        630,000گرمی ،تیمن،تیما300چای سیاه قلم گیالن3943

%0.0                       620,000                  512,400                        620,000گرمی،تیمن،تیما500چای سیاه قلم سلفونی گیالن3944

%0.0                       620,000                  512,400                        620,000کیلویی ،تیمن،تیما0/5 چای سیاه شکسته ممتاز بهاره سلفونی گیالن3945

%0.0                     1,100,000                    909,100                      1,100,000کیلویی ،تیمن،تیما1چای سیاه قلم بهاره سلفونی گیالن3946

%0.0                  2,450,000             2,024,800                    2,450,000بیز- گرمی ،تیمن،تیمن 200 عددی 100دمنوش کیسه ای الغری  گیالن3947

%0.0                          51,000                      41,000                           051,000نوشابه،خوش نوش همدان،همدان3948

%0.0                  12,000,100              9,917,400                   12,000,000 کیلویی ،تیمن،رفاه10چای سبز قلم گیالن3949

%0.0                  12,000,100              9,917,400                   12,000,000 کیلویی ،تیمن،رفاه10چای سبز قلم گیالن3950

%0.0                    9,500,100             7,851,300                     9,500,000کیلویی،تیمن،رفاه3چای ترش فله گیالن3951

%0.0                    7,000,100            5,785,200                     7,000,000 کیلویی،تیمن،رفاه10- چای سیاه قلم چوب دار ویژه گیالن3952

%0.0                    1,600,100             1,322,400                     1,600,000کیلویی،تیمن،رفاه1چای سیاه شکسته ممتاز سنتی گیالن3953

%0.0                    1,600,100             1,322,400                     1,600,000کیلویی،تیمن،رفاه1چای سیاه قلم سنتی گیالن3954

%0.0                   1,450,100              1,198,400                    1,450,000کیلویی،تیمن،سالم تیمن1چای سیاه شکسته ممتاز سلفون گیالن3955

%0.0                    1,400,100               1,157,100                     1,400,000کیلویی،تیمن،رفاه1چای سیاه شکسته سلفون گیالن3956

%0.0                   1,350,100               1,115,800                    1,350,000گرمی،تیمن،تیما200 عددی تیما 100چای کیسه ای سبز الغری  گیالن3957

%0.0                    1,310,100              1,082,700                     1,310,000کیلویی،تیمن،رفاه1چای اولونگ قلم ساکی گیالن3958

%0.0                     1,110,100                  917,400                      1,110,000 کیلویی،تیمن،تیما1چای سیاه شکسته گیالن3959

%0.0                     1,000,100                 826,500                      1,000,000عددی،تیمن،رفاه60طعم جعبه ای 6چای سیاه کیسه ای گیالن3960

%0.0                       800,100                  661,200                         800,000کیلویی،تیمن،رفاه0/5چای سیاه شکسته ممتاز بهاره سلفون گیالن3961

%0.0                       800,100                  661,200                         800,000گرمی ،تیمن،رفاه200چای سیاه ممتاز حاوی زعفران طبیعی قوطی گیالن3962

%0.0                       780,100                 644,700                        780,000گرمی ،تیمن،رفاه250چای سیاه ممتاز حاوی هل طبیعی قوطی گیالن3963

%0.0                       750,100                   619,900                        750,000کیلویی،تیمن،سالم تیمن0/5چای سیاه شکسته ممتاز سلفون گیالن3964

%0.0                       750,100                   619,900                        750,000-کیلویی،تیمن،1 - 2چای سیاه قلم درجهگیالن3965

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز ویژه اهداء خون گیالن3966

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی  ،تیمن،رفاه200 عددی 100چای سیاه کیسه ایگیالن3967

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی  ،تیمن،رفاه200 عددی 100چای سیاه کیسه ایگیالن3968

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی،تیمن،رفاه120 عددی 60 طعم12چای سیاه کیسه ای گیالن3969

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی،تیمن،رفاه120 ( عددی60 ) طعم12چای سبزکیسه ای گیالن3970

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000 گرمی،تیمن،رفاه200 عددی 100 چای سبزکیسه ای طبیعی گیالن3971
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%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی  ،تیمن،رفاه250چای سیاه ممتاز حاوی بهارنارنج طبیعی قوطی گیالن3972

%0.0                       700,100                 578,600                         700,000گرمی،تیمن،تیما100 عددی 50چای کیسه ای سبز الغری گیالن3973

%0.0                       550,100                 454,600                        550,000گرمی،تیمن،رفاه350چای سیاه شکسته ممتاز گیالن3974

%0.0                       550,100                 454,600                        550,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز  حاوی لیموامانی طبیعی گیالن3975

%0.0                       550,100                 454,600                        550,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز حاوی دارچین طبیعی گیالن3976

%0.0                       550,100                 454,600                        550,000 گرمی  ،تیمن،رفاه350چای سبز قلم سلفونیگیالن3977

%0.0                       550,100                 454,600                        550,000گرمی  ،تیمن،تیما300چای سیاه شکسته ممتازگیالن3978

%0.0                       530,100                 438,100                        530,000 گرمی،تیمن،رفاه300چای اولونگ قلم گیالن3979

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز حاوی بهارنارنج طبیعی گیالن3980

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی،تیمن،رفاه200چای سبز طبیعی قوطی استوانه ای گیالن3981

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی،تیمن،اال تی تی400چای سبز ممتاز گیالن3982

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی،تیمن،اال تی تی400چای سبز قلم گیالن3983

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی ،تیمن،رفاه50 عددی 25چای ترش کیسه ایگیالن3984

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی ،تیمن،تیما30 عددی 15دمنوش هرمی حاوی بابونه گیالن3985

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی ،تیمن،تیما30 عددی 15دمنوش هرمی حاوی نعناع فلفلی گیالن3986

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000گرمی ،تیمن،تیما30 عددی 15دمنوش هرمی حاوی شنبلیله گیالن3987

%0.0                        500,100                 413,300                         500,000 گرمی،تیمن،تیمن125پودر قهوه سبز الغری قوطی گیالن3988

%0.0                       470,100                388,500                        470,000گرمی،تیمن،رفاه400چای سیاه شکسته طبیعی سلفون گیالن3989

%0.0                       450,100                  372,000                        450,000گرمی،تیمن،رفاه400چای سیاه شکسته ممتاز زرین داخله با طعم برگاموت گیالن3990

%0.0                       450,100                  372,000                        450,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای حاوی زعفران طبیعی گیالن3991

%0.0                       420,100                 347,200                        420,000گرمی،تیمن،رفاه210چای سبز طبیعی گیالن3992

%0.0                       420,100                 347,200                        420,000گرمی،تیمن،تیما210چای سبز طبیعی گیالن3993

%0.0                      380,100                  314,100                        380,000گرمی،تیمن،رفاه80 عددی 40 طعم 4چای سبز کیسه ای گیالن3994

%0.0                       350,100                 289,300                        350,000گرمی ،تیمن،رفاه200 چای سبز گیالن3995

%0.0                       350,100                 289,300                        350,000گرمی ،تیمن،رفاه250 چای سبز قلم سلفونی گیالن3996

%0.0                       350,100                 289,300                        350,000گرمی سلفونی،تیمن،رفاه250چای اولونگ گیالن3997

%0.0                      330,100                 272,800                        330,000طعم،تیمن،رفاه6چای سیاه کیسه ای گیالن3998

%0.0                       310,100                  251,700                         310,000 گرمی،تیمن،تیما50آویشن قوطی گیالن3999

%0.0                       300,100                  248,000                         300,000گرمی،تیمن،رفاه450چای سیاه شکسته معطر سلفون گیالن4000
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%0.0                       300,100                  248,000                         300,000گرمی،تیمن،رفاه250چای سیاه شکسته معطر جعبه گیالن4001

%0.0                       280,100                  231,500                        280,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سیاه کیسه ای حاوی هل طبیعی گیالن4002

%0.0                       280,100                  231,500                        280,000گرمی،تیمن،رفاه50 عددی 25چای سبز کیسه ای حاوی هل طبیعی گیالن4003

%0.0                       280,100                  231,500                        280,000گرمی،تیمن،تیما85 دمنوش گیالن4004

%0.0                       270,100                   219,200                        270,000 گرمی،تیمن،فاطیما80فلفل سیاه قوطی گیالن4005

%0.0                       270,100                   219,200                        270,000 گرمی،تیمن،تیما90فلفل سیاه خرد شده قوطی گیالن4006

%0.0                       260,100                    211,100                        260,000 گرمی،تیمن،فاطیما50آویشن قوطی گیالن4007

%0.0                       260,100                    211,100                        260,000 گرمی،تیمن،تیما80دارچین قوطی گیالن4008

%0.0                       250,100                   203,000                        250,000 گرمی،تیمن،فاطیما100دارچین قوطی گیالن4009

%0.0                       250,100                  206,700                        250,000عددی،تیمن،رفاه8عددی صادراتی شیرینگ 25چای سیاه کیسه ای ترکیبی زعفرانی گیالن4010

%0.0                       250,100                  206,700                        250,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای اولونگ کیسه ای گیالن4011

%0.0                       250,100                  206,700                        250,000عددی،تیمن،سوگند20چای تی بگ اولونگ گیالن4012

%0.0                       220,100                   181,900                         220,000 گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سیاه کیسه ای صددرصد داخلی گیالن4013

%0.0                       220,100                   181,900                         220,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سیاه کیسه ای معطر  گیالن4014

%0.0                       220,100                   181,900                         220,000گرمی،تیمن،رفاه40 عددی 20چای سبز کیسه ای حاوی نعناع طبیعی گیالن4015

%0.0                       220,100                   181,900                         220,000گرمی،تیمن،تیما40عددی 20چای سیاه طبیعی کیسه ایگیالن4016

%0.0                       220,100                   181,900                         220,000گرمی،تیمن،تیما40عددی 20چای سیاه معطرکیسه ایگیالن4017

%0.0                        210,100                   170,500                         210,000گرمی،تیمن،تیما75فلفل سیاه گیالن4018

                  1,286,600              1,025,690                                 -گرمی،تیمن،تیما75گلپر اصفهان4019

                            9,700                     7,739                                 - گرمی،تیمن،تیما90سماق قوطی اصفهان4020

                   2,992,100           2,385,247                                 - گرمی،تیمن،فاطیما115سماق قوطی اصفهان4021

                 2,862,400              2,281,915                                 - گرمی،تیمن،فاطیما75گلپر قوطی اصفهان4022

                     831,700                663,047                                 -گرمی،تیمن،تیما75دارچین اصفهان4023

                            7,000                      5,559                                 - گرمی،تیمن،فاطیما75- دارچین اصفهان4024

                    1,901,900               1,516,190                                 -گوسفندی،فرآورده های گوشتی دمس،دمس% 60 همبرگر ممتاز اصفهان4025

                  1,772,000             1,412,640                                 - گرمی،تیمن،فاطیما50- فلفل سیاه اصفهان4026

                      681,600               543,365                                 - گرمی،تیمن،فاطیما50- فلفل سیاه  دانه اصفهان4027

                           5,600                     4,447                                 -گرمی،تیمن،تیما75سماق اصفهان4028

                  1,713,200            1,365,770                                 - گرمی،تیمن،فاطیما75- سماق  اصفهان4029

177



 نام محصول  ،شرکت نام تجارینام استانردیف
 قیمت مصرف کننده 

(ریال) (قیمت قبلی )

 قیمت تولیدکننده 

(ریال)

 حداکثر قیمت مصرف 

(تقریبی)کننده جدید 
 تغییر قیمت

                  1,584,000            1,262,765                                 - گرمی،تیمن،تیما80ادویه کاری قوطی اصفهان4030

                           5,700                     4,545                                 -،سولیکو،سولیکو(گرمی250)ژامبون بوقلمون دارفرش اصفهان4031

                       961,500               766,488                                 -عددی،تیمن،رفاه30چای سیاه کیسه ای ترکیبی اصفهان4032

                           7,800                      6,213                                 - گرمی،تیمن،فاطیما100ادویه کاری قوطی اصفهان4033

                  2,212,300            1,763,620                                 - گرمی،تیمن،تیما100زردچوبه قوطی اصفهان4034

                      948,900                756,460                                 - گرمی،تیمن،فاطیما100زردچوبه قوطی اصفهان4035

                           7,700                       6,159                                 -آ.  گرم،ستاره یخی آسیا،ب 1000کتلت گوشت بسته اصفهان4036

                  2,183,000             1,740,294                                 - گرمی،تیمن،فاطیما75- زرد چوبه اصفهان4037

                        88,900                     69,000                                 - گرمی ،تیمن،فاطیما40پودر نارگیل اصفهان4038

                      185,500                  144,000                                 -فیلتر روغن،امان پاالیش،امان پاالیشاصفهان4039

                     369,700                  287,000                                 - گرمی،فرآورده های گوشتی دمس،دمس1000گوشت % 70سوسیس ویژه اصفهان4040

                      826,900                  642,000                                 -آ.  گرم،ستاره یخی آسیا،ب 470کوکو سبزی اصفهان4041

                    1,096,100                   851,000                                 -،سولیکو،سولیکو40گرمی اسالیسی کالیبر 200پپرونی تخمیری اصفهان4042

                        161,000                   125,000                                 - بزرگ،داداش برادر ،آیدینrollmanبیسکویت شکالتی اصفهان4043

                     877,800                  681,500                                 -گرمی،تیمن،فاطیما20دارچین اصفهان4044

                      292,400                  227,000                                 -گرمی،تیمن،تیما75زردچوبه اصفهان4045

                  1,423,200                1,105,000                                 -،سولیکو،سولیکو40گرمی اسالیسی کالیبر200ساالمی تخمیری اصفهان4046

                      149,400                    116,000                                 -،سولیکو،سولیکو40گرمی رولی کالیبر 200پپرونی تخمیری اصفهان4047

                        88,900                     69,000                                 -شکالت ملیکا فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4048

                      131,400                    102,000                                 - درصد،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیز85شکالت قلب تلخ اصفهان4049

                        161,000                   125,000                                 - گرمی،فرآورده های گوشتی دمس،دمس1000% 70کالباس مخصوص اصفهان4050

                      149,400                    116,000                                 - گرمی گلیسیرینه پژند،آکند شیمی خزر،پژند1000مایع ظرفشویی اصفهان4051

                       106,900                    83,000                                 -آ ب ث،کندر،آ ب ثاصفهان4052

                       106,900                    83,000                                 -گرمی ،سولیکو،سولیکو300پارما ترکی بسته بندی شده سولیکو اصفهان4053

                       160,400                  124,500                                 -ژامبون چیکن تنوری دارفرش،سولیکو،سولیکواصفهان4054

                      185,500                  144,000                                 -0دستمال توالت دوقلو،شرکت پاک رخ پردیس غرب،اصفهان4055

                      185,500                  144,000                                 -0 برگ،تولیدی عالم گستر الرستان،200 اصفهان4056

                      162,300                   126,000                                 - برگ،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعنا200 اصفهان4057

                      204,800                   159,000                                 -برگ آرزو،محمدحسن معدلی،آرزو200 اصفهان4058
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                  2,315,000               1,950,000                                 -گرمی،تیمن،فاطیما20سماق اصفهان4059

                  2,137,000                1,800,000                                 -شکالت یونیکا فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4060

                 4,570,700              3,850,000                                 -شکالت ملونه فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4061

                 4,570,700              3,850,000                                 -شکالت ملیسا فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4062

                4,843,800               4,080,000                                 -شکالت ایروکا شیری فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4063

                      308,900                 239,800                                 -شکالت فان ایروکا،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4064

                       112,300                    87,200                                 -شکالت قلب شیری فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4065

                      280,800                   218,000                                 - برگی ممتاز ،نگین مهر ابهر،پر پرواز200(نایلونی) اصفهان4066

                 3,294,500             2,775,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی بندری شیشه اصفهان4067

                  2,940,200              2,412,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی لیته شیشه اصفهان4068

                 3,136,500             2,573,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی مخلوط شیشه اصفهان4069

                2,747,600              2,254,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660شور مخلوط شیشه اصفهان4070

                 3,231,600              2,651,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند240کشک سنتی پاستوریزه شیشه اصفهان4071

                3,527,800              2,894,000                                 -وانیل قوطی یک گرمی،تیمن،فاطیمااصفهان4072

                 2,524,500               2,071,000                                 -وانیل قوطی یک گرمی،تیمن،تیمااصفهان4073

                 4,088,500             3,354,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهE.O گرمی رژیمی با درب180کنسرو تون اصفهان4074

                 4,399,400              3,609,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660خیارشور ممتاز  شیشه اصفهان4075

                  4,907,700              4,026,000                                 -پشمک کاکائو یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4076

                 5,489,200              4,503,000                                 -پشمک وانیلی یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4077

                  5,918,200             4,855,000                                 -پشمک مخلوط یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4078

                7,846,700             6,437,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهE.O گرمی سیر وفلفل با درب180کنسرو تون اصفهان4079

                7,444,400               6,107,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهE.O گرمی سبزیجات با درب180کنسرو تون اصفهان4080

                  7,719,900            6,333,000                                 -تن ماهی،پروتئین ایران،شیلتوناصفهان4081

                 5,351,400              4,390,000                                 -گالب نیم لیتری پت،زرینه طعم،پسنداصفهان4082

                 4,967,400              4,075,000                                 -عرق بیدمشک نیم لیتری پت،زرینه طعم،پسنداصفهان4083

                  6,197,400              5,084,000                                 - گرمی سوپر ویژه،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی باهسته شیشه اصفهان4084

                 5,496,500              4,509,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660خیارشور سوپر ویژه شیشه اصفهان4085

                   6,099,900               5,004,000                                 -سرکه انار یاقوت نیم لیتری  بطری شیشه ای،زرینه طعم،پسنداصفهان4086

                 4,599,300            3,773,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی فلفل سوزنی شیشه اصفهان4087
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                4,428,600            3,633,000                                 -عرق نعنا نیم لیتری پت،زرینه طعم،پسنداصفهان4088

                  4,918,700              4,035,000                                 -عرق کاسنی نیم لیتری پت،زرینه طعم،پسنداصفهان4089

                 5,073,500              4,162,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند350 بدون نمک بطری 75رب انار بریکس اصفهان4090

                   5,199,000             4,265,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند700 بدون نمک بطری 75رب انار بریکس اصفهان4091

                 5,718,300               4,691,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی با مغز بادام شیشه اصفهان4092

                 5,073,500              4,162,000                                 - گرمی        جدید                     ،زرینه طعم،پسند380سس کچاپ اصفهان4093

                 6,330,300              5,193,000                                 - گرمی      جدید                 ،زرینه طعم،پسند380سس کچاپ تند اصفهان4094

                 6,330,300              5,193,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی با مغز فلفل دلمه ای شیشه اصفهان4095

                 6,330,300              5,193,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی سیر مروارید ویژه  شیشه اصفهان4096

                 6,827,600               5,601,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی اسالیس شده شیشه اصفهان4097

                  4,912,600              4,030,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی بی هسته شیشه اصفهان4098

                 5,417,200             4,444,000                                 -سس گوجه فرنگی،نیکو طعام سرشار،نیکو طعام سرشاراصفهان4099

                 5,544,000             4,548,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند310عسل شیشه اصفهان4100

                  4,912,600              4,030,000                                 - گرمی ویژه،زرینه طعم،پسند660زیتون ایرانی باهسته شیشه اصفهان4101

                 5,452,600             4,473,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660خیارشور ویژه شیشه اصفهان4102

                   6,162,000              5,055,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند280 بدون نمک بطری 75رب انار بریکس اصفهان4103

                 3,255,900              2,671,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند1300آبلیمو پت اصفهان4104

                   3,902,000               3,201,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی زیتون مخلوط شیشه اصفهان4105

                  4,804,100              3,941,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند480کشک سنتی پاستوریزه شیشه اصفهان4106

                  4,804,100              3,941,000                                 -سرکه سیب نیم لیتری بطری شیشه ای،زرینه طعم،پسنداصفهان4107

                  4,804,100              3,941,000                                 -ایسکول،ایسکول/ لیتری سفید،تکران مبرد 150فوت 9یخچال اصفهان4108

                  5,819,500             4,774,000                                 - گرمی،زرینه طعم،پسند660ترشی نازخاتون شیشه اصفهان4109

                    6,010,900              4,931,000                                 -ایسکول،ایسکول/ فوت نوفراست سفید،تکران مبرد 9فریزر اصفهان4110

                3,463,200              2,841,000                                 -ایسکول،ایسکول/ فوت سفید،تکران مبرد 12یخچال فریزر اصفهان4111

               3,833,800              3,145,000                                 -ایسکول،ایسکول/  فوت سفید،تکران مبرد 5یخچال فریزر اصفهان4112

                  6,118,200               5,019,000                                 -سرکه سفید نیم لیتری پت ،زرینه طعم،پسنداصفهان4113

                 6,663,100             5,466,000                                 -سرکه قرمز نیم لیتری پت ،زرینه طعم،پسنداصفهان4114

                 3,492,400             2,865,000                                 -،شرکت نوشابه ارم نوش ،پپسی250ccپپسی اصفهان4115

                 3,068,200              2,517,000                                 -قرص نعناع دکتر نامی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4116
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                 4,743,100              3,891,000                                 -قرص دارچین دکتر نامی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4117

                 4,743,100              3,891,000                                 -شکالت ملونه میکس فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4118

                 8,723,200              7,156,000                                 -شکالت مینی تابلت شیری،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4119

                 6,569,200             5,389,000                                 -بایکیت تلخ بزرگ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4120

                6,586,300              5,403,000                                 -بایکیت فندقی بزرگ قرمز،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4121

                 3,152,300             2,586,000                                 -شکالت شونیز مربع تلخ فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4122

                 8,478,100              6,955,000                                 -عددی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیز3شونیز طالئی اصفهان4123

                 5,439,200             4,462,000                                 -شونیز طالیی روباندار قرمز،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4124

                3,777,700               3,099,000                                 -شکالت ملونه تلخ فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4125

                 2,880,500             2,363,000                                 -شکالت دمنیکا فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4126

                 3,652,100               2,996,000                                 -شکالت دمنیکا فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4127

                  4,980,800              4,086,000                                 -شکالت ایروکا تلخ فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4128

                 5,723,200              4,695,000                                 -شکالت آندیس تلخ فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4129

                3,436,400               2,819,000                                 -شکالت آندیس میکس فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4130

                 4,187,300             3,435,000                                 - درصد پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیز78شکالت قلب تلخ فله اصفهان4131

                3,937,400              3,230,000                                 -شکالت شونیز مربع میکس فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4132

                 4,364,000              3,580,000                                 -شکالت آندیس پرچمی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4133

                 2,773,200              2,275,000                                 -اترنو تلخ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4134

                 3,259,600             2,674,000                                 -اترنو،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4135

                 5,867,000              4,813,000                                 -شونیز طالیی فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4136

                6,486,300              5,321,000                                 -شونیز طالیی تلخ فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4137

                 6,242,500               5,121,000                                 -شکالت ملیکا تلخ فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4138

                 6,658,200             5,462,000                                 -بایکت شکالتی نارگیل،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4139

                 6,774,000             5,557,000                                 -عددی،آفرین ها،الرژ12تایی کیسه3اقتصادی اوجاصفهان4140

                  5,470,900             4,488,000                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم2000سس کچاپ تند اصفهان4141

                12,931,200             10,608,000                                 -آ. ،ستاره یخی آسیا،ب ( گرم 450% 30برگر هلندی  )انواع برگرها اصفهان4142

                   7,192,100               5,900,000                                 -،پورا.(پورا) گرمی ،رضا واعظ زاده750سفید کننده اصفهان4143

                 4,682,200              3,841,000                                 -،سمپاک(سمپاک) گرمی ،عرفان شیمی ساعی فارس750سفید کننده اصفهان4144

                   8,060,000              6,612,000                                 -0،روان سازان صنعت سراوان،10000ccروغن موتور اصفهان4145
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                6,888,600              5,651,000                                 - عددی،سولیکو،سولیکو4گرمی منجمد150مرغ برگراصفهان4146

                 7,165,300             5,878,000                                 - عددی ،سولیکو،سولیکو5گرمی منجمد 120مرغ برگر اصفهان4147

                7,245,700              5,944,000                                 -رامتین شکالتی جور،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4148

                 5,613,500              4,605,000                                 -نادو بزرگ جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4149

                 4,968,600              4,076,000                                 -شکالت نارگیلی باربارا،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4150

                 4,968,600              4,076,000                                 - لیتری5، علی قادری،صابون مایع 0اصفهان4151

                  4,418,900             3,625,000                                 -0صابون پیچ درجه دو،مهدی کوثری،اصفهان4152

                   4,960,100              4,069,000                                 -0صابون چهارگوش یا جفتی،مهدی کوثری،اصفهان4153

                  6,895,900             5,657,000                                 -،اتحادیه تعاونی روستایی یزد،تروکا(گرمی800 )عدس اصفهان4154

                  5,915,800             4,853,000                                 -توپوق میگ،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتااصفهان4155

                  6,895,900             5,657,000                                 -آدامس دایناسور،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4156

                6,883,700             5,647,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی هفت بیجار اصفهان4157

                  7,591,900              6,228,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی هفت بیجار فلفلی اصفهان4158

                 7,262,800              5,958,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی با درب180کنسرو تون اصفهان4159

                6,883,700             5,647,000                                 - برگی پر پرواز،نگین مهر ابهر،پر پرواز100اصفهان4160

                6,442,400             5,285,000                                 -گرم450تهلیجان،شرکت آویشن،کشمشاصفهان4161

                 7,126,300             5,846,000                                 -،شرکت تولیدی پاک تز،دورو90Gصابون اصفهان4162

                 6,663,100             5,466,000                                 -ویفر مانژ موز،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4163

                   9,999,500              8,203,000                                 -ویفر مانژ پرتقال،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4164

                8,562,300              7,024,000                                 -ویفر مانژ توت فرنگی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4165

                  6,227,900               5,109,000                                 -ویفر مانژ کاکائو،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4166

                6,464,400             5,303,000                                 -کیک الیه ای،گروه صنعتی نجاتی آناتا،آناتااصفهان4167

                  7,003,200             5,745,000                                 -،پورا.(پورا) گرمی ،رضا واعظ زاده750جرم گیر اصفهان4168

                8,642,700               7,090,000                                 -0،(سمپاک) گرمی ،عرفان شیمی ساعی فارس750جرم گیر اصفهان4169

                 8,946,200             7,339,000                                 -،صنایع غذایی زبده ایساتیس ،زبده (گرمی800 )عدس اصفهان4170

                  7,003,200             5,745,000                                 -کوکی کپراولکان دارک روکش شکالتی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4171

                   9,114,500             7,477,000                                 -کوکی کپر اولکان دارک روکش شکالتی بسته ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4172

                   9,916,600              8,135,000                                 -0،یونیلیور ،Lux Bar 125grصابون اصفهان4173

                 8,340,400             6,842,000                                 -0  گرمی ،پاکنام ،500پودر  ماشینی  اصفهان4174
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                   5,116,100              4,197,000                                 -0  گرمی ،پاکنام ،500پودر دستی اصفهان4175

                 5,428,200             4,453,000                                 -0 گرمی ،جهان ستاره آریا ،900ماکارونی اصفهان4176

                 5,856,100              4,804,000                                 -0،یونیلیور ،Sunsilk Shampoo 350 ml - Anti-Dandruffانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4177

                  5,291,700              4,341,000                                 -0،یونیلیور ،Clear Shampoo 400mlانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4178

                 5,528,200             4,535,000                                 -0،یونیلیور ،Sunsilk Shampoo 600 mlانواع شامپو و نرم کنندهاصفهان4179

                  6,390,000              5,242,000                                 -،اتحادیه تعاونی روستایی یزد،تروکا( گرمی800)لوبیا چیتیاصفهان4180

                 8,523,200               6,992,000                                 -0،یونیلیور ،Sunsilk Conditioner 350 mlانواع شامپو و نرم کننده  اصفهان4181

                 5,269,700             4,323,000                                 -0،یونیلیور ،Sunsilk Shampoo 350 mlانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4182

                 5,530,600             4,537,000                                 - گرمی ،تیمن،تیما230آرد برنج اصفهان4183

                  4,988,100               4,092,000                                 - گرمی ،تیمن،تیما50زرشک اصفهان4184

                4,746,800             3,894,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما40لیمو امانی اصفهان4185

                 6,381,500             5,235,000                                 -0،یونیلیور ،Dove Shampoo 200 mlانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4186

                  5,055,200              4,147,000                                 -0،یونیلیور ،Dove Shampoo 400mlانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4187

                4,356,700             3,574,000                                 -0،یونیلیور ،Sunsilk Shampoo 600 ml- Anti-Dandruffانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4188

                7,666,300              6,289,000                                 -0،یونیلیور ،Clear Shampoo 200mlانواع شامپو و نرم کننده اصفهان4189

                  4,902,800              4,022,000                                 - کیلویی،تیمن،تیمن2کشمش پلویی نایلونی اصفهان4190

                 5,224,600             4,286,000                                 - کیلویی،تیمن،فاطیما10 الکه 3برنج هاشمی ممتاز اصفهان4191

                  3,045,100              2,498,000                                 - کیلویی،تیمن،فاطیما2/5 الکه 3برنج هاشمی  ممتاز اصفهان4192

                  4,615,100             3,786,000                                 - کیلویی،تیمن،فاطیما5 الکه 3برنج هاشمی ممتاز اصفهان4193

                  5,689,100             4,667,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1لپه پاک شده درجه یک اصفهان4194

                 7,563,900              6,205,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1لوبیاچیتی پاک شده درجه یک اصفهان4195

                  6,159,600              5,053,000                                 -کیلویی،تیمن،فاطیما2برنج قهوه ای دانه بلند جعبه اصفهان4196

                7,627,300             6,257,000                                 - گرمی ،تیمن،فاطیما400لوبیا سفید پاک شده درجه یک اصفهان4197

                  4,059,300             3,330,000                                 - کیلویی،تیمن،فاطیما1 الکه 3برنج هاشمی ممتاز اصفهان4198

                 5,807,300             4,764,000                                 -0پاستا سیزیجات ،جهان ستاره آریا ،اصفهان4199

                 4,173,900             3,424,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1عدس پاک شده درجه یک اصفهان4200

                7,872,300             6,458,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1نخود پاک شده درجه یک اصفهان4201

                6,374,200              5,229,000                                 - گرمی ،تیمن،تیما235جو پوست کنده اصفهان4202

                  8,029,600             6,587,000                                 -0پاستا پروانه سبزیجات ،جهان ستاره آریا ،اصفهان4203
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                  9,182,700             7,533,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400نخود پاک شده درجه یک اصفهان4204

                  5,501,300              4,513,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1لوبیا سفید پاک شده درجه یک اصفهان4205

                 7,255,500              5,952,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشابه بلوبری گازدار  اصفهان4206

                6,475,300              5,312,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشابه سبک گازدار انگور اصفهان4207

                5,574,500             4,573,000                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی استوایی گازدار اصفهان4208

                 5,798,800             4,757,000                                 - گرم،مواد غذایی خوشنام ،مک 700ماکارونی رشته ای اصفهان4209

                5,574,500             4,573,000                                 -0 گرمی،شرکت آلتین ماکارون،700اسپاگتی اصفهان4210

                7,724,800             6,337,000                                 - گرمی،شرکت سپهر ماکارون،شیار ماکارون ـ آذر مهر700اسپاگتی اصفهان4211

                 5,073,500              4,162,000                                 -0 گرمی،شرکت آی سودا میشو،700اسپاگتی اصفهان4212

                 4,404,200              3,613,000                                 - گرمی،نوبر ماکارون،ابتکار700ماکارونی اسپاگتی اصفهان4213

                 8,514,700              6,985,000                                 - گرم،الد ماکارون،الد ماکارون700ماکارونی اصفهان4214

                 8,739,000               7,169,000                                 -،پارسیال(پارسیال) گرم،ماکارونی درخشان700ماکارونی اصفهان4215

                  7,392,000              6,064,000                                 -0 گرمی ،جهان ستاره آریا ،700ماکارونی اصفهان4216

                  7,392,000              6,064,000                                 -0،یونیلیور ،Lux Bar 90grصابون اصفهان4217

                  5,409,900             4,438,000                                 - گرمی،دنیز ماکارون،دنیز700ماکارونیاصفهان4218

                5,757,300             4,723,000                                 -کوکی کپر اولکان ساده روکش شیری بسته ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4219

                  1,227,500                1,007,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400عدس پاک شده درجه یک اصفهان4220

                  1,450,600                1,190,000                                 -کیلویی،تیمن،تیما1لوبیا قرمز پاک شده درجه یک اصفهان4221

                 1,627,400              1,335,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400لوبیا چیتی پاک شده درجه یک اصفهان4222

                   1,175,100                  964,000                                 - گرمی ،تیمن،فاطیما400لپه پاک شده درجه یک اصفهان4223

                   1,381,100              1,133,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400لوبیا کشاورزی پاک شده درجه یک اصفهان4224

                  1,553,000              1,274,000                                 - گرمی،تیمن،تیما90کشمش پلوئی اصفهان4225

                      863,100                  708,000                                 -تولید انواع تن ماهی ،شرکت سرو تن،کالچراصفهان4226

                      971,500                  797,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400لوبیا چشم بلبلی پاک شده درجه یک اصفهان4227

                  1,073,900                  881,000                                 -0 گرمی،جهان ستاره آریا ،500پاستا اصفهان4228

                   1,205,600                   989,000                                 - گرم،مواد غذایی خوشنام،مک 500ماکارونی رشته ای اصفهان4229

                9,337,500              7,660,000                                 -0 گرمی ،جهان ستاره آریا ،500ماکارونی اصفهان4230

                  9,960,400               8,171,000                                 -شکر سلفونی یک کیلوگرمی،تیمن،تیمااصفهان4231

                10,569,900              8,671,000                                 -0 قوطی،عالیفرد،Maltich سی سی 330مالت سیاه گازدار اصفهان4232
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                11,240,400               9,221,000                                 -0 قوطی،عالیفرد،Maltich سی سی 330مالت کالسیک گازدار اصفهان4233

                11,849,900               9,721,000                                 -0 قوطی،عالیفرد،Maltich سی سی 330مالت گرمسیری گازدار اصفهان4234

                  8,144,100              6,681,000                                 -0  قوطی،عالیفرد،Maltich سی سی 330مالت لیمو گازدار اصفهان4235

                   5,091,800              4,177,000                                 -0  قوطی،عالیفرد،Maltich سی سی 330مالت هلو گازدار اصفهان4236

                  5,591,600             4,587,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400لوبیا قرمز پاک شده درجه یک اصفهان4237

                 7,076,300              5,805,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما400نخود و لوبیای آبگوشتی پاک شده درجه یک اصفهان4238

                 5,713,500             4,687,000                                 - گرمی ،تیمن،فاطیما100شاخه نبات  اصفهان4239

                 5,245,400             4,303,000                                 -0 برگ،سولماز رسولی،500دستمال کاغذی جعبه ای اصفهان4240

                  5,494,000              4,507,000                                 - برگ،سنبل رود نارگل،نارگل100دستمال کاغذی اصفهان4241

                 2,886,600             2,368,000                                 - گرمی،نوبر ماکارون،ابتکار400ماکارونی اسپاگتی اصفهان4242

                   3,160,900              2,593,000                                 -0شیشه شوی،فارکو شیمی ،اصفهان4243

                   3,160,900              2,593,000                                 -غالت صبحانه مغزدارشکالتی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4244

                 3,966,600             3,254,000                                 -کیک روغنی سه قلو،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4245

                   3,160,900              2,593,000                                 -ویفر ساده آکاتوریا،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4246

                   3,160,900              2,593,000                                 -بیسکویت کرمدار گرد،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،نیلی تواصفهان4247

                 3,966,600             3,254,000                                 -بیسکویت پتی بور گرد،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،نیلی تواصفهان4248

                 3,415,600              2,802,000                                 -کیک روغنی مغزدار،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،نیلی تواصفهان4249

                  2,795,200              2,293,000                                 -،داداش برادر ،آیدینAirin Biuckبیسکویت دایجستیواصفهان4250

                  3,131,600              2,569,000                                 -عددی،تیمن،تیما6گرمی 200جو پرک اصفهان4251

                  3,596,100               2,950,000                                 - گرمی  ،تیمن،سوگند220سویا اصفهان4252

                  4,261,600             3,496,000                                 - گرمی ،تیمن،سوگند285آرد سوخاری  اصفهان4253

                  4,991,800              4,095,000                                 -گرمی،تیمن،تیما250گندم پوست کنده اصفهان4254

                  3,179,200              2,608,000                                 -گرمی،تیمن،تیما100تخمه آفتابگردان نمکی اصفهان4255

                   4,010,500               3,290,000                                 - گرمی،تیمن،فاطیما90کشمش پلوئی اصفهان4256

                4,434,700             3,638,000                                 - گرمی ،تیمن،فاطیما50زرشک اصفهان4257

                4,834,600              3,966,000                                 -0 لیتری،فارکو شیمی ،1سفید کنندهاصفهان4258

                  10,090,900             8,278,000                                 -کوکی کپراولکان ساده روکش شکالتی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4259

                  9,520,400               7,810,000                                 -کوکی کپر اولکان ساده روکش شکالت بسته ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4260

                 8,168,500               6,701,000                                 -کوکی کپر اولکان ساده روکش شیری،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4261
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                 5,455,000             4,475,000                                 -0 لیتری،احمدرضا نادری،4 مایع دستشویی اصفهان4262

                 6,468,000              5,306,000                                 -0 لیتری،پایا گیلدا آسیا،4 مایع دستشویی اصفهان4263

                 3,284,000              2,694,000                                 -0 لیتری ،سپید سازان پدیده شیمی فارس،4مایع دستشویی اصفهان4264

                 3,284,000              2,694,000                                 -0 گرمی،پاک وش،2000نمک ماشین ظرفشویی پریل اصفهان4265

                  7,531,000              6,178,000                                 -0 لیتری ،فارکو شیمی ،1مایع لباسشویی اصفهان4266

                  5,082,000               4,169,000                                 -0شامپو بچه،فارکو شیمی ،اصفهان4267

                 6,335,100               5,197,000                                 -0 گرمی ،پاک وش،1100مایع لباسشویی پرسیل ژل گلهای سفید اصفهان4268

                12,964,100            10,635,000                                 -0 گرمی ،پاک وش،1100مایع لباسشویی پرسیل ژل لوندر اصفهان4269

               11,763,400               9,650,000                                 -0 گرمی،پاک وش،2700مایع لباسشویی پرسیل ژل پریمیوم اصفهان4270

               11,763,400               9,650,000                                 -0 گرمی،پاک وش،900مایع لباسشویی پرسیل ژل پریمیوم اصفهان4271

               11,763,400               9,650,000                                 -0 گرمی،پاک وش،2700مایع لباسشویی پرسیل بلک اصفهان4272

              18,593,400           15,253,000                                 - گرمی  ،تیمن،سوگند250سویا اصفهان4273

                  1,697,500            1,353,270                                 -0 میلی لیتری،پاک وش،1000ژل ماشین ظرفشویی اصفهان4274

                  1,770,200               1,411,200                                 -0 گرمی،پاک وش،1000مایع لباسشویی یرسیل بلک اصفهان4275

                  1,882,100              1,544,000                                 -ژامبون ریکو دارفرش،سولیکو،سولیکواصفهان4276

                 1,423,800               1,168,000                                 -،سولیکو،سولیکو(مدرن)ژامبون ریکو دارفرش اصفهان4277

                   1,004,500                  824,000                                 - عددی،سولیکو،سولیکو5گرمی منجمد 100مرغ برگر اصفهان4278

                   1,195,800                   981,000                                 -0شامپو زنانه،فارکو شیمی ،اصفهان4279

                      903,300                  741,000                                 -0شامپو مردانه ،فارکو شیمی ،اصفهان4280

                   1,301,900               1,068,000                                 -0 لیتری،فارکو شیمی ،4سفید کننده اصفهان4281

                  2,391,700               1,962,000                                 -0 لیتر،فارکو شیمی ،1/25لوله بازکن اصفهان4282

                  1,076,400                 883,000                                 -پشمک  قلبی دورنگ جعبه ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4283

                   1,950,400                1,600,000                                 -،شرکت نوشابه ارم نوش ،پپسی330پپسی اصفهان4284

                 2,133,300               1,750,000                                 -0،(کوکا کوال  ) سی سی ،خوش گوار 330نوشابه اصل قوطی اصفهان4285

                 4,266,500               3,500,000                                 - گرم،قهوه هیراد زاگرس،هیراد250دانه قهوه اصفهان4286

                 3,657,000               3,000,000                                 -کیک روغنی پذیرایی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،نیلی تواصفهان4287

                 8,167,300               6,700,000                                 -،گروه بازرگانی نیکخواه ،هلچین ( گرمی800)ماش اصفهان4288

                       281,000                  226,000                                 - پوشک بچه هلیا سایز بزرگ،پنبه شیراز،هلیااصفهان4289

                      294,600                  237,000                                 -بیسکویت پتی بور مستطیلی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4290
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                      279,700                  225,000                                 - عددی،پاکسان،پاکسان4صابون گلنار پک اصفهان4291

                     283,400                  228,000                                 - گرمی ،تولیدی دستمال کاغذی پرنیان آباده،پرنیان400دستمال حوله اصفهان4292

                      239,900                   193,000                                 -ویفر فلوپک متوسط،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4293

                     223,800                   180,000                                 -پشمک دوسر پرس ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4294

                      293,400                  236,000                                 -پشمک قلبی دورنگ کیلویی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4295

                       171,600                  138,000                                 - گرمی ،تیمن،تیما380آرد گندم اصفهان4296

                       205,100                   165,000                                 -کیک دوقلو هر بسته،کیک و کلوچه ایران،نوش نازاصفهان4297

                       297,100                  239,000                                 -پشمک الیافی ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4298

                     273,500                   220,000                                 -0 لیتری،پایا گیلدا آسیا،2مایع دستشویی اصفهان4299

                 9,254,800             7,863,000                                 -کیک روغنی مستطیلی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطناصفهان4300

               27,913,700           23,716,000                                 -وزن جدید،داداش برادر ،آیدین- رولینو شکالتی جور اصفهان4301

              12,687,800          10,779,817                                 -بیسکویت حلقه ای کنجدی  چاوان،داداش برادر ،آیدیناصفهان4302

                 21,590,900        18,344,037                                 -مربای پرتقالی،داداش برادر ،آیدینAidin Sunبیسکویت مغزداراصفهان4303

                21,050,600           17,885,000                                 -بیسکویت پانر سبوسدار دایجستیوجدید،داداش برادر ،آیدیناصفهان4304

              23,967,300           20,363,000                                 - لیتری،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا4مایع ظرف اصفهان4305

               23,082,100             19,611,000                                 -سس کچاپ عروسکی،دادفر،دادفراصفهان4306

               14,551,300           12,363,000                                 -عددی هرجفت ،کیک و کلوچه ایران،نوش ناز100کلوچه ممتازاصفهان4307

               16,899,400           14,358,000                                 -عددی هرجفت ،کیک و کلوچه ایران،نوش ناز80کلوچه سفیدممتاز اصفهان4308

                11,824,100             10,046,000                                 -* گرمی،وحید آدینه،46ویفر اصفهان4309

                13,500,200            11,470,000                                 -0 درصد هربسته،نسیم احمر،30همبرگر اصفهان4310

               16,684,000            14,175,000                                 -0همبرگر سه تیکه بشتام،نسیم احمر،اصفهان4311

                     586,800                  472,000                                 -مارشمالو شکالتی مغزدار ،داداش برادر ،آیدینfondoاصفهان4312

                       629,100                   506,000                                 - ،بنفشه1128 قلو،تعاونی 4دستمال توالتاصفهان4313

                      583,100                  469,000                                 - عددی،فرآورده های غذائی توژی شیراز ،توژی 9 کباب لقمه اصفهان4314

                      588,000                 473,000                                 - عددی،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی 5همبر معمولی اصفهان4315

                        501,000                  403,000                                 -،تولیدی فرآورده های پروتئینی نیکان گوشت فارس،ساالمون%80سوسیس هات داگ اصفهان4316

                     466,200                 375,000                                 -نادو کادویی ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4317

                      606,700                 488,000                                 -،داداش برادر ،آیدینlimitedبیسکویت کاکائویی نارگیلی اصفهان4318

                     359,300                  289,000                                 -0کباب لقمه بشتام،نسیم احمر،اصفهان4319
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                     463,700                 373,000                                 -،تولیدی فرآورده های پروتئینی نیکان گوشت فارس،ساالمون %70کالباس مرغاصفهان4320

                     586,800                  472,000                                 -۱۱۲،۰گرم  ،فرآورده های گوشتی براسان 900فالفل اصفهان4321

                     579,300                  466,000                                 -بیسکویت مغزدارکوت لو فندقی خانواده،داداش برادر ،آیدیناصفهان4322

                  9,703,200              7,960,000                                 -بیسکویت کوت لو خرمایی خانواده،داداش برادر ،آیدیناصفهان4323

                      950,800                  780,000                                 -بیسکویت حلقه ای کنجدی  چاوان،داداش برادر ،آیدیناصفهان4324

                  9,441,200             7,745,000                                 -0کتلت یک کیلویی،نسیم احمر،اصفهان4325

                10,044,600              8,240,000                                 -،گلتاب کرمانشاه،گلتاب%55کوکتل اصفهان4326

               10,934,400              8,970,000                                 - کیلوگرم،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک2ماست دبه ای اصفهان4327

                4,583,400              3,760,000                                 -808گوسفندی، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،(ویژه)درصد گوشت60همبرگراصفهان4328

                 5,985,300               4,910,000                                 -شکالت خرگوشی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزاصفهان4329

                 6,357,100              5,215,000                                 -،فرآورده های غذائی توژی شیراز ،توژی% 70سوسیس کوکتل ویژه اصفهان4330

                 8,319,700             6,825,000                                 -یک کیلوگرم ،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی% 70ناگت مرغ اصفهان4331

                 10,008,000               8,210,000                                 - گرم،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی450جعبه ایی % 70شنیتسل مرغ اصفهان4332

                8,837,800              7,250,000                                 - دراژه شکالتی برنجکی جرقه ای  ،داداش برادر ،آیدیناصفهان4333

                  9,496,000              7,790,000                                 -، فرآورده های گوشتی شکوهیه ،آیاز(جعبه ای)درصدگوشت قرمز60همبرگراصفهان4334

                      670,500                   550,000                                 -،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی%70کالباس قارچ و مرغ ممتاز اصفهان4335

                82,116,100            72,400,000                                 -،آیدین2واحد شماره -  ،داداش برادرAidin shopدراژه شکالتی مغزآجیلی  البرز4336

                      262,200                   209,000                                 - ،داداش برادر ،آیدینAidin shopدراژه شکالتی مغزآجیلی  البرز4337

                      529,500                  411,067                                 -توفیس نارگیلی فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزالبرز4338

                      249,400                 193,613                                 -قرص نعناع فله دوسر پرس،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزالبرز4339

                       310,500                  241,107                                 -شکالت تلخ لوئیز،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزالبرز4340

                      350,700                272,253                                 -توفیس فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزالبرز4341

                   1,139,000                    900,000                                 -توفیس یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزایالم 4342

                  1,265,600                1,000,000                                 -توفیس نارگیل متاالیز فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزایالم 4343

                        44,300                     35,000                                 -توفیس نارگیل متاالیز یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزایالم 4344

                         57,000                     45,000                                 -توفیس کره ای فله جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزایالم 4345

                         59,700                     48,000                                 -توفیس کره ای یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4346

                        44,700                     35,000                                 -تافیس یک کیلویی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4347

                 1,236,500                   960,000                                 -کارولین قهوه کادویی روباندار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4348
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                  4,840,000               4,000,000                                 -نادو دوسرپیچ فله ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4349

                  8,470,000               7,000,000                                 -مینی بایکیت طالیی،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4350

                   2,420,000                2,000,000                                 -مینی بایکیت تلخ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4351

                 4,235,000               3,500,000                                 -مینی بایکیت قرمز،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4352

              30,623,400             27,000,000                                 -مینی اترنو فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4353

                 9,867,500               8,700,000                                 -شکالت تیوپی جدید رامند،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4354

                 9,867,500               8,700,000                                 -شکالت کرم کاکائو رامند،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4355

               18,147,200             16,000,000                                 -مینی باربارازنجبیلی فله،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4356

               14,177,500             12,500,000                                 -کوکی رویال طالیی ساده،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4357

                15,521,500           13,685,000                                 -کیک روغنی دوقلو،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4358

               16,689,800            14,715,000                                 -کیک روغنی ایت،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4359

               21,634,900            19,075,000                                 -بیسکویت پانر  دایجستیو شکالتی،داداش برادر ،آیدینآذربایجان شرقی4360

                19,162,300            16,895,000                                 -،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی %90کالباس ژامبون مرغآذربایجان شرقی4361

           267,345,100       235,712,500                                 - گرم،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی450بسته  % 40کتلت گوشت آذربایجان شرقی4362

                  11,909,100             10,500,000                                 -،پورا.(پورا)سفید کننده یک لیتری ،رضا واعظ زادهآذربایجان شرقی4363

              54,441,600            48,000,000                                 -سوسیس آلمانی،فرآورده های گوشتی مشاهیر ،مشاهیرآذربایجان شرقی4364

             65,783,600            58,000,000                                 - گرمی،فرآورده های لبنی نارمک،نارمک500پنیر پیتزا آذربایجان شرقی4365

               79,394,000             70,000,000                                 -،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی%55سوسیس کوکتل پنیر آذربایجان شرقی4366

               32,891,800             29,000,000                                 -،تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز،توژی %80سوسیس هات داگ آذربایجان شرقی4367

                10,094,400               8,900,000                                 -،تولیدی فرآورده های پروتئینی نیکان گوشت فارس،ساالمون%60همبر آذربایجان شرقی4368

               61,303,500            54,050,000                                 -0شنیتسل هر کیلو،نسیم احمر،آذربایجان شرقی4369

               52,218,600            46,040,000                                 -نادو کوچک جدید،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزآذربایجان شرقی4370

              39,273,900          34,627,000                                 - ،داداش برادر ،آیدینAidin shopدراژه شکالتی مغز برنجکی کاکائویی آذربایجان شرقی4371

             23,387,200            20,620,000                                 -،داداش برادر ،آیدینAidin shopدراژه شکالتی مغز برنجکی آذربایجان شرقی4372

               15,731,400           13,870,000                                 -  رنگی،داداش برادر ،آیدینAidin shopدراژه شکالتی مغز برنجکی آذربایجان شرقی4373

              13,525,300             11,925,000                                 -درجه بندی وبسته بندی زعفران،پیروز باالوی،باالویآذربایجان شرقی4374

               23,682,100            20,880,000                                 -بسته بندی قند و شکر،مهدی سالمی،مرصاد/ بسته بندی مواد غذایی به جز سرگل و گل زعفرانآذربایجان شرقی4375

               28,252,900             24,910,000                                 -بسته بندی قند و شکر، بسته بندی مواد غذایی به جز سرگل و گل زعفران،محمد ناصری،ورچینآذربایجان شرقی4376

               28,252,900             24,910,000                                 -تخمه کدو فرآوری شده،مهدی بنکداری،بنکداری/ تخمه آفتابگردان/ بسته بندی خرما/ بسته بندی برنج/ اناع ادویه/ بسته بندی خشکبارآذربایجان شرقی4377
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               29,035,500            25,600,000                                 -0کالباس مارتادال،نسیم احمر،آذربایجان شرقی4378

               27,912,700            24,610,000                                 - عددی،فرآورده های غذائی توژی شیراز ،توژی 5 همبرگر مخصوص آذربایجان شرقی4379

              25,723,700           22,680,000                                 - عددی،فرآورده های غذائی توژی شیراز ،توژی 5 مرغ برگر آذربایجان شرقی4380

             27,674,500            24,400,000                                 -0سوسیس آلمانی،نسیم احمر،آذربایجان شرقی4381

               25,236,000            22,250,000                                 - دراژه شکالتی شاپ آجیلی،داداش برادر ،آیدینآذربایجان شرقی4382

               80,371,700           70,862,000                                 - گرمی،صنایع غذائی شهدریزرفسنجان، محصوالت ظریف خبازی ازانواع شیرینی 400کلمپه جعبه هدیه آذربایجان شرقی4383

               80,371,700           70,862,000                                 -0،فریدولین،SWT50آذربایجان شرقی4384

               61,228,800          53,984,100                                 -0،فریدولین،SWT68آذربایجان شرقی4385

               79,270,400            69,891,000                                 -0،فریدولین،SWT35آذربایجان شرقی4386

                19,508,200             17,200,000                                 -0 لیتری،پاک فام جم،20مایع دستشویی آذربایجان شرقی4387

             48,657,200            42,900,000                                 - بطری325اروم آدا ،اروم آدا،سس مایونز آذربایجان شرقی4388

              14,744,600             13,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بختیاری آذربایجان شرقی4389

                19,281,400             17,000,000                                 -900پگاه ،لبنیات پگاه،آب پرتقال پری پک آذربایجان شرقی4390

               34,026,000             30,000,000                                 -0سویا برگر بشتام،نسیم احمر،آذربایجان شرقی4391

                13,599,100              11,990,000                                 -ترشی هفت بیجار،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4392

               77,012,200            67,900,000                                 -ترشی بختیاری،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4393

              81,662,400             72,000,000                                 -ترشی غوره،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4394

             74,743,800            65,900,000                                 -ترشی چاقاله هلو،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4395

               97,881,500           86,300,000                                 -ترشی بنه کوهی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4396

             33,436,200            29,480,000                                 -ترشی گل کلم زرد،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4397

            158,788,000           140,000,000                                 -شور گل کلم سفید،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4398

             140,640,800           124,000,000                                 -شور گل کلم نعناع،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4399

                81,549,000             71,900,000                                 -ترشی چاقاله انبه اسالیس،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4400

               18,714,300             16,500,000                                 -ترشی جهرمی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4401

                17,013,000             15,000,000                                 -،مانشو(مانشو) لیتری،رادین شوینده عادل4 مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4402

               82,229,500            72,500,000                                 -0 لیتری ،سپید سازان پدیده شیمی فارس،4مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4403

              82,796,600            73,000,000                                 -0لیتری،پایا گیلدا آسیا،4مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4404

                28,922,100            25,500,000                                 -مایع ظرفشویی چهار لیتری ،تولیدی بهداشتی پاک سایه شیرازبوژان،بوژانآذربایجان شرقی4405

               21,946,800            19,350,000                                 -0محصوالت شوینده،پاکیزه گهر سپید ،آذربایجان شرقی4406
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              22,457,200             19,800,000                                 -،مانشو(مانشو)محصوالت شوینده،رادین شوینده عادلآذربایجان شرقی4407

              15,538,500            13,700,000                                 -0محصوالت شوینده،ستاره مصباح آذین،آذربایجان شرقی4408

               20,642,400             18,200,000                                 -،پیمان(برند پیمان )محصوالت شوینده،شیمی پارسیان مرودشتآذربایجان شرقی4409

           146,878,900          129,500,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهE.O گرمی تون با درب120کنسرو  آذربایجان شرقی4410

                19,406,200             17,110,000                                 - گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی مخلوط با تزیین میوه آذربایجان شرقی4411

               20,823,900           18,360,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شورمخلوط با تزیین میوه آذربایجان شرقی4412

               20,823,900           18,360,000                                 -ترشی بندری حبه ای،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4413

                29,818,100            26,290,000                                 -شور آذری،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4414

               39,220,600          34,580,000                                 -ترشی مخلوط سنتی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4415

               47,954,000           42,280,000                                 -بیسکویت شکالتی انگشتی ساسبو،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4416

               62,891,400           55,450,000                                 -والس رنگی بزرگ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4417

               71,772,200           63,280,000                                 -والس شکالتی رویال،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4418

              73,927,700         65,180,476                                 -والس شکالتی حلقه ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4419

               82,411,800          72,660,691                                 -تافی مغزدار بسته ای،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4420

             131,068,500        115,560,316                                 -بیسکویت حلقه ای کنجدی  چاوان،داداش برادر ،آیدینآذربایجان شرقی4421

             109,935,600         96,927,885                                 -ویفر لوله ای نازرول هربسته ،کیک و کلوچه ایران،ناز رولآذربایجان شرقی4422

             124,971,400        110,184,649                                 -کوکی هربسته،کیک و کلوچه ایران،نوش نازآذربایجان شرقی4423

                95,811,500          84,475,000                                 -0بستنی حصیری هر عدد،عزیز نورعلی،آذربایجان شرقی4424

              94,473,200           83,295,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی سنتی آذربایجان شرقی4425

                 89,012,000          78,480,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی گیالنی آذربایجان شرقی4426

                91,870,200             81,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور فلفلی آذربایجان شرقی4427

              30,623,400             27,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور باباطاهر آذربایجان شرقی4428

              30,623,400             27,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی مخلوط جهرمی آذربایجان شرقی4429

               14,177,500             12,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بندری حبه ای آذربایجان شرقی4430

              82,796,600            73,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور مخلوط محک آذربایجان شرقی4431

                  1,379,500                1,090,000 ترشی کامکوات،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4432

               22,684,000              20,000,000                                 -ترشی آلبالو،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4433

              24,952,400             22,000,000                                 -0لیتری سفید کننده،احمدرضا نادری،4آذربایجان شرقی4434

              15,878,800             14,000,000                                 -،سهامی(برند سهامی) لیتری،پیمان سهامی4سفید کننده آذربایجان شرقی4435
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               20,415,600             18,000,000                                 -،پورا.(پورا) لیتری ،رضا واعظ زاده4سفید کننده آذربایجان شرقی4436

               29,489,200             26,000,000                                 -،سمپاک(سمپاک) لیتری ،عرفان شیمی ساعی فارس4سفید کننده آذربایجان شرقی4437

                2,835,500               2,500,000                                 -سفید کننده چهار لیتری ،تولیدی بهداشتی پاک سایه شیرازبوژان،بوژانآذربایجان شرقی4438

               16,445,900             14,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی غوره آذربایجان شرقی4439

               29,489,200             26,000,000                                 -،شرکت نگین آریا زرین سپهر،پادمهر (گرمی800 )عدس آذربایجان شرقی4440

              31,757,600             28,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی لیموترش اسالیس آذربایجان شرقی4441

               16,559,300             14,600,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بامیه آذربایجان شرقی4442

               14,177,500             12,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی سس گوجه تند آذربایجان شرقی4443

               16,559,300             14,600,000                                 -کوکی رویال طالیی دورنگ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4444

             46,842,500            41,300,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200بختیاری سس گوجه ای تند آذربایجان شرقی4445

              36,974,900            32,600,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200سس گوجه ای هفت بیجار آذربایجان شرقی4446

               30,056,300            26,500,000                                 -0 لیتری،پاک فام جم،10مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4447

             26,653,700            23,500,000                                 -0 لیتری،فارکو شیمی ،3/75مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4448

            154,024,400         135,800,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی فلفل پرورده آذربایجان شرقی4449

            156,292,800         137,800,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی فلفل سبز سوزنی آذربایجان شرقی4450

             101,397,500            89,400,000                                 -ترشی لیته سبز،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4451

             103,665,900             91,400,000                                 -ترشی میرزا بادمجان،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4452

               96,974,100            85,500,000                                 -ترشی پیاز،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4453

              115,121,300           101,500,000                                 -ترشی بادمجان سنتی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4454

               99,242,500            87,500,000                                 -0 لیتری ،فارکو شیمی ،1مایع ظرفشویی آذربایجان شرقی4455

            117,389,700          103,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی سس گوجه ای آذربایجان شرقی4456

                99,809,600            88,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی لیته هندی آذربایجان شرقی4457

             117,956,800           104,000,000                                 - سی سی،آرپانوش،ایستک330ماالشعیر قوطی آذربایجان شرقی4458

            105,367,200             92,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200  15-27زستون شور آذربایجان شرقی4459

              115,121,300           101,500,000                                 -۱۱۲،۰ عددی،فرآورده های گوشتی براسان 5همبر گر ممتاز بسته آذربایجان شرقی4460

            107,635,600             94,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی مخلوط آذربایجان شرقی4461

            117,389,700          103,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور مخلوط ساده آذربایجان شرقی4462

               75,991,400            67,000,000                                 -ترشی بامیه،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4463

             106,614,800             94,000,000                                 -ترشی لیموترش اسالیس،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4464
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             119,317,800           105,200,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی فلفل قرمز سوزنی آذربایجان شرقی4465

            108,883,200             96,000,000                                 -اسالیس،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت- ترشی سیب درختی آذربایجان شرقی4466

             121,586,200           107,200,000                                 - میلی لیتری750تست،پاک حیات،پاک کننده توالت آذربایجان شرقی4467

             109,450,300            96,500,000                                 - میلی لیتری750نروس،پاک حیات،پاک کننده توالت آذربایجان شرقی4468

            122,153,300          107,700,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200زیتون شور اسالیس آذربایجان شرقی4469

               109,904,000             96,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی سیر قرمز گل پنجه ای آذربایجان شرقی4470

            172,398,400           152,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی سیر سفید آذربایجان شرقی4471

             112,172,400             98,900,000                                 -فیلتر هوا پراید انژکتوری،سید حمید بکایی،پاکسازآذربایجان شرقی4472

           174,666,800          154,000,000                                 -ترشی مخلوط فلفلی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4473

               109,904,000             96,900,000                                 -زیتون بی هسته ،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4474

             119,317,800           105,200,000                                 -،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت29-15زیتون شور آذربایجان شرقی4475

             112,172,400             98,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی کرفس و لیمو آذربایجان شرقی4476

             121,586,200           107,200,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی مخلوط فلفلی آذربایجان شرقی4477

            83,363,700           73,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بندری آذربایجان شرقی4478

             86,766,300            76,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی پیاز آذربایجان شرقی4479

              85,632,100            75,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بادمجان سنتی آذربایجان شرقی4480

               96,293,600            84,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی میرزا بادمجان آذربایجان شرقی4481

               98,562,000            86,900,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی چاقاله هلو آذربایجان شرقی4482

              112,512,600             99,200,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی پیاز کاراملی آذربایجان شرقی4483

            132,134,300           116,500,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200سیر عسلی آذربایجان شرقی4484

             129,865,900          114,500,000                                 - لیتری4نروس،پاک حیات،پاک کننده توالت آذربایجان شرقی4485

             63,855,500            56,300,000                                 -ترشی لوبیا سبز،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4486

             43,326,400            38,200,000                                 -0صابون برگردان درجه یک،مهدی کوثری،آذربایجان شرقی4487

             53,647,700           47,300,000                                 -گوشت ممتاز ،پارسا گل گشت،پارسا% 70هات داگ آذربایجان شرقی4488

               24,022,400             21,180,000                                 -خیارشور اسالیس،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4489

                21,186,900            18,680,000                                 -پشمک دوسر پیچ ،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4490

             43,326,400            38,200,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200  15-29زیتون شور آذربایجان شرقی4491

             53,647,700           47,300,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200زیتون شور بی هسنه آذربایجان شرقی4492

                  1,361,700               1,147,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200زیتون عسلی آذربایجان شرقی4493
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                      585,100                  480,000                                 -،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت27-15زیتون شور آذربایجان شرقی4494

                      152,400                   125,000                                 -بیسکویت پتی بور طرح ماهی و الفبا،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4495

                12,202,200              10,010,000                                 -کیک روغنی چاشت،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4496

                13,311,500             10,920,000                                 -کیک روغنی  چاشت کشمشی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4497

              14,642,600             12,012,000                                 -کیک روغنی دورنگ واندستار،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنآذربایجان شرقی4498

               16,417,500           13,468,000                                 -ترشی هفت بیجار سس گوجه ای،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4499

                13,311,500             10,920,000                                 -ترشی هفت بیجار فلفلی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4500

                15,530,100            12,740,000                                 -ترشی مخلوط با تزیین میوه،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان شرقی4501

                  5,014,700           4,223,937                                 -شور مخلوط با تزیین میوه،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4502

                 4,549,400           3,832,078                                 -ترشی بندری،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4503

                  2,650,200           2,232,328                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی لیته آذربایجان غربی4504

                 2,666,800           2,246,328                                 -0برگ دوال ،محمدحسن معدلی،150 آذربایجان غربی4505

                 2,486,600             2,094,517                                 -ترشی مخلوط،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4506

                 3,285,200            2,767,182                                 -شور مخلوط،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4507

                  3,061,600           2,578,872                                 -ترشی کرفس و لیمو،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4508

                 2,330,500             1,963,049                                 -ترشی مخلوط با سس انار،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4509

                 2,085,400           1,756,563                                 -اسالیس،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت- ترشی پرتقال آذربایجان غربی4510

                  1,866,100             1,571,871                                 -ترشی آلوچه،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4511

                 2,665,300              2,245,000                                 -ترشی آلوئه ورا،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4512

                  2,206,900            1,858,948                                 -ترشی کرفس کوهی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4513

                10,669,200           8,986,883                                 -ترشی سیر قرمز پنجه ای،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4514

                 9,754,700            8,216,596                                 -ترشی سیر سفید،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4515

                      680,200                572,984                                 -ترشی سس گوجه ای،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4516

                 2,253,600             1,898,215                                 -ترشی لیته هندی،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4517

              14,033,700          11,820,858                                 -ترشی فلفل سبز،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4518

               13,097,800          11,032,523                                 -ترشی فلفل پرورده،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتآذربایجان غربی4519

                12,184,200          10,262,988                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ ) گرمی450لوبیا سفید آذربایجان غربی4520

               15,717,800          13,239,361                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%70کالباس خشک پرسی آذربایجان غربی4521

              18,243,800          15,367,115                                 -0،تکنوصنعت،SWT37آذربایجان غربی4522
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               12,781,400          10,766,046                                 -0،تکنوصنعت،SWT36آذربایجان غربی4523

                11,352,200            9,562,187                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی محک آذربایجان غربی4524

                 5,560,300            4,683,510                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور آذری آذربایجان غربی4525

                 7,032,200           5,923,373                                 -0لیتری جرم گیر،احمدرضا نادری،4آذربایجان غربی4526

                12,195,600          10,272,577                                 -،سهامی(برند سهامی) لیتری،پیمان سهامی4جرم گیر آذربایجان غربی4527

                11,198,800            9,432,965                                 -،پورا.(پورا) لیتری ،رضا واعظ زاده4جرم گیر آذربایجان غربی4528

                11,820,200           9,956,374                                 -،سمپاک(سمپاک) لیتری ،عرفان شیمی ساعی فارس4جرم گیر آذربایجان غربی4529

                 11,103,000            9,352,260                                 -جرم گیر چهار لیتری ،تولیدی بهداشتی پاک سایه شیرازبوژان،بوژانآذربایجان غربی4530

                 5,436,900            4,579,608                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%90ژامبون گوشت آذربایجان غربی4531

                10,386,000          8,748,286                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%90ژامبون مرغ تنوری آذربایجان غربی4532

             117,805,600          101,034,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی بنه کوهی تهران4533

               12,449,200          10,676,812                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200ترشی گل کلم زرد تهران4534

               111,151,600             98,000,000                                 -گرم،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنت1200شور گل کلم سفید تهران4535

            115,688,400           102,000,000                                 -ترشی بختیاری سس گوجه تند،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتتهران4536

              80,724,400           71,173,000                                 -ترشی سس گوجه تند،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتتهران4537

               90,736,000             80,000,000                                 -ترشی گردو،شرکت سنت سپهر سپاهان،سنتتهران4538

               89,135,600          78,589,000                                 - گرمی1000تست،پاک حیات،مایع سفید کننده تهران4539

             86,448,700           76,220,000                                 - گرمی1000نروس،پاک حیات،مایع سفید کننده تهران4540

              82,827,200           73,027,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%70ژامبون قارچ و گوشت کرات تهران4541

              53,307,400            47,000,000                                 -مین بوس،سید حمید بکایی،پاکساز- فیلتر گازوئیل خاور تهران4542

               97,768,000            86,200,000                                 -ویفر ساده با روکش شکالتی سفید،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،شیرین وطنتهران4543

            136,485,100         120,336,000                                 -کیک روغنی مستطیلی،شرکت تولیدی بازرگانی شیرین وطن،نیلی توتهران4544

             152,800,700         134,721,100                                 -0فیلتر هوای کابین خودرو،تعاونی اترک فیلتر خراسان شمالی،تهران4545

              50,687,400           44,690,000                                 -تن،سید حمید بکایی،پاکساز10فیلتر روغن بنز تهران4546

            144,408,900       127,322,222                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم2000سس مایونز کم چرب تهران4547

                  1,165,700                956,253                                 -،سید حمید بکایی،پاکساز206فیلتر هوا پژو تهران4548

                  3,146,100              2,650,000                                 -۱۱۲،۰کالباس لیونر کیلو گرم،فرآورده های گوشتی براسان تهران4549

                            5,000                       3,950                                 -۱۱۲،۰کالباس خشک کیلو گرم،فرآورده های گوشتی براسان تهران4550

                            5,000                       3,950                                 -فیلتر هوا نیسان سایپا،سید حمید بکایی،پاکسازتهران4551
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                 1,442,600                1,150,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کوکتل ممتاز تهران4552

                  2,257,900                1,800,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس مرغ تهران4553

                 2,508,800                2,000,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس پپرونی تهران4554

                 2,508,800                2,000,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس خشک تهران4555

                  2,257,900                1,800,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کالباس مرغ تنوری تهران4556

                 2,508,800                2,000,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70ژامبون قالبی تهران4557

                 2,508,800                2,000,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کالباس مرغ تهران4558

                 8,933,200            7,589,820                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کراکف پنیر تهران4559

            118,435,400         104,422,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70هات داگ ممتاز تهران4560

               15,708,300          13,346,015                                 -خانواده ،پارسا گل گشت،پارسا%60کالباس خشک تهران4561

              19,635,300          16,682,519                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس قارچ و مرغ خانواده تهران4562

                      316,400                   250,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس خشک پرسی پسته دار ایتالیایی تهران4563

                      893,000                 732,600                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %90ژامبون مرغ تهران4564

                      724,100                  594,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا (کرات)% 60کالباس قارچ و گوشت تهران4565

                      282,500                 223,200                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس خشک اسموکی تهران4566

                     528,500                  417,600                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس مرغ تنوری تهران4567

                   1,450,900             1,146,426                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس خشک پرسی پسته دار تهران4568

                  3,202,100              2,530,111                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کالباس ساالمی تهران4569

                  2,145,500              1,695,220                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %90ژامبون مرغ تنوری تهران4570

                   3,091,100            2,442,413                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70گوشت تنوری تهران4571

                 2,652,800              2,096,098                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %80ژامبون قالبی تهران4572

                   1,904,800              1,505,089                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس خشک خانواده تهران4573

                   2,097,100              1,657,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %60کالباس قارچ و مرغ تهران4574

                 2,314,800               1,829,000                                 -ماسل- ،تعاونی شکوه طعام قم،طوطیا %70کالباس خشک ممتاز تهران4575

                 2,361,600              1,866,000                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ ) گرمی900لوبیا سفید تهران4576

                 2,361,600              1,866,000                                 -تن،سید حمید بکایی،پاکساز10فیلتر گازوئیل فیبری تهران4577

                 2,851,400             2,253,000                                 -گوشت پنیری ،پارسا گل گشت،پارسا%70کراکف تهران4578

                 2,174,300              1,718,004                                 -سمند،سید حمید بکایی،پاکساز- فیلتر هوا پرشیا تهران4579

                 2,236,300                1,900,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%60کالباس مرغ چهارمحال و بختیاری4580
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                    2,000,900                1,700,000                                 -0،شرکت عالیس،250ccنوشابه شیشه چهارمحال و بختیاری4581

                  1,742,000               1,480,000                                 -0 لیتری،تولیدی شیمیایی پاک مهر ،3مایع دستشویی چهارمحال و بختیاری4582

                  2,766,000              2,350,000                                 - لیتری،تولیدی شیمیایی پاک مهر ،پدیده 3مایع ظرفشویی چهارمحال و بختیاری4583

                 3,048,400               2,590,000                                 - گرمی نانونیپ ،نانو پارت خزر،نانو نیپ500مایع دستشویی چهارمحال و بختیاری4584

                   1,789,000               1,520,000                                 -،شرکت شیالنه،شیالنهeasy open گرمی در روغن زیتون با درب180کنسرو تون چهارمحال و بختیاری4585

                  1,859,700               1,580,000                                 -0قو طی ،شرکت عالیس،cc 250ماءالشعیر  چهارمحال و بختیاری4586

                  1,377,100                1,170,000                                 - گرم،فرآورده های گوشتی شیراز،پونه1000  % 80کالباس ژامبون مرغ تنوری چهارمحال و بختیاری4587

                  9,298,300               7,900,000                                 -۱۱۲،۰گرم  ،فرآورده های گوشتی براسان 450فالفل چهارمحال و بختیاری4588

                      481,500                  395,000                                 -،شرکت بازرگانی خجسته ،خجسته (گرمی700 )لپه چهارمحال و بختیاری4589

                      481,500                  395,000                                 -آ ب ث،کندر،آ ب ثچهارمحال و بختیاری4590

                     633,900                   520,000                                 -گوشت مجاری ،پارسا گل گشت،پارسا% 80هات داگ چهارمحال و بختیاری4591

                       591,200                  485,000                                 - گرم کاله ،شرکت کوچین ،کاله 425سس مایونز چیلی چهارمحال و بختیاری4592

                       609,500                   500,000                                 - گرم،شرکت پاک شیمی اترک خراسان شمالی،سپیتا750مایع ظرف چهارمحال و بختیاری4593

                     694,800                  570,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا% 90ژامبون گوشت تنوری چهارمحال و بختیاری4594

                     788,700                  647,000                                 -پنیر ،پارسا گل گشت،پارسا% 70و هات داگ %70کوکتل چهارمحال و بختیاری4595

                   1,024,000                  840,000                                 -پسته دار ،پارسا گل گشت،پارسا% 60کالباس خشک پرسی چهارمحال و بختیاری4596

                      926,400                  760,000                                 -قالبی ،پارسا گل گشت،پارسا% 60کالباس خشک چهارمحال و بختیاری4597

                      926,400                  760,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%70کالباس پپرونی چهارمحال و بختیاری4598

                      207,200                   170,000                                 - گرمی1000تست،پاک حیات،مایع لباسشویی چهارمحال و بختیاری4599

                       219,400                   180,000                                 - گرمی1000نروس،پاک حیات،مایع لباسشویی چهارمحال و بختیاری4600

                      249,900                   205,000                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی450لوبیا چیتی چهارمحال و بختیاری4601

                      249,900                   205,000                                 - گرکی  ،گلستان،گلستان900عدس چهارمحال و بختیاری4602

                       38,300                     30,000                                 -هوم کر،کندر،هوم کرخراسان رضوی4603

                        25,500                      20,000                                 - سی سی،من،من385شیشه پاک کن باوالو خراسان رضوی4604

                        44,700                     35,000                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی450مخلوط نخود و لوبیا خراسان رضوی4605

                     288,500                   230,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%70ژامبون قارچ و مرغ خراسان رضوی4606

                        106,000                   84,470                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی450لوبیا قرمزخراسان رضوی4607

                       131,900                   105,180                                 - لیتری،من،من1نرم کننده حوله و لباس خراسان رضوی4608

                        111,400                   88,830                                 - تایی زرد،من،من9نرم کننده خراسان رضوی4609
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                        110,800                   88,300                                 - تایی آبی،من،من9نرم کننده خراسان رضوی4610

                      131,300                  104,640                                 - تایی صورتی،من،من9نرم کننده خراسان رضوی4611

                        88,900                    70,850                                 - تایی زرد،من،من12نرم کننده خراسان رضوی4612

                       179,100                  142,790                                 - تایی آبی،من،من12نرم کننده خراسان رضوی4613

                       123,100                     98,100                                 - تایی صورتی،من،من12نرم کننده خراسان رضوی4614

                   SENSITIVE -                                 992,990                   1,210,500 عددی 60وت وایپ،پارس حیات،دستمال مرطوب خراسان رضوی4615

                   1,210,500                   992,990                                 -پرژک،شکوفا بهداشت آرین،پرژکخراسان رضوی4616

                       701,600                575,520                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%90ژامبون مرغ خراسان رضوی4617

                     382,700                 313,920                                 -0 سه رنگ،شیمی قهرمان،CC 300مایع دستشویی خراسان رضوی4618

                     765,300                627,840                                 -0 گرم،شیمی قهرمان،QQ400شامپو سر معمولی خراسان رضوی4619

                  1,166,600                  957,020                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین250شامپوروزانه  حاوی عصاره گیاهان الپ و سیستین خراسان رضوی4620

                      750,700                 615,850                                 -0نوار بهداشتی نرمال،نوا بهداشت،خراسان رضوی4621

                  2,561,800               2,101,520                                 - لیتری آبی،من،من1شیشه پاک کن خراسان رضوی4622

                      554,100                454,530                                 - لیتری نارنجی،من،من1شیشه پاک کن خراسان رضوی4623

                   1,118,800                 917,780                                 - لیتری بنفش،من،من1شیشه پاک کن خراسان رضوی4624

                     548,800                  450,170                                 - لیتری زرد،من،من1شیشه پاک کن خراسان رضوی4625

                   1,094,900                 898,160                                 - لیتری سبز،من،من1شیشه پاک کن خراسان رضوی4626

                      761,400                624,570                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ750مایع ظرفشویی خراسان رضوی4627

                      819,800                672,530                                 -گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر،نانو نیپ500اسپری پاک کننده سرویس بهداشتی خراسان رضوی4628

                      554,100                454,530                                 - سی سی،من،من385شیشه پاک کن بدون والو خراسان رضوی4629

                       441,100                 361,880                                 -۱۱۲،۰سوسیس  کوکتل کیلو گرم،فرآورده های گوشتی براسان خراسان رضوی4630

                       103,200                    83,000                                 -گوشت بلغاری ،پارسا گل گشت،پارسا% 70کوکتل خراسان رضوی4631

                       174,000                   140,000                                 - عددی،نوشین شیراز،نوشین5 % 30همبرگر مرغ خراسان رضوی4632

                       103,200                    83,000                                 -براق کننده شیرآالت نیم لیتری،من،منخراسان رضوی4633

                       123,100                      99,000                                 - میلی لیتر،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی شفاف با عصاره گل ابریشم و رونیکا خراسان رضوی4634

                       105,700                     85,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی شفاف با عصاره لیلیوم و ازالیا خراسان رضوی4635

                       174,000                   140,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی شفاف با عصاره زیتون و ازالیا خراسان رضوی4636

                      126,800                    102,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی شفاف با عصاره بابونه و رزینا خراسان رضوی4637

                         51,600                     41,500                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی شفاف با عصاره عناب و کاملیا خراسان رضوی4638
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                      198,400                  159,600                                 -مایع دستشویی کرمی با روغن ارگان و عصاره ابریشم،شرکت طبیعت زنده،درما کلینخراسان رضوی4639

                        42,300                    34,000                                 -مایع دستشویی کرمی با روغن مورینگا و عصاره ارنیکا،شرکت طبیعت زنده،درما کلینخراسان رضوی4640

                        75,300                     60,600                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی حاوی روغن اینکا اینچی و عصارهئ اکیناسیه و پرو پو لیم خراسان رضوی4641

                         81,900                     65,900                                 -شامپو ضد شوره،شرکت طبیعت زنده،سینرهخراسان رضوی4642

               30,717,800          26,098,405                                 -0 گرمی،پاکنام ،950جرمگیر سمنان4643

                13,311,000           11,309,266                                 -نوار بهداشتی هلیا ساده،پنبه شیراز،هلیاسمنان4644

           267,572,800      235,913,256                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری آبی،من،منسمنان4645

                          99,200                     77,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری نارنجی،من،منسمنان4646

                       150,700                   117,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری بنفش،من،منسمنان4647

                          99,200                     77,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری زرد،من،منسمنان4648

                      934,100                766,270                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری سبز،من،منسمنان4649

                      707,000                  580,000                                 -شیشه پاک کن پت بنفش،من،منسمنان4650

                   1,993,100              1,635,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری پت آبی،من،منسمنان4651

                5,473,300              4,490,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری پت سبز،من،منسمنان4652

                  3,921,300             3,303,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری پت زرد،من،منسمنان4653

                   1,999,200               1,640,000                                 -شیشه پاک کن نیم لیتری پت نارنجی،من،منسمنان4654

                   1,280,000                1,050,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی شفاف با عصاره گل ابریشموو رونیکا سمنان4655

                      155,400                   125,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی شفاف با عصاره  لیلیوم و ازالیا سیستان و بلوچستان4656

                        110,400                   88,840                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی شفافدبا عصاره بابونه و ورینا سیستان و بلوچستان4657

                     374,000                 300,840                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی شفاف با عصارهئعناب و کاملیا سیستان و بلوچستان4658

                      415,500                  350,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی صدفی با عصاره ویوال و الوندر قزوین4659

                      646,100                  530,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی صدفی با عصارهئارتویزیا و گوارا قزوین4660

                      670,500                   550,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی صدفی با عصاره مگنولیا و وایلد پام قزوین4661

                      780,200                  640,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی صدفی با عصاره برگاموت و وینکا قزوین4662

                    853,300                   700,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی با عصاره انجلیکا و لوتوس قزوین4663

                   1,926,000               1,580,000                                 -شامپو تثبیت کننده رنگ مو،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4664

                         90,700                   74,300                                 -شامپو مخصوص موی خشک،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4665

             135,990,600            119,900,000                                 -شامپو مخصوص موی چرب،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4666

           144,644,500         127,530,000                                 - عددی،نوشین شیراز،نوشین5گوشت  % 90همبرگر ویژه قزوین4667
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           232,420,300          204,920,000                                 -گرمی نانونیپ ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ2500مایع دستشویی قزوین4668

          243,546,800         214,730,000                                 -0 لیتری ،پاکنام ،1مایع ظرفشویی قزوین4669

                 1,584,700               1,300,000                                 - لیتری،من،من4شامپو فرش قزوین4670

              21,774,500             18,500,000                                 - لیتری،من،من4تمیزکننده قزوین4671

                        66,600                     55,000                                 -0مایع پاک کننده چند منظوره،پاکنام ،قزوین4672

                         87,100                     72,000                                 - گرم،نوشین شیراز،نوشین1000گوشت % 55سوسیس پنیر قزوین4673

                       701,800                  580,000                                 - گرمی،نوشین شیراز،نوشین1000سوسیس هات داگ گوشت پنیری قزوین4674

                  1,064,800                  880,000                                 -شامپو تقویت کننده مو،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4675

                  1,452,000                1,200,000                                 -شامپو تقویت مو مخصوص بانوان،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4676

                  1,573,000               1,300,000                                 -شامپو تقویت مو مخصوص اقایان،شرکت طبیعت زنده،سینرهقزوین4677

                 2,238,500               1,850,000                                 -شیشه پاک کن گالنی آبی،من،منقزوین4678

                 2,480,500               2,050,000                                 -شیشه پاک کن گالنی نارنجی،من،منقزوین4679

                 2,988,700              2,470,000                                 -شیشه پاک کن گالنی بنفش،من،منقزوین4680

                   1,089,000                    900,000                                 -شیشه پاک کن گالنی زرد،من،منقزوین4681

                  2,178,000                1,800,000                                 -شیشه پاک کن گالنی سبز،من،منقزوین4682

                     734,000                  580,000                                 -0مایع دستشویی یک لیتری،شیمی قهرمان،قزوین4683

                     327,200                 258,500                                 -0 لیتری،شیمی قهرمان،2/5مایع دستشویی قم4684

                     348,000                  275,000                                 -0نوار بهداشتی لیدانه،نوا بهداشت،قم4685

                     389,800                  308,000                                 -شامپو پروتئینه جوانه گندم ،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4686

                      411,300                  325,000                                 -شامپ حجم دهنده مو،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4687

                     584,700                  462,000                                 -شامپو مخصوص موهای چرب حاوی عصاره عصاره گیاهان ژاپنی  سیستین،شرکت طبیعت زنده،در ما کلینقم4688

                       710,000                   561,000                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500ص موهای خشک حاوی عصاره گیاهان هندی و سیستین .شامپو مخصقم4689

                      536,000                 423,500                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500شامپو تثبیت کنننده رنگ مو حاوی روغن گیاهان برزیلی و سیستین قم4690

                       501,200                  396,000                                 - لیتری،من،من20شامپو فرش قم4691

                      640,400                   506,000                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ2500مایع لباس قم4692

                       904,900                   715,000                                 - گرم،نوشین شیراز،نوشین1000% 55سوسیس هات داگ مرغ قم4693

                     668,200                  528,000                                 -0 لیتری،پاکنام ،4سفید کننده قم4694

                      863,100                  682,000                                 -0 گرمی،پاکنام ،3750مایع ظرفشویی قم4695

                       870,100                 687,500                                 - سی سی،من،من500لکه بر فرش قم4696
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                       501,200                  396,000                                 -شامپو بدن مخصوص بانوان،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4697

                       515,100                  407,000                                 -شامپو بدن مخصوص اقایان،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4698

                     856,200                 676,500                                 -شامپو بدن مخصوص اقایان با عصاره جنسینگ،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4699

                   1,085,900                  858,000                                 -شامپو بدن مخصوص بانوان با عصاره مگنولیا،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4700

                   1,177,000                   930,000                                 -شامپو بدن مخصوص با عصاره ارگان،شرکت طبیعت زنده،سینرهقم4701

                   1,158,000                   915,000                                 - برگ اقتصادی،شرکت بهشت ریواس،مهشاد200دستمال کاغذی قم4702

                   1,031,500                   815,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی صدفی با عصاره المیناریا و ویتکس قم4703

                      841,600                  665,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی صدفی با عصاره ویوال و الوندا قم4704

                      569,500                  450,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی صدفی با عصاره ارنمیزیا و گراوا قم4705

                        43,500                     35,000                                 - میلی لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین500مایع دستشویی صدفی  با عصاره مگنولیا و وایلد پام کردستان 4706

                      124,300                    100,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین3/75مایع دستشویی صدفی با عصاره برگااموت و وینکا کردستان 4707

                      503,500                  405,000                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین3/75مایع دستشویی صدفی با عصاره انجلیکا و لوتوس کردستان 4708

               36,371,100            30,901,500                                 - آبی،من،من385شیشه پاک کن کردستان 4709

               32,098,900          27,271,800                                 - نارنجی،من،من385شیشه پاک کن کردستان 4710

              34,927,800          29,675,250                                 - بنفش،من،من385شیشه پاک کن کردستان 4711

               82,581,100            72,810,000                                 - زرد،من،من385شیشه پاک کن کردستان 4712

             109,781,500           96,792,000                                 - سبز،من،من385شیشه پاک کن کردستان 4713

               40,264,100            35,500,000                                 - سی سی آبی،من،من750شیشه پاک کن پلی اتیلن کردستان 4714

              39,254,700           34,610,000                                 - سی سی نارنجی،من،من750شیشه پاک کن پلی اتیلن کردستان 4715

                      914,300                  750,000                                 - سی سی بنفش،من،من750شیشه پاک کن پلی اتیلن کردستان 4716

                      914,300                  750,000                                 - سی سی زرد،من،من750شیشه پاک کن پلی اتیلن کردستان 4717

                      158,500                   130,000                                 - سی سی سبز،من،من750شیشه پاک کن پلی اتیلن کردستان 4718

                     243,800                    200,000                                 - سبز،من،من750شیشه پاک کن پت کردستان 4719

               46,502,200             41,000,000                                 - آبی،من،من750شیشه پاک کن پت کردستان 4720

                     663,400               533,586                                 - زرد،من،من750شیشه پاک کن پت کردستان 4721

             57,844,200             51,000,000                                 - بنفش،من،من750شیشه پاک کن پت کردستان 4722

                      799,200               642,836                                 - نارنجی،من،من750شیشه پاک کن پت کردستان 4723

              57,277,100             50,500,000                                 -0گرم،شیمی قهرمان،400شامپو ویتامینه کردستان 4724

                     578,500                465,304                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ4000سفید کننده کردستان 4725
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               79,394,000             70,000,000                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ4000تمیز کننده کردستان 4726

                      417,200                335,570                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ1000مایع لباسشویی کودک کردستان 4727

                90,168,900            79,500,000                                 -0 گرمی ،پاکنام ،2000مایع دستشویی کردستان 4728

                     663,400               533,586                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500گیالس ,شامپو بدن خوشبو کننده و ضد تعریق مخصوص بانوان با عصاره شکوفهکردستان 4729

          133,835,600           118,000,000                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500شامپو بدن خوشبو کنننده و ضد تعریق مخصوص اقایان با عصاره شکوفه سیب کردستان 4730

                     765,200                615,523                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500شامپو بدن مطوب و نرم کنننده  با عصاره شکوفه بهار نارنج کردستان 4731

             158,220,900          139,500,000                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500شامپو بدن مرطوب و نرم کنننده با عصاره شکوفه هلو کردستان 4732

                     527,500               424,336                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ ) گرمی900لوبیا چیتی کردستان 4733

             161,056,400           142,000,000                                 -مایع دستشویی کرمی با روغن ارگان و عصاره ابریشم،شرکت طبیعت زنده،درما کلینکردستان 4734

                     634,500                  510,416                                 - لیتری،شرکت طبیعت زنده،درما کلین2مایع دستشویی با روغن مورنیگا و عصاره ارنیکا کردستان 4735

           166,727,400          147,000,000                                 -گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر،نانو نیپ2500مایع ظرفشویی کردستان 4736

                      644,100                  518,061                                 -0 لیتری ،شیمی قهرمان،2مایع ماشین لباسشویی کردستان 4737

          273,342,200           241,000,000                                 -برگ دوال ،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعنا150 کردستان 4738

                      713,100                573,606                                 -پوشک بچه،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعناکردستان 4739

            275,610,600         243,000,000                                 -شامپو بدن خوشبو کنننده و ضد تعریق با عصاره  شکوفه گیالس،شرکت طبیعت زنده،در ما کلینکردستان 4740

             396,970,000          350,000,000                                 -شامپو بدن خوشبو کننده  و ضد تعریق مخصوص اقایان  با عصاره شکوفه سیب،شرکت طبیعت زنده،در ما کلینکردستان 4741

                      914,300                  750,000                                 -شامپو بدن مرطوب کنننده با عصاره بهار نارنج ،شرکت طبیعت زنده،در ما کلینکردستان 4742

                      914,300                  750,000                                 -شامپو بدن مرطوبب کنننده با عصاره  شکوفه هلو،شرکت طبیعت زنده،در ما کلینکردستان 4743

                       146,000                  117,418                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین300شامپو بدن مرطوب و نرم کننده حاوی عصاره اکپناسه پروپولیس کردستان 4744

                      250,600                 201,545                                 - گرمی نانونیپ ،نانو پارت خزر،نانو نیپ500فوم دستشویی کردستان 4745

                      175,400                   141,118                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ500مایع شیشه پاک کن کردستان 4746

                      216,400                 174,078                                 - سی سی،من،من750لکه بر فرش کردستان 4747

                       119,400                    96,047                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر،نانو نیپ1000مایع لباس کردستان 4748

                      141,300                  113,651                                 - میلی ،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین250شامپو مخصوص موهای چرب  حاوی عصاره  گیاهان ژاپنی کردستان 4749

                      241,300                 194,063                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین250شامپو مخصوص موهای خشک با عصاره گیاهان هندی و سیستین کردستان 4750

                       300,200                241,486                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین250شامپو تثبیت کننده رنگ مو حاوی روغن گیاهان برزیلی و سیستین کردستان 4751

                       204,100                  164,180                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(20gr)   ریچ3in1کافی میکس   کردستان 4752

                      164,700                132,485                                 - گرمی،صنایع سلولزی بهداشتی فارس رعنا،رعنا118دستمال توالت کردستان 4753

                      137,200                   110,391                                 - سیسی،من،من385براق کننده شیرآالت کردستان 4754
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                       185,000                 148,808                                 -0 گرمی ،پاکنام ،400مایع دستشویی کردستان 4755

                     789,700                635,202                                 - میلی،شرکت طبیعت زنده،در ما کلین500شامپو روزانه حاوی عصاره گیاهان الپ و سیستین کردستان 4756

                     332,500               267,465                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ1000جرم گیر کردستان 4757

                     556,400                447,551                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر،نانو نیپ1000سفید کننده کردستان 4758

                     262,300                  210,962                                 - گرمی نانونیپ،نانو پارت خزر،نانو نیپ1000تمیز کننده کردستان 4759

                       115,500                   92,933                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(جدید)کافی میکس بسته میکسکردستان 4760

                        211,000                 169,762                                 -0نوا بهداشتی بالدار بزرگ،نوا بهداشت،کردستان 4761

                        199,000                   160,109                                 - گرمی نانو نیپ،نانو پارت خزر ،نانو نیپ500اسپری لکه بر لباس کردستان 4762

                       167,100               134,447                                 -0 گرمی،پاکنام ،3750جرمگیر کردستان 4763

                      223,200                 179,571                                 -0 گرم ،شیمی قهرمان،300شامپو بدن زنانه و مردانه کردستان 4764

                      305,200                 245,491                                 -تمیزکننده یک لیتری،من،منکردستان 4765

                      194,500                 156,421                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ ) گرمی450لپه کردستان 4766

                       188,100                  151,320                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی900لپه کردستان 4767

                       200,800                  161,522                                 -0 لیتری،پاکنام ،720سفید کننده کردستان 4768

                      320,800                258,047                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(25gr)کاپوچینوکردستان 4769

                     677,900               545,287                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(20gr)  کالسیک3in1کافی میکس   کردستان 4770

                         96,200                  77,344                                 -تمیزکننده اسپری نیم لیتری،من،منکردستان 4771

                     288,700                 232,200                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(12gr)   رژیمی2in1کافی میکس   کردستان 4772

                       118,200                    95,085                                 - گرمی4000تست،پاک حیات،مایع سفید کننده کردستان 4773

                      135,600                  109,035                                 - گرمی4000نروس،پاک حیات،مایع سفید کننده کردستان 4774

                      169,300                 136,188                                 -0دوقلو رول،محمدحسن معدلی،کردستان 4775

                     303,300                243,932                                 - لیتری،من،من1شامپو فرش من کردستان 4776

                         41,800                    33,000                                 - برگ جعبه ای،شرکت بهشت ریواس،مهشاد200دستمال کاغذی کرمانشاه4777

                        49,400                     39,000                                 -دستمال کاغذی،پارس کرب،چشمککرمانشاه4778

                      253,100                    200,000                                 - برگ دوال،برگ حریر یزد،با کالس100دستمال کاغذی کرمانشاه4779

                      658,100                   520,000                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(20gr)  وانیل3in1کافی میکس   کرمانشاه4780

                     443,000                  350,000                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(20gr)  کارامل3in1کافی میکس   کرمانشاه4781

                       218,900                  173,000                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(20gr)  فندوق3in1کافی میکس   کرمانشاه4782

                      LOTION -                                 141,000                   178,400 عددی 70وت وایپ،پارس حیات،دستمال مرطوب کرمانشاه4783
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                     283,400                  223,900                                 -هوم کر،کندر،هوم کرکرمانشاه4784

                       200,600                  158,500                                 - میلی لیتری1000نروس،پاک حیات،مایع نرم کننده کرمانشاه4785

                     233,600                  184,600                                 - پوشک بچه هلیا سایز کوچک،پنبه شیراز،هلیاکرمانشاه4786

                     379,700                   300,000                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم1000سس مایونز کم چرب کرمانشاه4787

                       195,500                  154,500                                 - سی سی پرشین،من،من470براق کننده کرمانشاه4788

                      253,100                    200,000                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%70کاباس مرغ کرمانشاه4789

                      265,100                   209,500                                 -،سید حمید بکایی،پاکساز206فیلتر روغن پزو کرمانشاه4790

                         99,300                   78,480                                 -0،پوریا مصباحی،( لیتری4)مایع دستشوییکرمانشاه4791

                      LOTION -                                 98,100                     124,200 عددی 20وت وایپ،پارس حیات،دستمال مرطوب کرمانشاه4792

                      SENSITIVE -                                 183,120                  231,800 عددی 20وت وایپ،پارس حیات،دستمال مرطوب کرمانشاه4793

                      ISOTONIC -                                 183,120                  231,800 عددی 20وت وایپ،پارس حیات،دستمال مرطوب کرمانشاه4794

                      275,900                   218,000                                 - گرمی،گلستان،گلستان900نخود کرمانشاه4795

                     248,300                   196,200                                 -،صادراتی فرآورده های شرق میانه،کفکس(30gr)هات چاکلت کرمانشاه4796

                      331,100                  261,600                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350ماش کرمانشاه4797

                     358,700                 283,400                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی900لپه باقاال کرمانشاه4798

                     364,200                287,760                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ ) گرمی900ماش کرمانشاه4799

                      413,900                  327,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350نخود کرمانشاه4800

                     482,800                 381,500                                 -گوشت ویژه ،پارسا گل گشت،پارسا% 70کوکتل کرمانشاه4801

                     482,800                 381,500                                 - گرمی ،تیمن،تیما30شوید خشک  کرمانشاه4802

                     482,800                 381,500                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی900لوبیا قرمز کرمانشاه4803

                     455,200                 359,700                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی900مخلوط نخود و لوبیا کرمانشاه4804

                     482,800                 381,500                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی900دال عدس کرمانشاه4805

                      620,800                  490,500                                 -0،فومن شیمی،SL-20W50روغن موتور کرمانشاه4806

                      620,800                  490,500                                 - گرمی با درب معمولی،شرکت شیالنه،شیالنه180کنسرو تون کرمانشاه4807

                      620,800                  490,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350لوبیا چیتی کرمانشاه4808

                     689,800                  545,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350عدس محلی ریز کرمانشاه4809

                      620,800                  490,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350لپه کرمانشاه4810

                     827,700                  654,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700لپه کرمانشاه4811

                     827,700                  654,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350عدس ممتاز درشت کرمانشاه4812
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                     827,700                  654,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700ماش کرمانشاه4813

                     827,700                  654,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350لوبیا قرمز کرمانشاه4814

                     827,700                  654,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350دال عدس کرمانشاه4815

                     689,800                  545,000                                 -گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700نخود کرمانشاه4816

                     758,700                  599,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر350لوبیا سفید کرمانشاه4817

                     758,700                  599,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700لوبیا سفید کرمانشاه4818

                     758,700                  599,500                                 -،پارسا گل گشت،پارسا%80ژامبون گوشت کرمانشاه4819

                     758,700                  599,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700لوبیا قرمز کرمانشاه4820

                     758,700                  599,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700دال عدس کرمانشاه4821

                     758,700                  599,500                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700لوبیا چیتی کرمانشاه4822

                      965,700                 763,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700عدس ممتاز درشت کرمانشاه4823

                      965,700                 763,000                                 - گرمی،تغذیه سازان بکر طراوت،بکر700عدس محلی ریز کرمانشاه4824

                      965,700                 763,000                                 -0،شیمی سلولز اطلس شیراز،5 و 4، 3پوشک سایز کرمانشاه4825

                      965,700                 763,000                                 -میشکا،سید علی نوربخش،نوربخشکرمانشاه4826

                     896,700                  708,500                                 -ویفر،سید علی نوربخش،نوربخشکرمانشاه4827

                     896,700                  708,500                                 - لیتری  3تست،پاک حیات،مایع لباسشویی کرمانشاه4828

                     896,700                  708,500                                 - گرمی3000نروس،پاک حیات،مایع لباسشویی کرمانشاه4829

                     896,700                  708,500                                 -،گلستان،گلستان(استند آپ) گرمی450لپه باقاال کرمانشاه4830

                     896,700                  708,500                                 - گرمی ،تیمن،تیما20نعناع خشک  کرمانشاه4831

                     896,700                  708,500                                 - گرمی ،تیمن،تیما50اسپند  کرمانشاه4832

                   1,103,600                  872,000                                 -0انواع ماکارونی ،زر ماکارون،کرمانشاه4833

                   1,103,600                  872,000                                 -0،(نامی نو)گرمی،نورجم2000سس کچاپ معموای کرمانشاه4834

                   1,103,600                  872,000                                 -،سید حمید بکایی،پاکساز405فیلتر روغن پژو کرمانشاه4835

                  1,172,600                  926,500                                 -گرم900تهلیجان،شرکت آویشن،نخوددرشتکرمانشاه4836

                  1,172,600                  926,500                                 -۱۱۲،۰گرم ،فرآورده های گوشتی براسان 200کالباس لیونر وکیوم کرمانشاه4837

                  1,034,600                  817,500                                 -۱۱۲،۰ گرم،فرآورده های گوشتی براسان 200مرغ قارچ وکیوم کرمانشاه4838

                  1,034,600                  817,500                                 -گرد ،پارسا گل گشت،پارسا% 60کالباس خشک کرمانشاه4839

                  1,241,600                   981,000                                 -پرژک،شکوفا بهداشت آرین،پرژککرمانشاه4840

                   1,310,500              1,035,500                                 - گرمی4000نروس،پاک حیات،مایع ظرفشویی کرمانشاه4841
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                  1,379,500                1,090,000                                 -0،(نامی نو)گرمی،نورجم1000سس مایونز کرمانشاه4842

                       230,000                   185,000                                 - لیتری3.75تست،پاک حیات،مایع ظرفشویی کرمانشاه4843

                      180,300                   145,000                                 -۱۱۲،۰ عددی،فرآورده های گوشتی براسان 5کباب کوبیده بسته  کرمانشاه4844

                      180,300                   145,000                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم1000سس فرانسوی کرمانشاه4845

                        32,300                     26,000                                 -0،(نامی نو) گرمی ،نورجم2000سس مایونز کرمانشاه4846

                     248,600                    200,000                                 - لیتری،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشاد4جوهر نمککرمانشاه4847

                      304,600                  245,000                                 -0،(نامی نو) گرمی ،نورجم1200سس کچاپ تندکرمانشاه4848

                      435,100                  350,000                                 -0قند بسته بندی شده هر کیلو،سلیمان طیوری،کرمانشاه4849

                     236,300                   199,040                                 -0کنسرو خوراک بادمجان،شرکت ماهوند خراسان،کرمانشاه4850

                     332,400                   280,000                                 -202انواع ناگت،پاک تلیسه،کرمانشاه4851

                        190,000                   160,000                                 - سی سی500لوکساب،خوش نوشان مشرق زمین،آب معدنی کرمانشاه4852

                     313,400                  264,000                                 -،شرکت توسعه تجارت رایکا ایساتیس،سوروک(گرمی800 )نخود کرمانشاه4853

                      453,000                 381,600                                 -شنیسل پیتزایی،گوشتیران،گوشتیرانکرمانشاه4854

                      708,400                   550,000                                 -گرم100تهلیجان،شرکت آویشن،شویدکرمانشاه4855

                     837,200                   650,000                                 -0شامپو،حیات شیمی آروند،کرمانشاه4856

                     265,800                    210,000                                 - گرمی1000تست،پاک حیات،مایع ظرفشویی گلستان4857

                        101,800                     79,000                                 - گرمی1000نروس،پاک حیات،مایع ظرفشویی گلستان4858

                  5,049,300             4,289,992                                 -شکالت پذیرا فله پنجره دار،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزگیالن4859

                 3,256,200           2,766,537                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم2000سس فرانسوی گیالن4860

                     557,400                 440,400                                 -0برگ دوالیه،ساتین سالمت،150دستمال کاغذیگیالن4861

                     703,400                 555,800                                 -برگ دوال ،پنبه شیراز،گلبهار100 گیالن4862

                       691,100                  546,100                                 -دستمال کاغذی،پنبه شیراز،گلبهارگیالن4863

                     867,600                 685,500                                 - سی سی،ایرسا گیتی گسترش یزد،منشاد4000جرم گیر  گیالن4864

                     655,600                   518,000                                 -خانواده ،پارسا گل گشت،پارسا% 40مارتا دال گیالن4865

                  1,133,900                  895,900                                 -گوشت ممتاز ،پارسا گل گشت،پارسا% 40آلمانی گیالن4866

                     886,600                  700,500                                 - گرم400تهلیجان،شرکت آویشن،جو پرک گیالن4867

                      696,200                   550,100                                 -گرم800تهلیجان،شرکت آویشن،لوبیاچیتی گیالن4868

                   1,069,900                 845,400                                 -210اروم آدا ،اروم آدا ،سس مایونز یشه گیالن4869

                  1,135,700                 897,400                                 -0 گرمی خرسی،رامین گستر شرق،750مایع سفید کننده گیالن4870
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                  1,079,300                 852,800                                 -کلوچه سنتی ،محمد رضا عباسی روشن،شیرین جهانگیالن4871

                  1,024,300                  809,300                                 -کلوچه سوپر سنتی هرجفت ،کیک و کلوچه ایران،نوش نازگیالن4872

                   1,269,000               1,002,700                                 -گرمی،محمد سعید آیندی و محمد مهدی آیندی،آیندی50آویشن گیالن4873

                  1,240,700                  980,300                                 -گوشت ممتاز ،پارسا گل گشت،پارسا%55کوکتل گیالن4874

                  1,716,200              1,356,000                                 - سی سی،آرپانوش،ایستک320ماالشعیر شیشه گیالن4875

                  2,400,300              1,896,600                                 -0،یونیلیور ،Dove Conditioner  200 mlانواع شامپو و نرم کننده گیالن4876

                     853,800                 674,600                                 -،شرکت نگین آریا زرین سپهر،پادمهر (گرمی800 )نخود گیالن4877

                     825,400                  652,200                                 - گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 335سس خردل گیالن4878

                 2,249,400             1,777,300                                 -0،(نامی نو) گرمی،نورجم1200سس کچاپ معمولی گیالن4879

                  1,087,200                  859,000                                 -،نایس(نایس )برگ کوکتل،پرندیس 200دستمال کاغذی گیالن4880

                  1,058,800                 836,600                                 -گوشت هلندی ،پارسا گل گشت،پارسا% 55کوکتل گیالن4881

                 2,356,500              1,862,000                                 - گرم کاله،شرکت کوچین ،کاله 375سس باربکیو گیالن4882

                        501,000                395,850                                 -گرم800تهلیجان،شرکت آویشن،بلغورگندم گیالن4883

                      539,100                 425,950                                 -سوسیس کوکتل،فرآورده های گوشتی مشاهیر ،مشاهیرگیالن4884

                      539,100                 425,950                                 -فیلتر گازوئیل ولو،سید حمید بکایی،پاکسازگیالن4885

                      956,700                 755,950                                 -0، ساحل صید کنارک،( گرمی180ساده )انواع کنسرو ماهی با برند تحفه گیالن4886

                     674,700                 533,100                                 -،آبسان صنعت اصفهان،آبسانA50اجاق گاز فردار گیالن4887

                      880,700                  695,900                                 -،شرکت زمزم آذربایجان،زمزم ـ ارس284(ارس - زمزم  )نوشابه شیشه گردشی گیالن4888

                      880,200                  695,500                                 -کرمدار سیشل خانواده فندق ،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزگیالن4889

                      880,200                  695,500                                 -کرمدار سیشل خانواده کاکائو،شرکت صنعتی داداش برادر،شونیزگیالن4890

                      880,200                  695,500                                 -*ویفر  هرکیلو،مهدی رشنه،گیالن4891

                    1,109,600                876,720                                 -،گروه بازرگانی نیکخواه ،هلچین (گرمی800 )عدس گیالن4892

                    1,109,600                876,720                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند هلی قندانه گیالن4893

                  1,715,800             1,355,700                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند دارچین قندانه گیالن4894

                     963,700                761,488                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند لیمو قندانه گیالن4895

                   1,139,600                 900,456                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند گل رز قندانه گیالن4896

                  1,514,500              1,196,680                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند وانیل قندانه گیالن4897

                  1,372,900             1,084,760                                 -گرم750تهلیجان،شرکت آویشن،ماشگیالن4898

                       900,800                  711,720                                 -0فریزر صندوقی تک درب خانگی،محمدرضا رمضانی اعتدالی ،گیالن4899
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                      704,400                 556,600                                 -0فریزر صندوقی دو درب خانگی،محمدرضا رمضانی اعتدالی ،گیالن4900

                      441,400               348,772                                 -0،بلسون رازان تجارت،Bw35 مینی واش کهنه شور گیالن4901

                      579,100                 457,590                                 -0،بلسون رازان تجارت،Bw25 مینی واش کهنه شور گیالن4902

                     543,800                429,687                                 -0،بلسون رازان تجارت،Bw120لباسشویی نیمه اتوماتیک گیالن4903

                      579,100                 457,590                                 - گرمی،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه350قند ساده قندانه گیالن4904

                      650,600                 514,047                                 -کروسان مغزدار،شیبابا،شیباباگیالن4905

                      650,600                 514,047                                 -میلکی بان،شیبابا،شیباباگیالن4906

                      819,300               647,322                                 -رولر،شیبابا،شیباباگیالن4907

                       791,000                  625,000                                 -نوشابه اصل شیشه یکبار مصرف،خوشگوار،خوشگوارگیالن4908

                       971,100                 767,299                                 -،خوشگوار،خوشگوار250ccنوشابه گازدار فرشی دی شیشه گیالن4909

                       522,100                  412,500                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200آب انگور گیالن4910

                      524,000                 414,062                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهCAN میلی لیتر 240نکتار آناناس گیالن4911

                     934,400               738,282                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهCAN میلی 240نکتار پرتقال گیالن4912

                      420,200                332,031                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهCAN میلی لیتر 240نکتار انبه گیالن4913

                     563,600               445,313                                 -بابل ترابل،شیبابا،شیباباگیالن4914

                     642,700                 507,813                                 - عددی،شیبابا،شیبابا5کروسان ساده مولتی پک گیالن4915

                     642,700                 507,813                                 -0،بلسون رازان تجارت،Bw90 لباسشویی نیمه اتوماتیک گیالن4916

                   1,094,700                864,955                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهCAN میلی لیتر 240نکتار هلو گیالن4917

                6,648,300               5,600,000                                 -آب چند میوه یک لیتری کریستال،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهلرستان4918

               65,296,000             55,000,000                                 -0 سی سی،زرین جم مارینا،200نوشیدنی پرتقال لرستان4919

                         42,100                    33,000                                 -0 سی سی،زرین جم مارینا،200نوشیدنی سیب موزمازندران4920

                        25,500                      20,000                                 -،خوشگوار،خوشگوار280ccنوشابه خوشگوار شیشه یکبار مصرف مازندران4921

                     244,800                193,454                                 -آب سیب موز یک لیتری کریستال،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهمازندران4922

                         69,800                    55,150                                 -آبمیوه انبه یک لیتری کریستال،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهمازندران4923

                         69,800                    55,150                                 -0 لیتری،زرین جم مارینا،1نکتار آناناس مازندران4924

                         69,800                    55,150                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ300نکتار آلبالو پت مازندران4925

                       240,100                 193,154                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ750نکتار پرتقال پالپی پت مازندران4926

             114,599,600           101,040,000                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ750نکتار آلبالو پت مازندران4927

              148,410,100         130,850,000                                 - گرمی،شیبابا،شیبابا85مینی کروسان مازندران4928
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           155,385,400          137,000,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،pet 750نکتار آلبالو مازندران4929

                       141,700                    110,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،300نکتار آلبالو پت مازندران4930

                       141,700                    110,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،300نکتار پرتقال پالپ دار پت مازندران4931

                        86,300                     67,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،pet 750نکتار پرتقال پالپی مازندران4932

                        94,300                    73,200                                 -0 سی سی پت کرونس،عالیفرد،1300نوشیدنی آلبالو شریسا مازندران4933

                      131,400                    102,000                                 - گرمی فندقی کرمونا،شیبابا،شیبابا350شکالت صبحانه مازندران4934

                         14,400                      11,150                                 -آب آلبالو یک لیتری کریستال،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهمازندران4935

                       319,900                  255,000                                 -0 کیلویی،عالیفرد،13شربت آناناس مازندران4936

                     533,100                  425,000                                 -نوشابه گازدار فرشی دی یک لیتری میوه ای ،خوشگوار،خوشگوارمازندران4937

                     307,300                  245,000                                 -،خوشگوار،خوشگوار1500ccخوشگوار پت مازندران4938

                  1,229,300                   980,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000NFCآبمیوه سیب کلودی مازندران4939

                       160,600                   128,000                                 -0،عالیفرد،( عددی 6 ) سی سی 600شربت آلبالو مازندران4940

                  1,256,200             1,058,137                                 -0 سی سی،عالیفرد،600شربت آلبالو بطر مازندران4941

                  7,310,200             6,157,500                                 -0،عالیفرد،( عددی 6 ) سی سی 600شربت پرتقال مازندران4942

                     339,500                285,983                                 -0 سی سی،عالیفرد،600شربت پرتقال بطر مازندران4943

                6,336,800          5,337,638                                 -0،عالیفرد،( عددی 6 ) سی سی 600شربت لیمو  مازندران4944

                  7,196,600            6,061,785                                 -0 سی سی،عالیفرد،600شربت لیمو بطر مازندران4945

                 4,214,700             3,550,121                                 -0،عالیفرد،( عددی 6 ) سی سی 600شربت موهیتو  مازندران4946

                    1,159,000                 976,279                                 -0 سی سی،عالیفرد،600شربت موهیتو بطر مازندران4947

                3,764,400            3,170,789                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار پرتقال توسرخ پالپ دارمازندران4948

                 3,468,900             2,921,882                                 - گرمی قندانه،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه230قند گیاهی زعفران متاالیز مازندران4949

                 2,303,500              1,940,310                                 - تایی مولتی پک هفته،شیبابا،شیبابا7کروسان مازندران4950

                     639,600                 538,711                                 -0 سی سی شریسا،عالیفرد،1000نوشیدنی انبه مازندران4951

                   1,602,900             1,350,185                                 -0 سی سی شریسا،عالیفرد،1000نوشیدنی آناناس مازندران4952

                     445,200                375,013                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی مالت سیاه گازدار مازندران4953

                 1,973,800           1,662,533                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی مالت گازدار استوایی مازندران4954

                     565,200                476,098                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی مالت گازدار انار مازندران4955

                  1,780,500             1,499,708                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی مالت گازدار آناناس مازندران4956

                  1,450,500              1,221,760                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی مالت گازدار سیب مازندران4957
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                     396,500               333,954                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی مالت گازدار کالسیک مازندران4958

                   1,901,300              1,601,540                                 -0،عالیفرد،petسی سی 1000نوشیدنی مالت گازدار لیمو مازندران4959

                  1,303,400             1,097,895                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی مالت گازدار هلو مازندران4960

                     364,400                  306,900                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی مالت مکزیکی گازدار مازندران4961

                  1,256,200             1,058,137                                 -0 کیلویی،عالیفرد،3شربت آلبالومازندران4962

           139,684,500       117,658,804                                 -0 کیلویی،عالیفرد،3شربت پرتقال مازندران4963

                13,550,000           11,413,441                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200نکتار هلو مازندران4964

             121,429,500       102,282,232                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAFسی سی 200نکتار آناناس مازندران4965

               11,778,700             9,921,376                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200آبمیوه انبه مازندران4966

               79,578,000          67,030,008                                 -،شرکت کشت و صنعت تکدانه،تکدانهLEAF سی سی 200آبمیوه سیب و موز مازندران4967

                  7,946,000            6,693,084                                 - عددی،داداش برادر ،آیدین12بیسکویت مغزدارکوت لوفندقیمازندران4968

               71,965,500         60,617,855                                 -،عالی فرد،سن ایچ1000ccآب پرتقال مازندران4969

                  7,196,600            6,061,785                                 -آبمیوه ا لیتری سیب،فروت لند میهن،فروت لند میهنمازندران4970

               65,061,300         54,802,304                                 - لیتری مخلوط میوه ها،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4971

                  6,506,100            5,480,230                                 - لیتری هلو،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4972

             63,368,400        53,376,381                                 - لیتری زردآلو،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4973

                6,336,800          5,337,638                                 - لیتری گالبی،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4974

              61,467,400         51,775,088                                 - لیتری سیب و موز،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4975

                 6,146,700            5,177,508                                 - لیتری مخلوط میوه های سبز،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4976

            145,305,300        122,393,299                                 - لیتری لیموناد،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نوشیدنی مازندران4977

             194,471,200       163,806,616                                 - لیتری آلوئه ورا،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نوشیدنی مازندران4978

            143,231,600      120,646,577                                 -0سی سی،عالیفرد،1000آب سیب موز پرتقال با فیبرمازندران4979

             113,964,200           95,994,099                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه انگور سفید مازندران4980

                 9,445,200            7,955,879                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000پرتقال - نکتار هویج مازندران4981

                     566,200                476,932                                 -0 کیلویی،عالیفرد،2شربت انبه مازندران4982

               12,924,800          10,886,805                                 -0 کیلویی،عالیفرد،2شربت آلبالو مازندران4983

            169,776,500       143,005,776                                 -0 کیلویی،عالیفرد،2شربت پرتقال مازندران4984

             121,087,800         101,994,415                                 -0 کیلویی،عالیفرد،2شربت لیمو مازندران4985

           227,637,000       191,742,789                                 -0کیلویی،عالیفرد،2شربت موهیتو مازندران4986
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           187,433,000      157,878,205                                 -0 کیلوئی،عالیفرد،13شربت آلبالو مازندران4987

                  1,036,400                 873,015                                 -0 کیلوئی،عالیفرد،13شربت پرتقال مازندران4988

                       309,000                 260,317                                 -،خوشگوار،خوشگوار300ccنوشابه اصل پت مازندران4989

                    1,109,200                934,288                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ750نکتار آناناس پت مازندران4990

                     327,200                275,631                                 -0 سی سی،عالیفرد،pet 750نکتار انبه مازندران4991

              60,253,800        50,752,863                                 -0 سی سی،عالیفرد،pet 750نکتار آناناس مازندران4992

                  6,025,400            5,075,287                                 -،خوشگوار،خوشگوار1500ccنوشابه اصل پت مازندران4993

                59,063,100         49,749,926                                 - لیتری مخلوط میوه های سرخ،فروت لند میهن،فروت لند میهن1آبمیوه مازندران4994

                  5,906,300            4,974,992                                 -،خوشگوار،خوشگوار1000ccمائ الشعیر پت مازندران4995

                62,092,200          52,301,361                                 -،فروت لند میهن،فروت لند میهن(مخلوط سیب ، موز و آناناس)آبمیوه اسموتی مازندران4996

                  6,209,200            5,230,136                                 - لیتری زرشک آلبالو،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران4997

             63,774,400         53,718,361                                 -0،عالیفرد،NFC  750ccآبمیوه انار مازندران4998

                6,377,400           5,371,836                                 - گرمی قندانه،شرکت قند پارسی شکرانه ،قندانه230قند گیاهی دارچین متاالیز مازندران4999

                 8,739,200            7,361,207                                 -0 سی سی،عالیفرد،750NFCآبمیوه گوجه فرنگی مازندران5000

                 1,456,500            1,226,867                                 -0 کیلویی،عالیفرد،2شربت آناناس مازندران5001

                 4,861,300            4,094,780                                 - لیتری انگور قرمز،فروت لند میهن،فروت لند میهن1آبمیوه مازندران5002

                  3,760,900           3,167,882                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه انار مازندران5003

                 4,715,500            3,971,936                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه انگور قرمز مازندران5004

                 2,467,600             2,078,519                                 -0 سی سی،عالیفرد،750NFCآبمیوه سیب کلودی مازندران5005

                      194,400                   155,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه مخلوط میوه های قرمز مازندران5006

                      194,400                   155,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار میوه های گرمسیری مازندران5007

                       103,600                    82,600                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت انبه بطر مازندران5008

                        106,000                    84,500                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت بادام  بطر مازندران5009

                        47,800                    38,100                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت بلوکاراسائو بطر مازندران5010

                      284,100                 224,500                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت دارچین بطر مازندران5011

                     255,700                   202,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت رز  بطرمازندران5012

                       321,100                 253,700                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت سکنجبینمازندران5013

                      413,900                  327,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت شکالت بطر مازندران5014

                    383,700                 303,150                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت فندق بطر مازندران5015
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                     434,500               343,350                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت کارامل بطر مازندران5016

                    383,700                 303,150                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت کرن بری بطر مازندران5017

                     359,400                  284,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت نعناع بطر مازندران5018

                      312,600                  247,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،840شربت وانیل بطر مازندران5019

                     326,800                 258,200                                 -آبمیوه ا لیتری انار،فروت لند میهن،فروت لند میهنمازندران5020

                     427,800                 338,000                                 -آبمیوه ا لیتری سیب ترش،فروت لند میهن،فروت لند میهنمازندران5021

                      793,200                626,750                                 - لیتری آناناس،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5022

                     455,600                  360,000                                 - لیتری انبه،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5023

                     855,500                  676,000                                 - لیتری پرتقال تو سرخ پالپ دار،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5024

                     565,600                 446,900                                 - لیتری مخلوط میوه های گرمسیری ،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5025

                      676,000                 534,100                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار انبه مازندران5026

                    878,300                  694,000                                 -0سی سی،عالیفرد،1000نکتار انبه پشن فروت مازندران5027

                     627,700                  496,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار آناناس مازندران5028

                     228,800                  180,750                                 -0 کیلویی،عالیفرد،3شربت آناناس مازندران5029

                       250,100                  197,600                                 -آبمیوه ا لیتری پرتقال پالپ دار،فروت لند میهن،فروت لند میهنمازندران5030

                      411,300                  325,000                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی بطر 200آب سیب کرونس مازندران5031

                     426,500                 337,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه مخلوط گوجه چیلی پت مازندران5032

                     759,400                   600,000                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نکتار آلبالو بطر کرونس مازندران5033

                      670,800                  530,000                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نکتار پرتقال بطر کرونس مازندران5034

                     786,300                  621,300                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی 320نکتار گازدار سیب مازندران5035

                      807,000                637,650                                 -0 سی سی،عالیفرد،750نکتار مخلوط آلبالو زرشک پت مازندران5036

                       800,100                 632,200                                 -0،عالیفرد،(تایی6) سی سی750نکتار مخلوط آلبالو و انار پت مازندران5037

                      892,200                  705,000                                 -0،عالیفرد،(تایی6) سی سی750نکتار مخلوط آناناس استار فروت پتمازندران5038

                       113,900                      90,000                                 -0،عالیفرد،( تایی6) سی سی750نکتار مخلوط گرمسیری پت مازندران5039

                      582,200                  460,000                                 -0،عالیفرد،(تایی6) سی سی750نکتار مخلوط مرکبات پت مازندران5040

                   1,252,900                    990,000                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نکتار هلو بطر کرونس مازندران5041

                        291,100                   230,000                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نوشیدنی پیناکوالدا بطر کرونس مازندران5042

                   1,252,900                    990,000                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی گازدار انگور مازندران5043

                      417,600                  330,000                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی 320نوشیدنی گازدار آلبالو مازندران5044
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                  1,328,900                1,050,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،320نوشیدنی گازدار بلوبری بطر مازندران5045

                      550,500                 435,000                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی گازدار پرتقال پالپ دار مازندران5046

                      316,400                   250,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،320نوشیدنی گازدار گرمسیری بطر مازندران5047

                      124,800                     99,500                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی گازدار گالبی مازندران5048

                      242,100                   193,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،320نوشیدنی گازدار لیموناد بطر مازندران5049

                       129,300                   103,100                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی گازدار موهیتو مازندران5050

                      254,000                  202,500                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نوشیدنی لیموناد بطرکرونس مازندران5051

                      184,400                  147,000                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی 320نوشیدنی مالت استوایی مازندران5052

                     413,800                  329,900                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی مالت آناناس مازندران5053

                       163,000                  129,958                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی320نوشیدنی مالت کالسیک مازندران5054

                     356,300                 284,079                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی 320نوشیدنی مالت لیمو مازندران5055

                       201,700                   160,800                                 -0،عالیفرد،(بطر) سی سی 320نوشیدنی مالت هلو مازندران5056

                       501,800                   400,000                                 -0،عالیفرد،(تایی6) سی سی750نوشیدنی مخلوط کرن بری و گریپ فروت پت مازندران5057

                      159,300                 126,983                                 -0،عالیفرد،(تایی6) سی سی750نوشیدنی مخلوط کیوی لیمو پت مازندران5058

                    374,300                  298,410                                 -0،عالیفرد،( تایی 12) سی سی 200نوشیدنی موهیتو بطر کرونس مازندران5059

                       178,000                 141,898                                 -،فروت لند میهن،فروت لند میهن(مخلوط سیب ،گالبی و توت فرنگی )آبمیوه اسموتی مازندران5060

                     393,200                313,466                                 - لیتری هویج پرتقال،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5061

                      183,200                 146,030                                 - لیتری آلبالو،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5062

                     382,300                304,759                                 - لیتری پرتقال پالپ دار،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5063

                      163,800                   130,611                                 - لیتری مخلوط مرکبات،فروت لند میهن،فروت لند میهن1نکتار مازندران5064

                     367,600                 293,013                                 -نوشیدنی ا لیتری پیناکوالدا،فروت لند میهن،فروت لند میهنمازندران5065

                       620,900                  495,000                                 -0 سی سی شریسا،عالیفرد،1000نوشیدنی آلبالو مازندران5066

                     682,800                544,300                                 -0 سی سی شریسا،عالیفرد،1000نوشیدنی پرتقال مازندران5067

                     667,300                  532,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه سیب مازندران5068

                      505,500                  403,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه گوجه فرنگی مازندران5069

               14,380,000         11,463,675                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار آلو مازندران5070

                     358,900                  286,100                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار زردآلو مازندران5071

                      309,500                 246,710                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار زغال اخته مازندران5072

                      273,000                217,658                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نکتار گازدار سیب مازندران5073
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                       192,500                153,468                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار هفت میوه مازندران5074

                       162,100                  129,250                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نکتار هلو مازندران5075

                 3,492,200             2,784,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی پیناکوالدا مازندران5076

                 2,827,400              2,254,000                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی گازدار انگور قرمز و سفید مازندران5077

                     743,000                 609,525                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی گازدار آلبالو مازندران5078

                      717,900               588,885                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی گازدار پرتقال مازندران5079

                  1,342,100                 1,101,000                                 -0،عالیفرد،petسی سی 1000نوشیدنی گازدار گریپ فروت مازندران5080

                  1,342,100                 1,101,000                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی گازدار گالبی مازندران5081

                  1,342,100                 1,101,000                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی گازدار لیمو مازندران5082

                 1,467,700               1,204,000                                 -0،عالیفرد،pet سی سی 1000نوشیدنی گازدار موهیتو مازندران5083

                 1,467,700               1,204,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی لیمونادمازندران5084

                 1,467,700               1,204,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی موهیتو مازندران5085

                   1,188,000                974,595                                 -0 سی سی پالپ دار،عالیفرد،1000آبمیوه پرتقال طبیعی مازندران5086

                      985,200                 808,185                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه مخلوط میوه های قرمز مازندران5087

                      985,200                 808,185                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه پرتقال غنی شده با کلسیم و ویتامین دی مازندران5088

                      985,200                 808,185                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه سیب موز پرتقال با فیبر مازندران5089

                 1,467,700               1,204,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه مخلوط انار آلبالو مازندران5090

                      717,900               588,885                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه مخلوط انار ذغال اخته مازندران5091

                        46,700                   36,270                                 -0 سی سی،عالیفرد،750آبمیوه مخلوط انار زرشک مازندران5092

                        109,900                    85,310                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000نوشیدنی لیموناد گریپ فروت صورتی مازندران5093

                       122,900                    95,400                                 -گرمی،سولیکو،سولیکو500استیک راسته گوساله پریمو مازندران5094

                         41,400                   33,022                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ300نکتار آناناس پت مرکزی5095

                       135,000                  107,608                                 - سی سی،عالی فرد،سن ایچ300نکتار انبه پت مرکزی5096

                       154,000                 122,728                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آبمیوه گریپ فروت مرکزی5097

                      284,000                  220,500                                 -0،عالیفرد،( عددی 6 ) سی سی 600شربت آناناس مرکزی5098

                      457,100                 354,900                                 -0 سی سی،عالیفرد،600شربت آناناس بطر مرکزی5099

                     324,600                  252,000                                 -0،عالیفرد،( عددی 6) سی سی 600شربت پشن فروت مرکزی5100

                     457,200                  355,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،300نکتار انبه پت یزد 5101

                      508,800                  395,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،300نکتار آناناس پت یزد 5102
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                  1,281,600                   995,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1300نوشیدنی دوغ پونه و خیار پت کرونس یزد 5103

                     547,400                  425,000                                 -گرم200تهلیجان،شرکت آویشن،لیموعمانییزد 5104

                 1,442,600                1,120,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،1000آب سیب پروبیوتیک یزد 5105

                     547,400                  425,000                                 -2800برفاب،برفاب،بخاری برقی فن داریزد 5106

                 1,442,600                1,120,000                                 - سی سی پرتقال پالپ دار،فروت لند میهن،فروت لند میهن125نکتار یزد 5107

                     547,400                  425,000                                 - سی سی هلو،فروت لند میهن،فروت لند میهن125نکتار یزد 5108

                 1,442,600                1,120,000                                 - سی سی انبه،فروت لند میهن،فروت لند میهن125نکتار یزد 5109

                 1,442,600                1,120,000                                 - سی سی آناناس،فروت لند میهن،فروت لند میهن125نکتار یزد 5110

                     533,200                  429,000                                 -------حلواکنجدی،فتح اله قهرمان،/ شیره توت/ شیره انگور/ شیره خرمایزد 5111

                     328,200                  264,000                                 -،فرآورده های گوشتی مشاهیر ،مشاهیر%70هات داگ یزد 5112

                     273,500                   220,000                                 -ساده،فرآورده های گوشتی مشاهیر ،مشاهیر% 90کالباس مارتا دالیزد 5113

                        63,600                    52,066                                 -نکتار یک لیتری یک ویک،تولیدی نیکی مهر قم ،یک و یکیزد 5114

                      168,500                 130,830_ سی سی،عالی فرد،سن ایچ750نکتار هلو پت بوشهر5115

                        110,000                  85,375_0،عالیفرد،pet کرونس cc 750آب سیب بوشهر5116

                       179,200                  139,130_0،عالیفرد،pet کرونس cc750نکتار زردآلو بوشهر5117

                 1,633,500              1,340,000                                 -0 سی سی،عالیفرد،pet 750نکتار هلو زنجان5118
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