
فهرست متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه ساماندهی- تاریخ گزارش 1398/02/25

 نوع کاغذ نام دستگاه واردکننده معرف کاال ردیف
 گرماژ 

کاغذ

 شماره تعرفه 

گمرکی کاغذ

  تن مطابق 

پروفرما

 ارزش کاال به ارز 

پروفرما
 نرخ برابريواحد پول

 ارزش کاال به 

دالر

 قیمت واحد به 

دالر
شماره پروندهکشور مبدا

663218781چین              1,004 512195.35            0.015 روبل     34,852,849                7048025500510و 80چاپ و تحریر رولفرهنگیهومن تجارت پیروزهومن تجارت پیروز1

663284997اندونزي              1,028           550,748             1.122 یورو          490,792 7048025700535.8چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس2

663285237اندونزي              1,028           507,473             1.122 یورو          452,229 7048025700493.7چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس3

663285339اندونزي              1,028           563,802             1.122 یورو          502,426 7048025500548.5 و 80چاپ و تحریر رولفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس4

663285389اندونزي              1,028           565,344             1.122 یورو          503,800 7048025500550چاپ و تحریر رولفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس5

663285765اندونزي              1,028           525,256             1.120 یورو           468,976 7048025500511 و 80چاپ و تحریر رولفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس6

663285955اندونزي              1,028           554,551             1.122 یورو          494,182 7048025700539.5چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس7

663293249هندوستان              1,030           257,500           72.500 روپیه              3,552 7048025500250 و 80چاپ و تحریر رول مطبوعاتینگار گستر هاموننگار گستر هامون8

9
انجمن فرهنگی ناشران 

آموزشی
663410453چین- هند                 997         3,288,690             1.125 یورو        2,923,800 70480257003300چاپ و تحریرفرهنگیشرکت آوا سلولز

663483819چین              1,020           306,000             0.146 یوآن        2,089,980 7048025700300چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب10

663532343چین              1,040           504,400             0.146 یوآن        3,465,228 8048025500485چاپ و تحریر رولفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب11

663532643چین              1,040           504,400             0.146 یوآن        3,465,228 8048025500485چاپ و تحریر رولفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب12

663535267چین                 518           518,400             0.144 یوان        3,600,000 42480100001000روزنامه مطبوعاتیایوان گستران پاسارگادایوان گستران پاسارگاد13

663540873چین              1,050           509,250             0.145 یوآن        3,518,917 8048025500485چاپ و تحریر رولفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب14

663540889چین              1,105           530,217             0.149 یوآن        3,548,976 7048025700480چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب15

16
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 8048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663609921

17
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 8048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663609987

18
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 7048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610039

19
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 6048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610073

20
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 8048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610151

21
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 7048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610175

22
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 6048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610221

23
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 8048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610253

24
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 7048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610261

25
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 6048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610273

26
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 8048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610279

27
شرکت توسعه کشاورزي 

و بازرگانی ناب آگرین

شرکت توسعه کشاورزي و 

بازرگانی ناب آگرین
                 999           299,700             1.168 یورو          256,500 7048025700300چاپ و تحریرفرهنگی

اوکراین و 

عمان
663610287

28
شرکت بازرگانی آزمان 

ساخت آراز

شرکت بازرگانی آزمان 

ساخت آراز
چاپ و تحریر رولفرهنگی

230 تا 

300
663612037هند              2,207           443,580             0.014 روپیه      31,414,500 48025500201

663626005روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید29

663626081روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید30

663626107روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید31

663626153روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید32

663626707روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید33

663626777روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید34

663626815روسیه                 948           472,874             1.142 یورو4548010000499414170روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید35

663637687هند                 891             32,074             0.013 روپیه        2,377,440 704802570036چاپ و تحریرفرهنگیامین دبیروزیريامین دبیروزیري36

663647661روسیه                 958           383,296            1.130 یورو          5548026100400339,200کاغذ بالکیفرهنگیراهکار برگ بهشتراهکار برگ بهشت37

663662037روسیه                 958           383,296            1.130 یورو          5548026100400339,200کاغذ بالکیفرهنگیراهکار برگ بهشتراهکار برگ بهشت38

663662261روسیه                 958           191,648            1.130 یورو          5548026100200169,600کاغذ بالکیفرهنگیراهکار برگ بهشتراهکار برگ بهشت39

663662439روسیه                 958           191,648            1.130 یورو          5548026100200169,600کاغذ بالکیفرهنگیراهکار برگ بهشتراهکار برگ بهشت40

              1,023            506,632             1.150 یورو          440,550 8048025500495چاپ و تحریر رولفرهنگیشرکت کاغذ بهرادشرکت کاغذ بهراد41
اندونزي و 

سنگاپور
663665827

663667457روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري42

663667579روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري43

663667643روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري44

663667673روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200                  498 4548010000روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري45

663667695روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري46

663667697روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري47

663667713روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري48

663667733روسیه                 994           495,018             0.015 روبل      33,067,200 4548010000498روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري49

663667741روسیه                 994 495,018.00            0.015 روبل     454801000049833,067,200روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري50
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فهرست متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه ساماندهی- تاریخ گزارش 1398/02/25

 نوع کاغذ نام دستگاه واردکننده معرف کاال ردیف
 گرماژ 

کاغذ

 شماره تعرفه 

گمرکی کاغذ

  تن مطابق 

پروفرما

 ارزش کاال به ارز 

پروفرما
 نرخ برابريواحد پول

 ارزش کاال به 

دالر

 قیمت واحد به 

دالر
شماره پروندهکشور مبدا

663667759روسیه                 994 495,018.00            0.015 روبل     454801000049833,067,200روزنامه مطبوعاتیروزنامه همشهريروزنامه همشهري51

663679601چین               1,945 15,562            0.146 یوآن         50480255008106,920چاپ و تحریر رولفرهنگیشرکت ارمغان مهر پاژندشرکت ارمغان مهر پاژند52

663694931 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید53

663694933 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید54

663694937 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید55

663694941 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید56

663694949 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید57

663695019 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید58

663695023 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید59

663695033 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید60

663695039 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید61

663695041 آلمان                 984           482,362             1.142 یورو4548010000490422480روزنامه مطبوعاتیشرکت ارمغان گستر نویدشرکت ارمغان گستر نوید62

63
شرکت کیمیا نگار صدر 

قشم
663766859هند              1,010         1,010,000             0.013 روپیه      75,245,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کیمیا نگار صدر قشم

64
شرکت کیمیا نگار صدر 

قشم
663766933هند              1,010         1,010,000             0.013 روپیه      75,245,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کیمیا نگار صدر قشم

65
شرکت کیمیا نگار صدر 

قشم
663767107هند              1,010         1,010,000             0.013 روپیه      75,245,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کیمیا نگار صدر قشم

663796167اندونزي              1,028           549,925             1.122 یورو          490,060 7048025500535 و 80چاپ و تحریر رولفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس66

663796269اندونزي              1,028           549,925             1.122 یورو          490,060 7048025500535 و 80چاپ و تحریر رولفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس67

663796323اندونزي              1,028            539,646             1.122 یورو          480,900 7048025700525چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس68

663796371اندونزي              1,028           549,925             1.122 یورو          490,060 7048025700535چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس69

663796411اندونزي              1,028            539,646             1.122 یورو          480,900 7048025700525چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس70

663796431اندونزي              1,028           549,925             1.122 یورو          490,060 7048025700535چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس71

663796469اندونزي              1,028           538,618             1.122 یورو          479,984 7048025700524 و 80چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس72

663796483اندونزي              1,028           549,925             1.122 یورو          490,060 7048025700535 و 80چاپ و تحریرفرهنگیویرا پاپیروسویرا پاپیروس73

74
شرکت سپاهان سحر 

جنوب
663806091چین              2,439           243,900             0.180 لیر        LWC5848102200100 1,356,000فرهنگیشرکت سپاهان سحر جنوب

75
شرکت کیمیانگار سبز 

صدر
663853105هند              1,005         1,005,000             0.014 روپیه      72,360,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کیمیانگار سبز صدر

663854593روسیه                 938           140,700             1.130 یورو          124,500 4548010000150روزنامهمطبوعاتیشرکت ژرفا تجارت مبینشرکت ژرفا تجارت مبین76

                 983            196,620             1.130 یورو          174,000 4848102200200 تا LWC65 مطبوعاتیسلولز پوشش سپاهانسلولز پوشش سپاهان77

فنالند یا 

بلژیک یا 

ایتالیا

663858055

663899289بالروس                 870           395,895             1.130 یورو          350,350 4548010000455روزنامه مطبوعاتینگار گستر هاموننگار گستر هامون78

663901423بالروس                 870 404596            1.130  یورو          358,050                  465 48010000         45 روزنامه مطبوعاتینگار گستر هاموننگار گستر هامون79

663901779بالروس                 870           413,297             1.130 یورو          365,750 4548010000475روزنامه مطبوعاتینگار گستر هاموننگار گستر هامون80

81
سیداحمدرضا حسینی 

نقوي
663933463هند              1,050 210038            0.014 روپیه14688000                7048025500200چاپ و تحریر رولفرهنگیسیداحمدرضا حسینی نقوي

663957297روسیه                 884           439,983             1.140 یورو          385,950 4548010000498روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت الهام گستر امروز82

663968189هندوستان                 816            163,268             0.014 روپیه      11,592,000 4548010000200روزنامه مطبوعاتیشرکت ژرفا تجارت مبینشرکت ژرفا تجارت مبین83

                 983            196,620             1.130 یورو          174,000 4848102200200 تا LWC65 مطبوعاتیسلولز پوشش سپاهانسلولز پوشش سپاهان84

فنالند یا 

بلژیک یا 

ایتالیا

663971961

85
شرکت کیمیانگار سبز 

صدر
663975565هند              1,005         1,005,000             0.014 روپیه      72,360,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کیمیانگار سبز صدر

663977775بالروس                 863           392,483             1.135 یورو          345,800 4548010000455روزنامه مطبوعاتیکاغذ گستران اهوراکاغذ گستران اهورا86

664007567اندونزي              1,040            311,766             1.130 یورو          276,000 8048025500300چاپ و تحریر رولمطبوعاتیخراسانخراسان87

664007809اندونزي              1,040            311,766             1.130 یورو          276,000 8048025500300چاپ و تحریر رولمطبوعاتیخراسانخراسان88

چاپ و تحریرمطبوعاتیخراسانخراسان89
60و 70و 

80
664007827اندونزي1073          305,830             1.130 یورو          270,750 48025700285

664011819هند              1,010           499,950            0.014 روپیه      704802570049535,996,400چاپ و تحریرفرهنگیسیدحسن غمیلويسیدحسن غمیلوي90

664011821هند              1,010           499,950            0.014 روپیه      704802570049535,996,400چاپ و تحریرفرهنگیسیدحسن غمیلويسیدحسن غمیلوي91

664015979بالروس              1,056           158,333             1.130 یورو          140,117 5148102200150 تا LWC80مطبوعاتینگار گستر هاموننگار گستر هامون92

70چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی میثم گیوه چیبازرگانی میثم گیوه چی93
 48025700

48025500
664016107چین              1,055           265,978             0.149 یوآن        1,780,293 252

94

شرکت توسعه صنایع 

سلولزي و بسته بندي 

صدر ارس

شرکت توسعه صنایع 

سلولزي و بسته بندي صدر 

ارس

664017807آلمان910.8          232,254             1.150 یورو          201,960 4048010000255 و 60روزنامهمطبوعاتی

664035459چین                 919           275,795            0.149 یوآن       80480257003001,856,808چاپ و تحریرفرهنگیکیمیاي نقش الماسکیمیاي نقش الماس95

664039415هند                 979           391,724             0.014 روپیه      28,400,000 6048025700400 و 70چاپ و تحریرفرهنگیکاغذ گستران اهوراکاغذ گستران اهورا96

97
شرکت مطبوعاتی الهام 

گستر امروز
664039501آلمان              1,134           113,355             1.145  یورو            99,000 5148102200100 تا LWC80مطبوعاتیکاغذ گستران اهورا

664040205چین              1,030           494,228             0.149 یوآن        3,308,088 7048025700480چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب98

664040427چین                 919           275,795            0.149 یوآن       80480257003001,856,808چاپ و تحریرفرهنگیکیمیاي نقش الماسکیمیاي نقش الماس99
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664040495چین              1,030           494,228             0.149 یوآن        3,308,088 7048025700480چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب100

664040521چین              1,030           494,228             0.149 یوآن        3,308,088 7048025700480چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب101

664040523چین              1,030           494,228             0.149 یوآن        3,308,088 7048025700480چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی مجید داوطلببازرگانی مجید داوطلب102

664042427هند                 993           481,655             0.014 یورو      34,920,000 5448025500485چاپ و تحریر رولفرهنگینگار گستر هامونانتشارات منتشران103

664042429هند                 993           481,655             0.014 یورو      34,920,000 5448025500485چاپ و تحریر رولفرهنگینگار گستر هامونانتشارات منتشران104

105
شرکت تعاونی کارآفرینان 

فرهنگ و هنر

شرکت تعاونی کارآفرینان 

فرهنگ و هنر
664063923چین              1,050 1071000            0.149 یوآن 7,197,120        70480257001020چاپ و تحریرفرهنگی

                 978           440,146             0.015 روبل      30,150,000 5548025500450چاپ و تحریر رولفرهنگیکاغذ گستران اهوراکاغذ گستران اهورا106
بالروس و 

هند
664063999

664067027اندونزي              1,044        1,130,652            0.150 یوآن       704802570010837,559,340چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین107

664067259اندونزي              1,044        1,129,608            0.150 یوآن       704802570010827,552,360چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین108

664067293اندونزي              1,044        1,128,564            0.150 یوآن       704802570010817,545,380چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین109

664067301اندونزي              1,044        1,127,520            0.150 یوآن       704802570010807,538,400چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین110

664067343اندونزي              1,044         1,126,476            0.150 یوآن       704802570010797,531,420چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین111

664067357اندونزي              1,044        1,125,432            0.150 یوآن       704802570010787,524,440چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین112

664067395اندونزي              1,044        1,124,388            0.150 یوآن       704802570010777,517,460چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین113

664067413اندونزي              1,044        1,123,344            0.150 یوآن       704802570010767,510,480چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین114

664067437اندونزي              1,044        1,122,300            0.150 یوآن       704802570010757,503,500چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین115

664067451اندونزي              1,044        1,121,256            0.150 یوآن       704802570010747,496,520چاپ و تحریرفرهنگیتجارت پردازش امینتجارت پردازش امین116

117
انجمن فرهنگی ناشران 

کتاب دانشگاهی
664067975هند              1,021         1,020,833             0.014 روپیه      73,500,000 70480257001000چاپ و تحریرفرهنگینگار گستر هامون

118
انجمن فرهنگی ناشران 

کتاب دانشگاهی
664067991هند              1,021         1,000,417             0.014 روپیه      72,030,000 7048025700980چاپ و تحریرفرهنگینگار گستر هامون

119
انجمن فرهنگی ناشران 

کتاب دانشگاهی
664067997هند              1,021         1,888,542             0.014 روپیه    135,975,000 70480257001850چاپ و تحریرفرهنگینگار گستر هامون

664074465اندونزي              1,057           523,258             1.131 یورو7048025700495462825چاپ و تحریرفرهنگینوین ترخیص باقیتعاونی مطبوعات کشور120

664104307اندونزي              1,020           255,000            0.272 درهم          7048025700250936,500چاپ و تحریرفرهنگیشرکت منانشرکت منان121

664104401اندونزي              1,020           504,900            0.272 درهم       70480257004951,854,270چاپ و تحریرفرهنگیشرکت منانشرکت منان122

664104455اندونزي              1,020           504,900            0.272 درهم       70480257004951,854,270چاپ و تحریرفرهنگیشرکت منانشرکت منان123

664104503ژاپن              1,025           102,500            0.272 درهم          7048025700100376,500چاپ و تحریرفرهنگیشرکت منانشرکت منان124

664104533ژاپن              1,025           507,375            0.272 درهم        70480257004951,863,675چاپ و تحریرفرهنگیشرکت منانشرکت منان125

126

شرکت آسایش گستران 

ویستا

شرکت آسایش گستران 

یوآن          48025700100726,840و 80 70چاپ و تحریرفرهنگیویستا
 0.149            

107,961          
 1,080              

664119499چین

664122245روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز127

664122263روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز128

664122299روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز129

664122315روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز130

664122345روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز131

664122357روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز132

664122367روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز133

664122383روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز134

664122391روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز135

664122407روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز136

664122417روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز137

664122431روسیه                 889           442,821            1.140 یورو          4548010000498388,440روزنامه مطبوعاتیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز138

664122631اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز139

664122663اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز140

664122695اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز141

664122731اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز142

664122753اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز143

664122783اندونزي، برزیل و پرتغال              1,068           528,789            1.140 یورو          48025700495463,850و 70 و 80 چاپ و تحریرفرهنگیشرکت کاغذ پیک فرازشرکت کاغذ پیک فراز144

664126931نروژ              1,032           206,485            1.122 یورو          48026100200184,000 و 60 70کاغذ بالکیفرهنگیتولیدي نیرو گستر نادینتولیدي نیرو گستر نادین145

664136051ترکیه              1,043           526,715             0.173 لیر ترکیه       80480257005053,038,333چاپ و تحریرفرهنگیبازرگانی تقی رضاییانتشارات آرمان نگار146

664138967اندونزي              1,050        1,127,700            0.149 یوآن       704802570010747,567,404چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا147

664141097اندونزي              1,057           158,483            1.130 یورو          7048025700150140,250چاپ و تحریرفرهنگیمارلیک ثبات مهانمارلیک ثبات مهان148

664141181اندونزي              1,050         1,126,650            0.149 یوآن       704802570010737,560,358چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا149

664141551اندونزي              1,050        1,125,600            0.149 یوآن       704802570010727,553,312چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا150

664141641اندونزي              1,050        1,124,550            0.149 یوآن        704802570010717,546,266چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا151
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664141655اندونزي              1,050        1,123,500            0.149 یوآن       704802570010707,539,220چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا152

664141673اندونزي              1,050        1,121,400            0.149 یوآن       704802570010687,525,128چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا153

664141705اندونزي              1,050        1,120,350            0.149 یوآن       704802570010677,518,082چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا154

664141717اندونزي              1,050        1,119,300            0.149 یوآن       704802570010667,511,036چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا155

664141731اندونزي              1,050        1,118,250            0.149 یوآن       704802570010657,503,990چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا156

664141747اندونزي              1,050        1,117,200            0.149 یوآن       704802570010647,496,944چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا157

664141749اندونزي              1,050        1,116,150            0.149 یوآن       704802570010637,489,898چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا158

664141783اندونزي              1,050        1,115,100            0.149 یوآن       704802570010627,482,852چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا159

664141789اندونزي              1,050        1,114,050            0.149 یوآن       704802570010617,475,806چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا160

664141805اندونزي              1,050        1,113,000            0.149 یوآن        704802570010607,468,760چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا161

664141829اندونزي              1,050        1,111,950            0.149 یوآن       704802570010597,461,714چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا162

664141841اندونزي              1,050           981,750            0.149 یوآن       110،120480257009356,588,010 100چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا163

664141847اندونزي              1,050        1,050,000            0.149 یوآن       604802570010007,046,000چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا164

664141859اندونزي              1,050        1,051,050            0.149 یوآن       604802570010017,053,046چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا165

664144315اندونزي              1,050        1,122,450            0.149 یوآن       704802570010697,532,174چاپ و تحریرفرهنگیسل سام آریاسل سام آریا166

167
چاپ و تحریرفرهنگیشرکت چده کاالشرکت چده کاال

 و 80 70

 و 100 و

یوآن        120480257004402,986,368

 0.149            

443,616          

 1,008              

664163123چین

168
چاپ و تحریرفرهنگیشرکت چده کاالشرکت چده کاال

 و 80 70

 و 100 و

یوآن       120480257004503,054,240

 0.149            

453,626          

 1,008              

664163125چین

169
چاپ و تحریرفرهنگیشرکت چده کاالشرکت چده کاال

 و 80 70

 و 100 و

یوآن        120480257004402,986,368

 0.149            

443,616          

 1,008              

664163167چین
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