
گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

۱
 سبزي هاي مخلوط خرد شده و بسته بندي شده تازه و منجمد آماده 

مصرف
            41,131,850    10080955,000میوه و سبزي

            45,095,100    10082955,000میوه و سبزيسبزي خوردن بسته بندي شده آماده مصرف۲

            15,499,650    3475955,000میوه و سبزيکیوي۳

              3,170,600    5720955,000میوه و سبزيخمیر خرما۴

              3,600,350    5586955,000میوه و سبزي  سیب زمیني سرخ کرده يخ زده۵

            18,049,500    3764955,000میوه و سبزيچیپس برگه و چیپس خاللي سیب زمیني سرخ شده در روغن۶

            20,580,250    3308955,000میوه و سبزيلواشک۷

            14,516,000    6964955,000میوه و سبزيپرک سیب زمیني۸

            25,030,550    6965955,000میوه و سبزيريزدانه سیب زمیني۹

              1,298,800    6124955,000میوه و سبزيآلبالو يخ زده۱۰

              1,384,750    5587955,000میوه و سبزيسیر يخ زده۱۱

              1,633,050    5589955,000میوه و سبزيپیاز يخ زده۱۲

              1,012,300    6847955,000میوه و سبزي کلم دکمه اي يخ زده۱۳

              6,723,200    5169955,000میوه و سبزي اسفناج يخ زده۱۴

                 878,600    5951955,000میوه و سبزيتمشک يخ زده۱۵

              1,002,750    5951955,000میوه و سبزيتوت فرنگي يخ زده۱۶

              5,405,300    5170955,000میوه و سبزيهويج يخ زده۱۷

              1,298,800    6124955,000میوه و سبزيگیالس يخ زده۱۸

              2,101,000    5584955,000میوه و سبزييخ زده (ذرت شیرين ) بالل ۱۹

              1,671,250    5583955,000میوه و سبزيلوبیا سبز يخ زده۲۰

            21,917,250    1627955,000میوه و سبزيقارچ تازه خوراکي پرورشي۲۱



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 
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( ریال955.000)
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              9,263,500    39955,000میوه و سبزيسیب زمیني۲۲

              2,301,550    6955955,000میوه و سبزيتره فرنگي تند يخ زده۲۳

            16,970,350    3359955,000میوه و سبزيمرزه زمستاني۲۴

              5,835,050    5585955,000میوه و سبزيدانه هاي ذرت يخ زده۲۵

              5,720,450    5168955,000میوه و سبزينخود سبز يخ زده۲۶

              1,537,550    400955,000میوه و سبزينخود فرنگي۲۷

            25,441,200    6005955,000میوه و سبزيپودر سیب زمیني۲۸

            39,288,700    19714955,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور گندم۲۹

            39,288,700    19715955,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور جو۳۰

            43,643,500    103955,000غالت و فرآورده هاي آنانواع آرد گندم۳۱

            12,090,300    2358955,000غالت و فرآورده هاي آنانواع آرد سوخاري۳۲

            38,314,600    2523955,000غالت و فرآورده هاي آنانواع گندم پوست کنده۳۳

            34,542,350    11136955,000غالت و فرآورده هاي آن انواع آرد برنج۳۴

            38,572,450    10690955,000غالت و فرآورده هاي آنانواع ذرت۳۵

            31,667,800    2880955,000غالت و فرآورده هاي آنفراورده حجیم شده بر پايه بلغور و آرد غالت۳۶

            17,963,550    592955,000غالت و فرآورده هاي آنويفر۳۷

            10,084,800    213955,000غالت و فرآورده هاي آنماکاروني۳۸

            22,385,200    2553955,000غالت و فرآورده هاي آنکیک۳۹

            46,413,000    4509955,000غالت و فرآورده هاي آندانه هاي حجیم شده غالت به روش انفجاري۴۰

              5,032,850    1819955,000غالت و فرآورده هاي آننان برنجي۴۱

            31,457,700    22828955,000غالت و فرآورده هاي آن پرک جو۴۲

            18,670,250    20218955,000غالت و فرآورده هاي آن(يوفکا)نان نیمه آماده نازک  ۴۳



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            27,408,500    37955,000غالت و فرآورده هاي آنبیسکويت۴۴

            13,513,250    21796955,000غالت و فرآورده هاي آنپودر نیمه آماده خمیر پیتزا و پیراشکي۴۵

              7,506,300    2514955,000غالت و فرآورده هاي آنسبوس برنج۴۶

            17,428,750    11981955,000غالت و فرآورده هاي آنرشته فوري-فراورده هاي خمیري ۴۷

       3,354,915,000    12099955,000غالت و فرآورده هاي آنفراورده هاي سرخ شده بر پايه سیب زمیني، غالت و حبوبات۴۸

            24,132,850    13577955,000غالت و فرآورده هاي آنغالت صبحانه۴۹

            43,385,650    8151955,000غالت و فرآورده هاي آنآرد کامل ذرت۵۰

            15,069,900    13528955,000غالت و فرآورده هاي آننان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد۵۱

            19,462,900    14728955,000غالت و فرآورده هاي آنپن کیک۵۲

              5,758,650    2337955,000غالت و فرآورده هاي آنآرد جو۵۳

            29,251,650    3622955,000غالت و فرآورده هاي آنپرک گندم۵۴

            42,354,250    8152955,000غالت و فرآورده هاي آنآرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده۵۵

            17,447,850    16065955,000غالت و فرآورده هاي آنفالوده۵۶

            90,791,850    2285955,000غالت و فرآورده هاي آنخوراک کمکي شیرخواران و کودکان بر پايه غالت۵۷

            17,791,650    16981955,000غالت و فرآورده هاي آننان خرمايي۵۸

            18,316,900    20219955,000غالت و فرآورده هاي آنخمیر پیراشکي منجمد۵۹

            15,480,550    2338955,000غالت و فرآورده هاي آننان حجیم و نیمه حجیم۶۰

            21,477,950    2203955,000غالت و فرآورده هاي آننان سوخاري۶۱

            33,262,650    2628955,000غالت و فرآورده هاي آننان سنتي۶۲

            49,621,800    17028955,000غالت و فرآورده هاي آنسبوس گندم مورد مصرف انسان۶۳

            17,027,650    6949955,000غالت و فرآورده هاي آنپودر کیک نیمه آماده۶۴

            19,988,150    6634955,000غالت و فرآورده هاي آنگلوتن ذرت۶۵
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              8,413,550    11244955,000غالت و فرآورده هاي آنگندم جوانه زده۶۶

              8,279,850    2018955,000غالت و فرآورده هاي آنپلويي- رشته آشي ۶۷

            11,631,900    6761955,000غالت و فرآورده هاي آننان جو۶۸

              7,859,650    5656955,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور ذرت۶۹

            44,550,750    2524955,000غالت و فرآورده هاي آنجو پوست کنده۷۰

            46,479,850    1955,000-381غالت و فرآورده هاي آننشاسته۷۱

            12,166,700    3682955,000غالت و فرآورده هاي آنکراکر۷۲

            12,730,150    4297955,000غالت و فرآورده هاي آنگلوتن۷۳

            17,037,200    3897955,000غالت و فرآورده هاي آنعصاره مالت جو مورد مصرف در صنايع غذايي۷۴

            35,526,000    127955,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج قهوه اي۷۵

            37,388,250    127955,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج سفید۷۶

            35,506,900    127955,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج قهوه اي نیم پز۷۷

            35,506,900    127955,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج سفید نیم پز۷۸

            27,628,150    2357955,000غالت و فرآورده هاي آنآرد سويا۷۹

            20,532,500    3493955,000غالت و فرآورده هاي آنشیريني آردي۸۰

            22,652,600    2554955,000غالت و فرآورده هاي آنکلوچه۸۱

            14,516,000    5315955,000غالت و فرآورده هاي آنکلمپه۸۲

            25,021,000    98955,000حبوباتباقالي خشک۸۳

            25,021,000    38955,000حبوبات لوبیا بسته بندي شده۸۴

            24,896,850    27955,000حبوباتعدس۸۵

            25,021,000    97955,000حبوباتلپه بسته بندي شده۸۶

            24,075,550    96955,000حبوباتنخود بسته بندي شده۸۷
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              3,247,000    99955,000حبوباتماش۸۸

            10,657,800    6950955,000حبوباتآرد نخود۸۹

            20,637,550    3332955,000حبوباتپروتئین سويا۹۰

            12,567,800    10439955,000حبوباتسويا شیر لبني۹۱

              8,547,250    5200955,000خشکبار و میوه خشکمغز بادام هندي۹۳

              4,268,850    3337955,000خشکبار و میوه خشکزرشک۹۴

            12,510,500    14342955,000خشکبار و میوه خشکمخلوط میوه هاي خشک ورقه شده۹۵

            20,589,800    15955,000خشکبار و میوه خشکپسته طبیعي خندان۹۶

            15,996,250    4921955,000خشکبار و میوه خشکپسته ناخندان۹۷

              2,845,900    395955,000خشکبار و میوه خشکخرماي مضافتي۹۸

              2,845,900    5313955,000خشکبار و میوه خشک خرماي کلوته۹۹

              2,597,600    5311955,000خشکبار و میوه خشکخرماي پیارم۱۰۰

              2,463,900    5314955,000خشکبار و میوه خشکخرماي ربي۱۰۱

              2,845,900    2710955,000خشکبار و میوه خشکخرماي خاصه۱۰۲

              2,845,900    2944955,000خشکبار و میوه خشکخرماي قصب۱۰۳

            14,296,350    17955,000خشکبار و میوه خشککشمش بي دانه۱۰۴

              3,447,550    65955,000خشکبار و میوه خشکآلوي خشک۱۰۵

              2,225,150    3750955,000خشکبار و میوه خشکعناب۱۰۶

              2,721,750    3507955,000خشکبار و میوه خشکتوت خشک۱۰۷

            10,237,600    226955,000خشکبار و میوه خشکانجیر خشک۱۰۸

            10,017,950    4919955,000خشکبار و میوه خشک  پسته مکانیک خندان خام۱۰۹

            25,269,300    218955,000خشکبار و میوه خشکمغز پسته۱۱۰
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            24,896,850    4631955,000خشکبار و میوه خشکمغز پسته بدون پوست سوم۱۱۱

              2,425,700    2721955,000خشکبار و میوه خشک(رطب  )خرما ۱۱۲

              2,845,900    803955,000خشکبار و میوه خشکخرماي کبکاب۱۱۳

              2,845,900    2510955,000خشکبار و میوه خشکخرماي شاهاني۱۱۴

              2,845,900    285955,000خشکبار و میوه خشکخرماي ساير۱۱۵

              2,884,100    2496955,000خشکبار و میوه خشکخرماي ساير مصارف صنعتي۱۱۶

              9,301,700    3416955,000خشکبار و میوه خشکبادام زمیني۱۱۷

            21,974,550    16955,000خشکبار و میوه خشکمغز بادام۱۱۸

            13,923,900    5299955,000خشکبار و میوه خشک     انجیر فرايند شده۱۱۹

              4,135,150    12955,000خشکبار و میوه خشکهلو خشک شده۱۲۰

              4,259,300    3612955,000خشکبار و میوه خشکسیب خشک شده۱۲۱

            12,911,600    11080955,000خشکبار و میوه خشکانبه خشک شده۱۲۲

              4,096,950    11828955,000خشکبار و میوه خشکتوت فرنگي خشک شده۱۲۳

            13,904,800    14614955,000خشکبار و میوه خشکمغز تخمه هندوانه برشته شده۱۲۴

            13,618,300    14615955,000خشکبار و میوه خشکمغز تخمه آفتابگردان برشته شده۱۲۵

            13,618,300    14616955,000خشکبار و میوه خشکمغز تخمه کدو برشته شده۱۲۶

            21,239,200    16032955,000خشکبار و میوه خشکمغز بادام هندي فرايند شده۱۲۷

            26,004,650    9636955,000خشکبار و میوه خشکپودر پسته۱۲۸

              2,970,050    5312955,000خشکبار و میوه خشکخرماي هلیله اي۱۲۹

            19,921,300    16031955,000خشکبار و میوه خشکمغز بادام درختي فرآيند شده۱۳۰

              2,225,150    2341955,000خشکبار و میوه خشکآلبالوي خشک۱۳۱

              2,530,750    18955,000خشکبار و میوه خشکمغز گردو۱۳۲
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              2,970,050    5858955,000خشکبار و میوه خشکخرماي کروت۱۳۳

              2,970,050    2945955,000خشکبار و میوه خشکخرما خشک۱۳۴

              2,845,900    8757955,000خشکبار و میوه خشکخرما۱۳۵

            22,394,750    3415955,000خشکبار و میوه خشکخالل مغز بادام۱۳۶

            24,123,300    3639955,000خشکبار و میوه خشکخالل مغز پسته۱۳۷

            22,184,650    3122955,000خشکبار و میوه خشککشمش سبز۱۳۸

              1,986,400    5199955,000خشکبار و میوه خشک(با و بدون پوست)نخود چي ۱۳۹

            12,443,650    13955,000خشکبار و میوه خشک  قیسي۱۴۰

              7,888,300    16030955,000خشکبار و میوه خشکتخمه کدو فرايند شده۱۴۱

              7,515,850    16029955,000خشکبار و میوه خشکتخمه هندوانه فرايند شده۱۴۲

              7,477,650    16028955,000خشکبار و میوه خشکتخمه آفتابگردان فرايند شده۱۴۳

            18,756,200    3338955,000خشکبار و میوه خشکمغز فندق۱۴۴

              4,421,650    3936955,000خشکبار و میوه خشکگالبي خشک شده۱۴۵

            15,127,200    88955,000خشکبار و میوه خشکمغز بادام سنگي شیرين و تلخ۱۴۶

            15,260,900    ۱۵۵۷۱955,000خشکبار و میوه خشکخرما قطعه شده نیمه خشک۱۴۷

            25,097,400    6099955,000نوشیدني ها و آبعرق بادرنجبويه۱۴۸

              6,560,850    738955,000نوشیدني ها و آبعرق بید مشک۱۴۹

            29,853,300    6015955,000نوشیدني ها و آبعرق شاهتره۱۵۰

            14,525,550    10077955,000نوشیدني ها و آبعرقیات گیاهي۱۵۱

            24,400,250    2279955,000نوشیدني ها و آبنوشیدني مالت۱۵۲

            30,751,000    1634955,000نوشیدني ها و آبآب انگور۱۵۳

            31,973,400    507955,000نوشیدني ها و آبآب پرتقال۱۵۴
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            28,640,450    2616955,000نوشیدني ها و آبآب انار۱۵۵

            29,471,300    2614955,000نوشیدني ها و آبآب گريپ فروت۱۵۶

            30,693,700    3032955,000نوشیدني ها و آبآب آلبالو۱۵۷

            33,596,900    4712955,000نوشیدني ها و آبنکتار توت فرنگي۱۵۸

            31,973,400    3137955,000نوشیدني ها و آبنکتار پرتقال۱۵۹

            27,131,550    9405955,000نوشیدني ها و آبنکتار انبه۱۶۰

            24,753,600    2687955,000نوشیدني ها و آب آب سیب تغلیظ شده۱۶۱

            33,339,050    4083955,000نوشیدني ها و آب آب پرتقال تغلیظ شده۱۶۲

            22,127,350    2615955,000نوشیدني ها و آب آب انگور تغلیظ شده۱۶۳

            32,288,550    5662955,000نوشیدني ها و آب آب انار تغلیظ شده۱۶۴

            30,139,800    5528955,000نوشیدني ها و آبآب آلبالو تغلیظ شده۱۶۵

            41,007,700    5882955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره)  افشرده آب آلو۱۶۶

            39,002,200    5514955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره )افشرده آب گالبي۱۶۷

            17,648,400    5879955,000نوشیدني ها و آبآب شاه توت تغلیظ شده۱۶۸

            30,015,650    6268955,000نوشیدني ها و آبآب گريپ فروت تغلیظ شده۱۶۹

            40,835,800    6801955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره) افشرده آب گیالس۱۷۰

            28,564,050    9410955,000نوشیدني ها و آبنکتار گوآوا۱۷۱

            27,561,300    12346955,000نوشیدني ها و آبآب گوآوا۱۷۲

            29,872,400    14346955,000نوشیدني ها و آب نکتار گريپ فروت۱۷۳

            20,322,400    17523955,000نوشیدني ها و آبنکتار زرشک۱۷۴

            21,201,000    17524955,000نوشیدني ها و آبآب زرشک۱۷۵

            21,201,000    17527955,000نوشیدني ها و آب آب کرن بري۱۷۶



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            20,322,400    17031955,000نوشیدني ها و آبنکتار زغال اخته و نکتار کرن بري۱۷۷

            30,015,650    17032955,000نوشیدني ها و آبآب نارنج تغلیظ شده۱۷۸

            33,797,450    10524955,000نوشیدني ها و آبنکتار موز۱۷۹

            19,797,150    10526955,000نوشیدني ها و آبنکتار آلبالو۱۸۰

            27,723,650    14347955,000نوشیدني ها و آبنکتار انار۱۸۱

            20,446,550    17525955,000نوشیدني ها و آبنکتار انگور۱۸۲

            25,909,150    10498955,000نوشیدني ها و آبنکتار آناناس۱۸۳

            23,483,450    14810955,000نوشیدني ها و آبآب کیوي تغلیظ شده۱۸۴

            21,382,450    17526955,000نوشیدني ها و آبآب سبزيجات مخلوط۱۸۵

            21,000,450    12949955,000نوشیدني ها و آبآب زرشک تغلیظ شده۱۸۶

            24,839,550    10225955,000نوشیدني ها و آبآب نارنج۱۸۷

            32,460,450    11768955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره) آب آناناس تغلیظ شده۱۸۸

            13,207,650    11072955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره)آب انبه تغلیظ شده۱۸۹

            33,224,450    10073955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره)  افشرده آب توت فرنگي۱۹۰

            28,984,250    7950955,000نوشیدني ها و آب(کنستانتره)  افشرده آب نارنگي۱۹۱

            29,891,500    3688955,000نوشیدني ها و آب   نکتار  مخلوط میوه ها۱۹۲

            27,828,700    10554955,000نوشیدني ها و آبآب انبه۱۹۳

            30,569,550    10241955,000نوشیدني ها و آب     آب آناناس۱۹۴

            40,358,300    1112955,000نوشیدني ها و آبآب گوجه فرنگي۱۹۵

            34,408,650    10499955,000نوشیدني ها و آبآب زردآلو۱۹۶

            20,417,900    14660955,000نوشیدني ها و آب نوشیدني آلوئه ورا۱۹۷

            20,761,700    21106955,000نوشیدني ها و آبشربت انگور۱۹۸



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            36,022,600    6804955,000نوشیدني ها و آبشربت زرشک۱۹۹

            24,094,650    1812955,000نوشیدني ها و آبشربت آلبالو۲۰۰

            18,641,600    2735955,000نوشیدني ها و آبشربت پرتقال۲۰۱

            22,767,200    2699955,000نوشیدني ها و آبشربت سکنجبین۲۰۲

            24,801,350    6802955,000نوشیدني ها و آبشربت انار۲۰۳

            26,529,900    2734955,000نوشیدني ها و آبشربت به لیمو۲۰۴

            19,739,850    12013955,000نوشیدني ها و آبنوشیدني عرقیات گیاهي گازدار۲۰۵

            24,266,550    2736955,000نوشیدني ها و آبشربت لیمو۲۰۶

              8,213,000    5112955,000نوشیدني ها و آبشربت چکیده هاي گیاهي۲۰۷

            20,341,500    11077955,000نوشیدني ها و آب     نوشیدني عرقیات گیاهي بدون گاز۲۰۸

            29,471,300    6693955,000نوشیدني ها و آب نوشابه انرژي زا  و نوشابه ورزشي۲۰۹

            29,175,250    3687955,000نوشیدني ها و آب  آبمیوه مخلوط۲۱۰

            33,205,350    14345955,000نوشیدني ها و آب      انواع آب میوه گازدار، نکتار میوه گازدار و نوشیدني میوه اي گازدار۲۱۱

            16,779,350    14658955,000نوشیدني ها و آبنکتار آلوئه ورا۲۱۲

            17,820,300    2837955,000نوشیدني ها و آبنوشیدني هاي میوه اي بدون گاز۲۱۳

            30,731,900    2613955,000نوشیدني ها و آبنکتار میوه۲۱۴

            46,479,850    21113955,000نوشیدني ها و آبيخ خوراکي بسته بندي شده۲۱۵

              4,240,200    4710955,000نوشیدني ها و آبعصاره نوشابه گازدار کوال۲۱۶

              4,077,850    4713955,000نوشیدني ها و آبعصاره نوشابه هاي گازدار طعم دار رنگي۲۱۷

            21,057,750    1250955,000نوشیدني ها و آبنوشابه گازدار۲۱۸

            32,240,800    5759955,000نوشیدني ها و آبگالب۲۱۹

            25,307,500    365955,000نوشیدني ها و آب آب سیب۲۲۰



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            24,400,250    12280955,000نوشیدني ها و آبشربت آناناس۲۲۱

            16,282,000    22218955,000نوشیدني ها و آبپوره گوآوا۲۲۲

            21,385,000    14809955,000نوشیدني ها و آبآب هويج تغلیظ شده۲۲۳

            49,567,000    6694955,000نوشیدني ها و آبآب آشامیدني بسته بندي شده آماده مصرف۲۲۴

            35,945,000    2441955,000نوشیدني ها و آبآب معدني بسته بندي شده۲۲۵

            11,725,000    ۱۹۳۷۲955,000نوشیدني ها و آبشربت انجیر۲۲۶

            13,909,000    ۲۰۴۵۶955,000نوشیدني ها و آبشربت هاي تزپیني۲۲۷

            15,771,000    ۱۷۰۲۹955,000نوشیدني ها و آبآب کرن بري و آب زغال تغلیظ شده۲۲۸

            25,347,000    ۱۶۸۵۵955,000نوشیدني ها و آبآب گوآوا تغلیظ شده۲۲۹

            15,722,000    ۳۹۶۴955,000نوشیدني ها و آبفرآورده يخي خوراکي۲۳۰

            10,885,000    ۱۲۰۰۱955,000نوشیدني ها و آبشیره نارگیل۲۳۱

            12,376,000    ۱۷۵۲۸955,000نوشیدني ها و آبنوشیدني چاي سرد۲۳۲

            22,356,550    4714955,000نوشیدني ها و آبپودر نوشیدني فوري۲۳۳

            15,108,100    14341955,000نوشیدني ها و آبپوره گوجه فرنگي۲۳۴

            32,374,500    52210955,000نوشیدني ها و آبپوره سیب۲۳۵

            23,302,000    11692955,000نوشیدني ها و آبانواع پوره میوه۲۳۶

            40,004,950    13804955,000نوشیدني ها و آبپوره زرشک۶۲۲

            25,985,550    20129955,000نوشیدني ها و آبآب تمشک تغلیظ شده۶۲۳

            21,716,700    19920955,000نوشیدني ها و آبنکتار پشین فروت۶۲۴

            23,263,800    22129955,000نوشیدني ها و آبپوره توت فرنگي

            21,854,000    10084955,000لبنیاتکره اسپريد۲۳۷

            15,938,950    93955,000لبنیاتشیر پاستوريزه۲۳۸



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            16,970,350    1528955,000لبنیات(استريلیزه  ) UHT   شیر فرا دما ۲۳۹

            34,914,800    2012955,000لبنیاتشیر خشک۲۴۰

            16,808,000    2450955,000لبنیاتبستني۲۴۱

            24,677,200    1955,000-2344لبنیاتپنیر رسیده در آب نمک۲۴۲

            25,231,100    191955,000لبنیات(UHT)خامه پاستوريزه و خامه فرادما ۲۴۳

            31,763,300    162955,000لبنیاتکره پاستوريزه۲۴۴

            15,547,400    2453955,000لبنیاتدوغ۲۴۵

            24,543,500    1527955,000لبنیاتشیر طعم دار۲۴۶

            15,967,600    6127955,000لبنیاتکشک مايع صنعتي۲۴۷

            18,307,350    695955,000لبنیاتماست۲۴۸

            27,637,700    4659955,000لبنیاتپنیر پروسس۲۴۹

            18,641,600    4658955,000لبنیات(پیتزا)پنیر موزارال۲۵۰

            24,448,000    6629955,000لبنیاتپنیر تازه۲۵۱

            24,658,100    5881955,000لبنیاتپنیر خامه اي۲۵۲

            24,533,950    9014955,000لبنیاتپنیر بوترکیزه۲۵۳

            24,533,950    9011955,000لبنیاتپنیر پارمسان۲۵۴

            24,658,100    10696955,000لبنیاتپنیر پروسس آنالوگ۲۵۵

            24,533,950    9012955,000لبنیاتپنیر کاچیوتا۲۵۶

            23,922,750    9013955,000لبنیاتپنیر گودا۲۵۷

            21,334,700    11325955,000لبنیاتماست پروبیوتیک۲۵۸

            17,696,150    2452955,000لبنیاتکشک مايع۲۵۹

            22,843,600    6944955,000لبنیاتشیر تغلیظ شده شیرين۲۶۰



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            16,941,700    11177955,000لبنیاتنوشیدني کفیر۲۶۱

            26,854,600    12736955,000لبنیات(آنالوگ)پنیر تازه با چربي گیاهي ۲۶۲

            23,521,650    12279955,000لبنیاتپنیر کاممبرت۲۶۳

            24,619,900    11832955,000لبنیاتپنیر چدار۲۶۴

            12,434,100    1188955,000لبنیاتکشک خشک۲۶۵

            29,356,700    13526955,000لبنیاتپنیر پیتزا پروسس۲۶۶

            23,044,150    13418955,000لبنیاتپنیر اولیه۲۶۷

            21,153,250    13326955,000لبنیاتپنیر پروولون۲۶۸

            26,463,050    13863955,000لبنیاتپنیرالکتیکي۲۶۹

            22,404,300    5877955,000لبنیاتپودر پنیر۲۷۰

            28,363,500    10208955,000لبنیاتشیر خشک با چربي گیاهي۲۷۱

            21,057,750    14683955,000لبنیاتبستني پروبیوتیک۲۷۲

            17,858,500    7686955,000لبنیاتپودر خامه۲۷۳

            21,153,250    13328955,000لبنیاتپنیر کولومیرز۲۷۴

            15,537,850    4046955,000لبنیاتماست طعم دار۲۷۵

            18,985,400    6959955,000لبنیاتپودر آب پنیر۲۷۶

            17,352,350    11139955,000لبنیاتپودر خامه اي کننده لبني و غیرلبني۲۷۷

            17,906,250    19697955,000لبنیاتدسر نوشیدني بر پايه لبني۲۷۸

            23,034,600    13635955,000لبنیاتخامه طعم دار پاستوريزه و فرادما۲۷۹

            18,345,550    11324955,000لبنیاتدوغ پروبیوتیک۲۸۰

            24,658,100    11833955,000لبنیاتپنیر ادام۲۸۱

            23,960,950    14813955,000لبنیاتپنیر سامسو۲۸۲



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            20,160,050    13701955,000لبنیاتپنیر امنتال۲۸۳

            17,132,700    16033955,000لبنیاتپودر پروتئین تغلیظ شده شیر۲۸۴

            26,004,650    16881955,000لبنیاتنوشیدني شیري میوه ايي۲۸۵

            17,772,550    4448955,000لبنیات کازئین و کازئینات۲۸۶

            27,857,350    11843955,000لبنیات  اسپیريد مخلوط۲۸۷

    6945955,000لبنیاتشیر تبخیر شده۶۲۵

    3865955,000لبنیاتپودر نوشیدني فوري طعم دار بر پايه شیر۶۲۶

            17,180,450    252955,000ادويه و چاشني(درسته و سايیده )زردچوبه ۲۸۸

              7,047,900    2879955,000ادويه و چاشنيبیکینگ پودر۲۸۹

              9,712,350    7931955,000ادويه و چاشنيلیموي خشک۲۹۰

              8,509,050    5999955,000ادويه و چاشنيپودر سیر۲۹۱

              6,608,600    4185955,000ادويه و چاشنيگلپر۲۹۲

              3,686,300    5563955,000ادويه و چاشنيسماق۲۹۳

            15,174,950    4552955,000ادويه و چاشنيسس خردل۲۹۴

            20,542,050    1195955,000ادويه و چاشنينمک خوراکي يددار۲۹۵

            17,820,300    536955,000ادويه و چاشنيزنجبیل۲۹۶

            17,037,200    3956955,000ادويه و چاشنيريحان خشک۲۹۷

            25,756,350    1955,000-251ادويه و چاشنيفلفل سیاه۲۹۸

            14,859,800    3227955,000ادويه و چاشنيشنبلیله خشک۲۹۹

            15,614,250    6599955,000ادويه و چاشنيتره خشک۳۰۰

            15,738,400    3125955,000ادويه و چاشنيترخون خشک۳۰۱

            16,722,050    2599955,000ادويه و چاشنيآويشن خشک۳۰۲



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

              7,382,150    1440955,000ادويه و چاشني ادويه کاري۳۰۳

              4,393,000    6003955,000ادويه و چاشنيگرد لیمو ترش۳۰۴

            26,673,150    1813955,000ادويه و چاشنيرب انار۳۰۵

              9,989,300    24.76955,000ادويه و چاشنيپاپريکا۳۰۶

            17,896,700    14955,000ادويه و چاشنيزيره سبز۳۰۷

              4,049,200    1186955,000ادويه و چاشنيزيره زرد روشن۳۰۸

              3,485,750    1726955,000ادويه و چاشنيچیلي و کاسپیوم کامل يا سايیده۳۰۹

            17,868,050    17034955,000ادويه و چاشني افشانه زعفران۳۱۰

              3,514,400    2955,000-320ادويه و چاشنيدانه هل۳۱۱

              4,354,800    799955,000ادويه و چاشنيدارچین۳۱۲

              3,552,600    1955,000-320ادويه و چاشنيکپسول کامل- هل۳۱۳

            11,966,150    21142955,000ادويه و چاشنيسرکه بالزامیک۳۱۴

            27,379,850    1625955,000ادويه و چاشنيپیاز خشک شده۳۱۵

            11,192,600    12589955,000ادويه و چاشنيپیاز سرخ شده۳۱۶

            15,614,250    6600955,000ادويه و چاشنيشويد خشک۳۱۷

            10,810,600    12733955,000ادويه و چاشنيسیرخشک شده۳۱۸

            19,205,050    10224955,000ادويه و چاشنيسس پیتزا۳۱۹

            23,349,750    5878955,000ادويه و چاشنيسس تند فلفل قرمز۳۲۰

              9,702,800    7720955,000ادويه و چاشنيسس سويا۳۲۱

            14,516,000    2454955,000ادويه و چاشنيسس مايونز و ساالد۳۲۲

            19,663,450    26955,000ادويه و چاشنينمک خوراکي۳۲۳

            18,546,100    13299955,000ادويه و چاشنيقره قوروت۳۲۴



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            21,793,100    1157955,000ادويه و چاشنينعناع خشک۳۲۵

            16,464,200    12830955,000ادويه و چاشنيسس سرکه و سبزي۳۲۶

            24,142,400    4525955,000ادويه و چاشنيجعفري خشک۳۲۷

              1,613,950    6258955,000ادويه و چاشنيبرگه موسیر۳۲۸

            12,548,700    13530955,000ادويه و چاشنيسس چیلي تاي۳۲۹

            10,524,100    13570955,000ادويه و چاشني(باربیکیو)سس کباب۳۳۰

            17,486,050    9444955,000ادويه و چاشنيترشي قارچ۳۳۱

              9,492,700    13867955,000ادويه و چاشنيترشي آلبالو۳۳۲

              9,788,750    13869955,000ادويه و چاشنيترشي پیاز۳۳۳

            10,065,700    9445955,000ادويه و چاشنيترشي کلم۳۳۴

              9,282,600    3438955,000ادويه و چاشنيمخلوط شور۳۳۵

            10,438,150    9446955,000ادويه و چاشنيسیر ترشي۳۳۶

              9,645,500    9442955,000ادويه و چاشنيترشي مخلوط۳۳۷

            10,189,850    9443955,000ادويه و چاشنيترشي موسیر۳۳۸

            10,189,850    9447955,000ادويه و چاشنيترشي فلفل۳۳۹

              5,863,700    4657955,000ادويه و چاشنيترشي چغندر لبويي۳۴۰

              9,616,850    13868955,000ادويه و چاشنيترشي بامیه۳۴۱

              3,027,350    168955,000ادويه و چاشنيگلبرگ خشک گل محمدي۳۴۲

              4,135,150    1186955,000ادويه و چاشنيزيره سیاه۳۴۳

            12,128,500    6006955,000ادويه و چاشنيقاووت۳۴۴

            18,994,950    117955,000ادويه و چاشنيآب لیمو ترش۳۴۵

            10,457,250    11994955,000ادويه و چاشنياسانس پرگاموت۳۴۶



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            23,111,000    13529955,000ادويه و چاشنينمک خوراکي کم سديم يددار۳۴۷

            16,683,850    3715955,000ادويه و چاشنيکاسیا۳۴۸

            20,331,950    1955,000-259ادويه و چاشنيزعفران۳۴۹

            11,135,300    2343955,000ادويه و چاشنيپودر عصاره شیرين بیان۳۵۰

            14,649,700    ۳۵۵955,000ادويه و چاشنيسرکه۳۵۱

            18,402,850    ۱۸۱۵955,000ادويه و چاشنيآبغوره۳۵۲

            14,477,800    ۲۵۵۰955,000ادويه و چاشنيسس گوجه فرنگي۳۵۳

            22,117,800    ۱۲۰۲۹955,000ادويه و چاشنينمک خوراکي يد دار فلورايد دار۳۵۴

            19,739,850    9638955,000چاي، قهوه و ودمنوش(غیر لبني )سويا شیر ساده پاستوريزه  ۳۵۵

            41,036,350    17226955,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي معطر۳۵۶

            38,925,800    19047955,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سفید۳۵۷

            38,200,000    10768955,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سبز۳۵۸

            29,003,350    3119955,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي کیسه اي۳۵۹

            38,897,150    623955,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سیاه۳۶۰

            11,975,700    4388955,000چاي، قهوه و ودمنوشقهوه بو داده و سايیده شده۳۶۱

            22,958,200    11137955,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر مخلوط قهوه فوري۳۶۲

            19,978,600    383955,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر کاکائو۳۶۳

            11,221,250    3623955,000چاي، قهوه و ودمنوشقهوه فوري۳۶۴

              3,772,250    13966955,000چاي، قهوه و ودمنوشمخلوط گیاهي معطر بر پايه زعفران- دم نوش ۳۶۵

            18,020,850    16884955,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر شکالت داغ۳۶۶

            43,853,600    6849955,000خوراک دامتفاله لیمو۳۶۷

            22,060,500    268955,000خوراک دامعلوفه ذرت سیلو شده۳۶۸



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            17,304,600    3000955,000خوراک دامپودر پر۳۶۹

              9,941,550    11959955,000خوراک دامکنجاله کلزا۳۷۰

            12,491,400    9213955,000خوراک داممغز هسته انبه۳۷۱

            21,630,750    722955,000خوراک دامپودر ماهي۳۷۲

            27,685,450    955,000خوراک دامگلوتن ذرت

            30,884,700    2389955,000خوراک دام پودر بقاياي کشتارگاه طیور۳۷۴

            10,953,850    278955,000خوراک دامکنجاله تخم پنبه۳۷۵

              2,463,900    2473955,000خوراک دامپودر صدف۳۷۶

            18,059,050    721955,000خوراک دامپودر گوشت۳۷۷

              5,281,150    8017955,000خوراک داميونجه خشک۳۷۸

            10,657,800    1759955,000خوراک دامکشک مصرفي خوراک دام۳۷۹

            12,749,250    2595955,000خوراک دامکنسانتره خوراک طیور۳۸۰

              5,653,600    804955,000خوراک دامکنجاله بادام زمیني بدون پوست۳۸۱

            33,071,650    5661955,000خوراک دامخوراک میگو و ماهي پرورشي۳۸۲

            12,567,800    322955,000خوراک دامکنجاله دانه آفتابگردان۳۸۳

            42,449,750    13578955,000خوراک داممکمل خوراک دام ويتامیني و معدني۳۸۴

            47,492,150    2387955,000خوراک داممکمل خوراک طیور ويتامیني و معدني۳۸۵

            25,460,300    277955,000خوراک دامکنجاله بدر کنجد۳۸۶

            43,538,450    2388955,000خوراک دامجايگزين شیر دامي-خوراک دام۳۸۷

            25,804,100    2342955,000خوراک دامسبوس گندم دامي۳۸۸

            32,832,900    1445955,000خوراک دامدانه ذرت۳۸۹

            11,020,700    4838955,000خوراک دامخوراک دام پايه از تفاله نیشکر۳۹۰



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            44,856,350    2595955,000خوراک دامخوراک طیور۳۹۱

            37,159,050    800955,000خوراک دامکنجاله سويا۳۹۲

              7,936,050    10826955,000خوراک دام آاليش هاي خوراکي طیور۳۹۳

            38,858,950    3774955,000خوراک دامکنسانتره خوراک دام۳۹۴

            11,985,250    5718955,000خوراک دامسنگ آهک۳۹۵

            17,247,300    2513955,000خوراک دامدي کلسیم فسفات۳۹۶

فالفل۳۹۷
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
14682955,000    24,696,300            

پودر کتلت۳۹۸
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
6935955,000    25,307,500            

پیتزا منجمد آماده طبخ۳۹۹
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
9417955,000    6,283,900              

کباب لقمه خام منجمد۴۰۰
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
6938955,000    21,487,500            

مرغ برگر خام منجمد ۴۰۱
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
6937955,000    22,681,250            

سوپ آماده و نیمه آماده۴۰۲
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
3827955,000    40,167,300            

ساالد الويه۴۰۳
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
17813955,000    25,145,150            

کتلت و شامي گوشت پخته آماده مصرف منجمد۴۰۴
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
16984955,000    29,690,950            

سمنو۴۰۵
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
7575955,000    12,386,350            

پودر فالفل۴۰۶
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
20211955,000    16,559,700            

فراورده هاي سوخاري منجمد مرغ۴۰۷
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
9868955,000    24,772,700            

سويا برگر۴۰۸
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
9715955,000    13,914,350            

کباب کوبیده۴۰۹
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
4622955,000    21,353,800            

نیمه آماده مصرف منجمد- فرآورده هاي میگوي پخته شده آماده ۴۱۰
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
13962955,000    20,217,350            

همبرگر۴۱۱
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
2304955,000    23,416,600            

سوسیس و کالباس۴۱۲
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
2303955,000    30,445,400            



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

تخم مرغ مايع پاستوريزه۴۱۳
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
13248955,000    16,817,550            

تخم مرغ خوراکي۴۱۴
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
219955,000    1,747,650              

پودر تخم مرغ۴۱۵
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
2487955,000    18,374,200            

پودر سفیده تخم مرغ۴۱۶
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
5949955,000    16,149,050            

پودر زرده تخم مرغ۴۱۷
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
2964955,000    18,250,050            

 ژامبون۴۱۸
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
5753955,000    29,576,350            

مرغ منجمد۴۱۹
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
2518955,000    9,129,800              

گوشت تازه طیور۴۲۰
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
9714955,000    13,580,100            

 گوشت قرمز يخ زده۴۲۱
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
3228955,000    6,799,600              

  ماهي ، فیله استیک تند يخ زده۴۲۲
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
6719955,000    10,046,600            

فیش برگر۴۲۳
غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي 

گوشتي
5849955,000    24,877,750            

              7,238,900    3567955,000افزودني هالسیتین۴۲۴

              7,735,500    3617955,000افزودني هاسوربات پتاسیم۴۲۵

            11,068,450    4703955,000افزودني هادي استات سديم۴۲۶

            13,226,750    2884955,000افزودني ها اسیدفسفريک قابل مصرف در صنايع غذايي۴۲۷

            18,498,350    3381955,000افزودني ها اسید سیتريک خوراکي۴۲۸

            15,146,300    3695955,000افزودني هايدور پتاسیم۴۲۹

              7,315,300    3696955,000افزودني هايدات پتاسیم خوراکي۴۳۰

            12,558,250    2998955,000افزودني هااسیدهاي چرب۴۳۱

            18,336,000    4028955,000افزودني هاگلیسیرين خوراکي۴۳۲

              7,659,100    3571955,000افزودني هاپلي فسفات سديم۴۳۳

              9,483,150    3562955,000افزودني هابنزوات سديم۴۳۴



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

              8,279,850    6091955,000افزودني هامالتودکسترين۴۳۵

            11,994,800    118955,000کمپوت و کنسروکنسرو نخود سبز۴۳۶

            15,576,050    761955,000کمپوت و کنسروکنسرو رب گوجه فرنگي۴۳۷

            30,674,600    2870955,000کمپوت و کنسروکنسرو تن ماهي در روغن۴۳۸

            12,892,500    6695955,000کمپوت و کنسروکنسرو عدسي۴۳۹

            23,158,750    4943955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیاچیتي با قارچ۴۴۰

            13,541,900    1635955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیاچیتي با سس گوجه فرنگي۴۴۱

            11,947,050    2789955,000کمپوت و کنسروکنسرو ذرت شیرين۴۴۲

            26,845,050    5663955,000کمپوت و کنسروکنسرو سبزي مخلوط۴۴۳

            11,985,250    5216955,000کمپوت و کنسرو  کنسرو سس ماکاروني با سويا۴۴۴

              8,184,350    8531955,000کمپوت و کنسروکنسرو دلمه برگ  مو۴۴۵

            21,325,150    8572955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگي۴۴۶

            20,131,400    8571955,000کمپوت و کنسروکنسرو نخود آبگوشتي۴۴۷

            24,849,100    8457955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي صبور۴۴۸

              9,273,050    9719955,000کمپوت و کنسروکنسرو انواع پلو بدون گوشت۴۴۹

            10,848,800    4854955,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراک مرغ۴۵۰

            21,325,150    10751955,000کمپوت و کنسروکنسرو میگو با قارچ۴۵۱

            19,042,700    4918955,000کمپوت و کنسروکنسرو شور بامیه۴۵۲

            20,112,300    713955,000کمپوت و کنسرو کنسرو میگو در آب نمک۴۵۳

            21,840,850    3033955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي ماکرل در روغن سس۴۵۴

            22,776,750    3411955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي کلیکا در سس۴۵۵

            22,948,650    2869955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي کلیکا۴۵۶



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            14,325,000    4294955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورش قیمه۴۵۷

            27,771,400    1576955,000کمپوت و کنسروکنسرو اسفناج۴۵۸

            12,147,600    4293955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت قورمه سبزي۴۵۹

            25,823,200    5432955,000کمپوت و کنسروکنسرو قلیه ماهي تن۴۶۰

              7,840,550    5621955,000کمپوت و کنسروکنسرو فلفل شور۴۶۱

              9,521,350    7308955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورش فسنجان با گوشت تکه اي۴۶۲

              8,499,500    7305955,000کمپوت و کنسروکنسرو آبگوشت۴۶۳

            10,151,650    11326955,000کمپوت و کنسروکنسرو مايه عدس پلو با سويا۴۶۴

            26,453,500    9338955,000کمپوت و کنسرودر آب نمک(بادبان و مارلین ماهي)کنسرو نیزه ماهي۴۶۵

            10,485,900    11327955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت قیمه با سويا۴۶۶

            13,417,750    10752955,000کمپوت و کنسروکنسرو کشک و ماهي۴۶۷

              9,721,900    7719955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت کرفس۴۶۸

            11,985,250    8692955,000کمپوت و کنسروکنسرو زيتون پرورده۴۶۹

            20,494,300    12178955,000کمپوت و کنسروکنسرو بالل کوچک۴۷۰

              9,062,950    9493955,000کمپوت و کنسروکنسرو دال عدس۴۷۱

            21,535,250    9492955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت میگو۴۷۲

            17,533,800    9573955,000کمپوت و کنسرو کنسرو میگو در روغن۴۷۳

            29,442,650    10749955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي تون با قارچ۴۷۴

            10,314,000    12831955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت آلو اسفناج۴۷۵

            21,468,400    12590955,000کمپوت و کنسروکنسرو کشک و بادمجان۴۷۶

              9,005,650    9530955,000کمپوت و کنسروکنسرو آش۴۷۷

              9,454,500    12829955,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراک جوجه کباب۴۷۸



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            11,889,750    8758955,000کمپوت و کنسروکنسرو گوشت قرمز تکه اي۴۷۹

            11,574,600    2871955,000کمپوت و کنسروکنسرو قارچ۴۸۰

              9,893,800    9469955,000کمپوت و کنسروکنسرو سبزي سرخ شده براي خورش قورمه سبزي۴۸۱

            10,667,350    8530955,000کمپوت و کنسروکنسرو مرغ۴۸۲

            10,457,250    7306955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز با گوشت تکه اي يا سويا۴۸۳

            10,887,000    5559955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا چیتي و سوسیس در سس گوجه فرنگي۴۸۴

            10,103,900    6154955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا چیتي با گوشت۴۸۵

            20,656,650    1114955,000کمپوت و کنسروکنسرو گوجه فرنگي۴۸۶

              9,693,250    7307955,000کمپوت و کنسروکنسرو طاس کباب۴۸۷

            14,172,200    13825955,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراک ماهیچه۴۸۸

            13,484,600    116955,000کمپوت و کنسروکنسرو خیار شور۴۸۹

            11,822,900    119955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز۴۹۰

            13,704,250    13866955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت آلو اسفناج با سويا۴۹۱

            14,468,250    13864955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز با سیب زمیني۴۹۲

            27,819,150    14015955,000کمپوت و کنسروکنسرو سس سیب۴۹۳

            15,346,850    6957955,000کمپوت و کنسروکنسرو شور برگ مو۴۹۴

              7,152,950    5620955,000کمپوت و کنسروکنسرو غوره شور۴۹۵

            25,708,600    9339955,000کمپوت و کنسروکنسرو نیزه ماهي در سس گوجه فرنگي۴۹۶

            22,757,650    5225955,000کمپوت و کنسرو کنسرو باقال پخته۴۹۷

            26,443,950    3762955,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراک بادمجان۴۹۸

            24,428,900    6952955,000کمپوت و کنسروکنسرو تن ماهي در آب نمک۴۹۹

            26,291,150    14014955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي سالمون در روغن۵۰۰



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            13,828,400    14114955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت مرغ ترش۵۰۱

            13,752,000    13865955,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراک کدو مسمايي۵۰۲

            10,218,500    8165955,000کمپوت و کنسروکنسرو انواع پلو۵۰۳

            30,779,650    10770955,000کمپوت و کنسروکنسرو ساالد ماهي تن و نیزه ماهي۵۰۴

            15,910,300    5362955,000کمپوت و کنسروکنسرو سوسیس در آب نمک۵۰۵

              9,578,650    5242955,000کمپوت و کنسروکنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگي۵۰۶

            26,071,500    9337955,000کمپوت و کنسروکنسرو قلیه نیزه ماهي۵۰۷

            18,536,550    1575955,000کمپوت و کنسروکنسرو گل کلم۵۰۸

            19,921,300    9539955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سفید در آب نمک و کنسرو لوبیا قرمز در آب نمک۵۰۹

            27,771,400    1370955,000کمپوت و کنسروکنسرو مارچوبه۵۱۰

            24,868,200    5005955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي آزاد پرورشي در روغن۵۱۱

            12,921,150    4474955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي تن و لوبیا چیتي در سس گوجه فرنگي۵۱۲

            28,630,900    3304955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي ساردين۵۱۳

            22,776,750    3411955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي کیلکا در سس گوجه فرنگي۵۱۴

              7,697,300    6178955,000کمپوت و کنسرودر آب پاچه(بز-گوسفند-گاو)کنسرو زبان۵۱۵

            26,539,450    7634955,000کمپوت و کنسروکنسرو نیزه ماهي در روغن۵۱۶

            26,205,200    6810955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهیان خاوياري۵۱۷

            20,580,250    12239955,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت سبزي با سويا۵۱۸

            17,724,800    10750955,000کمپوت و کنسروکنسرو ساالد میگو

            12,090,300    21794955,000کمپوت و کنسروبا ارده (حمص)کنسرو پوره نخود۵۱۹

            28,439,900    5086955,000کمپوت و کنسروکمپوت نارنگي۵۲۰

            12,319,500    10757955,000کمپوت و کنسروکمپوت سیب۵۲۱



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            28,659,550    3955,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت گالبي۵۲۲

            11,249,900    4955,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت زردآلو۵۲۳

            19,128,650    5955,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت آلبالو۵۲۴

            20,847,650    9720955,000کمپوت و کنسروکمپوت گیالس۵۲۵

            18,488,800    8955,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت هلو۵۲۶

              9,989,300    12179955,000کمپوت و کنسروکمپوت آناناس۵۲۷

            11,288,100    5490955,000کمپوت و کنسروکمپوت سیب و گالبي۵۲۸

            26,549,000    4776955,000کمپوت و کنسروکمپوت کیوي۵۲۹

            20,752,150    5342955,000کمپوت و کنسروکمپوت میوه مخلوط۵۳۰

              8,575,900    9367955,000کمپوت و کنسروکمپوت توت فرنگي۵۳۱

            29,452,200    8051955,000کمپوت و کنسروکمپوت  انبه۵۳۲

            10,037,050    14659955,000کمپوت و کنسروکمپوت آلوئه ورا۵۳۳

            18,087,700    10088955,000کمپوت و کنسروکمپوت گريپ فروت۵۳۴

            19,176,400    6956955,000کمپوت و کنسروکمپوت پرتقال۵۳۵

            15,833,900    11954955,000کمپوت و کنسروکمپوت خرما۵۳۶

            13,857,050    4142955,000کمپوت و کنسرومرباي شقاقل۵۳۷

            16,101,300    214955,000کمپوت و کنسرومربا و مارماالد۵۳۸

            25,145,150    21388955,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهي قزل آال در روغن۵۳۹

            11,985,250    14765955,000کمپوت و کنسروکنسرو سیب زمیني۵۴۰

            25,049,650    7572955,000کمپوت و کنسروکنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع يا سس گوجه فرنگي۵۴۱

            24,075,550    12238955,000کمپوت و کنسروکنسرو بادمجان و گوجه فرنگي در روغن۵۴۲

            18,975,850    987955,000کمپوت و کنسروزيتون شور۵۴۳



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

              4,068,300    16928955,000کمپوت و کنسروخیارشور تخمیري۵۴۴

            25,317,050    2011955,000روغن ها و چربي ها روغن مايع بادام زمیني خوراکي۵۴۵

            26,186,100    4465955,000روغن ها و چربي هاروغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکي۵۴۶

            31,954,300    1723955,000روغن ها و چربي هاروغن تخم پنبه مايع خوراکي۵۴۷

            48,256,150    1447955,000روغن ها و چربي هاروغن ذرت مايع خوراکي۵۴۸

            27,675,900    2392955,000روغن ها و چربي هاروغن سوياي مايع خوراکي۵۴۹

            25,317,050    2010955,000روغن ها و چربي هاروغن گلرنگ مايع خوراکي۵۵۰

            25,231,100    8920955,000روغن ها و چربي ها روغن هسته انگور۵۵۱

            40,854,900    4152955,000روغن ها و چربي هاروغن سرخ کردني۵۵۲

            29,719,600    1254955,000روغن ها و چربي هاروغن کره۵۵۳

            35,201,300    1955,000- 156روغن ها و چربي هاروغن قنادي و آردي۵۵۴

            54,301,300    2955,000- 4935روغن ها و چربي هاروغن کلزا پااليش شده۵۵۵

            42,249,200    5950955,000روغن ها و چربي هاروغن مايع مخلوط۵۵۶

            49,726,850    6658955,000روغن ها و چربي هاروغن سبوس برنج۵۵۷

            29,996,550    1955,000-8631روغن ها و چربي هاRBD روغن پالم استئارين ۵۵۸

            40,329,650    2955,000-8631روغن ها و چربي هاروغن پالم استئارين پااليش شده نهايي۵۵۹

            42,220,550    1300955,000روغن ها و چربي هاروغن آفتابگردان ۵۶۰

            33,854,750    9131955,000روغن ها و چربي هاروغن خوراکي مصرف خانوار۵۶۱

            33,043,000    10273955,000روغن ها و چربي ها(CBS)روغن جانشین کره کاکائو۵۶۲

            23,378,400    7512955,000روغن ها و چربي هاروغن سبزه۵۶۳

            26,577,650    8636955,000روغن ها و چربي هاروغن خام کنجد۵۶۴

            31,094,800    10086955,000روغن ها و چربي ها(با اولئیک اسید معمولي)روغن خام آفتابگردان۵۶۵



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            45,372,050    13392955,000روغن ها و چربي هاروغن هاي خوراکي تهیه شده به روش پرس سرد۵۶۶

            28,201,150    8635955,000روغن ها و چربي هاروغن خام نارگیل۵۶۷

            29,996,550    1955,000-8637روغن ها و چربي هاRBDروغن هسته پالم  ۵۶۸

            40,329,650    2955,000-8637روغن ها و چربي هاروغن هسته پالم پااليش نهايي شده ۵۶۹

            36,442,800    1955,000-4935روغن ها و چربي هاروغن کلزا خام۵۷۰

            29,251,650    2010955,000روغن ها و چربي هاروغن گلرنگ با اسید اولئیک باال۵۷۱

            35,038,950    4467955,000روغن ها و چربي هاروغن پالم قابل مصرف مستقیم در صنايع غذايي۵۷۲

            40,329,650    2955,000-4466روغن ها و چربي هاروغن پالم اولیین پااليش شده نهايي۵۷۳

            42,497,500    1752955,000روغن ها و چربي هاروغن کنجد پااليش شده۵۷۴

            62,361,500    1446955,000روغن ها و چربي هاروغن زيتون ۵۷۵

            21,668,950    14766955,000روغن ها و چربي هاروغن هاي خوراکي حاوي عصاره طبیعي۵۷۶

            29,700,500    1955,000-4467روغن ها و چربي هاRBDروغن پالم ۵۷۷

            22,432,950    14348955,000روغن ها و چربي هاروغن خام سويا۵۷۸

            29,872,400    1955,000-4466روغن ها و چربي هاRBDروغن پالم اولئین۵۷۹

            15,041,250    5691955,000روغن ها و چربي هاکره پسته۵۸۰

            24,514,850    5690955,000روغن ها و چربي هاکره بادام زمیني۵۸۱

            21,945,900    264955,000روغن ها و چربي هادانه روغن آفتاب گردان۵۸۲

            44,312,000    143955,000روغن ها و چربي ها(مارگارين)کره گیاهي ۵۸۳

            10,505,000    758955,000روغن ها و چربي هاروغن دانه کرچک۵۸۴

            18,679,800    609955,000روغن ها و چربي هاکره کاکائو۵۸۵

            42,612,100    10500955,000روغن ها و چربي هامینارين۵۸۶

              2,893,650    955,000-روغن ها و چربي هازولبیا و بامیه۵۸۷



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            19,797,150    8955,000قناديانواع آدامس ۵۸۸

              9,320,800    711955,000قناديتافي و آبنبات۵۹۱

            37,225,900    608955,000قنادي انواع شکالت۵۹۲

            29,079,750    2462955,000قناديحلوا ارده۵۹۳

            10,495,450    621955,000قناديگلوکز مايع۵۹۴

            28,688,200    2612955,000قناديسوهان خوراکي۵۹۵

            18,116,350    739955,000قنادينبات۵۹۶

            20,876,300    3474955,000قناديژالتین۵۹۷

            25,364,800    3023955,000قناديگز۵۹۸

            21,172,350    5075955,000قناديشیره خرما۶۰۰

            26,988,300    2695955,000قناديارده۶۰۱

            33,109,850    12018955,000قناديفرآورده کاکائويي۶۰۲

            18,469,700    14442955,000قناديقند مايع خرما۶۰۳

۶۰۴
ژله فرم / دسر ژله اي آماده مصرف / پودر دسر  ) فرآورده ژله اي خوراکي 

(دار 
            23,913,200    2682955,000قنادي

              7,659,100    1724955,000قنادي نقل خالل بادام خوشبو۶۰۵

              6,646,800    8538955,000قنادي پولکي۶۰۶

            16,215,900    14682955,000قنادي(راحت الحلقوم )باسلوق ۶۰۷

            27,074,250    19696955,000قنادي باقلواي سنتي قزوين۶۰۸

            25,880,500    12358955,000قناديخمیر کاکائو۶۰۹

            17,447,850    16065955,000قناديفالوده۶۱۰

            17,801,200    16981955,000قنادينان خرمايي۶۱۱

            19,138,200    20325955,000قناديسوهان عسلي۶۱۲



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            15,442,350    2619955,000قنادي(گزانگبیني )گز۶۱۳

            14,439,600    69955,000قناديشکر۶۱۵

            15,910,300    3680955,000قناديقند۶۱۶

            22,948,650    12345955,000قنادي کنجد عمل آوري شده۶۱۹

            17,046,750    92955,000قناديعسل۶۲۰

            17,161,350    22165955,000قناديشربت با فروکتوز باال۶۲۱

            14,057,600    9491955,000کمپوت و کنسروکنسرو قلیه میگو

            15,986,700    19134955,000کمپوت و کنسروکنسرو آش دوغ

              7,983,800    ۶۰۰۰955,000ادويه و چاشنيپودر پیاز

            15,318,200    ۲۱۱۱۲955,000ادويه و چاشنيپودر سیر

            18,211,850    ۱۰۲۲۶955,000ادويه و چاشنيسس همبرگر

            11,784,700    ۱۹۱۱۵955,000ادويه و چاشنيسس انار

            24,533,950    ۱۵۹۳۲955,000ادويه و چاشنيسس سالسا

            28,745,500    ۱۴۰۱۵955,000ادويه و چاشنيسس سیب

     13,450,220,000    19246955,000میوه و سبزيسبزي خشک۲۸

            20,723,500    5876955,000کمپوت و کنسروکنسرو میگو در سس گوجه فرنگي

            21,659,400    12587955,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سويا با سس گوجه فرنگي

            11,450,450    10496955,000کمپوت و کنسروکنسرو هويج

            11,565,050    ۱۱955,000خشکبار و میوه خشکبرگه زرد آلو

              6,895,100    318955,000خوراک دامتفاله خشک چغندر قند

            17,342,800    11088955,000میوه و سبزيمیوه  فرآوري شده۹۲

            21,716,700    4701955,000قناديکرم کاکائو



گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی

نرخ ساعت کار 

کارشناسی ابالغی

( ریال955.000)

(ریال)تعرفه 

            15,614,250    6084955,000قناديپشمک

            22,939,100    16113955,000قناديشکر پنیر

            40,711,650    12836955,000قناديکرم کنجد

            27,599,500    14725955,000قناديشیره انگور

            10,333,100    4761955,000غالت و فرآورده هاي آننان بستني

            15,108,100    2577955,000غالت و فرآورده هاي آنخمیر مايه نان

            18,794,400    16980955,000غالت و فرآورده هاي آندونات

              9,865,150    11246955,000میوه و سبزيشبدر جوانه زده

              8,556,800    11245955,000میوه و سبزيماش جوانه زده

            17,381,000    323955,000غالت و فرآورده هاي آندانه کنجد

            17,868,050    15815955,000غالت و فرآورده هاي آننان خشک

            53,881,100    2955,000-381غالت و فرآورده هاي آننشاسته ذرت

            27,217,500    4955,000-381غالت و فرآورده هاي آننشاسته سیب زمیني

            10,113,450    19196955,000غالت و فرآورده هاي آنپودرهاي پوشش دهنده خوراکي براي فراورده هاي سوخاري

            12,013,900    4270955,000افزودني ها(بي کربنات سديم خوراکي  )جوش شیرين 


