
شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   1008030,149,000میوه و سبزي سبزي هاي مخلوط خرد شده و بسته بندي شده تازه و منجمد آماده مصرف1
   1008233,054,000میوه و سبزيسبزي خوردن بسته بندي شده آماده مصرف2
   347511,361,000میوه و سبزيکیوي3
     57202,324,000میوه و سبزيخمیر خرما4
     55862,639,000میوه و سبزي  سیب زمینی سرخ کرده یخ زده5
   376413,230,000میوه و سبزيچیپس برگه و چیپس خاللی سیب زمینی سرخ شده در روغن6
   330815,085,000میوه و سبزيلواشک7
   696410,640,000میوه و سبزيپرك سیب زمینی8
   696518,347,000میوه و سبزيریزدانه سیب زمینی9
        6124952,000میوه و سبزيآلبالو یخ زده10
     55871,015,000میوه و سبزيسیر یخ زده11
     55891,197,000میوه و سبزيپیاز یخ زده12
        6847742,000میوه و سبزي کلم دکمه اي یخ زده13
     51694,928,000میوه و سبزي اسفناج یخ زده14
        5951644,000میوه و سبزيتمشک یخ زده15
        5951735,000میوه و سبزيتوت فرنگی یخ زده16
     51703,962,000میوه و سبزيهویج یخ زده17
        6124952,000میوه و سبزيگیالس یخ زده18
     55841,540,000میوه و سبزي بالل ( ذرت شیرین) یخ زده19
     55831,225,000میوه و سبزيلوبیا سبز یخ زده20
   162716,065,000میوه و سبزيقارچ تازه خوراکی پرورشی21
     396,790,000میوه و سبزيسیب زمینی22



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     69551,687,000میوه و سبزيتره فرنگی تند یخ زده23
   335912,439,000میوه و سبزيمرزه زمستانی24
     55854,277,000میوه و سبزيدانه هاي ذرت یخ زده25
     51684,193,000میوه و سبزينخود سبز یخ زده26
     4001,127,000میوه و سبزينخود فرنگی27
   600518,648,000میوه و سبزيپودر سیب زمینی28
   1971428,798,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور گندم29
   1971528,798,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور جو30
   10331,990,000غالت و فرآورده هاي آنانواع آرد گندم31
     23588,862,000غالت و فرآورده هاي آنانواع آرد سوخاري32
   252328,084,000غالت و فرآورده هاي آنانواع گندم پوست کنده33
   1113625,319,000غالت و فرآورده هاي آن انواع آرد برنج34
   1069028,273,000غالت و فرآورده هاي آنانواع ذرت35
   288023,212,000غالت و فرآورده هاي آنفراورده حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت36
   59213,167,000غالت و فرآورده هاي آنویفر37
     2137,392,000غالت و فرآورده هاي آنماکارونی38
   255316,408,000غالت و فرآورده هاي آنکیک39
   450934,020,000غالت و فرآورده هاي آندانه هاي حجیم شده غالت به روش انفجاري40
     18193,689,000غالت و فرآورده هاي آننان برنجی41
     36223,290,000غالت و فرآورده هاي آنجو پرك42
   2021813,685,000غالت و فرآورده هاي آن نان نیمه آماده نازك (یوفکا)43
   3720,090,000غالت و فرآورده هاي آنبیسکویت44



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     217969,905,000غالت و فرآورده هاي آنپودر نیمه آماده خمیر پیتزا و پیراشکی45
     25145,502,000غالت و فرآورده هاي آنسبوس برنج46
   1198112,775,000غالت و فرآورده هاي آنفراورده هاي خمیري -رشته فوري47
   1209924,983,000غالت و فرآورده هاي آنفراورده هاي سرخ شده بر پایه سیب زمینی، غالت و حبوبات48
   1357717,689,000غالت و فرآورده هاي آنغالت صبحانه49
   815131,801,000غالت و فرآورده هاي آنآرد کامل ذرت50
   1352811,046,000غالت و فرآورده هاي آننان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد51
   1472814,266,000غالت و فرآورده هاي آنپن کیک52
     23374,221,000غالت و فرآورده هاي آنآرد جو53
     36223,290,000غالت و فرآورده هاي آنپرك گندم و جو54
   30,877,000 2393-8152 غالت و فرآورده هاي آنآرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده55
   1606512,789,000غالت و فرآورده هاي آنفالوده56
   228566,549,000غالت و فرآورده هاي آنخوراك کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غالت57
   1698113,041,000غالت و فرآورده هاي آننان خرمایی58
   2021913,426,000غالت و فرآورده هاي آنخمیر پیراشکی منجمد59
   233811,347,000غالت و فرآورده هاي آننان حجیم و نیمه حجیم60
   220315,743,000غالت و فرآورده هاي آننان سوخاري61
   262824,381,000غالت و فرآورده هاي آننان سنتی62
   1702836,372,000غالت و فرآورده هاي آنسبوس گندم مورد مصرف انسان63
   694912,481,000غالت و فرآورده هاي آنپودر کیک نیمه آماده64
   663414,651,000غالت و فرآورده هاي آنگلوتن ذرت65
     112446,167,000غالت و فرآورده هاي آنگندم جوانه زده66



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     20186,069,000غالت و فرآورده هاي آنرشته آشی - پلویی67
     67618,526,000غالت و فرآورده هاي آننان جو68
     56565,761,000غالت و فرآورده هاي آنبلغور ذرت69
   252432,655,000غالت و فرآورده هاي آنجو پوست کنده70
   134,069,000-381غالت و فرآورده هاي آننشاسته71
     36828,918,000غالت و فرآورده هاي آنکراکر72
     42979,331,000غالت و فرآورده هاي آنگلوتن73
   389712,488,000غالت و فرآورده هاي آنعصاره مالت جو مورد مصرف در صنایع غذایی74
   12726,040,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج قهوه اي75
   12727,405,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج سفید76
   12726,026,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج قهوه اي نیم پز77
   12726,026,000غالت و فرآورده هاي آنبرنج سفید نیم پز78
   235720,251,000غالت و فرآورده هاي آنآرد سویا79
   349315,050,000غالت و فرآورده هاي آنشیرینی آردي80
   255416,604,000غالت و فرآورده هاي آنکلوچه81
   531510,640,000غالت و فرآورده هاي آنکلمپه82
   9818,340,000حبوباتباقالي خشک83
   3818,340,000حبوبات لوبیا بسته بندي شده84
   2718,249,000حبوباتعدس85
   9718,340,000حبوباتلپه بسته بندي شده86
   9617,647,000حبوباتنخود بسته بندي شده87
     992,380,000حبوباتماش88



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     69507,812,000حبوباتآرد نخود89
   333215,127,000حبوباتپروتئین سویا90
     104399,212,000حبوباتسویا شیر لبنی91
   1108812,712,000خشکبارمیوه ترش فرآوري شده92
     52006,265,000خشکبارمغز بادام هندي93
     33373,129,000خشکبارزرشک94
     143429,170,000خشکبارمخلوط میوه هاي خشک ورقه شده95
   1515,092,000خشکبارپسته طبیعی خندان96
   492111,725,000خشکبارپسته ناخندان97
   39515,743,000خشکبارخرماي مضافتی98
     53132,086,000خشکبار خرماي کلوته99
     53111,904,000خشکبارخرماي پیارم100
     53141,806,000خشکبارخرماي ربی101
     27102,086,000خشکبارخرماي خاصه102
     29442,086,000خشکبارخرماي قصب103
   1710,479,000خشکبارکشمش بی دانه104
     652,527,000خشکبارآلوي خشک105
     37501,631,000خشکبارعناب106
     35071,995,000خشکبارتوت خشک107
     2267,504,000خشکبارانجیر خشک108
     49197,343,000خشکبار  پسته مکانیک خندان خام109
   21818,221,000خشکبارمغز پسته110



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   463117,948,000خشکبارمغز پسته بدون پوست سوم111
     27211,778,000خشکبارخرما ( رطب )112
     8032,086,000خشکبارخرماي کبکاب113
     25102,086,000خشکبارخرماي شاهانی114
     2852,086,000خشکبارخرماي سایر115
     24962,114,000خشکبارخرماي سایر مصارف صنعتی116
     34166,818,000خشکباربادام زمینی117
   1616,107,000خشکبارمغز بادام118
   529910,206,000خشکبار     انجیر فرایند شده119
     123,031,000خشکبارهلو خشک شده120
     36123,122,000خشکبارسیب خشک شده121
     110809,464,000خشکبارانبه خشک شده122
     118283,003,000خشکبارتوت فرنگی خشک شده123
     146149,681,000خشکبارمغز تخمه هندوانه برشته شده124
     146159,471,000خشکبارمغز تخمه آفتابگردان برشته شده125
     146169,471,000خشکبارمغز تخمه کدو برشته شده126
   1603215,568,000خشکبارمغز بادام هندي فرایند شده127
   963619,061,000خشکبارپودر پسته128
     53122,177,000خشکبارخرماي هلیله اي129
   1603114,602,000خشکبارمغز بادام درختی فرآیند شده130
     23411,631,000خشکبارآلبالوي خشک131
     181,855,000خشکبارمغز گردو132



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     58582,177,000خشکبارخرماي کروت133
     29452,177,000خشکبارخرما خشک134
     87572,086,000خشکبارخرما135
   341516,415,000خشکبارخالل مغز بادام136
   363917,682,000خشکبارخالل مغز پسته137
   312216,261,000خشکبارکشمش سبز138
     51991,456,000خشکبارنخود چی (با و بدون پوست)139
     139,317,000خشکبار  قیسی140
     160305,782,000خشکبارتخمه کدو فرایند شده141
     160295,509,000خشکبارتخمه هندوانه فرایند شده142
     160285,481,000خشکبارتخمه آفتابگردان فرایند شده143
   333813,748,000خشکبارمغز فندق144
     39363,241,000خشکبارگالبی خشک شده145
   8811,088,000خشکبارمغز بادام سنگی شیرین و تلخ146
   1557111,186,000خشکبارخرما قطعه شده نیمه خشک147
   609918,487,000نوشیدنی ها و آبعرق بادرنجبویه148
     7384,900,000نوشیدنی ها و آبعرق بید مشک149
   601521,973,000نوشیدنی ها و آبعرق شاهتره150
   1007710,647,000نوشیدنی ها و آبعرقیات گیاهی151
   227917,976,000نوشیدنی ها و آبنوشیدنی مالت152
   163422,631,000نوشیدنی ها و آبآب انگور153
   50723,527,000نوشیدنی ها و آبآب پرتقال154



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   261621,084,000نوشیدنی ها و آبآب انار155
   261421,602,000نوشیدنی ها و آبآب گریپ فروت156
   303222,498,000نوشیدنی ها و آبآب آلبالو157
   471224,717,000نوشیدنی ها و آبنکتار توت فرنگی158
   313723,527,000نوشیدنی ها و آبنکتار پرتقال159
   940519,887,000نوشیدنی ها و آبنکتار انبه160
   268718,144,000نوشیدنی ها و آب آب سیب تغلیظ شده161
   408324,437,000نوشیدنی ها و آب آب پرتقال تغلیظ شده162
   261516,219,000نوشیدنی ها و آب آب انگور تغلیظ شده163
   566223,667,000نوشیدنی ها و آب آب انار تغلیظ شده164
   552822,092,000نوشیدنی ها و آبآب آلبالو تغلیظ شده165
   588230,058,000نوشیدنی ها و آب  افشرده آب آلو(کنستانتره)166
   551428,588,000نوشیدنی ها و آبافشرده آب گالبی(کنستانتره )167
   587931,409,000نوشیدنی ها و آبافشرده آب شاه توت (کنستانتره )168
   626822,001,000نوشیدنی ها و آبآب گریپ فروت تغلیظ شده(کنستانتره)169
   680129,932,000نوشیدنی ها و آب افشرده آب گیالس(کنستانتره)170
   941020,937,000نوشیدنی ها و آبنکتار گوآوا171
   1234620,202,000نوشیدنی ها و آبآب گوآوا172
   1434621,987,000 - 3414نوشیدنی ها و آب نکتار گریپ فروت173
   1752314,987,000نوشیدنی ها و آبنکتار زرشک174
   1752415,631,000نوشیدنی ها و آبآب زرشک175
   1752715,631,000نوشیدنی ها و آب آب کرن بري176



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   1703114,896,000نوشیدنی ها و آبنکتار زغال اخته و نکتار کرن بري177
   1703222,001,000نوشیدنی ها و آبآب نارنج تغلیظ شده178
   1052424,864,000نوشیدنی ها و آبنکتار موز179
   1052614,602,000نوشیدنی ها و آبنکتار آلبالو180
   1434720,412,000نوشیدنی ها و آبنکتار انار181
   1752515,078,000نوشیدنی ها و آبنکتار انگور182
   1049818,991,000نوشیدنی ها و آبنکتار آناناس183
   1481017,304,000نوشیدنی ها و آبآب کیوي تغلیظ شده184
   1752615,764,000نوشیدنی ها و آبآب سبزیجات مخلوط185
   1294915,393,000نوشیدنی ها و آبآب زرشک تغلیظ شده186
   1022518,298,000نوشیدنی ها و آبآب نارنج187
   1176823,793,000نوشیدنی ها و آب آب آناناس تغلیظ شده(کنستانتره)188
     110729,681,000نوشیدنی ها و آبآب انبه تغلیظ شده(کنستانتره)189
   1007324,444,000نوشیدنی ها و آب  افشرده آب توت فرنگی(کنستانتره)190
   795021,336,000نوشیدنی ها و آب  افشرده آب نارنگی(کنستانتره)191
   368822,001,000نوشیدنی ها و آب   نکتار  مخلوط میوه ها192
   1055420,398,000نوشیدنی ها و آبآب انبه193
   1024122,498,000نوشیدنی ها و آب     آب آناناس194
   111229,582,000نوشیدنی ها و آبآب گوجه فرنگی195
   1049925,312,000نوشیدنی ها و آبآب زردآلو196
   1466015,057,000نوشیدنی ها و آب نوشیدنی آلوئه ورا197
   2110615,309,000نوشیدنی ها و آبشربت انگور198



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   680426,488,000نوشیدنی ها و آبشربت زرشک199
   181217,752,000نوشیدنی ها و آبشربت آلبالو200
   273513,755,000نوشیدنی ها و آبشربت پرتقال201
   269916,688,000نوشیدنی ها و آبشربت سکنجبین202
   680218,270,000نوشیدنی ها و آبشربت انار203
   273419,537,000نوشیدنی ها و آبشربت به لیمو204
   1201314,560,000نوشیدنی ها و آبنوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار205
   273617,787,000نوشیدنی ها و آبشربت لیمو206
     51126,111,000نوشیدنی ها و آبشربت چکیده هاي گیاهی207
   1107715,001,000نوشیدنی ها و آب     نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز208
   669321,693,000نوشیدنی ها و آب نوشابه انرژي زا ( با / بدون گاز)209
   368721,476,000نوشیدنی ها و آب  آبمیوه مخلوط210
   1434524,430,000نوشیدنی ها و آب      انواع آب میوه گازدار، نکتار میوه گازدار و نوشیدنی میوه اي گازدار211
   1465812,299,000نوشیدنی ها و آبنکتار آلوئه ورا212
   283713,062,000نوشیدنی ها و آبنوشیدنی هاي میوه اي بدون گاز213
   261322,526,000نوشیدنی ها و آبنکتار میوه214
   2111334,069,000نوشیدنی ها و آبیخ خوراکی بسته بندي شده215
     47103,199,000نوشیدنی ها و آبعصاره نوشابه گازدار کوال216
     47133,080,000نوشیدنی ها و آبعصاره نوشابه هاي گازدار طعم دار رنگی217
   125015,435,000نوشیدنی ها و آبنوشابه گازدار218
   575923,632,000نوشیدنی ها و آبگالب219
   36518,641,000نوشیدنی ها و آب آب سیب220



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   1228017,976,000نوشیدنی ها و آبشربت آناناس221
   2221816,282,000نوشیدنی ها و آبپوره گوآوا222
   1480921,385,000نوشیدنی ها و آبآب هویج تغلیظ شده223
   669426,740,000نوشیدنی ها و آبآب آشامیدنی بسته بندي شده آماده مصرف224
   244124,381,000نوشیدنی ها و آبآب معدنی بسته بندي شده225
   1937211,725,000نوشیدنی ها و آبشربت انجیر226
   2045613,909,000نوشیدنی ها و آبشربت هاي تزپینی227
   1702915,771,000نوشیدنی ها و آبآب کرن بري و آب زغال تغلیظ شده228
   1685525,347,000نوشیدنی ها و آبآب گوآوا تغلیظ شده (کنسانتره تغلیظ شده)229
   396415,722,000نوشیدنی ها و آبفرآورده یخی خوراکی230
   1200110,885,000نوشیدنی ها و آبشیره نارگیل231
   1752812,467,000نوشیدنی ها و آبنوشیدنی چاي سرد232
   471416,478,000نوشیدنی ها و آبپودر نوشیدنی فوري233
   1434111,074,000نوشیدنی ها و آبپوره گوجه فرنگی234
   5221023,730,000نوشیدنی ها و آبپوره سیب235
   1169217,080,000نوشیدنی ها و آبانواع پوره میوه236
   1008421,854,000لبنیاتکره اسپرید237
   9311,683,000لبنیاتشیر پاستوریزه238
   152812,439,000لبنیات   شیر فرا دما UHT ( استریلیزه )239
   201225,592,000لبنیاتشیر خشک240
   245012,320,000لبنیاتبستنی241
   118,088,000-2344لبنیاتپنیر رسیده در آب نمک242



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

243(UHT) 19118,494,000لبنیاتخامه پاستوریزه و خامه فرادما   
   16223,282,000لبنیاتکره پاستوریزه244
   245311,396,000لبنیاتدوغ245
   152717,990,000لبنیاتشیر طعم دار246
   612711,704,000لبنیاتکشک مایع صنعتی247
   69513,419,000لبنیاتماست248
   465920,258,000لبنیاتپنیر پروسس249
   465813,664,000لبنیاتپنیر موزارال(پیتزا)250
   662917,920,000لبنیاتپنیر تازه251
   588118,074,000لبنیاتپنیر خامه اي252
   901417,983,000لبنیاتپنیر بوترکیزه253
   901117,983,000لبنیاتپنیر پارمسان254
   1069618,074,000لبنیاتپنیر پروسس آنالوگ255
   901217,983,000لبنیاتپنیر کاچیوتا256
   901317,535,000لبنیاتپنیر گودا257
   1132515,638,000لبنیاتماست پروبیوتیک258
   245212,971,000لبنیاتکشک مایع259
   694416,744,000لبنیاتشیر تغلیظ شده شیرین260
   1117712,418,000لبنیاتنوشیدنی کفیر261
   1273619,684,000لبنیاتپنیر تازه با چربی گیاهی (آنالوگ)262
   1227917,241,000لبنیاتپنیر کاممبرت263
   1183218,046,000لبنیاتپنیر چدار264



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     11889,114,000لبنیاتکشک خشک265
   1352621,518,000لبنیاتپنیر پیتزا پروسس266
   1341816,891,000لبنیاتپنیر اولیه267
   1332615,505,000لبنیاتپنیر پروولون268
   1386319,397,000لبنیاتپنیرالکتیکی269
   587716,422,000لبنیاتپودر پنیر270
   1020820,790,000لبنیاتشیر خشک با چربی گیاهی271
   1468315,435,000لبنیاتبستنی پروبیوتیک272
   768613,090,000لبنیاتپودر خامه273
   1332815,505,000لبنیاتپنیر کولومیرز274
   404611,389,000لبنیاتماست طعم دار275
   695913,916,000لبنیاتپودر آب پنیر276
   1113912,719,000لبنیاتپودر خامه اي کننده لبنی و غیرلبنی277
   1969713,125,000لبنیاتدسر نوشیدنی بر پایه لبنی278
   1363516,884,000لبنیاتخامه طعم دار پاستوریزه و فرادما279
   1132413,447,000لبنیاتدوغ پروبیوتیک280
   1183318,074,000لبنیاتپنیر ادام281
   1481317,563,000لبنیاتپنیر سامسو282
   1370114,777,000لبنیاتپنیر امنتال283
   1603312,558,000لبنیاتپودر پروتئین تغلیظ شده شیر284
   1688119,061,000لبنیاتنوشیدنی شیري میوه ایی285
   444813,027,000لبنیات کازئین و کازئینات286



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   1184320,419,000لبنیات  اسپیرید مخلوط287
   25212,593,000ادویه و چاشنیزردچوبه ( درسته و ساییده)288
     28795,166,000ادویه و چاشنیبیکینگ پودر289
     79317,119,000ادویه و چاشنیلیموي خشک290
     59996,237,000ادویه و چاشنیپودر سیر291
     41854,844,000ادویه و چاشنیگلپر292
     55632,702,000ادویه و چاشنیسماق293
   455211,123,000ادویه و چاشنیسس خردل294
   119515,057,000ادویه و چاشنینمک خوراکی یددار295
   53613,062,000ادویه و چاشنیزنجبیل296
   395612,488,000ادویه و چاشنیریحان خشک297
   118,879,000-251ادویه و چاشنیفلفل سیاه298
   322710,892,000ادویه و چاشنیشنبلیله خشک299
   659911,445,000ادویه و چاشنیتره خشک300
   312511,536,000ادویه و چاشنیترخون خشک301
   259912,257,000ادویه و چاشنیآویشن خشک302
     14405,411,000ادویه و چاشنی ادویه کاري303
     60033,220,000ادویه و چاشنیگرد لیمو ترش304
   181319,551,000ادویه و چاشنیرب انار305
     24.767,322,000ادویه و چاشنیپاپریکا306
   1413,118,000ادویه و چاشنیزیره سبز307
     11862,968,000ادویه و چاشنیزیره زرد روشن308



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     17262,555,000ادویه و چاشنیچیلی و کاسپیوم کامل یا ساییده309
   1703413,097,000ادویه و چاشنی افشانه زعفران310
     22,576,000-320ادویه و چاشنیدانه هل311
     7993,192,000ادویه و چاشنیدارچین312
     12,604,000-320ادویه و چاشنیهل- کپسول کامل313
     211428,771,000ادویه و چاشنیسرکه بالزامیک314
   162520,069,000ادویه و چاشنیپیاز خشک شده315
     125898,204,000ادویه و چاشنیپیاز سرخ شده316
   660011,445,000ادویه و چاشنیشوید خشک317
     127337,924,000ادویه و چاشنیسیرخشک شده318
   1022414,077,000ادویه و چاشنیسس پیتزا319
   587817,115,000ادویه و چاشنیسس تند فلفل قرمز320
     77207,112,000ادویه و چاشنیسس سویا321
   245410,640,000ادویه و چاشنیسس مایونز و ساالد322
   2614,413,000ادویه و چاشنینمک خوراکی323
   1329913,594,000ادویه و چاشنیقره قوروت324
   115715,974,000ادویه و چاشنینعناع خشک325
   1283012,068,000ادویه و چاشنیسس سرکه و سبزي326
   452517,696,000ادویه و چاشنیجعفري خشک327
     62581,183,000ادویه و چاشنیبرگه موسیر328
     135309,198,000ادویه و چاشنیسس چیلی تاي329
     135707,714,000ادویه و چاشنیسس کباب(باربیکیو)330



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   944412,817,000ادویه و چاشنیترشی قارچ331
     138676,958,000ادویه و چاشنیترشی آلبالو332
     138697,175,000ادویه و چاشنیترشی پیاز333
     94457,378,000ادویه و چاشنیترشی کلم334
     34386,804,000ادویه و چاشنیمخلوط شور335
     94467,651,000ادویه و چاشنیسیر ترشی336
     94427,070,000ادویه و چاشنیترشی مخلوط337
     94437,469,000ادویه و چاشنیترشی موسیر338
     94477,469,000ادویه و چاشنیترشی فلفل339
     46574,298,000ادویه و چاشنیترشی چغندر لبویی340
     138687,049,000ادویه و چاشنیترشی بامیه341
     1682,219,000ادویه و چاشنیگلبرگ خشک گل محمدي342
     11863,031,000ادویه و چاشنیزیره سیاه343
     60068,890,000ادویه و چاشنیقاووت344
   11713,923,000ادویه و چاشنیآب لیمو ترش345
     119947,665,000ادویه و چاشنیاسانس پرگاموت346
   1352916,940,000ادویه و چاشنینمک خوراکی کم سدیم یددار347
   371512,229,000ادویه و چاشنیکاسیا348
   114,903,000-259ادویه و چاشنیزعفران349
     23437,777,000ادویه و چاشنیپودر عصاره شیرین بیان350
   35510,829,000ادویه و چاشنیسرکه351
   181513,489,000ادویه و چاشنیآبغوره352



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   255010,612,000ادویه و چاشنیسس گوجه فرنگی353
   1202916,212,000ادویه و چاشنینمک خوراکی ید دار فلوراید دار354
   963814,469,000چاي، قهوه و ودمنوش سویا شیر ساده پاستوریزه ( غیر لبنی)355
   1722630,079,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي معطر356
   1904728,532,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سفید357
   1076828,000,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سبز358
   311921,259,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي کیسه اي359
   62328,511,000چاي، قهوه و ودمنوشچاي سیاه360
     43888,778,000چاي، قهوه و ودمنوشقهوه بو داده و ساییده شده361
   1113716,828,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر مخلوط قهوه فوري362
   38314,644,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر کاکائو363
     36238,225,000چاي، قهوه و ودمنوشقهوه فوري364
     139662,765,000چاي، قهوه و ودمنوشدم نوش - مخلوط گیاهی معطر بر پایه زعفران365
   1688413,209,000چاي، قهوه و ودمنوشپودر شکالت داغ366
   684932,144,000خوراك دامتفاله لیمو367
   26816,170,000خوراك دامعلوفه ذرت سیلو شده368
   300012,684,000خوراك دامپودر پر369
     119597,287,000خوراك دامکنجاله کلزا370
     92139,156,000خوراك داممغز هسته انبه371
   72215,855,000خوراك دامپودر ماهی372
     3229,212,000خوراك دامکنجاله دانه آفتابگردان بدون پوست373
   238922,638,000خوراك دام پودر بقایاي کشتارگاه طیور374



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     2788,029,000خوراك دامکنجاله تخم پنبه375
     24731,806,000خوراك دامپودر صدف376
   72113,237,000خوراك دامپودر گوشت377
     80173,871,000خوراك دامیونجه خشک378
     17597,812,000خوراك دامکشک مصرفی خوراك دام379
     25959,345,000خوراك دامکنسانتره خوراك طیور380
     8044,144,000خوراك دامکنجاله بادام زمینی بدون پوست381
   566124,241,000خوراك دامخوراك میگو و ماهی پرورشی382
     3229,212,000خوراك دامکنجاله دانه آفتابگردان با پوست383
   1357831,115,000خوراك داممکمل خوراك دام ویتامینی و معدنی384
   238734,811,000خوراك داممکمل خوراك طیور ویتامینی و معدنی385
   27718,662,000خوراك دامکنجاله بدر کنجد386
   238831,913,000خوراك دامخوراك دام-جایگزین شیر دامی387
   234218,914,000خوراك دامسبوس گندم دامی388
   144524,066,000خوراك دامدانه ذرت389
     48388,078,000خوراك دامخوراك دام پایه از تفاله نیشکر390
   259532,879,000خوراك دامخوراك طیور391
   80027,237,000خوراك دامکنجاله سویا392
     108265,817,000خوراك دام آالیش هاي خوراکی طیور393
   377428,483,000خوراك دامکنسانتره خوراك دام394
     57188,785,000خوراك دامسنگ آهک395
   251312,642,000خوراك دامدي کلسیم فسفات396



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   1468218,102,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیفالفل397
   693518,550,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپودر کتلت398
     94174,606,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپیتزا منجمد آماده طبخ399
   693815,750,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیکباب لقمه خام منجمد400
   693716,625,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیمرغ برگر خام منجمد 401
   382729,442,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیسوپ آماده و نیمه آماده402
   1781318,431,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیساالد الویه403
   1698421,763,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیکتلت و شامی گوشت پخته آماده مصرف منجمد404
     75759,079,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیسمنو405
   2021112,138,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپودر فالفل406
   986818,158,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیفراورده هاي سوخاري منجمد مرغ407
   971510,199,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیسویا برگر408
   462215,652,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیکباب کوبیده409
   1396214,819,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیفرآورده هاي میگوي پخته شده آماده - نیمه آماده مصرف منجمد410
   230417,164,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیهمبرگر411
   230322,316,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیسوسیس و کالباس412
   1324812,327,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیتخم مرغ مایع پاستوریزه413
     2191,281,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیتخم مرغ خوراکی414
   248713,468,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپودر تخم مرغ415
   594911,837,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپودر سفیده تخم مرغ416
   296413,377,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیپودر زرده تخم مرغ417
   575321,679,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتی ژامبون418



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     25186,692,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیمرغ منجمد419
     97149,954,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیگوشت تازه طیور420
     32284,984,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتی گوشت قرمز یخ زده421
     67197,364,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتی  ماهی ، فیله استیک تند یخ زده422
   584918,235,000غذاي آماده، نیمه آماده و فرآورده هاي گوشتیفیش برگر423
   356711,809,000افزودنی هالسیتین424
     36175,670,000افزودنی هاسوربات پتاسیم425
     47038,113,000افزودنی هادي استات سدیم426
     28849,695,000افزودنی ها اسیدفسفریک قابل مصرف در صنایع غذایی427
   338113,559,000افزودنی ها اسید سیتریک خوراکی428
   369511,102,000افزودنی هایدور پتاسیم429
     36965,362,000افزودنی هایدات پتاسیم خوراکی430
     29989,205,000افزودنی هااسیدهاي چرب431
   402813,440,000افزودنی هاگلیسیرین خوراکی432
     35715,614,000افزودنی هاپلی فسفات سدیم433
     35626,951,000افزودنی هابنزوات سدیم434
     60916,069,000افزودنی هامالتودکسترین435
     1188,792,000کمپوت و کنسروکنسرو نخود سبز436
   76111,417,000کمپوت و کنسروکنسرو رب گوجه فرنگی437
   287022,484,000کمپوت و کنسروکنسرو تن ماهی در روغن438
     66959,450,000کمپوت و کنسروکنسرو عدسی439
   494316,975,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیاچیتی با قارچ440



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   163510,052,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیاچیتی با سس گوجه فرنگی441
     27898,757,000کمپوت و کنسروکنسرو ذرت شیرین442
   566319,677,000کمپوت و کنسروکنسرو سبزي مخلوط443
     52168,785,000کمپوت و کنسرو  کنسرو سس ماکارونی با سویا444
     85315,999,000کمپوت و کنسروکنسرو دلمه برگ  مو445
   857215,631,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی446
   857114,756,000کمپوت و کنسروکنسرو نخود آبگوشتی447
   845718,550,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی صبور448
     97196,797,000کمپوت و کنسروکنسرو انواع پلو بدون گوشت449
     48547,952,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراك مرغ450
   1075115,631,000کمپوت و کنسروکنسرو میگو با قارچ451
   491813,958,000کمپوت و کنسروکنسرو شور بامیه452
   71314,742,000کمپوت و کنسرو کنسرو میگو در آب نمک453
   303316,303,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی ماکرل در روغن سس454
   341116,695,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی کلیکا در سس455
   286916,821,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی کلیکا456
   429410,500,000کمپوت و کنسروکنسرو خورش قیمه457
   157620,356,000کمپوت و کنسروکنسرو اسفناج458
     42938,904,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت قورمه سبزي459
   543218,928,000کمپوت و کنسروکنسرو قلیه ماهی تن460
     56215,747,000کمپوت و کنسروکنسرو فلفل شور461
     73086,979,000کمپوت و کنسروکنسرو خورش فسنجان با گوشت تکه اي462



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     73056,230,000کمپوت و کنسروکنسرو آبگوشت463
     113267,441,000کمپوت و کنسروکنسرو مایه عدس پلو با سویا464
   933819,663,000کمپوت و کنسروکنسرو نیزه ماهی(بادبان و مارلین ماهی)در آب نمک465
     113277,686,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت قیمه با سویا466
   1075210,017,000کمپوت و کنسروکنسرو کشک و ماهی467
     77197,126,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت کرفس468
     86928,785,000کمپوت و کنسروکنسرو زیتون پرورده469
   1217815,148,000کمپوت و کنسروکنسرو بالل کوچک470
     94936,643,000کمپوت و کنسروکنسرو دال عدس471
   949215,785,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت میگو472
   957312,852,000کمپوت و کنسرو کنسرو میگو در روغن473
   1074921,763,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی تون با قارچ474
     128317,560,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت آلو اسفناج475
   1259015,736,000کمپوت و کنسروکنسرو کشک و بادمجان476
     95306,601,000کمپوت و کنسروکنسرو آش477
     128297,056,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراك جوجه کباب478
     87588,715,000کمپوت و کنسروکنسرو گوشت قرمز تکه اي479
     28718,736,000کمپوت و کنسروکنسرو قارچ480
     94697,252,000کمپوت و کنسروکنسرو سبزي سرخ شده براي خورش قورمه سبزي481
     85307,819,000کمپوت و کنسروکنسرو مرغ482
     73068,043,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز با گوشت تکه اي یا سویا483
     55597,980,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی484



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

     61547,406,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا چیتی با گوشت485
   111415,141,000کمپوت و کنسروکنسرو گوجه فرنگی486
     73077,105,000کمپوت و کنسروکنسرو طاس کباب487
   1382510,514,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراك ماهیچه488
     1169,884,000کمپوت و کنسروکنسرو خیار شور489
      1198,666,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز490
   1386610,045,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت آلو اسفناج با سویا491
   1386410,605,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سبز با سیب زمینی492
   1401520,391,000کمپوت و کنسروکنسرو سس سیب493
   695711,249,000کمپوت و کنسروکنسرو شور برگ مو494
     56205,243,000کمپوت و کنسروکنسرو غوره شور495
   933919,026,000کمپوت و کنسروکنسرو نیزه ماهی در سس گوجه فرنگی496
   522516,681,000کمپوت و کنسرو کنسرو باقال پخته497
   376219,383,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراك بادمجان498
   695217,906,000کمپوت و کنسروکنسرو تن ماهی در آب نمک499
   1401419,271,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی سالمون در روغن500
   1411410,136,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت مرغ ترش501
   1386510,080,000کمپوت و کنسروکنسرو خوراك کدو مسمایی502
     81657,490,000کمپوت و کنسروکنسرو انواع پلو503
   1077022,561,000کمپوت و کنسروکنسرو ساالد ماهی تن و نیزه ماهی504
   536211,662,000کمپوت و کنسروکنسرو سوسیس در آب نمک505
     52427,021,000کمپوت و کنسروکنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی506



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   933719,292,000کمپوت و کنسروکنسرو قلیه نیزه ماهی507
   157513,587,000کمپوت و کنسروکنسرو گل کلم508
   953914,602,000کمپوت و کنسروکنسرو لوبیا سفید در آب نمک و کنسرو لوبیا قرمز در آب نمک509
   137020,356,000کمپوت و کنسروکنسرو مارچوبه510
   500518,228,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن511
     44749,471,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی512
   330420,986,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی ساردین513
   341116,695,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی کیلکا در سس گوجه فرنگی514
     61785,642,000کمپوت و کنسروکنسرو زبان(گاو-گوسفند-بز)در آب پاچه515
   763419,726,000کمپوت و کنسروکنسرو نیزه ماهی در روغن516
   681019,208,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهیان خاویاري517
   1223915,211,000کمپوت و کنسروکنسرو خورشت سبزي با سویا518
     217948,862,000کمپوت و کنسروکنسرو پوره نخود(حمص) با ارده519
   508620,846,000کمپوت و کنسروکمپوت نارنگی520
     107579,247,000کمپوت و کنسروکمپوت سیب521
   321,007,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت گالبی522
     48,246,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت زردآلو523
   514,021,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت آلبالو524
   972015,897,000کمپوت و کنسروکمپوت گیالس525
   813,552,000- 2485کمپوت و کنسروکمپوت هلو526
     121797,322,000کمپوت و کنسروکمپوت آناناس527
     54908,274,000کمپوت و کنسروکمپوت سیب و گالبی528



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   477619,460,000کمپوت و کنسروکمپوت کیوي529
   534215,211,000کمپوت و کنسروکمپوت میوه مخلوط530
     93676,286,000کمپوت و کنسروکمپوت توت فرنگی531
   805121,588,000کمپوت و کنسروکمپوت  انبه532
     146597,357,000کمپوت و کنسروکمپوت آلوئه ورا533
   1008813,258,000کمپوت و کنسروکمپوت گریپ فروت534
   695614,056,000کمپوت و کنسروکمپوت پرتقال535
   1195411,606,000کمپوت و کنسروکمپوت خرما536
   414210,157,000کمپوت و کنسرومرباي شقاقل537
   21411,802,000کمپوت و کنسرومربا و مارماالد538
   2138818,431,000کمپوت و کنسروکنسرو ماهی قزل آال در روغن539
     147658,785,000کمپوت و کنسروکنسرو سیب زمینی540
   757218,361,000کمپوت و کنسروکنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتی مایع یا سس گوجه فرنگی541
   1223817,647,000کمپوت و کنسروکنسرو بادمجان و گوجه فرنگی در روغن542
   98713,909,000کمپوت و کنسروزیتون شور543
     169282,982,000کمپوت و کنسروخیارشور تخمیري544
   201118,557,000روغن ها و چربی ها روغن مایع بادام زمینی خوراکی545
   446519,194,000روغن ها و چربی هاروغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی546
   172323,422,000روغن ها و چربی هاروغن تخم پنبه مایع خوراکی547
   144735,371,000روغن ها و چربی هاروغن ذرت مایع خوراکی548
   239220,286,000روغن ها و چربی هاروغن سویاي مایع خوراکی549
   201018,557,000روغن ها و چربی هاروغن گلرنگ مایع خوراکی550



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   892018,494,000روغن ها و چربی ها روغن هسته انگور551
   415229,946,000روغن ها و چربی هاروغن سرخ کردنی552
   125426,152,000روغن ها و چربی هاروغن کره553
   125,802,000- 156روغن ها و چربی هاروغن قنادي و آردي554
   239,802,000- 4935روغن ها و چربی هاروغن کلزا پاالیش شده555
   595030,968,000روغن ها و چربی هاروغن مایع مخلوط556
   665836,449,000روغن ها و چربی هاروغن سبوس برنج557
558RBD 121,987,000-8631روغن ها و چربی ها روغن پالم استئارین   
   229,561,000-8631روغن ها و چربی هاروغن پالم استئارین پاالیش شده نهایی559
   130030,947,000روغن ها و چربی ها روغن آفتابگردان560
   913124,815,000روغن ها و چربی هاروغن خوراکی مصرف خانوار561
562(CBS)1027324,220,000روغن ها و چربی هاروغن جانشین کره کاکائو   
   751217,136,000روغن ها و چربی هاروغن سبزه563
   863619,481,000روغن ها و چربی هاروغن خام کنجد564
   1008622,792,000روغن ها و چربی هاروغن خام آفتابگردان(با اولئیک اسید معمولی)565
   1339233,257,000روغن ها و چربی هاروغن هاي خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد566
   863520,671,000روغن ها و چربی هاروغن خام نارگیل567
568RBD 121,987,000-8637روغن ها و چربی ها روغن هسته پالم   
   229,561,000-8637روغن ها و چربی ها روغن هسته پالم پاالیش نهایی شده569
   126,712,000-4935روغن ها و چربی هاروغن کلزا خام570
   201021,441,000روغن ها و چربی هاروغن گلرنگ با اسید اولئیک باال571
   446725,683,000روغن ها و چربی هاروغن پالم قابل مصرف مستقیم در صنایع غذایی572



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   229,561,000-4466روغن ها و چربی هاروغن پالم اولیین پاالیش شده نهایی573
   175231,150,000روغن ها و چربی هاروغن کنجد پاالیش شده574
   144645,710,000روغن ها و چربی ها روغن زیتون575
   1476615,883,000روغن ها و چربی هاروغن هاي خوراکی حاوي عصاره طبیعی576
577RBD 121,770,000-4467روغن ها و چربی هاروغن پالم   
   1434816,443,000روغن ها و چربی هاروغن خام سویا578
579RBD121,896,000-4466روغن ها و چربی هاروغن پالم اولئین   
   569111,025,000روغن ها و چربی هاکره پسته580
   569017,969,000روغن ها و چربی هاکره بادام زمینی581
   26416,086,000روغن ها و چربی هادانه روغن آفتاب گردان582
   14332,480,000روغن ها و چربی هاکره گیاهی (مارگارین)583
     7587,700,000روغن ها و چربی هاروغن دانه کرچک584
   60913,692,000روغن ها و چربی هاکره کاکائو585
   1050031,234,000روغن ها و چربی هامینارین586
     2,121,000-روغن ها و چربی هازولبیا و بامیه587
   814,511,000قنادي انواع آدامس588
   367911,788,000قناديقند حبه589
   366611,284,000قناديقند کلوخه590
     7115,495,000قناديتافی و آبنبات591
   60827,286,000قنادي انواع شکالت592
   246221,315,000قناديحلوا ارده593
     6217,693,000قناديگلوکز مایع594



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   261221,028,000قناديسوهان خوراکی595
   73913,279,000قنادينبات596
   347415,302,000قناديژالتین597
   302318,592,000قناديگز598
    1277216,660,000قناديشکر قهوه اي599
   507515,519,000قناديشیره خرما600
   269519,782,000قناديارده601
   1201824,269,000قناديفرآورده کاکائویی602
   1444213,538,000قناديقند مایع خرما603
   268217,528,000قنادي فرآورده ژله اي خوراکی ( پودر دسر / دسر ژله اي آماده مصرف / ژله فرم دار )604
     17245,614,000قنادي نقل خالل بادام خوشبو605
     85384,872,000قناديفرآورده هاي قنادي - پولکی606
   1468211,886,000قناديباسلوق ( راحت الحلقوم)607
   1969619,845,000قنادي باقلواي سنتی قزوین608
   1235818,970,000قناديخمیر کاکائو609
   1606512,789,000قناديفالوده610
   1698113,048,000قنادينان خرمایی611
   2032514,028,000قناديسوهان عسلی612
   261911,319,000قناديگز( گزانگبینی)613
     146319,128,000قناديشکر رنگی614
   6910,584,000قناديشکر سفید615
   368011,662,000قناديقند پختی616



شماره گروه محصولنام محصولردیف
تعرفه (ریال)استاندارد ملی

   2021611,137,000قناديقند حبه قهوه اي617
   2044112,068,000قناديقند پرسی618
   1234516,821,000قنادي کنجد عمل آوري شده619
   9212,495,000قناديعسل620
   2216512,579,000قناديشربت با فروکتوز باال621


