
گروه محصولنام محصولردیف
شماره 

استاندارد ملی
(ریال)تعرفه 

1

سبزي هاي مخلوط خرد شده و بسته 

بندي شده تازه و منجمد آماده 

مصرف

1008023,031,750میوه و سبزي

2
سبزي خوردن بسته بندي شده  

آماده مصرف
1008225,246,650میوه و سبزي

143418,469,050میوه و سبزيپوره گوجه فرنگي  3

521017,521,250میوه و سبزيپوره سیب4

34758,677,700میوه و سبزيکیوي5

1234512,850,700میوه و سبزيکنجد عمل آوري شده6

57201,776,200میوه و سبزيخمیر خرما7

56917,843,100میوه و سبزيکره پسته8

569013,144,950میوه و سبزيکره بادام زمیني9

55862,022,300میوه و سبزي  سیب زمیني سرخ کرده يخ زده10

507511,673,700میوه و سبزي  شیره خرما11

12
چیپس برگه و چیپس خاللي سیب  

زمیني سرخ شده در روغن
376410,111,500میوه و سبزي

1169213,685,300میوه و سبزيانواع پوره میوه 13

33089,218,050میوه و سبزيلواشک14

69648,137,350میوه و سبزي  پرك سیب زمیني15

696514,027,700میوه و سبزيريزدانه سیب زمیني16

6124727,600میوه و سبزيآلبالو يخ زده17

5587775,750میوه و سبزيسیر يخ زده18

5589914,850میوه و سبزيپیاز يخ زده19

6847567,100میوه و سبزيکلم دکمه اي تند يخ زده20

51693,761,050میوه و سبزياسفناج يخ زده21

5951492,200میوه و سبزيتمشک يخ زده22

5951561,750میوه و سبزيتوت فرنگي يخ زده23

51703,022,750میوه و سبزي هويج يخ زده24

6124727,600میوه و سبزيگیالس يخ زده25

55841,177,000میوه و سبزييخ زده (ذرت شیرين )بالل26

5583930,900میوه و سبزي لوبیا سبز يخ زده27

162712,272,900میوه و سبزي قارچ تازه خوراکي پرورشي28

395,184,150میوه و سبزيسیب زمیني29

69551,284,000میوه و سبزيتره فرنگي تند يخ زده30

33599,501,600میوه و سبزيمرزه زمستاني31



1971422,020,600غالت و فرآورده هابلغور گندم32

1971522,020,600غالت و فرآورده هابلغور جو33

10324,460,200غالت و فرآورده هاانواع آرد گندم34

23586,773,100غالت و فرآورده هاانواع آرد سوخاري35

252321,469,550غالت و فرآورده هاانواع گندم پوست کنده36

1113622,009,900غالت و فرآورده هاانواع آرد برنج37

1069021,614,000غالت و فرآورده هاانواع ذرت38

39
 فراورده حجیم شده بر پايه بلغور و 

آرد غالت
288017,740,600غالت و فرآورده ها

59210,849,800غالت و فرآورده هاويفر40

2135,665,650غالت و فرآورده هاماکاروني41

255310,667,900غالت و فرآورده هاکیک42

43
دانه هاي حجیم شده غالت به روش 

انفجاري
450917,098,600غالت و فرآورده ها

18192,824,800غالت و فرآورده هانان برنجي44

36222,514,500غالت و فرآورده هاجو پرك45

2021810,453,900غالت و فرآورده ها(يوفکا)نان نیمه آماده نازك  46

3714,535,950غالت و فرآورده هابیسکويت47

48
پودر نیمه آماده خمیر پیتزا و 

پیراشکي
217966,596,550غالت و فرآورده ها

25144,210,450غالت و فرآورده هاسبوس برنج49

119819,758,400غالت و فرآورده هارشته فوري-فراورده هاي خمیري 50



51
فراورده هاي سرخ شده بر پايه سیب 

زمیني، غالت و حبوبات
1209919,083,450غالت و فرآورده ها

1357713,508,750غالت و فرآورده هاغالت صبحانه52

815123,748,650غالت و فرآورده هاآرد کامل ذرت53

135288,442,300غالت و فرآورده هانان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد54

1472810,897,950غالت و فرآورده هاپن کیک55

23373,231,400غالت و فرآورده هاآرد جو56

36222,514,500غالت و فرآورده هاپرك گندم و جو57

815223,609,550-2393غالت و فرآورده هاآرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده 58

55853,268,850غالت و فرآورده هادانه هاي ذرت يخ زده59

160659,185,950غالت و فرآورده هافالوده60

61
خوراك کمکي شیرخواران و کودکان 

بر پايه غالت
228551,194,150غالت و فرآورده ها

169819,961,700غالت و فرآورده هانان خرمايي62

2021910,255,950غالت و فرآورده هاخمیر پیراشکي منجمد63

23384,750,800غالت و فرآورده هانان حجیم و نیمه حجیم64

220311,438,300غالت و فرآورده هانان سوخاري65

262818,650,100غالت و فرآورده هانان سنتي66

1702827,798,600غالت و فرآورده هاسبوس گندم مورد مصرف انسان67

69499,806,550غالت و فرآورده هاپودر کیک نیمه آماده68

663411,202,900غالت و فرآورده هاگلوتن ذرت69



112444,702,650غالت و فرآورده هاگندم جوانه زده70

20184,643,800غالت و فرآورده هاپلويي- رشته آشي 71

67616,516,300غالت و فرآورده هانان جو72

56564,681,250غالت و فرآورده هابلغور ذرت73

252424,963,100غالت و فرآورده هاجو پوست کنده74

126,054,500-381غالت و فرآورده هانشاسته75

36826,810,550غالت و فرآورده هاکراکر76

42977,136,900غالت و فرآورده هاگلوتن77

78
عصاره مالت جو مورد مصرف در 

صنايع غذايي
60989,512,300-3897غالت و فرآورده ها

12726,396,900غالت و فرآورده هابرنج قهوه اي79

12727,434,800غالت و فرآورده هابرنج سفید80

12726,386,200غالت و فرآورده هابرنج قهوه اي نیم پز81

12726,386,200غالت و فرآورده هابرنج سفید نیم پز82

15,429,400 21739-2357 غالت و فرآورده هاآرد سويا83

34939,865,400غالت و فرآورده هاشیريني آردي84

255410,908,650غالت و فرآورده هاکلوچه85

53157,939,400غالت و فرآورده هاکلمپه86

600514,263,100غالت و فرآورده هاپودر سیب زمیني87

9814,017,000حبوباتباقالي خشک88

3814,017,000حبوباتلوبیا بسته بندي شده  89

2713,947,450حبوباتعدس90



9714,017,000حبوباتلپه بسته بندي شده91

9613,487,350حبوباتنخود بسته بندي شده92

51683,199,300حبوباتنخود سبز يخ زده93

400856,000حبوباتنخود فرنگي94

991,813,650حبوباتماش95

23932,824,800حبوباتآرد حبوبات96

69505,975,950حبوباتآرد نخود97

333211,561,350حبوباتپروتین سويا98

104397,040,600حبوباتسويا شیر لبني99

110889,041,500خشکبارمیوه ترش فرآوري شده  100

52004,654,500خشکبارمغز بادام هندي  101

33372,396,800خشکبارزرشک102

143426,890,800خشکبارمخلوط میوه هاي خشک ورقه شده103

1512,465,500خشکبار پسته طبیعي خندان104

49218,891,700خشکبار پسته ناخندان105

3951,588,950خشکبار خرماي مضافتي106

3951,519,400خشکبار خرماي کلوته107

53111,455,200خشکبار خرماي پیارم 108

53141,374,950خشکبارخرماي ربي109

27101,588,950خشکبارخرماي خاصه110

29441,588,950خشکبارخرماي قصب111

59258,008,950و 17خشکبارکشمش بي دانه112

651,931,350خشکبار آلوي خشک113

37501,246,550خشکبارعناب114

35071,519,400خشکبارتوت خشک115

2265,735,200خشکبار انجیر خشک116

59254,905,950و 4919خشکبار پسته مکانیک خندان خام117

21813,926,050خشکبارمغز پسته118

463113,712,050خشکبار مغز پسته بدون پوست سوم119

a-27211,353,550 ,2721خشکبار(رطب) خرما 120

8031,588,950خشکبار خرماي کبکاب121

25101,588,950خشکبار خرماي شاهاني122

2851,588,950خشکبار خرماي ساير123

24961,610,350خشکبار خرماي ساير مصارف صنعتي124

59255,210,900 ,3416خشکباربادام زمیني125

1612,310,350خشکبارمغز بادام126

110898,832,850خشکبار آلوچه فرآوري شده127

786811,026,350 ,5299خشکبار انجیر فرايند شده128



122,610,800خشکبارهلو خشک شده129

36122,375,400خشکبارسیب خشک شده130

110807,088,750خشکبارانبه خشک شده131

118282,589,400خشکبارتوت فرنگي خشک شده132

146147,522,100خشکبارمغز تخمه هندوانه برشته شده133

150,367,527,450 ,14615 ,13119خشکبارمغز تخمه آفتابگردان برشته شده134

146167,527,450خشکبارمغز تخمه کدو برشته شده135

59255,446,300 ,4919خشکبارپسته مکانیک خندان فرآوري شده136

213512,192,650 ,16032 ,13119خشکبارمغز بادام هندي فرايند شده137

963614,766,000خشکبارپودر پسته138

53121,588,950خشکبارخرماي هلیله اي139

1603111,454,350خشکبارمغز بادام درختي فرآيند شده140

23411,246,550خشکبارآلبالوي خشک141

181,294,700خشکبارمغز گردو142

58581,658,500خشکبارخرماي کروت143

29451,658,500خشکبارخرما خشک144

87572,279,100خشکبارخرما145

341512,840,000خشکبار خالل مغز بادام146

363913,803,000خشکبار خالل مغز پسته147

312212,428,050خشکبارکشمش سبز148

51991,235,850خشکبارنخود چي بدون پوست149

51991,032,550خشکبارنخود چي با پوست 150

136,842,650خشکبارقیسي151

1603012,074,950خشکبارتخمه کدو فرايند شده152

1602911,866,300خشکبار تخمه هندوانه فرايند شده153

1602811,850,250خشکبارتخمه آفتابگردان فرايند شده154

2634,328,150خشکبار دانه آفتابگردان آجیلي155

333810,796,300خشکبارمغز فندق156

39362,562,650خشکبارگالبي خشک شده157

885,457,000خشکبارمغز بادام سنگي تلخ158

609914,134,700نوشیدني هاعرق بادرنجبويه 159

7383,750,350نوشیدني هاعرق بید مشک160

601517,098,600-3545نوشیدني هاعرق شاهتره 161

100778,148,050نوشیدني هاعرقیات گیاهي  162

227914,921,150نوشیدني هانوشیدني مالت  163

163417,836,900نوشیدني هاآب انگور164

63514,990,700نوشیدني هاآب سیب165



50717,836,900نوشیدني هاآب پرتقال166

261616,756,200نوشیدني هاآب انار167

261416,659,900نوشیدني هاآب گريپ فروت168

303217,050,450نوشیدني هاآب آلبالو169

471219,602,400نوشیدني هانکتار توت فرنگي170

313717,836,900نوشیدني هانکتار پرتقال171

940515,873,450نوشیدني هانکتار انبه172

268714,134,700نوشیدني هاآب سیب تغلیظ شده173

408319,142,300نوشیدني هاآب پرتقال تغلیظ شده174

261511,144,050نوشیدني هاآب انگور تغلیظ شده175

566218,553,800نوشیدني هاآب انار تغلیظ شده176

552816,264,000نوشیدني هاآب آلبالوتغلیظ شده177

588222,940,800نوشیدني هاکنستانتره)افشرده آب آلو )178

551421,811,950نوشیدني هاکنستانتره)افشرده آب گالبي )179

587923,224,350نوشیدني هاکنستانتره)افشرده آب شاه توت )180

181
آب گريپ فروت تغلیظ 

(کنستانتره)شده
626816,199,800نوشیدني ها

680122,844,500نوشیدني ها(کنستانتره) افشرده آب گیالس182

941015,969,750نوشیدني هانکتار گوآوا  183

1234615,295,650نوشیدني هاآب گوآوا184

14346,341416,659,900 نوشیدني هانکتار گريپ فروت185

1752311,475,750نوشیدني هانکتار زرشک186

1752411,967,950نوشیدني هاآب زرشک187

1752711,967,950نوشیدني هاآب کرن بري 188

1703111,475,750نوشیدني هانکتار زغال اخته و نکتار کرن بري189

1703217,275,150نوشیدني هاآب نارنج تغلیظ شده190

1052418,211,400نوشیدني ها نکتار موز191

1052611,700,450نوشیدني ها نکتار آلبالو192

1434715,108,400نوشیدني هانکتار انار193

1752511,545,300نوشیدني ها نکتار انگور194

1049811,090,550نوشیدني ها نکتار آناناس195

14810,633213,037,950 نوشیدني هاآب کیوي تغلیظ شده196

17526,341411,277,800 نوشیدني هاآب سبزيجات مخلوط197

1294912,026,800نوشیدني هاآب زرشک تغلیظ شده198

1022515,793,200نوشیدني ها آب نارنج199

1176817,943,900نوشیدني ها(کنستانتره) آب آناناس تغلیظ شده200

110727,174,350نوشیدني ها(کنستانتره)آب انبه تغلیظ شده201



1007319,730,800نوشیدني ها(کنستانتره) افشرده آب توت فرنگي202

795017,120,000نوشیدني ها(کنستانتره) افشرده آب نارنگي203

368815,087,000نوشیدني ها نکتار  مخلوط میوه ها204

1055415,605,950نوشیدني ها آب انبه205

1024117,050,450نوشیدني ها آب آناناس206

111223,154,800نوشیدني ها آب گوجه فرنگي207

1049918,505,650نوشیدني ها  آب زردآلو208

1466010,148,950نوشیدني ها نوشیدني آلوئه ورا209

2110611,031,700و6274نوشیدني هاشربت انگور210

680421,635,400 ,3414نوشیدني هاشربت زرشک211

341410,737,450 ,1812نوشیدني ها شربت آلبالو212

627410,314,800, 2735نوشیدني هاشربت پرتقال213

269912,123,100 ,1409نوشیدني ها شربت سکنجبین214

680213,583,650 ,6332, 6274نوشیدني هاشربت انار215

273410,619,750نوشیدني هاشربت به لیمو216

1201311,438,300نوشیدني هانوشیدني عرقیات گیاهي گازدار217

1409,1881,6021,6274,633214,616,200 ,12280نوشیدني هاشربت آناناس218

2736,3331,341412,042,850 ,1409نوشیدني هاشربت لیمو219

51125,317,900 ,3414نوشیدني ها شربت چکیده هاي گیاهي220

1107714,273,800نوشیدني ها نوشیدني عرقیات گیاهي بدون گاز221

بدون گاز/ با ) 222 ) 669314,273,800نوشیدني ها نوشابه انرژي زا 

368716,264,000نوشیدني هاآبمیوه مخلوط223

224
انواع آب میوه گازدار، نکتار میوه 

گازدار و نوشیدني میوه اي گازدار
341418,521,700 ,14345نوشیدني ها

146586,714,250نوشیدني هانکتار آلوئه ورا225

283710,314,800نوشیدني ها نوشیدني هاي میوه اي بدون گاز226

261317,435,650نوشیدني هانکتار میوه227

2111327,702,300نوشیدني ها يخ خوراکي بسته بندي شده228

221658,934,500نوشیدني هاشربت با فروکتوز باال229

47102,493,100نوشیدني هاعصاره نوشابه گازدار کوال  230

231
عصاره نوشابه هاي گازدار طعم دار 

رنگي
47132,493,100نوشیدني ها

125016,146,300نوشیدني هانوشابه هاي گازدار232

575915,616,650نوشیدني هاگالب233

36515,263,550نوشیدني هاآب سیب234

1228017,895,750نوشیدني هاشربت آناناس235



1008416,777,600لبنیات  کره اسپريد236

9,148,500لبنیاتبستني يخي237

938,934,500لبنیات شیر پاستوريزه238

15289,512,300لبنیات(استريلیزه  ) UHT شیر فرا دما 239

201216,980,900لبنیات شیر خشک240

24509,416,000لبنیاتبستني241

113,888,600-2344لبنیات پنیر رسیده در آب نمک242

243
خامه پاستوريزه و خامه فرادما 

(UHT)
19114,134,700لبنیات

16217,799,450لبنیاتکره پاستوريزه244

24538,709,800لبنیاتدوغ245

152712,770,450لبنیات شیر طعم دار246

61278,950,550لبنیاتکشک مايع صنعتي247

69510,255,950لبنیاتماست248

465915,482,900لبنیات پنیر پروسس249

465810,443,200لبنیات(پیتزا) پنیر موزارال250

662913,696,000لبنیات پنیر تازه251

588113,813,700لبنیات پنیر خامه اي252

901413,813,700لبنیات پنیر بوترکیزه253

901113,813,700لبنیات پنیر پارمسان254

1069613,813,700لبنیات پنیر پروسس آنالوگ255

901213,813,700لبنیات پنیر کاچیوتا256

901313,465,950لبنیات پنیر گودا257

1132512,026,800لبنیاتماست پروبیوتیک258

24529,913,550لبنیات کشک مايع259

694410,839,100لبنیات شیر تغلیظ شده شیرين260

111779,490,900لبنیات نوشیدني کفیر261

1273615,038,850لبنیات(آنالوگ)پنیر تازه با چربي گیاهي 262

1227913,171,700لبنیات پنیر کاممبرت263

1183213,861,850لبنیات پنیر چدار264

11886,971,050لبنیات کشک خشک265

1352616,510,100لبنیاتپنیر پیتزا پروسس266

1341812,979,100لبنیاتپنیر اولیه267

1332611,919,800لبنیاتپنیر پروولون268

1386314,889,050لبنیاتپنیرالکتیکي269

587711,454,350لبنیاتپودر پنیر270

1020815,894,850لبنیاتشیر خشک با چربي گیاهي271



1468311,802,100لبنیاتبستني پروبیوتیک272

768610,004,500لبنیاتپودر خامه273

1332811,919,800لبنیاتپنیر کولومیرز274

404610,357,600لبنیاتماست طعم دار275

695911,502,500لبنیاتپودر آب پنیر276

111399,726,300لبنیاتپودر خامه اي کننده لبني و غیرلبني277

196979,062,900لبنیاتدسر نوشیدني بر پايه لبني278

1363511,994,700لبنیات خامه طعم دار پاستوريزه و فرادما279

1132410,277,350لبنیاتدوغ پروبیوتیک280

1183313,813,700لبنیاتپنیر ادام281

1481313,417,800لبنیاتپنیر سامسو282

1370111,288,500لبنیاتپنیر امنتال283

160339,608,600لبنیاتپودر پروتئین تغلیظ شده شیر284

1688113,594,350لبنیاتنوشیدني شیري میوه ايي285

44489,961,700لبنیات کازئین و کازئینات286

1184315,605,950لبنیاتاسپیريد مخلوط287

2529,619,300ادويه و چاشني(درسته و سايیده )زردچوبه   288

28793,948,300ادويه و چاشنيبیکینگ پودر289

79315,371,400ادويه و چاشنيلیموي خشک290

59994,772,200ادويه و چاشنيپودر سیر291

41853,702,200ادويه و چاشنيگلپر292

55631,728,050ادويه و چاشنيسماق293

45528,511,850-19462ادويه و چاشنيسس خردل294

119511,770,000ادويه و چاشنينمک خوراکي يددار295

5369,983,100ادويه و چاشنيزنجبیل296

59399,539,050-3956ادويه و چاشنيريحان خشک297

113,803,000-251ادويه و چاشنيفلفل سیاه298

114,428,950-251ادويه و چاشنيفلفل سیاه سايیده299

32278,324,600ادويه و چاشنيشنبلیله خشک300

65998,394,150ادويه و چاشنيتره خشک301

31258,816,800ادويه و چاشنيترخون خشک302

25998,372,750ادويه و چاشنيآويشن خشک303

14403,798,500ادويه و چاشنيادويه کاري304

60032,466,350ادويه و چاشنيگرد لیمو ترش305

181314,958,600ادويه و چاشنيرب انار306

3557,281,350ادويه و چاشنيسرکه307

3558,137,350ادويه و چاشنيسرکه تخمیري 308



110,239,900-259ادويه و چاشنيپودر زعفران309

24765,606,800ادويه و چاشنيپاپريکا310

367710,020,550-14ادويه و چاشنيزيره سبز311

367710,020,550-14ادويه و چاشنيزيره سبز سايیده شده 312

11862,268,400ادويه و چاشنيزيره زرد روشن313

17261,952,750ادويه و چاشنيچیلي و کاسپیوم کامل يا سايیده314

170349,608,600ادويه و چاشنيافشانه زعفران315

23,563,100-320ادويه و چاشنيدانه هل316

7992,444,950ادويه و چاشنيدارچین317

11,990,200-320ادويه و چاشنيکپسول کامل- هل318

211426,714,250ادويه و چاشنيسرکه بالزامیک319

162515,333,100ادويه و چاشنيپیاز خشک شده320

125891,915,300ادويه و چاشنيپیاز سرخ شده321

66008,747,250ادويه و چاشنيشويد خشک322

127336,056,200ادويه و چاشنيسیر خشک شده323

232610,769,550-10224ادويه و چاشنيسس پیتزا324

587813,086,100ادويه و چاشنيسس تند فلفل قرمز325

77205,440,950ادويه و چاشنيسس سويا326

18159,394,600ادويه و چاشنيآبغوره327

225412,037,500ادويه و چاشنيسس مايونز و ساالد328

2611,673,700ادويه و چاشنينمک خوراکي329

255011,267,100ادويه و چاشنيسس گوجه فرنگي330

1329910,395,050ادويه و چاشنيقره قوروت331

115712,214,050ادويه و چاشنينعناع خشک332

128309,228,750ادويه و چاشنيسس سرکه و سبزي333

452513,519,450ادويه و چاشنيجعفري خشک334

6258904,150ادويه و چاشنيبرگه موسیر335

135307,040,600ادويه و چاشنيسس چیلي تاي336

135705,911,750ادويه و چاشني(باربیکیو)سس کباب337

94449,795,850ادويه و چاشنيترشي قارچ338

138675,317,900ادويه و چاشنيترشي آلبالو339

138695,489,100ادويه و چاشنيترشي پیاز340

94455,644,250ادويه و چاشنيترشي کلم341

34385,799,400ادويه و چاشنيمخلوط شور342

94465,852,900ادويه و چاشنيسیر ترشي343

94425,408,850ادويه و چاشنينرشي مخلوط344

94435,713,800ادويه و چاشنيترشي موسیر345

94475,713,800ادويه و چاشنيترشي فلفل346



46573,290,250ادويه و چاشنيترشي چغندر لبويي347

138685,387,450ادويه و چاشنيترشي بامیه348

98711,935,850ادويه و چاشنيزيتون شور349

1681,695,950ادويه و چاشنيگلبرگ خشک گل محمدي350

11862,316,550ادويه و چاشنيزيره سیاه351

60066,794,500ادويه و چاشنيقاووت352

11711,935,850ادويه و چاشنيآب لیمو ترش353

119945,858,250ادويه و چاشنياسانس پرگاموت354

1352912,947,000ادويه و چاشنينمک خوراکي کم سديم يددار355

169282,279,100ادويه و چاشنيخیارشور تخمیري356

37159,346,450ادويه و چاشنيکاسیا357

18,169,450-259ادويه و چاشنيزعفران رشته اي و رشته اي بريده 358

23435,360,700ادويه و چاشنيپودر عصاره شیرين بیان359

360
عصاره شیرين بیان به شکل پودر و 

قالب
23436,243,450چاي، قهوه و دمنوش

361
غیر  )سويا شیر ساده پاستوريزه  

(لبني
96389,913,550چاي، قهوه و دمنوش

471411,818,150چاي، قهوه و دمنوشپودر نوشیدني فوري362

1722627,408,050چاي، قهوه و دمنوشچاي معطر363

1904722,502,100چاي، قهوه و دمنوشچاي سفید364

1076822,084,800چاي، قهوه و دمنوشچاي سبز365

311916,542,200چاي، قهوه و دمنوش چاي کیسه اي366

62322,036,650چاي، قهوه و دمنوش چاي سیاه367

43886,714,250چاي، قهوه و دمنوشقهوه بو داده و سايیده شده368

1113711,427,600چاي، قهوه و دمنوشپودر مخلوط قهوه فوري369

38311,192,200چاي، قهوه و دمنوش پودر کاکائو370

36236,291,600چاي، قهوه و دمنوشقهوه فوري371



372
مخلوط گیاهي معطر بر -  دم نوش 

پايه زعفران
25062,118,600و 13966چاي، قهوه و دمنوش

1688410,100,800چاي، قهوه و دمنوشپودر شکالت داغ373

11610,1409,17528,1881,3115,3117,3845,60218,560,000 چاي، قهوه و دمنوشنوشیدني چاي سرد 374

1113712,968,400چاي، قهوه و دمنوشپودر مخلوط قهوه375

684924,572,550خوراك دامتفاله لیمو376

26810,277,350خوراك دامعلوفه ذرت سیلو شده377

30009,699,550خوراك دامپودر پر378

119595,312,550خوراك دامکنجاله کلزا379

684922,999,650خوراك دامتفاله پرتقال380

92136,997,800خوراك داممغز هسته انبه381

32073,290,250خوراك دامدان آماده382

72212,053,550خوراك دامپودر ماهي383

3227,045,950خوراك دامکنجاله دانه آفتابگردان بدون پوست384

238917,307,250خوراك دامپودر بقاياي کشتارگاه طیور385

2788,549,300خوراك دامکنجاله نخم پنبه ممتاز بدون پوست386

24731,385,650خوراك دامپودر صدف387

72110,122,200خوراك دامپودر گوشت388

80172,963,900خوراك داميونجه خشک389

17598,431,600خوراك دامکشک مصرفي خوراك دام390

25957,147,600خوراك دامکنسانتره خوراك طیور391

8043,172,550خوراك دامکنجاله بادام زمیني بدون پوست392

8043,172,550خوراك دامکنجاله بادام زمیني با پوست393

566117,612,200خوراك دامخوراك میگو و ماهي پرورشي394

3227,045,950خوراك دامکنجاله دانه آفتابگردان با پوست395

1357823,786,100خوراك داممکمل خوراك دام ويتامیني و معدني396

397
مکمل خوراك طیور ويتامیني و 

معدني
238727,515,050خوراك دام

398
کنجاله تخم پنبه کم پوسته درجه 

يک
2788,549,300خوراك دام

2788,549,300خوراك دامکنجاله تخم پنبه پر پوسته درجه دو399

277743,650خوراك دامکنجاله بذر کنجد400



238824,267,600خوراك دامجايگزين شیر دامي-خوراك دام401

23428,196,200خوراك دامسبوس گندم دامي402

144513,112,850خوراك دامدانه ذرت403

48385,949,200خوراك دامخوراك دام پايه از تفاله نیشکر404

259525,128,950و2387خوراك دامخوراك طیور405

80016,333,550خوراك دامکنجاله سويا406

108264,445,850خوراك دام آاليش هاي خوراکي طیور407

408
مکمل هاي -  خوراك طیور 

ويتامیني و معدني
238727,076,350خوراك دام

377421,186,000خوراك دامکنسانتره خوراك دام409

88988,362,050 ,4142مربامرباي شقاقل410

2149,030,800مربا مربا و مارماالد411

928,934,500 ,7610مرباعسل412

396418,238,150مربافراورده يخي خوراکي413

فالفل414
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
1468212,262,200

 پودر کتلت415
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
693514,182,850

 پیتزا منجمد آماده طبخ416
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
94173,525,650

 کباب لقمه خام منجمد417
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
693811,454,350

مرغ برگر خام منجمد 418
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
693711,406,200

سوپ آماده ونیمه آماده419
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
382724,176,650

ساالد الويه420
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
1781314,086,550

421
کتلت و شامي گوشت پخته آماده 

مصرف منجمد

- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
1698416,627,800

سمنو422
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
75756,949,650

پودر فالفل423
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
202119,276,900

فراورده هاي سوخاري منجمد مرغ424
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
986813,877,900

سويا برگر425
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
97157,794,950



کباب کوبیده426
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
462211,967,950

427
فرآورده هاي میگوي پخته شده 

نیمه آماده مصرف منجمد- آماده 

- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
1396211,325,950

همبرگر428
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
230411,406,200

سوسیس و کالباس429
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
230316,670,600

 تخم مرغ مايع پاستوريزه430
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
132488,923,800

 ژامبون431
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
575316,568,950

مرغ منجمد432
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
25185,066,450

 گوشت تازه طیور433
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
97147,607,700

گوشت قرمز يخ زده434
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
32283,809,200

ماهي ، فیله استیک تند يخ زده435
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
67195,633,550

 فیش برگر436
- غذاي آماده نیمه 

فراورده گوشتي
584913,942,100

35679,030,800افزودني هالسیتین437

36174,290,700افزودني هاسوربات پتاسیم438

47036,206,000افزودني هادي استا ت سديم439

1050022,844,500افزودني هامینارين440

441
درصد قابل مصرف 80اسیدفسفريک 

در صنايع غذايي
28846,890,800افزودني ها

442
درصد قابل مصرف 80اسیدفسفريک 

در صنايع غذايي
28846,794,500افزودني ها

443
درصد قابل مصرف 85اسیدفسفريک 

در صنايع غذايي
28846,890,800افزودني ها

251310,063,350افزودني هادي کلسیم فسفات444

33817,350,900افزودني هااسید سیتريک خوراکي445

36958,490,450افزودني ها  يدور پتاسیم446

36964,782,900افزودني هايدات پتاسیم خوراکي447

29987,040,600افزودني هااسیدهاي چرب448

1186,724,950کنسروکنسرو نخود سبز449



76113,262,650کنسروکنسرو رب گوجه فرنگي450

287014,653,650کنسروکنسرو تن ماهي در روغن451

66957,222,500کنسروکنسرو عدسي452

494312,979,100کنسروکنسرو لوبیاچیتي با قارچ453

163512,299,650کنسرو کنسرو لوبیاچیتي با سس گوجه فرنگي454

27896,692,850کنسرو کنسرو ذرت455

566315,049,550کنسرو کنسرو سبزي مخلوط456

52166,724,950کنسرو کنسرو سس ماکاروني با سويا457

85314,584,950کنسرو کنسرو دلمه برگ  مو458

459
 کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه 

فرنگي
857211,946,550کنسرو

857111,277,800کنسرو  کنسرو نخود آبگوشتي460

845714,177,500کنسروکنسرو ماهي صبور461

97195,259,050کنسرو  کنسرو انواع پلو بدون گوشت462

48546,077,600کنسروکنسرو خوراك مرغ463

1075111,946,550کنسرو کنسرو میگو با قارچ 464

491810,667,900کنسرو  کنسرو شور بامیه465

71311,267,100کنسرو  کنسرو میگو در آب نمک466

303312,454,800کنسروکنسرو ماهي ماکرل در روغن سس467

341112,759,750کنسرو  کنسرو ماهي کلیکا در سس468

286912,791,850کنسروکنسرو ماهي کلیکا469

429412,631,350کنسرو کنسرو خورش قیمه470

157615,557,800کنسرو  کنسرو اسفناج471

429312,497,600کنسروکنسرو خورشت قورمه سبزي472

543214,461,050کنسرو  کنسرو قلیه ماهي تن473

56214,397,700کنسروکنسرو فلفل شور474

475
 کنسرو خورش فسنجان با گوشت 

تکه اي
73085,339,300کنسرو

73054,772,200کنسرو کنسرو آبگوشت476

113265,692,400کنسروکنسرو مايه عدس پلو با سويا477

478
بادبان و مارلین )کنسرو نیزه ماهي

در آب نمک(ماهي
933815,017,450کنسرو

113275,879,650کنسروکنسرو خورشت قیمه با سويا479

107527,655,850کنسرو کنسرو کشک و ماهي480

77195,446,300کنسروکنسرو خورشت کرفس481

86925,975,950کنسروکنسرو زيتون پرورده482

1217811,582,750کنسروکنسرو بالل کوچک483



94935,082,500کنسرو کنسرو دال عدس484

949212,064,250کنسروکنسرو خورشت میگو485

95739,827,950کنسرو  کنسرو میگو در روغن486

1074916,627,800کنسروکنسرو ماهي تون با قارچ487

128315,783,350کنسرو  کنسرو خورشت آلو اسفناج488

1259012,026,800کنسرو کنسرو کشک و بادمجان489

95305,055,750کنسروکنسرو آش490

128295,398,150کنسرو  کنسرو خوراك جوجه کباب491

87586,666,100کنسروکنسرو گوشت قرمز تکه اي492

28716,687,500کنسروکنسرو قارچ493

494
کنسرو سبزي سرخ شده براي 

خورش قورمه سبزي
94695,457,000کنسرو

85305,975,950کنسروکنسرو مرغ495

73066,163,200کنسرو کنسرو لوبیا سبز و گوشت تکه اي496

497
 کنسرو لوبیا چیتي و سوسیس در 

سس گوجه فرنگي
55597,185,050کنسرو

61545,665,650کنسروکنسرو لوبیا چیتي با گوشت498

111411,572,050کنسروکنسرو گوجه فرنگي499

73075,440,950کنسروکنسرو طاس کباب500

138258,041,050کنسروکنسرو خوراك ماهیچه501

1167,548,850کنسرو کنسرو خیار شور502

1196,692,850کنسروکنسرو لوبیا سبز503

138667,677,250کنسرو کنسرو خورشت آلو اسفناج با سويا504

138648,110,600کنسرو کنسرو لوبیا سبز با سیب زمیني505

1401515,600,600کنسرو کنسرو سس سیب506

69578,597,450کنسروکنسرو شور برگ مو507

56204,012,500کنسرو کنسرو غوره شور508

509
 کنسرو نیزه ماهي در سس گوجه 

فرنگي
933914,535,950کنسرو

522515,943,000کنسرو کنسرو باقال پخته510

376214,814,150کنسروکنسرو خوراك بادمجان511

695213,685,300کنسروکنسرو تن ماهي در آب نمک512

1401414,723,200کنسروکنسرو ماهي سالمون در روغن513

141147,746,800کنسرو کنسرو خورشت مرغ ترش514

138657,704,000کنسرو کنسرو خوراك کدو مسمايي515

81655,724,500کنسروکنسرو انواع پلو516



1077017,237,700کنسرو کنسرو ساالد ماهي تن و نیزه ماهي517

53628,923,800کنسروکنسرو سوسیس در آب نمک518

519
کنسرو سوسیس در سس گوجه 

فرنگي
52425,440,950کنسرو

933714,733,900کنسرو کنسرو قلیه نیزه ماهي520

157510,384,350کنسروکنسرو گل کلم521

522
کنسرو لوبیا سفید در آب نمک و 

کنسرو لوبیا قرمز در آب نمک
953911,160,100کنسرو

137015,627,350کنسروکنسرو مارچوبه523

500513,931,400کنسروکنسرو ماهي آزاد پرورشي در روغن524

525
 کنسرو ماهي تن و لوبیا چیتي در 

سس گوجه فرنگي
447413,230,550کنسرو

33044,349,550کنسرو کنسرو ماهي ساردين526

527
کنسرو ماهي کیلکا در سس گوجه 

فرنگي
341112,759,750کنسرو

528
در آب (بز-گوسفند-گاو)کنسرو زبان

پاچه
61784,317,450کنسرو

763415,070,950کنسروکنسرو نیزه ماهي در روغن529

681014,675,050کنسروکنسرو ماهیان خاوياري530

1223911,630,900کنسروکنسرو خورشت سبزي با سويا531

217946,783,800کنسروبا ارده (حمص)کنسرو پوره نخود532

508615,932,300کنسروکمپوت نارنگي533

107577,078,050کنسروکمپوت سیب534

316,060,700-2485کنسرو کمپوت گالبي535

510,721,400-2485کنسرو  کمپوت آلبالو536

972012,155,200کنسروکمپوت گیالس537

810,432,500-2485کنسروکمپوت هلو538

121795,606,800کنسروکمپوت آناناس539

54906,329,050و2326کنسروکمپوت سیب و گالبي540

477614,873,000کنسرو کمپوت کیوي541

534212,219,400کنسرو  کمپوت میوه مخلوط542

93674,809,650کنسروکمپوت توت فرنگي543

805118,955,050کنسروکمپوت انبه544

146595,633,550کنسروکمپوت آلوئه ورا545

1008810,138,250کنسروکمپوت گريپ فروت546

695610,748,150کنسرو کمپوت پرتقال547

119548,875,650کنسروکمپوت خرما548



201114,182,850روغن ها و چربي هاروغن مايع بادام زمیني خوراکي  549

550
روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده   

خوراکي
446514,675,050روغن ها و چربي ها

172317,858,300روغن ها و چربي هاروغن تخم پنبه مايع خوراکي551

144726,996,100روغن ها و چربي هاروغن ذرت مايع خوراکي  552

239215,509,650روغن ها و چربي هاروغن سوياي مايع خوراکي  553

201014,182,850روغن ها و چربي هاروغن گلرنگ مايع خوراکي  554

892014,134,700روغن ها و چربي هاروغن هسته انگور  555

415226,867,700روغن ها و چربي هاروغن سرخ کردني  556

125419,998,300روغن ها و چربي هاروغن کره  557

120,704,500-156روغن ها و چربي هاروغن قنادي وآردي 558

225,690,700-4935روغن ها و چربي هاروغن کلزا پااليش شده  559

595015,333,100روغن ها و چربي هاروغن مايع مخلوط  560

665827,044,250روغن ها و چربي هاروغن سبوس برنج  561

863117,917,150روغن ها و چربي هاروغن پالم استئارين  562

130015,461,500روغن ها و چربي هاروغن آفتابگردان 563

913123,679,100روغن ها و چربي هاروغن خوراکي مصرف خانوار 564

1027318,521,700روغن ها و چربي ها(CBS)روغن جانشین کره کاکائو 565

751213,107,500روغن ها و چربي هاروغن سبزه 566

1027321,469,550روغن ها و چربي ها(CBR)/روغن جايگزين کره کاکائو 567



863614,889,050روغن ها و چربي هاروغن خام کنجد 568

569
با اولئیک )روغن خام آفتابگردان 

(اسید معمولي
1008617,424,950روغن ها و چربي ها

570
روغن هاي خوراکي تهیه شده به  

ويژگیها-روش پرس سرد 
1339225,423,200روغن ها و چربي ها

863515,803,900روغن ها و چربي هاروغن خام نارگیل 571

863712,861,400روغن ها و چربي هاروغن خام هسته پالم 572

493520,420,950روغن ها و چربي هاروغن کلزا خام 573

201016,344,250روغن ها و چربي هاروغن گلرنگ با اسید اولئیک باال 574

575
روغن پالم قابل مصرف مستقیم در  

صنايع غذايي
446719,634,500روغن ها و چربي ها

446621,667,500روغن ها و چربي هاروغن پالم اولیین 576

1027318,521,700روغن ها و چربي ها(CBE)/روغن معادل کره کاکائو 577

578
روغن بهبود دهنده کره  

(CBI)/کاکائو
1027318,179,300روغن ها و چربي ها

175223,812,850روغن ها و چربي هاروغن کنجد پااليش شده 579

580
روغن سويا پاره اي هیدروژنه  

وزمستانه اي شده
239220,367,450روغن ها و چربي ها

144634,935,500روغن ها و چربي هاروغن زيتون 581

582
روغن هاي خوراکي حاوي عصاره  

طبیعي
1476612,144,500روغن ها و چربي ها

116,638,500-4467روغن ها و چربي هاRBDروغن پالم  583

1434812,567,150روغن ها و چربي هاروغن خام سويا 584

116,734,800-4466روغن ها و چربي هاRBDروغن پالم اولئین 585

56917,843,100روغن ها و چربي هاکره پسته  586



569014,124,000روغن ها و چربي هاکره بادام زمیني  587

26412,288,950روغن ها و چربي هادانه روغن آفتاب گردان 588

14318,933,650روغن ها و چربي ها(مارگارين)کره گیاهي  589

7585,879,650روغن ها و چربي هاروغن دانه کرچک590

60910,464,600روغن ها و چربي هاکره کاکائو591

1,177,000روغن ها و چربي هازولبیا و بامیه592

811,090,550قناديانواع آدامس593

36799,020,100قناديقند حبه594

36668,640,250قناديقند کلوخه595

7115,055,750قناديتافي و آبنبات596

60820,083,900قناديانواع شکالت597

246216,285,400و2395قناديحلوا ارده598

6215,890,350قناديگلوکز مايع599

261216,071,400قناديسوهان خوراکي600

73910,159,650قنادينبات601

34745,558,650قناديژالتین602

302314,214,950قناديگز603

127728,324,600قناديشکر قهوه اي604

507511,866,300قناديشیره خرما605

269515,108,400قناديارده606

1201818,543,100قناديفرآورده کاکائويي607

1444210,357,600قناديقند مايع خرما608

609

/ پودر دسر  )فرآورده ژله اي خوراکي 

ژله فرم / دسر ژله اي آماده مصرف 

(دار 

268213,401,750قنادي

17244,290,700قنادينقل خالل بادام خوشبو610

85383,718,250قناديپولکي- فرآورده هاي قنادي  611

146829,089,650قنادي(راحت الحلقوم )باسلوق 612

1969614,182,850قناديباقلواي سنتي قزوين613

1113910,790,950قناديپودر خامه اي کننده لبني و غیر لبني614

1235814,498,500قناديخمیر کاکائو615

160659,779,800قناديفالوده616



169819,961,700قنادينان خرمايي617

2032510,721,400قناديسوهان عسلي618

26198,656,300قنادي(گزانگبیني )گز619

146316,987,100قناديشکر رنگي620

698,099,900قناديشکر سفید621

36809,185,950قناديقند کله622

669422,892,650آبآب آشامیدني بسته بندي شده623

244118,660,800آبآب معدني بسته بندي شده624


