تعرفه نگهداری کاال در سردخانه های کشور
شرح

ردیف

واحد (تن/روز)

نرخ جدید (ریال)

1

پنیر و کره

66366

2

گوشت الشه  ،هاهی فله و هرغ کارتنی

79394

3

گوشت کارتنی و هاهی کارتنی

66985

4

خرها  ،رب و کاالهای هشاته

76835

5

کیوی  ،انار  ،هرکثات  ،انگور و سیة درختی ( در جعثه پالستیکی و تاکس پالت ،طثقه فلسی
و تا رعایت تواهیاستانذاردهای الزم )

116635

6

کیوی  ،انار  ،هرکثات  ،انگور و سیة درختی ( در جعثه پالستیکی تذوى تاکس پالت فلسی )

96896

7

سیة درختی در جعثه و یا تاکس چوتی

86245

8

هوزو آناناس

126726

9

تخن هرغ

166666

16

سیة زهینی  ،پیاز

76216

11

تستنی و شیرینی های تر

126726

تثصره  ) 1ورخ عمل آيری مًز ي تعرفهٍ وهُهریری الهاَههکه الهٍ هریی آوُهه وهرخ تعدهده وهر،کهرٌ ی ه
ه تًیفق طرفده معده مهگر.،،
تثصررره ) 2وههرخَهههی مىههرر ،ر ههريب فیههر ههریی ههر ،هوٍَهههکه الههٍ ىههه ههر تتههدده یت ه،کههٍ
ری ههری ههر ،هوٍ،یرین ي هههزمهوُهی عههىع

معههرن يت هههر ی ههنهوریرَ،ه ي اههًیوده ي میههرری ری

رعهک ه ومههً ٌ،ي اریر،یَ،ههه ری ههر ی هههغ فرم ه ی مذههه یت ه،کههٍ مههیالًر مناههمه ت کدههر یکههه هههزمهن
مىعیر ومً ٌ،هشىر اه هل یعمههب ًیَهر هً ،ي مهم

عمهل ،ر مهًر ،تعرفهٍ ههکر هر ،هوٍَهه هريب

ی مذه هب  1395مه هشر.
تثصره ) 3یت ه،کهٍ مهیالًر مف هس ی ه و ههر ازب ری هٍ عهًر ممهنمر یعمههب ي گسیرشهه مر ًطهٍ
ری ٍ معهيو و هر

رالهاَهی مصرفه ي شبفٍ َهی تًزکعه ي یانصه،ی یکه هزمهن یریکٍ ومهکر.

توضیحات:

 )1وههرخ اه ههل یعمهههب ههریی اریر،یَ،هههی م مههه ههٍ یزیی َههر منرمفعههز ،ر َههر ريز مههریال ر مب ه که
َسیر ي َتنصر ي شهوس ٌ،رکهب (11816رکهب) مه هشر.

 )2تمهمه ر ،هوٍَه مف فىهر هر ی ههغ وهرخ َههی مصهًا ی مذهه ي ،ر چههرچًا فرمه اهریر،ی ،ی مذهه
یت ه،کهٍ که،شهرٌ ومههب

ههٍ مفهه ،مههه 5 ٌ،اههوًن ممهکه یز

هٍ عیههر اهریر،ی ،یاههریب ومهکىهر ي ههه عىهکه

میهً مصههر الىىههرگهن مههه 6 ٌ،اههوًن تعسکههری مفههًمنه ي مههًی 15 ،ي  65اههوًن یعههما اهههوًن و هههب
عىفه ازب ی ه وهرخ هرمه
اه ل ريک

هٍ طهًر ريشهه ي مفنهًا ،ر م هل يیمهر هٍ و هًی الهٍ هریی َمهههن

هشر یعمب ي وصز گر.،،

، )3ر مههًر، ،يرٌ وهُههریری ي م ه ههبه مر ههً

ههٍ آن مههم

اریر،ی ،مه هشر ي زمهن يري ،ي ري الهها ومهه تًیوهر مهم

عمههل مههر زمهههن تًیفههق شههرٌ ،ر

عمهل هشهر ي َم ىهده میهریر الهها مهم

عمل میریر الهای يیر ،شرٌ ٍ هر ،هوٍ مهه هشهر .یهدفه ،ر عهًرته الهٍ میهریر ت ًکهل شهرٌ المنهر یز
 %80میریر تًیفق شرٌ هشر متمًب ریکم میرر ،ر تًیفق وهمٍ مر ً

ًیَر شر.

 ) 4رکُه ی ه وهرخ َههی یعهمب شهرٌ فیهر ُه وهُهریری الهها هً ٌ،ي َسکىهٍ تد دهٍ ي ههرگدری یز
ي ههد ٍ وی دههٍ ههٍ هههیه ههر ،هوٍ ي هههرچدىه ي هههیعفگ ي ،ر ی ندهههر گییشههنه هههکر یمفهوههه مى م ههٍ
ههًی ر ادمهه گههییری مصههًا ي

هههیه مههنٍ ىههری ي  ...ههریی الهاَههه ههه تًیفههق طههرفده ي رعهکهه
 ،نًرییعم ُهی عه،رٌ ،ر یکه صًص م ه بٍ ي اه ل یعمهب مه هشر.

َ )5سکىههٍ َهههکه یز ابدههل ه ههفًب ي هههالگ دهیه ف ههسی ،ر تعرفههٍ مههق یی فههه ی ههه گر،کههرٌ ي ی ههی
َرگًوٍ ي ُه ت
 )6عههًیرو ي مهیدههه

عىهيکه میالًر ي مته ٍ آن فهار ي هَ اهوًوه ی

.

ههر یرزد یفههسي ٌ،ي مههق دمههٍ منع یههٍ ههٍ َرالههریب یز الهاَههه ههر عُههرٌ عهههمز

الهامه هشر.
تً ههد هه َمهوهًوههٍ الههٍ اههبم ودههس طههه دتههىهمٍ شههمهرٌ  370/95/13286مههًرخ  95/4/12تهالدههر ي
تصههرکش شههرٌ ی ه
مًر ،تیرکر مه هشر.

ادمنُهههی ی مذههه مههریال ری ی ه ي عر ههٍ ههه ادمه دهههکده تههر یمههری شهکمههنٍ ي

