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 ّضاستَهبًی لیوت ّش کیلَ ثشًج ٍاسداتی اص عشف ضشکت ثبصسگبًی دٍلتی ایشاى، کبّص تَلیذ داخل دس سبلجبسی 5000افضایص 

،کبّص ػشضِ ثشًج تَلیذ داخلی اص عشف تَلیذ کٌٌذگبى ٍ ضبلیکَثبى( دسغذ 20حذٍد )

عذس/ وخًد
 افضایص ًشخ اسص ًیوبیی، هطکالت هشتجظ ثب ضیَع ثیوبسی کشًٍب ٍ افضایص تمبضب ثب ّذف رخیشُ سبصی تَسظ خبًَاسّب 

ثب تَجِ ثِ اًتظبسات تَسهی، افضایص لیوت حول ٍ ًمل، ٍسٍد ثِ فػل پبییض ٍ افضایص تمبضبی فػلی

جبیگضیي ضذى حجَثبت ثب تَجِ ثِ افضایص لیوت الالم پشٍتئیٌی ػلی الخػَظ گَضت لشهض دس سجذ هػشفی خبًَاسّب، کبّص 

تَلیذ ٍ ٍاسدات، افضیص ّضیٌِ ّبی ٍاحذّبی ثستِ ثٌذی حجَثبت

افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ ، تبثیش ضشایظ ػوَهی التػبدی کطَس ثش ثْبی توبم ضذُ تَلیذ ایي کبال جًجٍ یک ريزٌ
افضایص تمبضب ثشای جَجِ یکشٍصُ، ، اتخبر سیبستْبی هحذٍد کٌٌذُ تَلیذ دس ثخص هشؽ هبدس ٍ خشٍج تخن هشؽ ًغفِ داس اص 

چشخِ تَلیذ ثب ّذف لبچبق

 افضایص لیوت دام صًذُ ثِ دلیل افضایص لیوت ًْبدُ ّبی تَلیذافضایص سغح ػوَهی لیوتْب ٍ تبثیشضشایظ تَسهی هَجَد دس ثبصاس ثش لیوت ایي کبال(مخلًط)گًشت گًسفىذی 

(مًز)میًٌ 

 ػذم تَلیذ هکفی داخلی ٍ ٍاثستگی تمشیجب کبهل ثِ ٍاسدات ایي هحػَل، تبثیش پزیشی کبهل لیوت هَص ثِ لیوت اسص ٍ 

تالعن ّبی ٍ هَاًغ ٍاسدات ایي هحػَل، افضایص ّش سبلِ دس ایبم ػیذ ًَسٍص ثِ دلیل افضایص تمبضب، ػذم حوبیت اص 

استبًْب اصجولِ سیستبى ٍ ثلَچستبى ٍ خَصستبى  دس اهشافضایص تَلیذ هَص

ػذم تأهیي ثِ هَلغ ٍ تخػیع اسص ثِ دلیل هحذٍدیت غبدسات دس همبثل ٍاسدات سیت ٍ هَص

پیاز/سیب زمیىی
، ػذم تؼبدل دس ػشضِ ٍ تمبضب ثذلیل (...دستوضد کبسگش، ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًمل ، کَد، سن ٍ  )افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ 

فبغلِ صهبًی ثشداضت هحػَل اص اسبًْبی ػوذُ تَلیذ کٌٌذُ

افضایص غبدسات، کبّص تَلیذ کِ ثب استحػبل اص جیشفت ٍ هٌبعك گشهسیش ٍ کطَسّبی ّوسبیِ ٍ پیص ثیٌی هی ضَد کِ سًٍذ 

.ػبدی گشدد

فػل سشهب، پبیبى ثشداضت دس هٌبعك ػوَهی، ٍجَد اًتظبسات تَسهی، غبدسات ّضیٌِ ّبی کبضت، داضت ٍ ثشداضت، ّضیٌِ حول ٍ ًمل ٍ ثشداضت ٍ ًگْذاسی ، کَد ٍ سنگًجٍ فروگی

ػذم تأهیي ًْبدُ اص عشف جْبد کطبٍسصی ٍ کوجَد ًْبدُ دس ثبصاس آصاد(تَسم کطص پزیشی لیوت)تبثیش پزیشی اص افضایص سغح ػوَهی لیوت گًسفىذ زوذٌ

(سازمان حمایت مصرف کىىذگان ي تًلیذکىىذگان )قبل  میاوگیه  ماٌ   وسبت ب1400ٍبُمه ماٌ 27تغییرات قیمت ريز

/ اوًاع بروج داخلی

پاکستاوی باسماتی، َىذی 

1121

،افضایص ّضیٌِ (ضْشیَسهبُ تب اًتْبی آثبى هبُ  )کبّص ٍاسدات ،هطکل تبهیي ٍ اًتمبل اسص ،هوٌَػیت فػلی ٍاسدات 

ّبی حول ٍ ًمل، ّضیٌِ ّبی اًجبسداسی دس عَالًی هذت
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افضایص تمبضب ثِ دلیل ایبم ثبصگطبیی هذاسس، ػذم اػالم دلیك ثبصگطبیی هذاسسافضایص ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تَلیذ، حمَق دستوضد، هَاد اٍلیِ بزگ40دفتز هشق 1

سبًس گىذم
 افضایص لیوت دس ثبصاس ػلَفِ ٍ ًْبدُ ّبی خطجی ٍ سٌگیي تَلیذ داخل،تبثیش ضشایظ ػوَهی 

التػبدی کطَس ثش لیوت ًْبدُ ّبی داهی
افضایص لیوت سبیض ًْبدُ ّب ثَیژُ افضایص لیوت جَ دس ثبصاس

                                                         کاالهای سزهایه ای 

 هیلیَى تي آى اص عشیك ٍاسدات ٍ یک هیلیَى تي ًیض اص عشیك داخل 9 هیلیَى تي ثَدُ کِ حذٍد 10ًیبص کطَس حذٍد 

.تبهیي هی ضَد

 هبُ پیص تَسظ ٍصاست جْبدکطبٍسصی، افضایص لیوت جْبًی رست ثِ دلیل ثبسًذگی 3 ػذم تبهیي رست کبسخبًجبت فشآٍسی رست اص حذٍد 

ّبی ًبهٌبست دس کطَسّبی تَلیذ کٌٌذُ، ػذم تخػیع ثِ هَلغ اسص ، ثالتکلیفی دس ًشخ هػَة ٍاسداتی رست، ػذم ػشضِ رست ٍ سبیش ًْبد 

، تأثیش .ّبی ٍاسداتی دس سبهبًِ ثبصاسگبُ کِ ّوِ ایي هَاسد ثبػث افضایص لیوت هحػَالت ضذُ ٍ ّوچٌیي ثبػث کوجَد دس ثبصاس ضذُ است

 270 دالس هی ثبضذ حبل آًکِ دس همغغ سبل گزضتِ 350پزسی لیوت رست داخلی اص لیوت رست ٍاسداتی، لیوت رست خبسجی دس حبل حبضش 

 تَهبًی لیوت 4200،رست خبسجی ثب اسص .  تَهبى هی ثبضذ5700 تَهبى ثَدُ دس حبل حبضش 3700، رست داخلی سبل گزضتِ .دالس ثَدُ است

. تَهبى دس سبهبًِ ثبصاسگبُ هی ثبضذ1900 ثَدُ است دس حبل حبضش 1200فشٍش سبل گزضتِ ّش کیلَگشم 

جًداخلی ي جً خارجی،

کىجالٍ سًیا  يارداتی

 افضایص لیوت دس ثبصاس ػلَفِ ٍ ًْبدُ ّبی خطجی ٍ سٌگیي تَلیذ داخل،تبثیش ضشایظ ػوَهی التػبدی کطَس ثش لیوت 

ًْبدُ ّبی داهی

 دسغذ 100دس ثبصاس داخلی ثؼضبً ثیص اص ... کبُ ، کلص، یًَجِ خطک ، رست ػلَفِ ای ٍ  ) لیوت اًَاع ػلَفِ 1400 دس سبل 

اگش چِ لیوت هػَة ًْبدُ ّبی ٍاسداتی ًیض . دلیل اغلی ایي اهش خطکسبلی گستشدُ، کبّص تَلیذ ٍ ػشضِ. افضایص یبفتِ است

 افضایص یبفتِ است، لیکي اعالػبت لیوتی دسج ضذُ دس جذٍل دسخػَظ لیوت ًْبد 1400 ٍ اٍایل سبل 1399دس اٍاخش سبل 

 دسغذ جَ هػشفی دس کطَس اص هحل 60ثیص اص . ّبی رست، جَ ٍکٌجبلِ سَیب هشثَط ثِ لیوت ایي الالم دس ثبصاس آصاد هی ثبضذ

 دسغذ رست داًِ ای ٍ ثخص جضیی اص کٌجبلِ سَیب ّن اص هحل تَلیذ 10. تَلیذ داخل تبهیي ضذُ ٍ فبلذ لیوت هػَة هی ثبضذ

افضایص لیوت ایي الالم دس ثبصاس آصاد تحت تبثیش سًٍذ افضایطی لیوت ػلَفِ دس سبلجبسی اسصیبثی هی . داخلی تبهیي هی گشدد

.گشدد

دالیل عووهی

ريغه وباتی معمًلی حلب 

 کیلًگرمی16
تغییشات هَسدی است ٍ غشفب تغییشات لیوت ثب هػَثِ کبسگشٍُ تٌظین ثبصاس ا ثش اسبس هَلفِ ّبی هَثش ثش ثْبی توبم ضذُ غَست گشفتِ است

/ شکر سفیذ/شکر بستٍ بىذی

قىذ شکستٍ

 تغییش ًشخ اسص ثِ ًیوبیی ٍ هطکل تأهیي ٍ اًتمبل اسص ،ػذم غذٍس هجَص ٍاسدات ثبثت ججشاى کسشی ًیبص کطَس ، افضایص 

ًشخ تجذیل ضکش خبم ثِ سفیذ

 افضایص ًشخ خشیذ تضویٌی ثشخی هحػَالت کطبٍسصی جبیگضیي چغٌذس ٍ کبّص تَلیذ ایي هحػَالت ٍ ثِ تجغ افضایص لیوت 

ضکش ، افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ اػن اص دستوضد، ثستِ ثٌذی ، حول ٍ ًمل

ررت خارجی ي داخلی

دالیل اختصاصی نام کاال


