
شرحردیف
حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)عمده فروشی 

          حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)خرده فروشی 

28 زعفران1

312 انواع آجیل و خشکبار بسته بندی2

312عسل3

38انواع گوشت قرمز4

310گوشت مرغ5

312ماهی6

312 انواع چای، قهوه،دمنوش و موارد مشابه7

312ادویه جات8

312انواع مکمل های غذایی9

310 انواع روغن خوراکی10

310 قند و شکر11

312 انواع حبوبات، غالت، برنج بسته بندی و موارد مشابه12

312، آرد و موارد مشابه(...کیک، ژله، ) انواع پودر13

310 انواع محصوالت لبنی  اساسی و تنظیم بازاری14

310 انواع رشته و  ماکارونی15

312پودر لباسشویی16

315 انواع پالستیک، نایلون و موارد مشابه17

310 تخم مرغ18

314 انواع کنسرو گوشتی19

315 انواع محصوالت بهداشتی و آرایشی20

315(به جزء پودر لباسشویی  ) انواع محصوالت شوینده و پاک کننده21

415( گروه دوم5به جزء محصوالت بند ) انواع محصوالت لبنی  22

315 انواع محصوالت سلولزی23

312 انواع نان بسته بندی24

314 انواع کمپوت ، کنسرو غیر گوشتی، سس، رب، مربا ،کشک ،ترشیجات و موارد مشابه25

314انواع آبمیوه، آبلیمو، سرکه، شربت، عرقیجات و موارد مشابه26

312انواع نوشابه گازدار، ماءالشعیر و موارد مشابه27

314 انواع بیسکوئیت، شکالت، ویفر، شیرینی جات،تنقالت، نبات و موارد مشابه28

314انواع چیپس، پفک، اسنک و موارد مشابه29

315انواع سبزی ، صیفی و میوه بسته بندی30

315انواع سبزی فریز شده، ماهی و میگو منجمد و موارد مشابه31

314 انواع غذاهای آماده و نیمه آماده32

314 فرآورده های گوشتی33

312 انواع خرما34

314آب معدنی35

314 نمک بسته بندی کیسه ای36

درصد ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کاال 

مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها



شرحردیف
حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)عمده فروشی 

          حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)خرده فروشی 

5میوه و تره بار و صیفی غیر بسته بندی37
 درصد با نظر کمیسیون نظارت 30 تا 15

مرکز استان

(مصارف مردمی آزاد)10(مصارف نانوایی)3خمیر مایه38

37انواع لوازم  سرمایه ای نظیر یخچال، تلویزیون ،کولر ، ماشین لباسشویی و موارد مشابه39

410انواع لوازم خانگی کوچک نظیر نوشیدنی ساز ، غذاساز وموارد مشابه40

(متر فروشی)15(طاقه فروشی)5( عدل فروشی3)انواع منسوجات پنبه ای، پشمی و الیاف مصنوعی 41

39فرش ماشینی و موکت42

310انواع نخ43

720انواع پوشاک و لباس44

515لباس زیر، جوراب ، کاموا45

310انواع پتو و لحاف ، تشک و بالش آماده و روتختی، ملحفه آماده ، حوله و رومیزی46

520انواع کیف و کفش47

315انواع محصوالت سراجی و چمدان48

50انواع لوازم کفش49

30چرم طبیعی و چرم مصنوعی50

510انواع کاغذ دیواری ، کفپوش ، دیوار پوش و سقف کاذب51

50انواع پرده کرکره افقی و عمودی52

525کاال و لوازم خرازی53

315انواع ظروف مالمین، پالستیک و ظروف یکبار مصرف54

410ظروف تفلون ، آلومینیوم و لعابی55

517ظروف چینی و بلور و لوستر56

310(...گچ ، سیمان و  )انواع مصالح ساختمانی 57

315انواع چینی بهداشتی58

312کاشی و سرامیک و رنگ ساختمانی و صنعتی و لوازم و ابزار نقاشی59

60
انواع شیرآالت بهداشتی، شیرفلکه ، سینک ، سیفون و انواع لوله و اتصاالت پی وی 

سی
310

37انواع لوازم تاسیسات ، حرارتی و برودتی61

315انواع محصوالت آزبست سیمان ، ایرانیت، لوله و ورقهای موجدار و مشابه62

2.55انواع آهن آالت و مقاطع ساختمانی63

2.50انواع خشکه فوالد64

2.55انواع لوله آب و گاز و مقاطع ساختمانی65

37انواع لوله های آهنی، پروفیل آهنی و آلومینیومی66

315لوازم الکتریکی و سیم کشی و روشنایی ، قفل ، یراق و لوال67

310انواع سیم و کابل و مفتول68

38(به استثنای ماشین آالت و تجهیزات و دستگاه های صنعتی )انواع ابزار و الکترود 69

36...انواع موتور ماشین آالت وتجهیزات صنعتی کشاورزی و معدنی تیلر و خرمنکوب و70

37انواع دوچرخه و موتورسیکلت71



شرحردیف
حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)عمده فروشی 

          حداکثر سود و هزینه های 

(درصد)خرده فروشی 

72
باتری والستیک روغن ترمز، گریس ،فیلتر، )انواع لوازم مصرفی و سرویس خودرو 

(واسکازین، روغن های صنعتی و مشابه
312

310شیشه اتومبیل و جام ساختمانی73

312چوب، فیبر، تخته و نئوپان74

310مصنوعات چوبی ، میز، صندلی وملزومات اداری و فلزی75

315انواع مبلمان76

315نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر مداد و خودکار77

412لوازم مهندسی و اداری78

310و مقوا(تحریر و فتوکپی)انواع کاغذ 79

312لوازم پزشکی یکبار مصرف80

310انواع تجهیزات لوازم و کاالها و فرآورده های پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی81

312داروها، مکمل ها، واکسنها ومواد ضدعفونی کننده و دام و طیور82

415انواع پوشاک و ساک دستی و کیفی و کیف ورزشی83

312انواع لوازم و تجهیزات ورزشی84

312قاب عینک طبی و عینک آفتابی85

315انواع ساعت86

27سکه طال و جواهر87

312صنایع دستی و هنری ، اسباب بازی و موارد مشابه88

89
دستگاهای مخابراتی، الکترونیکی، رایانه و دوربین عکاسی وفیلمبرداری و متعلقات 

مربوط
37

90
لوازم و قطعات یدکی مربوط به دستگاههای مخابراتی، الکترونیکی رایانه و صوتی و 

تصویری و خانگی
312

91
انواع قطعات و لوازم یدکی صنعتی ، خودرو ، دوچرخه ، ماشین آالت و لوازم خانگی و 

موارد مشابه
315




