
1396ماه بهمندر اقالم خوراکی منتخب کل کشور برايمناطق شهري گزارش متوسط قیمت

:غالتگروه نان و
بودهریال 134626ماه سال جاري بهمندرجه یک درایرانی (هاشمی)برنج گرمیک کیلوقیمت متوسط 

متوسط درماه مذکورداشته است.نتغییر محسوسیریال)134309(ماهديبا توجه به این اطالع در که است
4,25)،ریال62384که نسبت به ماه قبل (بوده استریال65037درجه یکبرنج خارجیگرمیک کیلوقیمت 
است.داشتهافزایشدرصد

:هاو سفید و فرآورده هاي آنگروه گوشت قرمز
ماه قبلنسبت به رسیده است که ریال 407161بهماهدر اینگوشت گوسفندگرم یک کیلوقیمت متوسط 

ماه بهمندر (یا گوساله گوشت گاوگرم یک کیلومتوسط قیمت داشته است. نتغییر محسوسی،)ریال406027(
یک قیمت متوسط در این گروه.تغییر محسوسی نداشته است) ریال386860(ماهديوریال387055

).ریال72325ديو ریال74628ماه بهمنمواجه بوده است (صديدر3,18افزایشبا مرغ ماشینیگرم کیلو

:تخم مرغو پنیر، گروه شیر
می باشد ریال38988ماست پاستوریزهگرم یک کیلوو ریال28224پاستوریزه شیریک لیترقیمت متوسط 

500یک بسته درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت0,85و 0,59که نسبت به ماه قبل به ترتیب 
همچنین .تغییر محسوسی نداشته استقبلکه نسبت به ماه ریال است 59334ایرانی پاستوریزه پنیرگرمی 

قبلنسبت به ماهاست که ریال 81608برابرماهبهمندرتخم مرغ ماشینی یک کیلوگرم متوسط قیمت 
مواجه بوده است.صديدر1,5افزایشبا )ریال80406(



:هاچربیها وگروه روغن
ماهدينسبت به کهاست ریال 33553کره پاستوریزه (کره حیوانی) گرمی 100یک بسته متوسط قیمت 

ریال 53857روغن مایع گرمی 900بطريیک متوسط قیمت در این گروهداشته است. افزایشدرصد0,45
نداشته است.ماه قبلکه تغییر محسوسی نسبت به است

:خشکبارو گروه میوه 
با )ریال56182(ماه قبلکه نسبت به بوده است ریال 62486ماه بهمنموز درگرم یک کیلومتوسط قیمت 

37602ماه بهمنسیب درختی زرد درگرمیک کیلومتوسط قیمت است.شدهمواجه صديدر11,22شافزای
محصولال قپرتمتوسط قیمت .نداشته استتغییر محسوسی)ریال37823(قبلکه نسبت به ماه بودهریال

.تغییر محسوسی نداشته است) ریال33377قبل (که نسبت به ماهاستریال33536ماه بهمندرداخل 

:گروه سبزیجات

بوده ریال22706گوجه فرنگییک کیلوگرمو ریال28404ماهبهمندر خیاریک کیلوگرممتوسط قیمت
سیب یک کیلوگرمقیمت متوسط.ندداشته اکاهشدرصد 14,59و 5,61به ترتیب که نسبت به ماه قبل

یک متوسط قیمت است.درصد افزایش داشته 2,78)ریال17318(که نسبت به ماه قبل ریال17799زمینی
.استداشته شافزایدرصد 15,59نسبت به ماه قبل ریال بوده که25483پیازکیلوگرم

:چاي ها وشیرینی، شکر،گروه قند
0,26)ریال40707(قبلکه نسبت به ماه است ریال 40811ماه بهمندرقند گرم یک کیلومتوسط قیمت 

است ریال 212357ماه بهمندرچاي خارجی گرمی 500یک بسته متوسط قیمت .استدرصد افزایش داشته
داشته است.صديدر1,66افزایش)ریال208887قبل (که نسبت به ماه 

:گردیشده درجاي نبنديطبقه خوراکی گروه محصوالت 
55927(قبلکه نسبت به ماه است ریال 56607ماه بهمندررب گوجه فرنگی گرم قیمت یک کیلومتوسط

است.درصد افزایش داشته1,22) ریال



سري زمانی متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهري کل کشور (ریال)

١٢۵،٨٣٩١٢۶،۴۴٠١٣٠،٩٢٣١٣١،٧١٣١٣٢،٧٩٩١٣۴،۶۵٠١٣٣،۴١۶١٣٣،۵٢٣١٣۴،۴٢۶١٣۴،٣٠٩١٣۴،۶٢۶یک کیلوگرمبرنج ایرانی درجه یک
۵٣،٨١٣۵۵،٨٨٩۵۵،۶٢٧۵۶،۵۴٨۵۶،١٩٣۵۶،۵۵١۵٧،٢٢۵۵٧،۴۶١۵٨،٨۶٠۶٢،٣٨۴۶۵،٠٣٧یک کیلوگرمبرنج خارجی درجه یک

٣۶٠،٩٩۴٣۶۶،۴٧٧٣٧٩،٨٧۴٣٨۴،۵۶٧٣٩۵،٢۶٩۴٠٢،٨٠۴۴٠۶،٩٩٣۴٠٧،٠٧۶۴٠٧،۵۴٨۴٠۶،٠٢٧۴٠٧،١۶١یک کیلوگرمگوشت گوسفند
٣۴۴،۵٨٧٣۴٩،۵٣١٣۵۶،۶٩٢٣۵٩،۶۵۴٣۶٧،١٢٢٣٧۴،١٢۵٣٨٠،۵٠٠٣٨٣،٧٧٠٣٨۵،۶۵٣٣٨۶،٨۶٠٣٨٧،٠۵۵یک کیلوگرمگوشت گاویاگوساله

٧٣،۶٢۴۶٧،٧٩۶٧٣،٢٩۵٧۵،۶۵۵٨٠،٨٧٧٧٩،۵۴۶٧٠،٠۶٠۶٩،۶٨۴٧٣،٧٣٣٧٢،٣٢۵٧۴،۶٢٨یک کیلوگرممرغ ماشینی
٢۶،۶٨٧٢۶،٧٣۵٢۶،٧١۶٢۶،٧۶٨٢۶،٩١۶٢۶،٩٧٩٢٧،٠١۶٢٧،٣۶۴٢٧،۵۴٣٢٨،٠۶٠٢٨،٢٢۴یک لیترشیرپاستوریزه

٣۶،٩٣۶٣۶،۵٨٠٣۶،۶٧٢٣۶،٩٠۶٣٧،٠۶٩٣٧،٠٩۶٣۶،٩١۵٣٧،۶۵٨٣٨،٠۴٩٣٨،۶۵٩٣٨،٩٨٨یک کیلوگرمماست پاستوریزه
گرمپنیرایرانی پاستوریزه 500۵٧،١٩٠۵٧،٨۵۶۵٧،٧۶٨۵٨،٠٧۵۵٧،۵٩١۵٧،٧٩۶۵٧،۶٩٠۵٧،٧٠۵۵٨،۴٣٠۵٩،٢٨۶۵٩،٣٣۴

۶۴،١٩۴۵٣،۴٨٣۵۴،۴٩۶۵٣،١٠٨۶۵،٠٩٣۶١،٨٣١۵٧،٨٢٩۶۶،٣٧۶٧١،٩٠٧٨٠،۴٠۶٨١،۶٠٨یک کیلوگرمتخم مرغ ماشینی
گرمکره پاستوریزه (کره حیوانی) 100٢٨،٢٨٠٢٨،۴٨٩٢٨،٧٠٨٢٨،٨۵٣٢٩،٢٨٠٣٠،٢٢٨٣١،۴٨٠٣٢،٢٨٢٣٢،٩٢٣٣٣،۴٠٢٣٣،۵۵٣

گرمروغن مایع 900۵۴،٢٩٢۵٣،۶٩٨۵٣،۶٧١۵٣،۴۵٨۵٣،٣٢٨۵٣،۵٨۶۵٣،٣۴۴۵٣،۴٧۵۵٣،٨۵٣۵٣،٨٢٩۵٣،٨۵٧
۵۵،۵۴۴۵١،٩٧٧۴٨،۵٠٠۴۵،٢۵٨۴٢،۴٠۴۴٢،٣١٣۴٢،٧۵۵۴۶،۴٠٣۴٩،۵۵۵۵۶،١٨٢۶٢،۴٨۶یک کیلوگرمموز

۵۵،٢٩٣۵۴،۵۵٨۵٧،۶٨١۵٢،٣۴٣۴٢،١١٧٣٨،۶٢۵٣۶،٧٣٧٣۵،۶٨٢٣٧،۶٨٣٣٧،٨٢٣٣٧،۶٠٢یک کیلوگرمسیب درختی زرد
۵٢،۶١١۵١،٣٨٩۵٢،١۴٨۵۵،١١٨۵١،۶۵٢۵١،٩٨٠۴٩،٢٧۵٣٩،٢۵٧٣۵،٩٧۵٣٣،٣٧٧٣٣،۵٣۶یک کیلوگرمپرتقال محصول داخل

٢٨،۵۴١٢٣،٣٣٧٢٢،٠۴٧٢٠،٣٧٩١٩،۵٢۶١٩،٨١۵٢١،۶٧٩٢۶،٨٢٨٣٠،٧۴٩٣٠،٠٩٣٢٨،۴٠۴یک کیلوگرمخیار
٣٧،٢٣١٣٧،٩٣٧٢١،٣٨۶١٩،٠٢۵١٩،١۵٩١۶،٩٨۵١٧،٨٧٨٢۶،٣۴٣٣۴،٩۵٢٢۶،۵٨٣٢٢،٧٠۶یک کیلوگرمگوجه فرنگی
٢١،۵٠۴٢١،٣۵۵٢٢،١٠۴١٩،٩٠٨١٨،٣٧۴١۶،۴۵٣١۶،٧٠٨١٧،١۴۴١٧،٣١٧١٧،٣١٨١٧،٧٩٩یک کیلوگرمسیب زمینی

١۵،٩١٢١٨،٩۵٠٢٣،۶۶٠٣٣،۴٩٨٣٣،٣۵۶٢١،٩۴٩٢٠،٩١٨٢١،٣١١٢٣،٠٣٠٢٢،٠۴٧٢۵،۴٨٣یک کیلوگرمپیاز
١١٠،٠۴٧١١۴،٢۴٧١١٨،۴۴٨١١٩،٨٩۵١١٩،۴٩٨١١٩،٧٧٧١٢٠،١٠۶١١٩،٨٧١١٢٠،٢۴٠١٢٠،٢٠۵١٢٠،۵١٠یک کیلوگرملوبیاچیتی

٨۵،١٠٨٨۵،٣٠٨٨۵،٣٨٠٨۴،۶۶٢٨٣،٧۶٧٨٣،٢١١٨٢،٨٨٨٨٢،٨٩٧٨٢،٩٢٩٨٢،٣٩٨٨١،٨١٢یک کیلوگرمعدس
۴٠،٠٠٨۴٠،٢۵١۴٠،۴٨١۴٠،۶٧٩۴٠،٣٢١۴٠،۴۵۶۴٠،۴٢۵۴٠،۴٧۶۴٠،٣٧٣۴٠،٧٠٧۴٠،٨١١یک کیلوگرمقند

٣٣،٠٠۵٣٣،٠٨٢٣٣،٢١٣٣٣،٠٠۶٣٢،۶٣۵٣٢،۶٣٠٣٢،۴١٣٣٢،۶٠۵٣٢،۶٣٨٣٢،٨٠٧٣٢،٧٧٢یک کیلوگرمشکر
۵٠،٨۶۴۵٠،٩١١۵٠،٩١٢۵١،٢١۴۵١،٢٣٣۵١،۵۶٢۵٢،۴٠۴۵٣،٣٧٨۵۴،۵٢٨۵۵،٩٢٧۵۶،۶٠٧یک کیلوگرمرب گوجه فرنگی

گرمچائ خارجی بسته اي 500١٩٢،۴۴۵١٩۶،٩٨٢١٩٩،٢٧٣٢٠٢،٢۶۶٢٠٣،٩۵۴٢٠۵،٢٠۶٢٠۶،١٣٧٢٠۶،۴٢٨٢٠٧،۶۴۴٢٠٨،٨٨٧٢١٢،٣۵٧
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