
بنام خدا

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

:غالتگروه نان و
بودهریال 133416ماه سال جاري برابرمهردرجه یک درایرانی (هاشمی)برنج گرمیک کیلوقیمت متوسط 

نین درماه چهمش داشته است.کاهدرصد 0,92ریال)134650(ماهشهریوربا توجه به این اطالع در که است
1,19)،56551که نسبت به ماه قبل (بوده استریال57225برنج خارجی گرمیک کیلوقیمت متوسط مذکور
یافته است.افزایشدرصد

:هاو سفید و فرآورده هاي آنگروه گوشت قرمز
ماه قبلنسبت به رسیده است که ریال 406993بهماهدر اینگوشت گوسفندگرم یک کیلوقیمت متوسط 

یا گوساله گوشت گاوگرم یک کیلوداشته است. میزان این افزایش براي افزایش درصد 1,04،)ریال402804(
یک قیمت متوسط در این گروه.بوده استدرصد 1,70) برابرریال 374125شهریوروریال380500مهر(

79546شهریورو ریال70060ماه مهردرصدي مواجه بوده است (11,93کاهشبا مرغ ماشینیگرم کیلو
).ریال

:تخم مرغو پنیر، گروه شیر
یک بسته ریال، 36915ماست پاستوریزهگرم یک کیلو،ریال27016پاستوریزه شیریک لیترقیمت متوسط 

.ندتغییر محسوسی نداشته اقبلریال می باشد که نسبت به ماه 57690ایرانی پاستوریزه پنیرگرمی 500
نسبت به ماهاست که ریال 57829برابرماهمهردرتخم مرغ ماشینی یک کیلوگرم همچنین متوسط قیمت 

مواجه بوده است.يدرصد6,47کاهشبا )ریال61831(قبل

:هاچربیگروه روغن ها و



نسبت به ریال می باشد که31480کره پاستوریزه (کره حیوانی) گرمی 100یک بسته متوسط قیمت 
900یک بسته متوسط قیمت در این گروهداشته است. افزایشدرصد4,14ریال) ،30228( ماهشهریور
نداشته است.ماه قبلریال می باشد که تغییر محسوسی نسبت به 53344روغن مایع گرمی 

:و خشکبارگروه میوه 
با )ریال42313(ماه قبلکه نسبت به بوده است ریال 42775ماه مهرموز درگرم یک کیلومتوسط قیمت 

ریال36737ماه مهرسیب درختی زرد درگرمیک کیلومتوسط قیمت است.مواجه بوده يدرصد1,05شافزای
ال قپرتمتوسط قیمت را نشان می دهد.يدرصد4,89ش کاه)ریال38625(قبلکه نسبت به ماه بوده

مواجه درصدي 5,2شکاهبا ) ریال51980قبل (که نسبت به ماهاستریال49275ماه مهردرداخل محصول
بوده است.

:گروه سبزیجات
بوده ریال17878گوجه فرنگییک کیلوگرمو ریال21679ماهمهردر خیاریک کیلوگرممتوسط قیمت

سیب یک کیلوگرمهمچنین قیمت .ند داشته ادرصد افزایش 5,26و 9,41به ترتیب که نسبت به ماه قبل
درصد افزایش1,55به ترتیب نسبت به ماه قبل ریال بوده که20918پیازیک کیلوگرمو ریال16708زمینی

.نددرصد کاهش داشته ا4,7و 

:چاي ها وشیرینی، شکر،گروه قند
)ریال40456(قبلکه نسبت به ماه است ریال 40425ماه مهردرقند گرم یک کیلومتوسط قیمت 

است ریال 206137ماه مهردرچاي خارجی گرمی 500یک بسته متوسط قیمت .استتغییرمحسوسی نداشته 
درصدي داشته است.0,45افزایش)ریال205206قبل (که نسبت به ماه 

:شده درجاي دیگرنطبقه بندي خوراکی گروه محصوالت 
51562قبل(که نسبت به ماه است ریال 52404مهردرماه رب گوجه فرنگی گرم قیمت یک کیلومتوسط

است.درصد افزایش داشته1,63) ریال



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

١٢۵،٨٣٩١٢۶،۴۴٠١٣٠،٩٢٣١٣١،٧١٣١٣٢،٧٩٩١٣۴،۶۵٠١٣٣،۴١۶یک کیلوگرمبرنج ایرانی درجه یک
۵٣،٨١٣۵۵،٨٨٩۵۵،۶٢٧۵۶،۵۴٨۵۶،١٩٣۵۶،۵۵١۵٧،٢٢۵یک کیلوگرمبرنج خارجی درجه یک

٣۶٠،٩٩۴٣۶۶،۴٧٧٣٧٩،٨٧۴٣٨۴،۵۶٧٣٩۵،٢۶٩۴٠٢،٨٠۴۴٠۶،٩٩٣یک کیلوگرمگوشت گوسفند
٣۴۴،۵٨٧٣۴٩،۵٣١٣۵۶،۶٩٢٣۵٩،۶۵۴٣۶٧،١٢٢٣٧۴،١٢۵٣٨٠،۵٠٠یک کیلوگرمگوشت گاویاگوساله

٧٣،۶٢۴۶٧،٧٩۶٧٣،٢٩۵٧۵،۶۵۵٨٠،٨٧٧٧٩،۵۴۶٧٠،٠۶٠یک کیلوگرممرغ ماشینی
٢۶،۶٨٧٢۶،٧٣۵٢۶،٧١۶٢۶،٧۶٨٢۶،٩١۶٢۶،٩٧٩٢٧،٠١۶یک لیترشیرپاستوریزه

٣۶،٩٣۶٣۶،۵٨٠٣۶،۶٧٢٣۶،٩٠۶٣٧،٠۶٩٣٧،٠٩۶٣۶،٩١۵یک کیلوگرمماست پاستوریزه
گرمپنیرایرانی پاستوریزه 500۵٧،١٩٠۵٧،٨۵۶۵٧،٧۶٨۵٨،٠٧۵۵٧،۵٩١۵٧،٧٩۶۵٧،۶٩٠

۶۴،١٩۴۵٣،۴٨٣۵۴،۴٩۶۵٣،١٠٨۶۵،٠٩٣۶١،٨٣١۵٧،٨٢٩یک کیلوگرمتخم مرغ ماشینی
گرمکره پاستوریزه (کره حیوانی) 100٢٨،٢٨٠٢٨،۴٨٩٢٨،٧٠٨٢٨،٨۵٣٢٩،٢٨٠٣٠،٢٢٨٣١،۴٨٠

گرمروغن مایع 900۵۴،٢٩٢۵٣،۶٩٨۵٣،۶٧١۵٣،۴۵٨۵٣،٣٢٨۵٣،۵٨۶۵٣،٣۴۴
۵۵،۵۴۴۵١،٩٧٧۴٨،۵٠٠۴۵،٢۵٨۴٢،۴٠۴۴٢،٣١٣۴٢،٧۵۵یک کیلوگرمموز

۵۵،٢٩٣۵۴،۵۵٨۵٧،۶٨١۵٢،٣۴٣۴٢،١١٧٣٨،۶٢۵٣۶،٧٣٧یک کیلوگرمسیب درختی زرد
۵٢،۶١١۵١،٣٨٩۵٢،١۴٨۵۵،١١٨۵١،۶۵٢۵١،٩٨٠۴٩،٢٧۵یک کیلوگرمپرتقال محصول داخل

٢٨،۵۴١٢٣،٣٣٧٢٢،٠۴٧٢٠،٣٧٩١٩،۵٢۶١٩،٨١۵٢١،۶٧٩یک کیلوگرمخیار
٣٧،٢٣١٣٧،٩٣٧٢١،٣٨۶١٩،٠٢۵١٩،١۵٩١۶،٩٨۵١٧،٨٧٨یک کیلوگرمگوجه فرنگی
٢١،۵٠۴٢١،٣۵۵٢٢،١٠۴١٩،٩٠٨١٨،٣٧۴١۶،۴۵٣١۶،٧٠٨یک کیلوگرمسیب زمینی

١۵،٩١٢١٨،٩۵٠٢٣،۶۶٠٣٣،۴٩٨٣٣،٣۵۶٢١،٩۴٩٢٠،٩١٨یک کیلوگرمپیاز
١١٠،٠۴٧١١۴،٢۴٧١١٨،۴۴٨١١٩،٨٩۵١١٩،۴٩٨١١٩،٧٧٧١٢٠،١٠۶یک کیلوگرملوبیاچیتی

٨۵،١٠٨٨۵،٣٠٨٨۵،٣٨٠٨۴،۶۶٢٨٣،٧۶٧٨٣،٢١١٨٢،٨٨٨یک کیلوگرمعدس
۴٠،٠٠٨۴٠،٢۵١۴٠،۴٨١۴٠،۶٧٩۴٠،٣٢١۴٠،۴۵۶۴٠،۴٢۵یک کیلوگرمقند

٣٣،٠٠۵٣٣،٠٨٢٣٣،٢١٣٣٣،٠٠۶٣٢،۶٣۵٣٢،۶٣٠٣٢،۴١٣یک کیلوگرمشکر
۵٠،٨۶۴۵٠،٩١١۵٠،٩١٢۵١،٢١۴۵١،٢٣٣۵١،۵۶٢۵٢،۴٠۴یک کیلوگرمرب گوجه فرنگی

گرمچائ خارجی بسته اي 500١٩٢،۴۴۵١٩۶،٩٨٢١٩٩،٢٧٣٢٠٢،٢۶۶٢٠٣،٩۵۴٢٠۵،٢٠۶٢٠۶،١٣٧
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