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(سازهاى حوایت هصرف کٌٌذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى )قبل  هیاًگیي  هاُ   ًسبت ب1400ِ اسفٌذ هاُ 24تغییرات قیوت رٍز

12

اًَاع برًج داخلی
،افضایص ّضیٌِ ّبی (ضْشیَسهبُ تب اًتْبی آثبى هبُ  )کبّص ٍاسدات ،هطکل تبهیي ٍ اًتقبل اسص ،هوٌَػیت فصلی ٍاسدات 

حول ٍ ًقل، ّضیٌِ ّبی اًجبسداسی دس طَالًی هذت

 کاالهای سزهایه ای 

قلن کاال افشایش باالی پٌج 

درصد داشته است

غذایی/  کاالهای هصزفی

43
قلن کاال کاهشی 

است
55

قلن کاال بیي صفز ٍ پٌج درصد 

افشایش قیوت داشته است
16

ًام کاال

افضایص ضذیذ قیوت اًَاع ػلَفِ ٍ خَساک دامتبثیش افضایص سطح ػوَهی قیوت ّب ، افضایص تقبضب دس ًیوِ دٍم سبل گَسفٌذ زًذُ

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

،کبّص ػشضِ ثشًج تَلیذ داخلی اص طشف تَلیذ کٌٌذگبى ٍ ضبلیکَثبى( دسصذ 20حذٍد )

ًخَد
 افضایص ًشخ اسص ًیوبیی، هطکالت هشتجط ثب ضیَع ثیوبسی کشًٍب ٍ افضایص تقبضب ثب ّذف رخیشُ سبصی تَسط خبًَاسّب ثب 

تَجِ ثِ اًتظبسات تَسهی، افضایص قیوت حول ٍ ًقل،  افضایص تقبضبی فصلی

افضایص هیضاى تقبضب ثشای هصشف ثب تَجِ ثِ کبّص قذست خشیذ هشدم دس - ًَسبًبت ٍ افضایص ًشخ اسص- افضایص ًشخ جْبًی حجَثبت

کبّص تَلیذ ٍ ػذم ٍاسدات دس صهبى - کبالّبی پشٍتئیٌی هبًٌذ گَضت قشهض ٍ سفیذ ٍ جبیگضیٌی حجَثبت ثشای ایي دست اص کبالّب 

افضایص - افضایص ّضیٌِ ّبی ثستِ ثٌذی - ػذم ٍجَد رخبئش ساّجشدی ٍ استشاتظیک جْت تٌظین ثبصاس دس صهبى الصم- هٌبست 

ًشخ تَسم سبلیبًِ- ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًقل

سیب زهیٌی
، ػذم تؼبدل دس ػشضِ ٍ تقبضب ثذلیل (...دستوضد کبسگش، ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًقل ، کَد، سن ٍ  )افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ 

فبصلِ صهبًی ثشداضت هحصَل اص اسبًْبی ػوذُ تَلیذ کٌٌذُ

افضایص صبدسات، کبّص تَلیذ کِ ثب استحصبل اص جیشفت ٍ هٌبطق گشهسیش ٍ کطَسّبی ّوسبیِ ٍ پیص ثیٌی هی ضَد کِ سًٍذ 

.ػبدی گشدد

دالیل اختصاصیدالیل عوَهی

کبّص تَلیذ/  افضایص قیوت دام صًذُ ثِ دلیل افضایص قیوت ًْبدُ ّبی تَلیذافضایص سطح ػوَهی قیوتْب ٍ تبثیشضشایط تَسهی هَجَد دس ثبصاس ثش قیوت ایي کبال(هخلَط)گَشت گَسفٌذی 

ررت  داخلی
 هیلیَى تي آى اص طشیق ٍاسدات ٍ یک هیلیَى تي ًیض اص طشیق داخل تبهیي 9 هیلیَى تي ثَدُ کِ حذٍد 10ًیبص کطَس حذٍد 

.هی ضَد

 هبُ پیص تَسط ٍصاست جْبدکطبٍسصی، افضایص قیوت جْبًی رست ثِ دلیل 3 ػذم تبهیي رست کبسخبًجبت فشآٍسی رست اص حذٍد 

ثبسًذگی ّبی ًبهٌبست دس کطَسّبی تَلیذ کٌٌذُ، ػذم تخصیص ثِ هَقغ اسص ، ثالتکلیفی دس ًشخ هصَة ٍاسداتی رست، ػذم ػشضِ 

رست ٍ سبیش ًْبد ّبی ٍاسداتی دس سبهبًِ ثبصاسگبُ کِ ّوِ ایي هَاسد ثبػث افضایص قیوت هحصَالت ضذُ ٍ ّوچٌیي ثبػث کوجَد دس 

 دالس هی ثبضذ حبل 350، تأثیش پزسی قیوت رست داخلی اص قیوت رست ٍاسداتی، قیوت رست خبسجی دس حبل حبضش .ثبصاس ضذُ است

.  تَهبى هی ثبضذ5700 تَهبى ثَدُ دس حبل حبضش 3700، رست داخلی سبل گزضتِ . دالس ثَدُ است270آًکِ دس هقطغ سبل گزضتِ 

 تَهبى دس سبهبًِ 1900 ثَدُ است دس حبل حبضش 1200 تَهبًی قیوت فشٍش سبل گزضتِ ّش کیلَگشم 4200،رست خبسجی ثب اسص 

.ثبصاسگبُ هی ثبضذ

سبَس گٌذم
 افضایص قیوت دس ثبصاس ػلَفِ ٍ ًْبدُ ّبی خطجی ٍ سٌگیي تَلیذ داخل،تبثیش ضشایط ػوَهی اقتصبدی کطَس ثش قیوت 

ًْبدُ ّبی داهی
افضایص قیوت سبیض ًْبدُ ّب ثَیظُ افضایص قیوت جَ دس ثبصاس

افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ، کٌتشل قیوت هشؽ تخن گزاس ٍ حزف گلِ ّبی هسي تخن گزاس ٍ دس ًتیجِ کبّص ًسجی تَلیذافضایص تقبضبتخن هرغ

قٌذ شکستِ/ شکر سفیذ
 تغییش ًشخ اسص ثِ ًیوبیی ٍ هطکل تأهیي ٍ اًتقبل اسص ،ػذم صذٍس هجَص ٍاسدات ثبثت ججشاى کسشی ًیبص کطَس ، افضایص 

ًشخ تجذیل ضکش خبم ثِ سفیذ

 افضایص ًشخ خشیذ تضویٌی ثشخی هحصَالت کطبٍسصی جبیگضیي چغٌذس ٍ کبّص تَلیذ ایي هحصَالت ٍ ثِ تجغ افضایص قیوت ضکش 

، افضایص ّضیٌِ ّبی تَلیذ اػن اص دستوضد، ثستِ ثٌذی ، حول ٍ ًقل

4

کاغذ رٍسًاهه ٍارداتی

 پاکتی2سیواى خاکستزی تیپ 

ثبالسفتي تقبضبی ػوَهی،ػذم تَلیذ هکفی دٍ کبسخبًِ ػوذُ کبغز چبح ٍ تحشیش، افضایص قیوت جْبًی کبغز ًَسبًبت ًشخ اسص، افضایص ّضیٌِ ّبی ٍاسدات

افضایص ّضیٌِ ّبی هتشتت ثش تَلیذ اص قجیل اًشطی هصشفی، قطؼبت ٍ لَاصم یذکی هَسد استفبدُ دس هبضیي آالت خط تَلیذ 

تَسم ػوَهی قیوت کبال ٍ خذهبت-افضایص هکشس ًشخ حول ٍ ًقل هصبلح سبختوبًی-ٍ تؼویش ٍ ًگْذاسی 

کبّص تَلیذ ًبضی اص قطؼی هقطؼی اًشطی هصشفی -افضایص قیوت کیسِ ّبی سیوبى ًبضی اص تغییشات ًشخ هَاد اٍلیِ دس ثَسع کبال

افضایص قیوت هَاد ًبسیِ دس صٌؼت گچ- کبسخبًجبت دس ثشخی هبّْب

12/14هیلگزد آجدار
افضایص ّضیٌِ ّبی هتشتت ثش تَلیذ اص قجیل اًشطی هصشفی، قطؼبت ٍ لَاصم یذکی هَسد استفبدُ دس هبضیي آالت خط تَلیذ، 

تَسم ػوَهی قیوت کبال ٍ خذهبت- تؼویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت  
افضایص قیوت اًشطی-افضایص ًشخ هَاد اٍلیِ صًجیشُ فَالد-افضایص قیوتْبی جْبًی


