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 افزايش

 ثابت  

 كاهش



١ 

  در تهراني از مواد خوراکي برخيمت خرده فروشيمتوسط ق
 ٢/١١/١٣٩٤  بهيهفته منته

 
 مرغ ات و تخمي لبن-٢ و ١

 قيمـت  . ثابت بود   نسبت به هفته قبل     اقالم اين گروه   بهاي تمام  گروه لبنيات  در هفته مورد گزارش، در    
 .فتر يروش مفال ي ر١٣٠,٠٠٠ يلا ١٠٣,٠٠٠ يا  شانهو تياف ش درصد افزاي٣/٨ معادلمرغ   تخم

 
  برنج و حبوب-٤ و ٣

  درصـد و    ٢/٥ترتيـب معـادل       برنج داخله درجـه يـک و درجـه دو بـه            بهاي  برنج،  در اين هفته در گروه    
بهـاي نخـود و      در گـروه حبـوب،     . درصد افزايش داشت و قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي بدون تغييـر بـود             ٥/١

 .يافت  افزايش درصد٨/١ درصد تا ٤/٠م اين گروه بين لوبياچيتي ثابت بود و قيمت ساير اقال
 

  تازهيها يها و سبز وهيم -٦ و ٥
عرضـه کمـي داشـت ولـي سـاير          و لوبياسبز    انگور   در ميادين زير نظر شهرداري    در هفته مورد بررسي،     

تفـاوت بودنـد، بـه    هـا م  فروشي  ها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه   اقالم ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آن        
 تازه  يوه و سبز  ي سطح شهر اقالم م    يها  يفروش  وهيم .گرديد  بار عرضه مي    نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره      

  درصـد و کيـوي     ٤/٦ درصـد، انـار      ٤/٣  معـادل  نـارنگي  بهـاي   تـازه  يهـا   وهيدر گروه م  نمودند که    يمرا عرضه   
در گـروه    .داشـت  کـاهش   درصـد  ٥/٦ تـا   درصـد  ٢/٠ساير اقالم اين گروه بـين        قيمتافزايش ولي    درصد   ٤/١

 تـا   درصـد  ١/٢ بـين  ايـن گـروه   اقالم  ساير   قيمتولی   درصد افزايش    ٣/٧سبز معادل    لوبيا بهاي  تازه هاي سبزي
 .هاي برگي بدون تغيير بود  بهاي سبزي.يافت  کاهش درصد٣/٩

 
 گوشت قرمز و گوشت مرغ -٨  و٧

  مـرغ   گوشـت   افـزايش ولـي بهـاي      درصـد  ٤/٠  معـادل  گوشت گوسـفند  قيمت   گزارش مورد   در هفته 
  .ثابت بود تازه گاو و گوساله قيمت گوشت.  درصد کاهش داشت٨/١ 

 
 ينبات  و روغنيقند، شکر، چا -١١و  ١٠ ،٩

 ولي قيمـت     درصد افزايش  ٣/٢  هريک چاي خارجي  و    شکر  درصد و  ٧/١  معادل قندبهاي   در اين هفته  
 .بود بدون تغيير  مايعنباتي روغن بهاي. يافت  درصد کاهش٣/٠ي جامد روغن نبات
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لبنيات -۱۰۰۸/۲

۳۳۷۶۰۳۳۷۶۰۳۳۶۹۰۰۰/۲۶/۸٭كيلوماست غيرپاستوريزه

۳۰۰۰۰۳۰۶۰۰۳۰۶۰۰۳۰۶۰۰۰۰۷/۴كيلوماست پاستوريزه

۲۱۴۲۰۰۲۱۴۲۰۰۲۱۴۲۰۰۰۰۱۸/۳٭كيلوپنير غيرپاستوريزه

۴۸۰۰۰۵۱۰۷۰۵۱۰۷۰۵۱۰۷۰۰۰۷/۶بسته ۴۵۰ گرميپنير پاستوريزه

۲۴۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰٭كيلوکره پاستوريزه

۲۷۴۲۰۲۷۴۲۰۲۷۴۲۰۰۰۹/۷٭ليترشير پاستوريزه

تخم مرغ -۲۸/۳۱۳/۲۳۰/۵

۱۰۵۰۰۰۱۱۷۹۷۰۱۰۸۹۰۰۱۰۴۲۵۰۸/۳۱۳/۲۳۰/۵شانه حدود ۲ كيلوتخم مرغ

برنج -۳۳/۹۳/۹۸/۸

۶/۲-۵۱۶۰۰۵۱۶۰۰۵۱۶۰۰۰۰٭كيلوبرنج وارداتي غيرتايلندي

۷۸۰۰۰۸۷۶۷۰۸۳۳۴۰۸۳۳۴۰۵/۲۵/۲۱۱/۳-۶۸۰۰۰كيلوبرنج داخله درجه يک

۶۸۰۰۰۶۴۶۹۰۶۳۷۶۰۶۳۷۴۰۱/۵۱/۵۹/۶-۵۰۰۰۰كيلوبرنج داخله درجه دو

حبوب -۴۱/۰۲/۶۲۶/۲

۶۶۶۶۷۶۷۱۶۰۶۷۱۶۰۶۶۰۴۰۰۱/۷۴۴/۹كيلونخود

۸۶۶۶۷۸۷۴۰۰۸۶۲۳۰۸۶۲۳۰۱/۴۱/۴۴۳/۷كيلولپه نخود

۸۶۶۶۷۹۰۶۵۰۸۹۰۵۰۸۷۸۰۰۱/۸۳/۲۴۰/۰كيلوعدس

۴/۸-۸۵۵۵۶۹۳۹۹۰۹۳۹۹۰۹۳۱۰۰۰۱/۰كيلولوبيا چيتي
۸۰۰۰۰۸۸۳۱۰۸۷۰۹۰۷۶۴۱۰۱/۴۱۵/۶۲۶/۴كيلولوبيا چشم بلبلي

۱۱/۳-۶۶۶۶۷۸۵۴۶۰۸۴۹۶۰۸۴۸۲۰۰/۶۰/۸كيلولوبيا سفيد

۱۰/۵-۱/۶-۶۶۶۶۷۸۰۶۶۰۸۰۳۶۰۸۱۹۷۰۰/۴كيلولوبيا قرمز

ميوه هاي تازه -۵-۰/۵۱/۹-۱۳/۰

۱۴/۷-۰/۲۱/۸-۲۲۰۰۰۴۱۱۶۰۴۱۲۳۰۴۰۴۵۰-۱۹۰۰۰كيلوسيب قرمز تخم لبنان

۱۳/۳-۱/۵-۰/۵-۲۳۰۰۰۴۲۷۷۰۴۲۹۷۰۴۳۴۲۰-۲۰۰۰۰كيلوسيب زرد تخم لبنان

۵/۶-۱/۲۲/۷-۲۸۰۰۰۴۶۴۵۰۴۷۰۲۰۴۵۲۳۰-۲۴۰۰۰كيلوپرتقال درجه يک

۱۴/۰-۳۱۰۰۰۵۰۹۶۰۴۹۲۷۰۴۶۴۵۰۳/۴۹/۷-۲۴۰۰۰كيلونارنگي

۱۸/۶-۱۱/۶-۶/۵-۲۴۸۰۰۳۹۵۹۰۴۲۳۲۰۴۴۷۶۰-۲۰۰۰۰كيلوليموشيرين

۵/۰-۰/۴-۳۳۵۰۰۵۵۵۶۰۵۲۲۱۰۵۵۷۸۰۶/۴-۳۱۰۰۰كيلوانار

۱۶/۴-۵/۵۱۰/۱-۲۲۰۰۰۴۳۶۳۰۴۶۱۵۰۳۹۶۴۰كيلوانگور
۵/۱θ-۱/۰-۳۲۸۰۰۳۹۹۳۰۴۰۳۲۰۴۲۰۸۰-۳۱۵۰۰كيلوموز

۲۴۵۰۰۴۴۶۵۰۴۴۰۳۰۴۳۵۷۰۱/۴۲/۵θ-۲۲۵۰۰كيلوکيوي

٭ قيمت گيري ميسر نيست.

θ محاسبه درصد تغيير امکان پذير نيست.
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واحدگروه و کاال

درصد تغيير نسبت به: متوسط قيمت در سطح شهر:

قيمت ميادين 

شهرداری

۲
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سبزي هاي تازه -۶-۵/۱-۱۱/۲۱۶/۲

۹/۶۷/۹-۴/۰-۲۳۵۰۰۳۱۳۰۰۳۲۶۰۰۳۴۶۴۰-۱۵۰۰۰كيلوخيار

۲۶/۱۲۵/۶-۹/۲-۱۸۵۰۰۳۴۸۹۰۳۸۴۴۰۴۷۲۱۰-۱۷۸۰۰كيلوگوجه فرنگي

۸/۱۴۸/۹-۳/۰-۱۸۰۰۰۳۰۴۷۰۳۱۴۰۰۳۳۱۷۰-۱۷۰۰۰كيلوبادنجان

۱۱/۲۲۹/۶-۲/۱-۱۹۸۰۰۳۱۵۰۰۳۲۱۷۰۳۵۴۸۰-۱۸۵۰۰كيلوکدو سبز

۸/۴-۹/۳۰/۲-۸۵۰۰۱۷۹۵۰۱۹۷۸۰۱۷۹۲۰كيلوسيب زميني

۳/۹۱۲/۶۳۶/۰-۱۹۰۰۰۲۷۳۷۰۲۸۴۹۰۲۴۳۰۰-۱۸۰۰۰كيلوپياز

۸/۷-۲۶۰۰۰۴۰۸۷۰۳۸۱۰۰۳۹۲۳۰۷/۳۴/۲كيلولوبيا سبز

۰/۷۱/۵-۱۳۰۰۰۲۵۴۰۰۲۵۴۰۰۲۵۵۸۰۰كيلوسبزي هاي برگي

گوشت قرمز -۷۰/۲۴/۳۱۳/۱

۳۸۵۰۰۰۳۷۲۰۵۰۳۷۰۵۴۰۳۴۸۵۵۰۰/۴۶/۷۱۵/۶-۳۸۰۰۰۰كيلوگوشت گوسفند با استخوان

۳۳۴۰۰۰۳۶۶۲۴۰۳۶۶۲۴۰۳۵۹۷۷۰۰۱/۸۱۰/۵كيلوگوشت گاو و گوساله بي استخوان

گوشت مرغ -۸-۱/۸-۸/۰-۱۲/۱

۱۲/۱-۸/۰-۱/۸-۴۹۰۰۰۵۰۹۱۰۵۱۸۴۰۵۵۳۲۰كيلوگوشت مرغ

قند و شکر -۹۲/۰۶/۵۱۷/۹

۲۹۰۰۰۳۲۴۸۰۳۱۹۳۰۳۰۳۲۰۱/۷۷/۱۱۶/۳-۲۷۰۰۰كيلوقند

۲۷۰۰۰۲۹۶۸۰۲۹۰۰۰۲۸۰۷۰۲/۳۵/۷۱۹/۹-۲۵۰۰۰كيلوشکر

چاي -۱۰۲/۳۶/۵۱۰/۶

۱۷۰۰۰۰۱۸۰۸۸۰۱۷۶۸۳۰۱۶۹۸۲۰۲/۳۶/۵۱۰/۶-۱۶۰۰۰۰بسته ۵۰۰ گرمیچاي خارجي

روغن نباتي -۱۱-۰/۱-۰/۳۰/۲

۰/۷۰/۵-۰/۳-۲۱۵۵۰۰۲۱۶۶۴۰۲۱۷۳۷۰۲۱۸۲۴۰-۲۱۵۰۰۰حلب ۵ کيلوييروغن نباتي جامد

۴۹۰۰۰۴۸۸۷۰۴۸۸۷۰۴۸۸۷۰۰۰۰-۴۸۰۰۰ليترروغن نباتي مايع

۳


