ـﺎ ۴.۵
ـﺎﻻ  ۲ﺗـ
ـﻢ ﮐـ
ـﺖ  ۲۰ﻗﻠـ
ﻗﯿﻤـ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺻﻤﺖ(
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ،ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت،
ﻣﯿﻮه ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻫﻦ آﻻت در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از
 ۱۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۴.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،از
ﺑﯿﻦ  ۹۶ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ از آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ  ۴.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻣﺪت ﯾﺎد
ﺷﺪه  ۴.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذرت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ۱۱۵.۱
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک
ـﺰ
ـﺎت ﻧﯿـ
ـﺮغ و ﻟﺒﻨﯿـ
ـﻢ ﻣـ
ـﻮﺷﺖ ،ﺗﺨـ
ـﺮغ ،ﮔـ
ـﺖ ﻣـ
ـﺮ ﻗﯿﻤـ
ـﻮر ﺑـ
دام و ﻃﯿـ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ.
از اواﯾﻞ آذر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب  ۲۰ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۳۰ﻋﺪدی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار دارای

زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎﻧﻪ آذر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﺮانﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اول دی ﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۲ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ،ﻣﯿﻮه ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ در آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز  ۱۱۴.۹درﺻﺪ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،۱۶۷.۱
ﭘﺮﺗﻘﺎل  ۱۰۳.۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮد ،ﻟﭙﻪ ،ﻋﺪس ،ﻟﻮﺑﯿﺎ
ﻗﺮﻣﺰ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۰۴.۶ ،۱۱۵.۹ ،۱۹۱.۶ ،۱۸۸.۳ ،۱۰۶.۵و
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ  ۱۰۷.۴و  ۱۷۴.۹درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آذر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﯿﺎز ﺑﻪ  ۶۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ  ۱۲ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮد ،ﻟﭙﻪ ،ﻋﺪس ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﻟﻮﺑﯿﺎ
ﭼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۱۹ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ۳۳ ،ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن۲۴ ،
ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ۲۶ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و  ۲۹ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ  ۲۲ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن
و  ۲۴ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰درﺻﺪ در ﮔﺮوه
آﻫﻦ آﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﯿﺮ آﻫﻦ ﺑﺎ  ۱۶۶ﺗﺎ  ۳۱۵درﺻﺪ ،دو ﻧﻮع
ـﺪ و
ـﺎ  ۲۳۴.۶درﺻـ
ـﯿﺎه ﺑـ
ـﺪ ،ورق ﺳـ
ـﺎ  ۱۹۱.۷و  ۱۹۵.۳درﺻـ
ـﺮد ﺑـ
ﻣﯿﻠﮕـ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻢ ) (۱.۵*۱ﺑﺎ  ۱۰۹.۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار دارد.
 ۲۷ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۲۷ﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ  ۶۴.۶درﺻﺪ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺑﺎ ،۸۸
ﺳـﺒﻮس ﮔﻨـﺪم ﺑـﺎ  ،۷۱.۳ﮔـﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ ﺑـﺎ  ، ۸۵.۲ﻣـﺮغ زﻧـﺪه ﺑـﺎ ،۸۹
ﺷﮑﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ  ۵۳.۷و  ۶۴.۷درﺻﺪ ،ﻗﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ، ۵۶.۶
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ  ،۶۰.۱ﮐﺮه ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﺎ  ،۸۱.۹روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ  ۱۶ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
ﺑﺎ  ۵۹.۹و ﺳﯿﺐ ﺑﺎ  ۸۵.۴و ﻣﻮز ﺑﺎ  ۹۵.۵درﺻﺪ ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار و  ،۵۰۰ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺑﻪ  ۲۴ﻫﺰار و  ،۲۰۰ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﻪ  ۱۷ﻫﺰار ،ﺷﮑﺮ ﺑﻪ  ،۸۳۰۰ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ۱۰
ﻫﺰار و  ،۲۰۰ﮐﺮه ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﻪ  ،۸۲۰۰روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ  ۱۶ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ۱۸۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار و  ۱۰۰و ﻣﻮز ﺑﻪ  ۲۵ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻮ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ و ذرت داﺧﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۹۳.۳،۹۱و  ۹۹.۲درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺑﺎن
اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  .۲۱و
 ۲۰.۳درﺻﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪه ﺑﺎ  ۲۰.۱و  ،۲۲.۹ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﺎ ،۴۲
ﺷﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺎ  ،۳۴.۵ﺷﯿﺮ ﺑﻄﺮی ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ  ،۱۸.۹ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎ
 ،۱۳ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻃﺎرم ﺑﺎ  ۳۹.۷و  ۴۰.۲درﺻﺪ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ۷۰۰
ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود  ،۴۵.۵ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ  ،۲۲.۹ﭘﻨﯿﺮ  ۵۲۰ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ،۴۱.۹
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮب و ﭘﺮ ﭼﺮب ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۲.۲و  ،۲۹.۱اﻧﻮاع ﭼﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
 ۲۹ﺗﺎ  ۳۳درﺻﺪ ،اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ  ۱۴ﺗﺎ  ،۲۷اﻧﻮاع
ﺻﺎﺑﻮن ،ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﭘﻮدر ﺑﺎ  ۱۸ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺪام ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ؟
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه،
رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ  ۸۰۰ﮔﺮﻣﯽ و ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ  ۷۰ﮔﺮﻣﯽ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴.۴ ،۱۸.۶و  ۳.۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ در آﺑﺎن
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ۱۴ ،ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و  ۴۲۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

