
8هصزفی41هصزفی20هصزفی

3سزهایه ای 23سزهایه ای 19سزهایه ای 

تعداد اقالم

3

 بزگ40دفتز هشق 

رٍسًاهه ٍارداتی

افضایص تماضا تِ دلیل ایام تاصگطایی هذاسع، عذم اعالم دلیك تاصگطایی هذاسعافضایص ّضیٌِ ّای هشتَط تِ تَلیذ، حمَق دستوضد، هَاد اٍلیِ

 ًَساًات ًشخ اسص، افضایص ّضیٌِ ّای ٍاسدات
تاصگطایی هذاسع ٍ داًطگاّْا ٍ تاالسفتي تماضای عوَهی،عذم تَلیذ هکفی دٍ کاسخاًِ عوذُ کاغز چاج ٍ تحشیش،

 افضایص لیوت جْاًی کاغز

 فله2سیواى خاکستزی تیپ 
افضایص ّضیٌِ ّای هتشتة تش تَلیذ اص لثیل حمَق ٍ دستوضد، لطعات ٍ لَاصم یذکی هَسد استفادُ دس هاضیي آالت خط 

تَلیذ ٍ تعویش ٍ ًگْذاسی،افضایص هکشس ًشخ حول ٍ ًمل هػالح ساختواًی،تَسم عوَهی لیوت کاال ٍ خذهات
 افضایص لیوت کیسِ ّای سیواى ًاضی اص تغییشات ًشخ هَاد اٍلیِ دس تَسع

سبًس گىدم
 افضایص لیوت دس تاصاس علَفِ ٍ ًْادُ ّای خطثی ٍ سٌگیي تَلیذ داخل،تاثیش ضشایط عوَهی التػادی کطَس تش لیوت 

ًْادُ ّای داهی
افضایص لیوت سایض ًْادُ ّا تَیظُ افضایص لیوت جَ دس تاصاس

 هیلیَى تي آى اص طشیك ٍاسدات ٍ یک هیلیَى تي ًیض اص طشیك داخل تاهیي 9 هیلیَى تي تَدُ کِ حذٍد 10ًیاص کطَس حذٍد 

.هی ضَد

 هاُ پیص تَسط ٍصاست جْادکطاٍسصی، افضایص لیوت جْاًی رست تِ دلیل 3 عذم تاهیي رست کاسخاًجات فشآٍسی رست اص حذٍد 

تاسًذگی ّای ًاهٌاسة دس کطَسّای تَلیذ کٌٌذُ، عذم تخػیع تِ هَلع اسص ، تالتکلیفی دس ًشخ هػَب ٍاسداتی رست، عذم عشضِ 

رست ٍ سایش ًْاد ّای ٍاسداتی دس ساهاًِ تاصاسگاُ کِ ّوِ ایي هَاسد تاعث افضایص لیوت هحػَالت ضذُ ٍ ّوچٌیي تاعث کوثَد دس 

 دالس هی تاضذ حال 350، تأثیش پزسی لیوت رست داخلی اص لیوت رست ٍاسداتی، لیوت رست خاسجی دس حال حاضش .تاصاس ضذُ است

.  تَهاى هی تاضذ5700 تَهاى تَدُ دس حال حاضش 3700، رست داخلی سال گزضتِ . دالس تَدُ است270آًکِ دس همطع سال گزضتِ 

 تَهاى دس ساهاًِ 1900 تَدُ است دس حال حاضش 1200 تَهاًی لیوت فشٍش سال گزضتِ ّش کیلَگشم 4200،رست خاسجی تا اسص 

.تاصاسگاُ هی تاضذ

ذرت خارجی

دالیل اختصاصیدالیل عوَهی

خرمای مضافتی
گشدُ افطاًی ٍ آتیاسی ٍ ّذایت خَضِ ٍ ّشع تشگ ٍ :  افضایص ّضیٌِ ّای ًگْذاسی ًخلستاى ّا ٍ تَلیذ ٍ تشداضت ضاهل

تشداضت خشها تخػَظ افضایص ّضیٌِ ّای کاسگشی ٍ حول ٍ ًمل ٍ ّضیٌِ ّای سشدخاًِ دس سال جاسی،سٌتی تَدى تَلیذ 

تاسًذگی ّای تاتستاًی دس هٌاطك جٌَتی کطَس دس سال جاسی کِ تاعث آسیة تِ هحػَل ٍ کاّص کیفیت ٍ کاّص تَلیذ دس سال 

، تماضای تاالی تجاس ٍ کاسگاُ ّای تستِ تٌذی تشای خشیذ خشها تِ هٌظَس عشضِ تِ تاصاس داخلی ٍ ًیض تشای غادسات .جاسی ضذُ است

 ّضاستَهاًی لیوت ّش کیلَ تشًج ٍاسداتی اص طشف ضشکت تاصسگاًی دٍلتی ایشاى، کاّص تَلیذ داخل دس سالجاسی 5000افضایص 

،کاّص عشضِ تشًج تَلیذ داخلی اص طشف تَلیذ کٌٌذگاى ٍ ضالیکَتاى( دسغذ 20حذٍد )

سیب زمیىی
، عذم تعادل دس عشضِ ٍ تماضا تذلیل (...دستوضد کاسگش، ّضیٌِ ّای حول ٍ ًمل ، کَد، سن ٍ  )افضایص ّضیٌِ ّای تَلیذ 

فاغلِ صهاًی تشداضت هحػَل اص اساًْای عوذُ تَلیذ کٌٌذُ

افضایص غادسات، کاّص تَلیذ کِ تا استحػال اص جیشفت ٍ هٌاطك گشهسیش ٍ کطَسّای ّوسایِ ٍ پیص تیٌی هی ضَد کِ سًٍذ 

.عادی گشدد

(مًز)میًٌ 

 عذم تَلیذ هکفی داخلی ٍ ٍاتستگی تمشیثا کاهل تِ ٍاسدات ایي هحػَل، تاثیش پزیشی کاهل لیوت هَص تِ لیوت اسص ٍ 

تالطن ّای ٍ هَاًع ٍاسدات ایي هحػَل، افضایص ّش سالِ دس ایام عیذ ًَسٍص تِ دلیل افضایص تماضا، عذم حوایت اص استاًْا 

اصجولِ سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ خَصستاى  دس اهشافضایص تَلیذ هَص

عذم تأهیي تِ هَلع ٍ تخػیع اسص تِ دلیل هحذٍدیت غادسات دس هماتل ٍاسدات سیة ٍ هَص

(سازمان حمایت مصرف کىىدگان ي تًلیدکىىدگان )قبل  میاوگیه  ماٌ   وسبت ب1400ٍ اسفىد ماٌ 4تغییرات قیمت ريز
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اوًاع بروج داخلی
،افضایص ّضیٌِ ّای (ضْشیَسهاُ تا اًتْای آتاى هاُ  )کاّص ٍاسدات ،هطکل تاهیي ٍ اًتمال اسص ،هوٌَعیت فػلی ٍاسدات 

حول ٍ ًمل، ّضیٌِ ّای اًثاسداسی دس طَالًی هذت

 کاالهای سزهایه ای 

قلن کاال افشایش باالی پٌج 

درصد داشته است

غذایی/  کاالهای هصزفی

39
قلن کاال کاهشی 

است
64

قلن کاال بیي صفز ٍ پٌج درصد 

افشایش قیوت داشته است
11

ًام کاال

 افضایص سالیاًِ حمَق ٍ دستوضد، افضایص لیوت حاهل ّای اًشطی، افضایص ًشخ حول ٍ ًملخمیرمایٍ خشک

 لیوت هالع اص 1398اص سال :  دسغذی دس لیوت توام ضذُ ًکتِ 65 افضایص لیوت هالع تِ عٌَاى هادُ اٍلیِ اغلی تا تاثیش 

، کَد اٍسُ تِ  ( تَهاى افضایص1000سالیاًِ حذٍد  ) سیال دس سال جاسی افضایص داضتِ است 36000 سیال تِ کیلَیی 3000کیلَیی 

 سیال افضایص یافتِ کِ دلیل آى ّن عذم تخػیع سْویِ تِ 50000 سیال تِ 9000عٌَاى یکی دیگش اص هَاد اٍلیِ اص لیوت ّش کیلَ 

ٍاحذّای غٌعتی اص سَی ٍصاست جْادکطاٍسصی،افضایص لیوت سایش هَاد اٍلیِ ضاهل دی آهًَیَم فسفات ٍ هَاد اٍلیِ ٍ افضٍدًی 

هاًٌذ تیَتیي


