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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفت و گو
با خراسان رضوی خبر داد

پنج شنبه  2۲شهریور  . 1397شماره39 ۴۴

کشف 56انبار کاالی مظنون به احتکار
در خراسان رضوی

گزارش میدانی خراسان از نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

متاسفانه بیشتر گزارش های مردمی در زمینه احتکار تایید نمی شود

استقبالازفروشکاالهایاحتکارشدهدرنمایشگاهپاییزه
گزارشمیدانی
مسعودحمیدی

•همین ها هم پیدا نمی شود

بهبخشهایدیگرنمایشگاهمیروم؛شلوغیغرفه
موادسلولزیتعجبآوراست.
"چهارتاازاوندوقلوها،پنجتابستهششتایی،دهتا
همدستمالکاغذیبرایمنبذاریدلطف ًا".
به شــوخی به مرد میانســال می گویم؛ ماشاءا...
مصرفخانوادهخیلیزیاداست!
" نه اینطوری نیست ،اتفاق ًا دیروز هم از یک مغازه
دیگههمینمقدارگرفتم".
یعنیاینقدرارزانهستند؟
" همینرولدستمالتوالتششتاییروماهقبل
 10هزارتومنمیخریدماالنشده 20هزارتومن،
کجاش ارزونه ،این پوشک رو نگاه کن قیمتش دو
برابرشده"...
پسچرااینهمهخریدمیکنید؟
"واســه این که همینها هم تا دو مــاه دیگه ممکنه
گرونتر شه ،شما جمعیت رو نگاه کن هیچ کس به
قیمتهااعتراضنمیکنه،فقطمیخرند".

•غرفهکاالهایاحتکاری

یکنفردیگرهمصحبتهایشراتاییدمیکند.به
آنها پیشــنهاد میدهم به محوطه خارج از سالن
نمایشــگاه برویم تــا به آنها نشــان بدهم اشــتباه
میکنند .غرفه شــلوغ و صف طویلی ایجاد شــده
اســت .کامیونی پــر از کاالهای ســلولزی در حال
تخلیه است .تیم بازرســی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان هم این جا حضور دارند .قیمتها
را جویــا میشــویم .درواقــع قیمتها حــدود30
درصد ارزانتر از داخل نمایشــگاه است .به دو نفر

محمد جواد رنجبر /مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان ،از کشف 56انبار کاالی
مظنونبهاحتکاردرخراسانرضویخبرداد.حمیدرضاکریمروزگذشتهدرگفت
و گو با خراسان رضوی افزود :از اواسط مردادماه گذشته تاکنون 56 ،انبار کاالی
مظنونبهاحتکاردراستانباحضورقاضیشعبهسیارتعزیراتحکومتی،بازرسان
صنعت ،معدن و تجارت ،نیروی انتظامی و مقامات قضایی کشــف شــده که از این
تعداد 35،انبار مربوط به مشهد بوده اســت .وی ادامه داد :بیشتر کاالهای کشف
شدهازاینانبارها،ارزاقعمومیشاملشکر،روغن،برنج،لوازمخانگی،انواعپکیج
و آبگرمکن ،لوله و تجهیزات بهداشتی ،الســتیک ،کاغذ دیواری ،لوازم بهداشتی
همچون پوشک و دستمال کاغذی ،نوشــت افزار ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،جو و
خوراک دام بوده اســت .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی اظهار کرد:
بزرگترینانبارمربوطبهلوازمخانگیباارزشحدود 200میلیاردریالبودهاست.
وی افزود :بیشتر پرونده های مربوط به این انبارها در تعزیرات حکومتی استان در
حالرسیدگیاست.کریمبااشارهبهحکمصادرشدهبراییکیازاینانبارها،ادامه
داد:جزاینقدییکپروندهانباراحتکار 24هزارو 750کیلوگرمروغننباتیدر
تایباد 10 ،میلیارد ریال بوده است .وی درباره مجازات محتکران نیز گفت :طبق
قانون،جریمهاحتکار 10،تا 70درصدقیمتروزکاالیاحتکارشدهوالزامبهعرضه
کاالهایاحتکاریدرشبکهتوزیعبانرخمصوباست.مدیرکلتعزیراتحکومتی
استان خاطر نشان کرد :از ابتدای امسال تاکنون حدود سه هزار بازرسی در قالب
گشتمشترکباحضورقاضیویژهشعبهسیارتعزیراتحکومتیاستانازانبارها
وواحدهایصنفیانجامشدهاست.ویافزود:بااینکهبازرسیونظارتوظیفهما
نیست؛اماباتوجهبهشرایطفعلیکشور،بهدلیلپیشگیریازوقوعتخلف،دفاعاز
حقوقشهروندانوافزایشبازدارندگی،همهامکاناتخودرابهکارگرفتهایم.کریم
ادامهداد:مردممیتوانندبهطورمستقیمازطریقتماستلفنیباادارهکلتعزیرات
حکومتی خراسان رضوی یا مراجعه حضوری ،گزارش های خود را ارائه کنند و در
مواردیهمچونمعرفیانبارهایمظنونبهاحتکار،بالفاصلهدرهمانروزقاضی
شعبه سیار تعزیرات حکومتی با هماهنگی بازرسان سازمان صمت و ناجا به محل
مراجعه می کنند و در صورت صحت تخلف ،اقدام قضایی الزم را انجام می دهند.
وییادآورشد:البتهمتاسفانهبیشترگزارشهایمردمیدرزمینهاحتکارتاییدنمی
شودوشهروندانبایدتوجهداشتهباشندکهباارائهگزارشهایغلطموجبایجاد
ناامنیروانیدربازارنشوند.مدیرکلتعزیراتحکومتیخراسانرضویباتاکیدبر
این که هر انباری ،انبار احتکار نیست ،افزود :ما به دنبال کشف انبارهایی هستیم
که به صورت عمده اقدام به احتکار کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم کرده اند و به
قصدگرانفروشی،ازعرضهامتناعمیکنند.ویادامهداد:همهانبارهایموجوددر
استانحتمابایددرسامانهثبتانبارهایعمومیبهثبتبرسندوهرماهموجودیآن
هابهسازمانصمتاعالمشود؛درغیراینصورتمرتکبتخلفشدهاند.

•سالنهایتاریکنمایشگاه

ازکنارسالنهایتاریکبهار،انوری،مولویوعطار
کهسالگذشتهمیزبانخیلعظیمبازدیدکنندهها
و غرفــه داران بودنــد و از کنار ســایه غرفههایی که
سال گذشته در فضای باز نمایشــگاه مواد غذایی
را انبار کرده و پذیــرای مردم بودند میگــذرم و به
داخل تنها ســالن نمایشگاه امســال بازمیگردم
و به ســراغ غرفههای مواد غذایی مــیروم .از حق
نباید گذشــت که قیمت اقالم مــواد غذایی مانند
ماکارونــی ،روغــن و نوشــیدنیها تفــاوت قیمت
زیادیباماهقبلندارند".سالگذشتهمردمدنبال
تخفیفهایآنچنانیبرایخریدبودنداماامسال
با تخفیــف کاری ندارنــد ،فقط میخرنــد که تمام
نشود".یکغرفهدارموادغذاییمیگوید":کسی
ازقیمتهاسراغینمیگیرد،فقطخریدمیکنند
آنهم به مقدار زیاد"؛ این جا تنها غرفه مواد غذایی
نمایشــگاه اســت .خبــری از واحدهــای تولیدی
مشــهور و تخفیفهای چند 10درصدی نیســت
اما تا دلتان بخواهد شــیرینیجات پیدا میشود،
خبریازآجیلوخشکبارنیستاماتادلتانبخواهد
میتوانیدچیپسوپفکبخرید.همانندسالهای
گذشته خبری از برندهای مشهور پوشاک داخلی
وخارجینیست.

•کارگاههایایرانیبابرندخارجی

" ایــن جا غرفــه تولیدات
کارگاههــای مشــهد
اســت و تمام این کیفها
و کفشهــا و مانتوهــا و
شــلوارها کــه میبینید،
همــه در کارگاهها تولید
میشود".
چرا همه برچســب های
خارجــی دارنــد؟ چــرا

عکسها :میثمدهقانی

این جا نمایشگاه پاییزه مشــهد در سال 97است.
همهمه و شــلوغی بهگونهای اســت که انــگار قرار
اســت اتفاق خاصی رخ دهد .تصــور می کردم که
چون اســمش نمایشــگاه عرضه مســتقیم است؛
حتم ًاتخفیفهایخاصیبرایکاالهاوجوددارد.
جلوتر میروم«دفتــر  100برگ  5هــزار تومان!»
چهخبراست؟
نارضایتی پدری که همراه دختر هشــت سالهاش
برای خرید نوشت افزار به نمایشــگاه آمده حاکی
از این اســت که خبری از تخفیف ویژه هم نیســت؛
ازاو می پرســم اما اینهمه ازدحام بابت چیست؟
قیمتهاچطوراست؟
" خیلی گران است ،اص ً
ال نمی شود چیزی خرید.
اینهمه راه از آنطرف مشهد آمدیم به امید این که
اینجانوشتافزارارزانترباشداماقیمتهانسبت
بهسالگذشتهدوبرابرشدهاست".
" دخترم اون دفتر فانتــزی رو می خوای که عکس
فیــل داره؟ بذار فهرســت رو نگاه کنم چیا واســت
نخریدیم"...
مادر جوانی که همراه دختر شــش سالهاش برای
تهیه لوازم مدرسه آمده باذوق کامل در حال خرید
برایدخترشاست.
ازقیمتهاراضیهستید؟
" قیمتها که چند برابر شده اســت و نوشت افزار
خارجیهماص ً
النیست.خوشبختانهنوشتافزار
ایرانیهستاماکیفیتخیلیخوبی ندارد".
چراخریدمیکنید؟
"بــه نظــر شــما چــاره دیگــری هــم داریــم؟ فردا
میخواهم دخترم را بفرســتم مدرسه ،بدون دفتر
ومدادو...چطورمیشود؟"
از بیــن جمعیــت میگــذرم و جلوی غرفــه کیف و
کفشهایرنگیوپرزرقوبرقمیایستم.
"اشکاشــو با گوشــه مانتوی صورتــیاش پاک می
کنــه و میگه؛ خــودت گفتی اونــو برام مــی خری،
قولدادی".
" مامان جان واســت بهتر شــو میخرم،قول میدم
بهت،ایناکیفهاشچینیهستنزودپارهمیشن
دخترم".

باگوشهچادرشکهبانخوسوزنسفیدرنگدوخته
شــده اســت ،صورت دختــرش را پــاک میکند و
میبوسدوازجلویغرفهدورمیشود.

بازدیدکننــده که همراهم بودند توضیــح دادم که
اینهاکاالهایاحتکاریهستندکهبرخیسودجو
بااستفادهازفضایبهوجودآمده،آنهارادرانبارها
احتکارکردندتاچندبرابرقیمتبهمردمبفروشند.
یکی از آنها تأملی میکند و به سراغ غرفه میرود
تابرایخانهخودمقداریازآنهارابخردامادیگری
قانعنمیشودوراهشراکجمیکندومیرود.

عکسهایخارجیرویآنهاکارشدهاست؟
" چون مردم دنبال اسم میگردند و کاری ندارند
که کار کجاســت .فقط دنبال اســمهای مشــهور
میگردندوحتم ًااسمبایدخارجیباشد.قیمتها
همپاییناستمردمهمراضیاند".عکسکارگاه
تولید کیف مدرسه را به من نشان میدهد تا ثابت
کنداینکیف وکفشها،تولیدداخلهستند.

•برنجایرانیوحبوباتدروضعیت
مطلوب

به قسمت فروش مواد غذایی نمایشگاه در فضای
بازورودینمایشگاهمیروم؛قیمتحبوباتوبرنج
ایرانی نسبت به چند ماه گذشته ،تفاوت قیمتی5
درصدیدارد.قیمتبرنجوحبوباتچطوراست؟
"خیلی خوب اســت ،بنده تصور نمیکردم قیمت
برنج ایرانی توی این وضعیت ثابت بماند اما خیلی
خوببودوخریدخوبیکردم.
قیمت حبوبات هم راضیکننده بود ،درواقع تنها
جایی کــه بنــده از نمایشــگاه خرید کــردم همین
غرفههــای برنــج و حبوبات بــود ،کــه قیمتهای
خوبیداشتند".

•صفهایچند10متریتنظیمبازار

صف طوالنی چند 10متری ،آن هم در سه ردیف
و حضور مأموران نیــروی انتظامی توجهم را جلب
میکند .این جا صــف فروش مــواد غذایی تنظیم
بازار است .غرفهای که سال گذشته اینهمه از آن
استقبال نمیشــد " .صف مردم رو نگاه کن ،انگار

جنگ شده است .همین مردمی که سال گذشته
اص ً
ال برنــج تنظیم بــازاری را نمیخریدنــد ،امروز
صف بســتهاند و هرکدام 3، 2کیســه برنج هندی
میخرند" .ایــن صحبتهای کارشــناس یکی از
دستگاههایدولتیاستکهچنددقیقهایهمراه
ماازنمایشگاهدیدنکرد.
از این کارشــناس می پرســم خیلــی از واحد های
صنفی به دایر بودن نمایشــگاه معتــرض اند و می
گویند این نمایشــگاه کاســبی آن ها را خراب می
کند.
" شــاید حق بــا آن ها باشــد اما در شــرایط فعلی،
همین نمایشگاه هم غنیمت است .حداقلش این
است که مردم می دانند این جا نظارت بیشتری بر
قیمت ها وجود دارد و فروشــنده از فروش امتناع
نمیکند" .ازیکیازشهروندانیکهدرصفخرید
گوشت تنظیم بازاری ایســتاده است ،میپرسم:
شما تابهحال از فروشــگاههای تنظیم بازار خرید
کردید؟
" خیر اما در این شرایط آدم باید قانع باشه ،تا چند
ماه دیگه همینها هــم با این قیمــت ارز ،ممکنه
قیمتشون چند برابر شه".
مسیر خروج از نمایشگاه را طی میکنم ،نگاهم به
نگاهمردمسنیکهدوکیسهبرنجهندیومقداری
گوشــت گوســاله تنظیم بازار خریــده و لبخندی
گوشه لبش دارد ،گره می خورد .شاید لبخندش
به این دلیل است که باالخره توانسته است برای
خانوادهاش برنج و گوشت تهیه کند.

دریچه اخبار
مدیر امور منابع آب شرکت آب منطقه ای:

 500حلقه چاه بدون مجوز در استان
مسدود شد
مدیرامورمنابعآبشرکتآبمنطقهایاستانگفت:ازابتدایامسالتاکنون
 500حلقهچاهبدونمجوزدرمناطقمختلفایناستانمسدودشدهاست.
غالمرضاممدوحیروزگذشتهدرگفتوگوباایرنابابیاناینکهتاکنونهفتهزارو 500حلقهچاهبدونمجوز
درایناستانشناساییشدهاست،افزود:عملیاتانسداددوهزارحلقهچاهبدونمجوزاستاننیزبرنامهریزی
شده است .وی تعداد چاههای مجاز آب در استان خراسان رضوی را 16هزار و 100حلقه اعالم کرد و ادامه
داد:اینچاههادربخشهایکشاورزی،شرب،صنعت،بهداشتوخدماتحفرشدهاند.

سرپرست معاونت زیارت استانداری:با ناهنجاری ها در مشهد برخورد می شود
سرپرســت معاونت هماهنگــی و مدیریت امــور زائران
اســتانداری خراســان رضوی گفــت :زائــران خارجی
با هــدف زیــارت به مشــهد میآینــد و چیزی غیــر از آن
نیست.ناهنجاریدرهمهجاوجودداردواگردرمشهد
ناهنجاری رخ دهــد ،هر چند کــم با آن برخــورد قاطع
میشــود .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سید
جوادحســینی دیروز در نشست هم اندیشــی مدیران
رســانه و روابــط عمومیهــای دســتگاههای اجرایــی
افزود :در موضوع زائران عراقی ،بعضی رســانههای ما

تحت تاثیر تله خبری رسانههای دشمنان قرار گرفتند
و فضای رسانهای غیر واقعی در خراسان رضوی ایجاد
شــد  .مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز در
ایننشستگفت:افکارعمومییکعنصرمهموتعیین
کنندهدرروندجامعهاستکهروزبهروز نسبتبهگذشته
قویتر و وســیعتر می شــود و در این بین ،کار رسانهها
بسیار حائز اهمیت است .سیدضیاء هاشمی افزود :ما
در خانواده رسانه ،یک رسالت مشترک داریم تا بتوانیم
خدماتواتفاقاتجامعهرابهخوبیبازتابدهیم.

مدیرکلراهآهنشرقکشورخبرداد

دادستان زبرخان خبرداد

کشف 320تن روغن احتکارشده
درشهرکصنعتیخیام

پایان مطالعات طرح دو خطه
کردن مسیر ریلی مشهد -بافق

مرشدلو  /دادستان بخش زبرخان گفت :در زمینه سرکشی وبازدید سر زده
از انبارهای واحدهای تولیدی320 ،تن روغن کلزای احتکار شــده در یک
واحد تولیدی در شهرک صنعتی خیام کشف شد .حسن همتی فرافزود  :کشف این مقدار روغن کلزا از این
واحد تولیدی در حالی صورت گرفت که تولید روغن کلزای این واحد صفر اعالم شــده بود و پس از کشف
آن توسط مرجع انتظامی دستور توزیع آن در چرخه عرضه به مصرف کننده صادر شد و پرونده این احتکار
در دست رسیدگی قانونی است.

مدیر کل راه آهن شرق کشــور گفت :مطالعات طرح دوخطه کردن مسیر هزار
کیلومتری مشهد _ بافق به پایان رسیده است .ماســوری در گفت و گو با صدا و
سیماافزود:اجرایاینطرح،بابهرهبرداریازفاینانسروسیهیااوراقمشارکتمردمیدردستورکاراست.اعتبار
مورد نیاز برای اجرای طرح دو خطه کردن مسیر مشهد  -بافق ،هزار میلیارد تومان است که از توجیه اقتصادی
باالیی برخوردار است .وی همچنین گفت :طرح قطار حومه ای تربت حیدریه به مشــهد ارائه شده است که در
صورتآزادسازیمسیرتوسطشهرداریمشهدوتربتحیدریه،فاصلهزمانیبه40دقیقهکاهشخواهدیافت.

بــازار روز

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان:

اگر تعهد سپاری صادراتی نشود ،کاالیی
در کشور نمی ماند

مســعود حمیدی  -دولت سهشــنبه گذشته
 20شــهریور آییننامــهای را ابــاغ کرد که
طبق آن صادرکنندگان باید تعهد بدهند ارز
حاصل از صادرات کاالی خود را در ســامانه
نیما عرضه کننــد .موضوعی که باعث گالیه
برخی صادرکنندگان استان شده است.
یکی از این فعــاالن صادرات اســتان معتقد
اســت ایــن تعهــد ســپاری باعــث میشــود
صادرات استان ضربه ســنگینی بخورد زیرا
طبــق ایــن آییننامــه ،صادرکننــده موظف
است ظرف ســه ماه ارز را وارد ســامانه کند،
درحالیکه بازگشت ارز حاصل از صادرات
به دست صادرکننده ،زمانبر است .از سوی
دیگــر قیمتی کــه در ســامانه نیما بــرای ارز
تعیین میشــود ،حدود هشــت هــزار تومان
بوده و قیمت ارز در بازار آزاد حدود  14هزار
تومان اســت لذا دولت باید تعهد ســپاری را
از برخی کاالهــای غیرضــروری حذف کند
زیرا این موضوع فشار زیادی بر صادرکننده
وارد می کند.
امــا رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
اســتان که موافق دریافــت تعهد ســپاری از
صادرکنندگان اســت ،به خراســان رضوی
گفت :در شرایط کنونی نوسانات ارزی ،اگر
دولت این تعهــد ســپاری را دریافت و خروج
کاال و مواد اولیــه را مدیریت نکند ،نتیجهای
جز این که در آینده نزدیک در کشــور ،اثری
از مواد اولیه و کاالهای ضروری پیدا نشــود،
نخواهد داشــت .لذا دریافت تعهد ســپاری
امری الزم اســت .محمدحســین روشــنک
افــزود :از ســوی دیگــر ایــن تعهــد ســپاری
در برخی مــوارد بایــد اصالح شــود .بهطور
مثال باید بــرای کاالها و اجنــاس صادراتی
اســتان کــه درواقــع بهنوعــی تولید روســتا
پایــه هســتند مانند پســته ،زعفــران و فرش

دســتباف ،این تعهد برداشته شــود و اجازه
بدهیم این کاالها صادر شــود تا ســودآوری
الزم را برای روســتاییان داشــته باشــد .وی
ادامه داد :امروز مشکل اصلی در صادرات،
وجود کارتهــای بازرگانی اجارهای اســت
که بایــد اتــاق بازرگانی به کمــک دولت این
کارتهــا را کنترل کنــد و پیمایش مجددی
دربــاره ایــن کارتهــا انجــام و صادرکننده
واقعی شناســایی شــود .رئیس کمیســیون
تجارت اتــاق بازرگانی اســتان تأکیــد کرد:
دولت همچنین باید بیشترین تعهد سپاری
و شفافیت را از شرکتهای خصولتی مانند
شرکتهای فوالد و پتروشــیمیها دریافت
کند و اجازه دهد کاالهایی کــه درواقع جزو
کاالهای موردنیاز کشــور و اساسی نیستند
و بیشــتر مزیت صادراتی دارند ،بدون تعهد
ســپاری صادر شــوند .نایبرئیس شــورای
ملی زعفران اما موضوع قیمت تعیینشــده
برای زعفران در گمرک کشور را مطرح کرد
و گفت :بر اســاس آن چه در ســامانه گمرک
کشورثبتشدهاست،قیمتهرکیلوزعفران
صادراتی  1450دالر است درحالیکه هر
کیلو زعفــران را امــروز نهایتــ ًا  700دالر در
بازارهای جهانی به فروش میرسانیم.
غالمرضا میری تأکیــد کرد :بعــد از ابالغیه
جدید بانــک مرکزی دربــاره تعهد ســپاری
صادراتــی ،صادرکننده زعفــران باید تعهد
بازگشــت  1450دالر را بدهــد درحالیکه
ارزش زعفران صادراتی در بازارهای جهانی
 700دالر است و صادرکننده نمیتواند این
تعهد را بدهد زیرا قیمت زعفران نصف قیمت
تعیینشده است .لذا درخواست داریم دولت
ایــن قیمــت را که مربوط به گذشــته اســت،
اصالح کند و قیمــت امروز زعفــران در بازار
جهانی را مدنظر قرار دهد.

میوه

لبنیات
قیمت

محصول

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

3300

تیل آتشی

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

کره100گرمی پگاه

-

4200

ماست ( 3.2پگاه)

-

3500

میزانتغییر

محصول

پروتئینی

میزانتغییر

سیب تابستانه

موز

خربزه خاتونی
انگور عسکری
آلو سیاه

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

61000

گوشت گوسفندی(الشه)

-

46500

گوشــت گوســاله (سردســت1500 /
جوانه) بدون چربی

61500

گوشت مرغ(مشهد)

1050

7500

تخم مرغ

600

7800
5750

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)
روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

31200

برنج  ،حبوبات
شکر

100

3400

برنج پاکستانی درجه 1

300

8900

برنجهندی(دانهبلند)درجه۱

-

7700

عدس کانادایی

-

5600

لوبیاقرمز

100

7900

لپه (نخود خارجی)

-

7700

نخود(کرمانشاهی،اندازه)9.8.7

-

8400

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

گالبی اسپادانا

شلیل کیوتا
هندوانه

-

3440

500

9480

-

330

6970

550

8680

-

60

210

هلو

انجیر سیاه

7600
2300

-

آلو زرد

قیمت

-

5230
8570
1240
4900
6980
6480

سبزی و صیفیجات
کاهو
کرفس
خیار درختی

-

3660
2300
2740

گوجه فرنگی

-

2840

لوبیا سبز

-

فلفل دلمه سبز

-

5500
2870

200

2180

-

1300

بزمینی
سی 
پیاز

هویج فرنگی

-

3600

بادمجان قلم

-

2740

190

2880

-

9970

کدو خورشتی
بامیه سبز

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های
کشاورزی شهرداری مشهد

