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قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی و گوجه فرنگی با افزایش  ۳برابری به مرز  5هزار تومان رسید

الکچریهایجدیدترهبار!

مســعود حمیدی  /طــی  20روز اخیر ،قیمت ســیب
زمینی از حــدود  1300تومان به بیــش از چهار هزار
و  400تومان و گوجه فرنگی از حــدود دو هزار تومان
به بیش از چهار هزار تومان رسید که مدیران استانی،
صادرات ایــن دو محصول و کم کاری کامیــون داران
را عمده ترین علت ایــن افزایش قیمت مــی دانند .به
گزارش خراســان رضــوی ،آشــفتهبازار قیمــت میوه
به صیفی جــات هم رســید! به گونــه ای کــه طی یک
مــاه گذشــته ،قیمــت برخی محصــوالت کشــاورزی
مانند گوجهفرنگی و سیبزمینی رشــد باور نکردنی
داشتهاست.قیمتگوجهفرنگیروزگذشتهدرخرده
فروشــی های میوه و ترهبار مشــهد با توجه به کیفیت،
به کیلویی چهار هــزار و  800تا شــش هــزار تومان و
قیمت ســیبزمینی هم بــه پنج هــزار تومان رســید.
برای بررســی میدانی وضعیت قیمت صیفیجات در
بازار شــهر مشــهد به برخی مناطق این شــهر مراجعه
کردیم .مقصد ابتدایی ،بازار میوه و ترهبار شــهرداری
درمنطقه 10بود.قیمتسیبزمینی 4500تومان،
گوجهفرنگی 5500تومان و بادمجان 3000تومان
بود و پیاز هم کیلویی 1600تومان فروخته میشــد.
البته این ها قیمت های دســت چین اســت .متصدی
فروش این بازار میگوید :روز دوشــنبه گذشته قیمت
ســیبزمینی 3800تومــان ،گوجهفرنگــی5000
تومان ،پیاز 1300تومان و بادمجان هم 2500بوده
و امروز (دیــروز) به قیمت هرکــدام از این محصوالت،
 500تومانافزودهشدهاست.مقصدبعدی،بازارمیوه
وترهباربولواردستغیباست.دراینخردهفروشیها
هم قیمت ســیبزمینی چهار هزار تومان و در بعضی
مغازههاسههزارو 800تومانبود،قیمتگوجهفرنگی
نیز کیلویی پنج هزار تومان ،بادمجان 2500تومان و
پیازهمحدود 1500تومانبود.بهبولوارعبدالمطلب
میرویم.قیمتسیبزمینیدراینجا 3500تومان،
گوجهفرنگیچهارهزارتومانوبادمجاندوهزارتومان
وپیازهم 1200تومانمشخصشدهبود.

•سیب زمینی در پایانه ترهبار؛ 4500تومان!
در ادامه برای اطالع از قیمت این محصوالت ،به پایانه
میوه و ترهبار ســپاد میرویم .قیمت سیبزمینی را از
تعدادیازغرفههاجویامیشویم؛هرکیلوسیبزمینی
بین چهار تا چهار هــزار و 500تومان قیمت داشــت.
قیمت گوجهفرنگــی  3500تــا  4500تومــان ،پیاز
 1500تومانوبادمجانهم 1500تومانبود.

•کامیونها ،محمولهها را به مشهد نمیآورند

از یکی از غرفــه داران علت افزایش قیمتهــا را جویا
شدم که گفت :چند روز است کامیونهای شهرهای
جنوبیوغربیکمتربارسیبزمینیوگوجهبهمشهد
میآورند،بههمیندلیلسیبزمینیوگوجهفرنگی
کمترواردمشهدمیشودولیبقیه
محصوالتکهبیشتردراستان
تولیــد میشــوند
ماننــد پیــاز و

بادمجــان افزایش قیمــت قابلتوجهی
نداشته اســت .یکی دیگر از غرفه داران هم گفت:
مقصراینآشفتهبازارکامیوندارانهستند.چندین
محمولهمادراستانکرمانوفارسماندهاست.

•افزایشهزارتومانیقیمتدریکروز

ســاعت  11صبح ،وانتهای میوه و ترهبــار بارگیری
کردند و راهی مغازههای سطح شــهر شدند .به شهر
بازگشتم تا ببینم قیمت محصوالت بعد از خرید امروز
(دیروز) در خرده فروشــی هــای میوه و تره بــار داخل
شهر چه تغییری کرده اســت .قیمت سیب زمینی در
بازارهای شــهرداری به  4500تومان ،گوجهفرنگی
به پنج هزار تومان ،بادمجان به ســه هــزار تومان و پیاز
به دو هزار تومان رسیده است .قیمت سیبزمینی در
میوهفروشیهایشهربهپنجهزارتومان،گوجهفرنگی
بــه 6500تومان ،بادمجان به ســه هزار تومــان و پیاز
هم به دو هزار تومان رســیده اســت .درواقع در فاصله
سه ســاعت ،قیمت این چهار قلم محصول کشاورزی
هرکدامبین 500تا 1000تومانگرانترشد.

•صادراتسیبزمینیبهعراق
رئیــس اتحادیه میــوه و ترهبار مشــهد در گفــت و گو با
ترا همکاری
خراسانرضوی،دلیلاینافزایشقیم 
نکردن کامیــون داران ،صادرات و کاهش ســطح زیر
کشتبهدلیلخشکسالیاعالمکرد.حسینمصدق
درباره علت افزایش ســه برابری قیمت سیبزمینی
طــی  20روز گذشــته افزود :اســتان همــدان قطب

تولیدسیبزمینیدرکشور استکهمتأسفانهخبرها
و گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه میزان زیــادی از
محصوالت این اســتان بهوســیله کامیونها به سمت
عراق روانه شده است .از ســوی دیگر ،کامیون داران
نیز در زمینه حمل بار به مقصد مشهد همکاری بسیار
کمــی دارنــد و کرایههای حمل بــار خیلی
باالییمطالبهمیکنندبههمیندلیل،
با کاهــش عرضه ســیبزمینی در
مشــهد مواجــه شــدیم و قیمتها
افزایشیافتهاست.

•کاهشکشت
گوجهفرنگی؛دلیلافزایشقیمت

رئیس اتحادیــه میوه و ترهبار مشــهد دربــاره قیمت
گوجهفرنگینیزگفت:افزایشقیمتگوجهفرنگی
بیشترتحتتأثیرکاهشسطحزیرکشتاینمحصول
به دلیل خشکسالی گســترده در کشور بوده است.
متأســفانه در موضوع گوجهفرنگی ،چندین ســال
اســت با ایــن مشــکل مواجه ایم .ســالی کــه قیمت
گوجهفرنگــی به دلیل کمبــود عرضــه افزایش پیدا
میکند ،کشــاورزان بهصورت گســترده زمینهای
خود را زیر کشــت این محصول میبرنــد و به همین
دلیلسالبعدگوجهفرنگیبهوفورواردبازارمیشود
وقیمتآنبهشدتکاهشمییابدوکشاورزمتضرر
میشود و تصمیم میگیرد ســال بعد گوجهفرنگی
کشتنکندواینچرخهبهصورتمتوالیادامهدارد.
مصدق افــزود :درباره دیگر محصــوالت مانند پیاز و
بادمجان،افزایشقیمتقابلتوجهیراشاهدنبودیم
وبازاراینمحصوالتدرحالتتعادلقراردارد.

•قیمتسیبزمینیباید ۲هزارتومانباشد

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان نیــز در واکنــش به ایــن افزایش
قیمت بابیان این کــه قیمت منطقی بــرای هر کیلو

سیبزمینی بین  1500تا دو هزار تومان در استان
اســت ،به خراســان رضوی اظهــار کرد :ســطح زیر
کشت سیبزمینی در استان نسبت به سال گذشته
بههیچوجه کاهــش پیدا نکرده و تــا جایی که اطالع
داریم،سطحزیرکشتاینمحصولدرکشورکاهشی
هم نداشته است اما به نظر میرسد نوسانات قیمت
ارز همانطــور کــه در صــادرات گوجهفرنگــی تأثیر
گذاشته بود ،منجر به صادرات سیبزمینی از کشور
همشدهاست.

•صادراتربعاملگرانیگوجهفرنگی
نجفقلی صالحــی افــزود :دربــاره گوجهفرنگی نیز
سطحزیرکشتاینمحصولدراستانکاهشیپیدا
نکرده و ایــن افزایش قیمتها ،ناشــی از رقابت بین
کارخانههای تولید رب گوجهفرنگــی و صادرات آن
بوده که روز گذشــته صــادرات گوجهفرنگی ممنوع
شده است .احتما ًال اگر افزایش قیمت سیبزمینی
هم ادامهداشــته باشــد ،صادرات ســیب زمینی هم
ممنوع می شــود .مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی
استان نیز در گفت و گو با خراســان رضوی ،هرچند
امکانصادراتسیبزمینیازدیگراستانهابهعراق
را رد نکرد ولی مدعی شد :صادرات سیبزمینی به
کشورهای آسیای مرکزی در شرایط کنونی با توجه
به این که باید ارز حاصل از صادرات به داخل کشــور
برگردد ،مقرونبهصرفه نیست اما موضوع صادرات
و دالیل افزایش قیمت سیبزمینی نیازمند بررسی
کارشناسیدقیقتراست.حمیدرضاجوادیدرباره
قیمــت گوجهفرنگی نیــز اظهار کرد :علــت افزایش
قیمــت گوجهفرنگــی تمایــل شــدید کارخانههای
رب گوجه بــه صادرات اســت که باعث شــده قیمت
گوجهفرنگی ،افزایــش پیدا کند که نهایتــ ًا منجر به
ممنوعیــت صــادرات ایــن محصــول توســط دولت
شــد .جواد وحدتی فردمعاون حملونقل اداره کل
راهــداری و حملونقل جادهای اســتان نیــز با تایید
کمکاری و همکاری نکــردن کامیــون داران برخی
استانهاوشهرهابرایانتقالمیوهوترهباربهمشهد
به خبرنگار خراســان رضوی گفت :متأسفانه گالیه
بر حق کامیون داران که ناشی از افزایش سرسامآور
هزینههای آنهاســت باعث شــده درجاهایی که با
ترافیک باری مواجه ایم مانند حمل کاال و مواد اولیه
ایهمچونسیمان،فلزاتوحتیمیوهوترهبارباکم
کاریوهمکارینکردنکامیوندارهامواجهباشیم.

 350زائرسرای دولتی و 120هتل نهادهای نظامی
در مشهد ،خارج از نظارت میراث فرهنگی

محمد جــواد رنجبر /مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری خراســان رضوی گفت 350 :زائرسرای دولتی
و 120هتــل نهادهای نظامی در مشــهد وجــود دارد که خارج
از نظارت ســازمان میراث فرهنگی اســت .به گزارش خراسان
رضوی ،ابوالفضل مکرمی فر در نشســت خبری که روز گذشته
به مناسبت هفته گردشــگری ،در مشهد برگزار شــد ،در پاسخ
به ســوال خبرنگار خراســان رضوی درباره اجرا نشــدن قانون
واگذاریزائرسراهایدولتیبهبخشخصوصیافزود:درمشهد
حدود 350زائرسرای دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی قرار
داردکهدرحالفعالیتهستندودرزمینهواگذاریآنهابهبخش
خصوصی مکاتباتی با سازمان میراث فرهنگی انجام داده ایم و
اینزائرسراهابایدبهتدریجازصحنهفعالیتکنارروند.ویادامه
داد:بهادارهنظارتبراماکنعمومینیرویانتظامیهمنامهای
ارسالکردهایمتاهمهاینزائرسراهاپلمبشود.مدیرکلمیراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خاطرنشان کرد:
بعضی از زائرسراها ،خودشان را به اســتانداردها نزدیک کرده
اند تا از میراث فرهنگی مجوز دریافت کننــد؛ اما در هر حال ،ما
اقداماتقانونیخودراانجامدادهایموبسیاریازاینزائرسراها
درحالمراجعهبرایدریافتپروانهدرچارچوباستانداردهای
اقامتی هستند .وی در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار خراسان
رضوی درباره تعداد هتل های فعال نهادهای نظامی در مشهد
نیز گفت :هم اکنون 120هتل نهادهای نظامی در مشــهد در
حال فعالیت است .چند هتل مربوط به این نهادها نیز در حال
احداث اســت .مکرمی فر افزود :در گذشته ،شــهرداری مجوز
اقامتیبرایاحداثاینهتلهاصادرمیکردومیراثفرهنگی
نیز دخالتی در این موضوع نداشت اما در دوره شهرداری فعلی
این اقدام انجام نمی شود .بسیاری از این هتل ها برای دریافت
پروانهبهرهبرداریبهمیراثفرهنگیاستانمراجعهکردهاندکه
بهآناناعالمکردهایمپروانهنمیدهیم.ویادامهداد:اینهتل
ها اگر االن خواستار دریافت مجوز باشــند ،باید ضوابط میراث
فرهنگی را رعایت کنند .به گزارش خراسان رضوی ،براساس
آمار میراث فرهنگی  470هتل و هتل آپارتمان شــامل 221
هتل و  313هتل آپارتمان در اســتان وجــود دارد که مجموع
آمار  470زائرسرای دولتی و هتل نهادهای نظامی در مشهد
حداقل  ۸۸درصدهتل ها و هتل آپارتمان های استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان رضوی درباره چالش
دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ
بلیتهواپیمانیزگفت 386:دفترخدماتمسافرتیدراستان
به واســطه همین نوســانات با مشــکالت زیادی دســت و پنجه
نرم میکنند؛ اما در کشــورهایی مانند ترکیه این تورها و مراکز
صنفی خدمات مسافرتی هســتند که اقدام به جذب گردشگر
میکنند و به یاری دولت میآیند .وی افزود :ما از دفاتر خدمات
مسافرتیاستانانتظارداریمدرزمینهجذبگردشگرخارجی
فعال شــوند .مکرمی فر با اشــاره به وجود 280پروژه ناتمام در
حوزهگردشگریدراستانبامیانگینپیشرفتفیزیکی46.7
درصدوسرمایهگذارینهاییهفتهزارو 300میلیاردتومان،
ادامهداد:عمدهاینپروژههااقامتیاستوحقیقتآناستکه
در حوزه گردشگری نیاز سنجی و امکان سنجی درستی انجام
نشده است و اگر این پروژهها از سالهای 85و 86شروع به کار
نکردهبودند،امروزبهآنهامجوزفعالیتنمیدادیم.ویبابیان

این که نیازمند نقشه جامع گردشگری استان در همه بخشها
هستیم ،افزود :تا زمانی که این نقشه شکل نگیرد ،مشکالت ما
درحوزههایمختلفادامهخواهدداشتوبایدازطریقاصالح
قوانین،زمینهرابرایرشدهمهجانبهگردشگریفراهمکنیم.

•اعترافمدیرکلبهضعفاطالعرسانی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
در بخش دیگری از این نشست با اشــاره به ظرفیت های فراوان
گردشگریاستانواینکهمشهدارزانترینمقصدگردشگری
جهان اســت ،اظهار کرد :ضعف اصلــی ما در جذب گردشــگر
خارجی ،ضعف در اطالع رسانی است واطالع رسانی ما در این
زمینه ،بســیار محدود اســت .وی همچنین وجود زائرسراهای
دولتی در مشهد ،سخت بودن قوانین سرمایه گذاری خارجی،
نوســانات ارزی و مــوازی کاری برخــی دســتگاه هــا در حــوزه
گردشگریرامهمترینچالشهایاینحوزهبرشمرد.مکرمیفر
در ادامه با اشاره به ورود شهرداری به احیای بناهای تاریخی در
مشهد،گفت:برنامهاحیایهشتگذرقدیمیدرمشهدراتدوین
کردهایموبناست بهشهرداریتحویلدهیموبهتدریجاینبناها
رابازسازیکنیم.ویافزود:برایمرمتواحیایسرایعزیزا...
اف برنامــهای داریم که با همکاری شــهرداری ثامــن انجام می
شود.قراردادمطالعاتیآنمنعقدشدهوامیدواریماینمجموعه
دربخشهایمختلفبهزودیاحیاشود.ویدربارهثبتجهانی
توس نیز گفــت :وزارت نیرو اعالم کرده اســت جابه جایی دکل
های برق در منطقه توس هزینه زیــادی دارد که این امر متوقف
شد؛ البته با انجام یک ســری اقدامات در شهر توس ،امیدواریم
دوبارهپروندهثبتجهانیتوسدریونسکودرنوبتقرارگیرد.

•حضورگردشگرانخارجیدرمشهدموجبرونق
اقتصادیشدهاست

مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخراسان
رضوی در بخــش دیگری از این نشســت با اشــاره به آمــار ورود
حدود 950هزارمسافرخارجیبهاستانطینیمهاولامسال
گفــت :از ابتدای امســال تاکنون ،شــاهد رونق گردشــگری به
واسطه حضور گردشگران خارجی در استان و شهر مشهد بوده
ایم .وی افزود :اگرچه افزایش نرخ ارز ،موجب بروز مشــکالتی
در حوزه های مختلف شــده اما در حوزه گردشــگری با توجه به
ارزان بودن سفر برای گردشگران خارجی ،شاهد رشد حضور
این قشر در مشهد هستیم که در این میان ،عراقی ها بیشترین
تعداد را به خود اختصاص داده اند .وی ادامه داد :میزان اقامت
گردشگراندر نیمه اولامسالدرواحدهایاقامتیایناستان
درمقایسهبامدتمشابهپارسال 14،درصدبیشترشدهاست.
وی همچنین میزان ارزآوری هر گردشگر سالمت را در مقایسه
با دیگر حوزه های گردشگری ســه برابر اعالم و بیان کرد :طی
نیمه نخست امسال ،سه هزار و 672بیمار غیرایرانی به منظور
بهرهمندیازخدماتپزشکیودرمانیبهمشهدسفرکردهاند.
مکرمی فر در ادامه بــه آغاز هفته گردشــگری از پنجم مهر ماه و
برنامه های آن اشاره و بیان کرد :تقدیر از خادمان و برگزیدگان
حوزه گردشگری ،نواختن نمادین زنگ گردشگری ،برگزاری
تورهای آشناسازی با ظرفیت های گردشــگری خراسان ،آغاز
پروژه احیای بــرج و باروی توس،مطالعات مرمتی روســتای پاژ
زادگاهفردوسیوآغازعملیاتاجراییششموزهدرشهرستان
هاازجملهبرنامههایاینهفته است.

بــازار روز
میوه
محصول
تیل آتشی

میزانتغییر
-

سبزی و صیفیجات
قیمت

کاهو

-

3660

3440

کرفس

-

2300

خیار درختی

500

2980

گوجه فرنگی

-

3980

-

6400

-

2480

بزمینی
سی 

600

4380

پیاز

100

1480

هویج فرنگی

-

3980

بادمجان

-

1980

کدو خورشتی

-

1980

بامیه سبز

-

9970

سیب لبنانی

2100

4380

موز

1320

11300

خربزه خاتونی

-

2300

انگور عسکری

-

لوبیا سبز

5970

420

6400

فلفل دلمه سبز

آلو سیاه

1300

10940

شلیل سیبی

340

11320

هندوانه

110

1760

گالبی اسپادانا

آلو زرد
هلو
انجیر سیاه

پروتئینی

-

4900

1500

9980

-

6980

-

61000

گوشت گوسفندی(الشه)

-

46500

گوشــت گوســاله (سردســت/
جوانه) بدون چربی

-

61500

گوشت مرغ(مشهد)

-

7700

تخم مرغ

-

7600

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

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

7000
36500

* منبــع  :ســازمان صنعت  ،معــدن و تجارت خراســان
رضوی براساس میانگین قیمت
منبــع  :ســازمان ســامان دهــی مشــاغل شــهری و
فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد

