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اقتصاد

فروش رب افغانستانی در مشهد؛ از تکذیب تا تقلب!

پنج شنبه  1۹مهر  . 1397شماره 39 6۶

محمدامینشرکتاول-چندهفتهپیشدرپیافزایشقیمت
گوجه فرنگی و به تبع آن رب گوجه فرنگــی در بازار ،خبری
در فضای مجازی مبنی بر واردات رب گوجه از افغانستان و
عرضه آن به قیمت10هزار تومان در بازار منتشر شد .خبری
که وقتی دربــاره آن با مدیــرکل هماهنگی امــور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت و گو کردیم ،او آن را تکذیب
کرد و گفت« :به هیچ عنوان واردات رب گوجه فرنگی تاکنون
از کشــور افغانســتان صورت نگرفته و این خبــر تکذیب می
شود ،چرا که ما یکی از صادر کنندگان و تامین کنندگان رب
مصرفی کشور افغانستان هستیم».

80درصداراضی کشاورزی خسارت دیده استان بیمه نیستند

آفتکشاورزیبدونبیمه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :در قالب تمدید تسهیالت و بخشودگی جرایم به کشاورزان خسارت دیده کمک می شود
گفت و گو
مسعود حمیدی

پس از این گفته ها برای بررسی موضوع به نقاط مختلف شهر
رفتیم و برخــاف گفته مدیرکل هماهنگــی امور اقتصادی
استانداری به راحتی این رب را پیدا کردیم .در بازار ،وقتی
کمی به دنبال رب ارزان باشــی ،برخی فروشنده ها ربی را
معرفی می کنند که می گویند از افغانستان آمده است البته
برخی از آن ها ،جانــب انصاف را هم رعایت مــی کنند و می
گویند که این رب به اصطالح «بریکس» پایینی در حدود 18
درصد دارد و بی کیفیت اســت .بریکس رب گوجه فرنگی،
نشان می دهد که غلظت یا سفتی رب در چه حدی است .در
فروش رب گوجه فرنگی صنعتی ،بریکس در قیمت و کیفیت
اثر بارزی دارد .استاندارد ایران برای بریکس رب  ۲۷تا ۲۹
درصد اســت و زیر  ۲۰درصــد را رب گوجه رقیق شــده می
نامند .بریکس نمادی از کیفیت اســت .این در حالی اســت
که روی قوطی این محصول ،درصد بریکس 27درصد ذکر
شده و روی در آن بریکس را 18درصد نوشته است ،قوطی
که روی آن نه اثری از نشان اســتاندارد است و نه نماد سیب
ســامت و نه هیچ مجوز دیگری .آدرس کارخانه به فارسی،
شهرک صنعتی هرات اما به عربی ساخت جمهوری اسالمی
ایران روی قوطی درج شــده و جالب تر از همــه اینها ،روی
درهای دو ســمت قوطــی ،دو تاریــخ تولید متفاوت نوشــته
شده است!
وقتی پس از بررسی میدانی از عرضه این رب مجهول الهویه
مطمئن می شویم ،دوباره به سراغ مدیرکل هماهنگی امور
اقتصــادی اســتانداری می رویم امــا او همچنــان از ماهیت
این محصول و چگونگی عرضــه آن در بــازار اطالعی ندارد
و از همین رو پیگیــری هایمان را از طریق معاونت بازرســی

سال ،به بانکها ابالغشده است و در حال
تهیه فهرســت کشاورزان خســارتدیده و
معرفی آنها به سیستم بانکی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی خراسان
رضوی دربــاره بخشــودگی ســود و جرایم
تسهیالت بخش کشــاورزی بابیان این که
بنا بــود ایــن دســتورالعمل تــا  15مهرماه
ابالغ شــود ،اضافــه کــرد :پیگیر هســتیم
هرچه ســریعتر این بخشــنامه ابالغ شود.
این بخشــودگی تنها شــامل کشــاورزانی
خواهد شــد که براثر سیل و ســرما در سال
زراعی گذشــته به محصوالتشان خسارت
واردشده است .لذا کشــاورزانی که کمتر
از  100میلیون تومان تسهیالت از سیستم
بانکــی دریافــت کردهانــد ،میتواننــد بــا
پرداخت اصــل بدهــی از پرداخت ســود و
جرایم تسهیالت دریافتی معاف شوند.

عکس :آرشیو

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
بابیــان ایــن کــه تنهــا  20درصــد اراضی
کشاورزی خسارتدیده استان براثر سیل
و سرما تحت پوشــش بیمه بودهاند ،افزود:
به همه کشاورزان خسارت دیده ،در قالب
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت و تمدید
و پرداخت تسهیالت کمک خواهد شد.
مجتبــی مزروعــی
در گفــت وگــو بــا
خراســان رضــوی
درباره نحوه جبران
خســارتهای وارد
شــده بــه بخــش کشــاورزی اســتان براثر
ســیل و ســرمازدگی ،با اشــاره بــه این که
میزان خســارت واردشــده به این بخشبر
اثــر حــوادث غیرمترقبــه در ســال زراعی
 96-97حــدود  658میلیــارد تومــان
بــوده اســت ،افــزود 80 :درصــد اراضــی
کــه خســارتدیدهاند ،فاقد پوشــش بیمه
بود هانــد؛ بــه همیــن دلیــل نمیتوانیــم
بهصورت مســتقیم خســارت واردشــده به
کشــاورزان براثــر ســیل و ســرمازدگی را
جبران کنیم لذا در قالب بخشودگی سود
و جرایــم تســهیالت دریافتــی کشــاورزان
خســارتدیده بهصورت خاص(خســارت
ناشــی از ســیل و ســرمازدگی) ،تقســیط
تســهیالت دریافــت شــده توســط ایــن
کشــاورزان و تمدید آنها به مدت دو سال
یــا پرداخــت تســهیالت جدیــد در قالــب
تسهیالت مکانیزاسیون و امثال آن ،تالش
میکنیم به خسارت دیدگان کمک کنیم.
وی ادامــه داد :دســتورالعمل تمدیــد
بازپرداخت تسهیالت دریافتی کشاورزان
خسارتدیده براثر سرما و سیل به مدت دو

•عرضه رب با برند افغانستانی در بازار با وجود
تکذیب

•کشاورزان تحت پوشش بیمه،
خسارت سال  96را دریافت
کردهاند

وی بابیان این که همه کشــاورزان اســتان
کــه در ســال زراعــی  96-95محصوالت
خود را بیمــه کــرده بودند و براثــر حوادث
غیرمترقبــه دچــار خســارت شــد هاند،
خســارت آ نهــا توســط صنــدوق بیمــه
کشــاورزی جبــران شــده اســت ،افــزود:
متأســفانه بــا توجــه بــه ضعــف عملکردی
صنــدوق بیمــه در دهــه گذشــته ،امــروز
تنهــا  20تا  25درصــد اراضی زیر کشــت
محصوالت کشاورزی و دامی استان تحت
پوشش این صندوق هستند.
مزروعــی ادامــه داد :بــر اســاس
برنامهریزیهای انجامشــده طی سه سال
اخیر ،ســاالنه  50درصد بــه اراضی تحت
پوشــش بیمه افزوده شــده و براساس یک

فقط 20تا25
درصدتولیدات
کشاورزی
استانتحت
پوششبیمه
هستند

برنامه مدون تا پنج سال آینده همه اراضی
بخــش کشــاورزی اســتان تحــت پوشــش
صندوق بیمه کشاورزی قرار می گیرند.

•غرامت  30میلیارد تومانی
صندوق بیمه به کشاورزان استان

مدیــر گــروه خدمــات بیمــه کشــاورزی
اســتان هم در گفت وگو با خراسان رضوی
درباره میــزان غرامتــی که صنــدوق بیمه
کشاورزی اســتان بابت خسارت واردشده
بــه بخــش کشــاورزی در ســال زراعــی
 96-97پرداخــت کرده اســت ،گفت :بر
اســاس تعهدنامههایــی که صنــدوق بیمه
به کشــاورزان اســتان در بخشهای دام و
طیور ،زراعــت و باغ ها ارائه کــرده  ،میزان
غرامتی که باید به کشاورزان تحت پوشش

بیمــه پرداخــت شــود  300میلیــارد ریال
است.
محمدرضا فرزانه افزود :از این میزان 100
میلیارد ریال غرامت مربوط به بخش دام و
طیور استان اســت که تاکنون  40میلیارد
ریال غرامت به کشــاورزان پرداخت شــده
اســت و در ادامه بقیه  60میلیارد ریال نیز
پرداخت خواهد شد.
وی ادامــه داد :غرامتــی که بایــد صندوق
بیمــه کشــاورزی بــه بخشهــای زراعت و
باغــداری اســتان بابــت خســار تهای
واردشــده براثر حــوادث غیرمترقبه ســال
زراعی اخیر پرداخت کنــد 200 ،میلیارد
ریال اســت که هنوز در حال انجام مراحل
برآورد و تایید خسارت است و پرداخت آن
طی روزهای آینده آغاز می شود.

ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت خراســان رضــوی ادامه
می دهیم.

•تمام محصول با این برند از بازار جمع می شود

کارشناس مسئول اداره بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی در گفت و گو با خراسان رضوی در
این باره اظهار می کند :چندی پیش یکی از تجار افغانستانی
با مراجعه به سازمان اعالم کرد این برند رب گوجه ،محصول
افغانســتان نیســت و با وارد شــدن قوطی های خالی از این
کشور،محصولدرکارخانهایدرشهرستانسبزوارتهیهمی
شود .مهدی مقدسی افزود:این اظهارات ،ما را برای بررسی
موضوع به سمت آن شهرستان کشاند که با بررسی کارخانه
های شهرستان های جوین و سبزوار ،هیچ اثری از تهیه این
محصول در آن کارخانه ها پیدا نشــد و اگر هم بوده ،مربوط
به گذشته بوده اســت و اکنون عالیمی از آن دیده نمی شد.
وی ادامه داد :با این که هیچ نشانی از واردات قاچاق یا تولید
داخلی این محصول وجود ندارد ،به طور قطع می توان گفت
موضوع قاچاق منتفی اســت و این محصول در داخل تولید
و تخلف تقلب انجام شده اســت چرا که رب در کشور ،پایین
ترین ســطح قیمت در منطقه را دارد و این موضوع ،واردات
رب را غیر ممکن می کند .کارشناس مسئول اداره بازرسی
سازمان صمت استان گفت :این محصول به سرعت با کمک
کارشناسان ما از بازار جمع می شود.
وی با اشــاره به وجود تناقضات قابل توجه در درج اطالعات
روی قوطی های ایــن محصول ،افزود :بــه هیچ عنوان نمی
توان ســامت این محصول را تضمین کرد چرا که نه نشــان
اســتاندارد دارد و نه نشــان ســیب ســامت و نه حتی مجوز
کاالهای وارداتی.

رئیسپارکعلموفناوریاستانخبرداد:

ایجاد مراکز تحقیق و توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه فردوسی

رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضــوی از ایجاد مراکز
تحقیــق و توســعه شــرکتهای دانــش بنیــان در دانشــگاه
فردوسی مشهد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،رضا قنبری در نشست مشترک با مسئوالن
و مدیران دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی ،اظهار
کرد :قرار اســت آیین نامــهای تدوین شــود تا بر اســاس آن،
شــرکتهایی کــه از مرکز رشــد دانشــگاه فردوســی خارج

میشوند و تمایل به ورود به مجموعه پارک را دارند ،در صورت
کسب شرایط الزم برای پذیرش در خود دانشگاه به فعالیت
شان ادامه دهند.
وی همچنین به طرح کوآپ (تحصیــل همزمان با حضور در
صنعت) اشاره کرد و گفت :از مجموع  9شرکتی که از حوزه
رایانــه وارد طرح کوآپ شــدند ،هشــت شــرکت از مجموعه
شرکتهای پارک هستند.

دریچه اخبار
آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نشان می دهد

مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خبرداد

اشتغال  ۴۰۰نفر در بازا ر چه های مرزی استان

فرودگاه مشهد دومین فرودگاه پرترافیک کشور
در مرداد  ،۹۷فرودگاه مهرآباد با  ۱۱هزار و پنج فروند بیشــترین نشســت و برخاست
را به خــود اختصــاص داده و بــا جابهجایی حدود یــک میلیــون و  ۲۷۱هزار مســافر،
پرترافیکترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  ۶۶۰۱فروند نشست و برخاست
و اعزام و پذیــرش حدود  ۹۷۷هزار مســافر ،دومین فرودگاه پر ترافیک کشــوربود .به
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،مطالعه آمار منتشــر شــده توسط گروه
آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نشان میدهد در مردادماه سال 97
مجموعا  ۳۶هزار و  ۵۴۴پرواز در فرودگاههای تحت مالکیت شــرکت فرودگاهها انجام شده است و چهار
میلیون و  ۵۷۴هزار مسافر اعزام و  ۴۸کیلوگرم بار در این فرودگاهها پذیرش شدهاند.

از میان خبرها
گوناگون

رئیس اداره بهزیستی نیشابورخبرداد:

کمک ۵۷میلیاردی خیران نیشابوری
به مددجویان بهزیستی

رئیس اداره بهزیســتی نیشــابور گفت :میزان مشــارکت
های نقدی ،غیرنقدی و خدماتــی خیران برای حمایت از
مددجویان بهزیستی نیشابور در شش ماه نخست امسال
حدود  57میلیارد ریال بوده است.
علی صدر رئیس اداره بهزیستی نیشابورافزود :از ابتدای
امسال 11میلیارد و 645میلیون ریال تسهیالت اشتغال
زایی به مددجویان تحت پوشــش این اداره پرداخت شده
است .وی خاطر نشان کرد 45:واحد مسکونی در نیشابور
آماده واگذاری به خانواده های دومعلولیتی و سرپرســت
خانوار است.
رئیس اداره بهزیستی نیشابورافزود 56:نفر از مددجویان
برای دریافت تسهیالت مسکن روستایی به بنیاد مسکن
معرفی شدند.

رئیسجمعیتهاللاحمرسرخسخبرداد :

اجرای پنجمین طرح ملی دستهای
مهربان هالل در سرخس
محمودی /رئیس جمعیت هالل احمر ســرخس از اجرای
پنجمین طرح ملی دست های مهربان هالل در شهرستان
ســرخس خبر داد .بــه گزارش خراســان رضــوی ،محمد
رضاییگفت:طرحدستهایمهربانهاللباشعار«آینده
را باید ســاخت» همزمان با هفته کودک اجرا شــد .وی با
اشــاره به نحوه اجرای این طرح توضیح داد :در این طرح
کودکان ،اسباب بازی ،کتابهای سالم و کاردستیهای
خــود را بــه چادرهــای هــال احمر یــا مهدهــای کودک
عضو غنچه های هالل احمر تحویــل میدهند تا از طریق
کاروانهــای نیکوکاری به دســت کــودکان نیازمند و کم
برخورداربرســد.وی هــدف از اجرای این طــرح را ترویج
مهربانی و نوع دوستی در سنین پایه برشمرد و افزود :باید
تالش کنیم کودکان را از ســنین پایه بشردوست تربیت و
آنها را با مسئولیتهای اجتماعی آشنا کنیم.

مدیرکل امور عشایر استان:

کلثومیان /مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی
گفت :فعالیت دو بــازا ر چه مــرزی دوغارون و باجگیــران در این اســتان به صورت
مســتقیم برای حدود  ۴۰۰نفــر از خانوا ده های مرزنشــینان اشــتغال ایجاد کرده
اســت .علی رســولیان در حاشــیه بازدید ازبازار چه مرزی دوغارون گفت :توجه به
اقتصاد مرز نشینان می تواند نقش ویژه ای دررفاه ،پیشرفت و توسعه نواحی مرزی و
افزایش استانداردهای زندگی مردم وبهبود و کاهش فقر ،توزیع مناسب در آمد ،ایجاد فرصت های شغلی
،استمرار زندگی در روستاها و مهاجرت معکوس داشته باشد .وی گفت امسال صادرات انواع کاالها از
طریق بازا ر چه های مرزی خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه پارسال  ۳۲درصد بیشتر شده است.

 550میلیارد ریال تسهیالت به عشایر خراسان رضوی پرداخت شد

مدیرکل امور عشایر خراســان رضوی گفت :از ابتدای امســال تاکنون 550میلیارد ریال
تسهیالت پرورش دام به عشایر استان پرداخت شده است .محمد نبوی فرد در گفت و گو با
ایرناافزود:بیشتراینتسهیالتصرفتامینعلوفه،خریدبرهوبهسازیاماکننگهداریدام
عشایرخراسانرضویشد.ویادامهداد 246:میلیاردریالازاینمیزانتسهیالتپرداختی
به عشایر خراسان رضوی از محل توسعه اشــتغال پایدار روستایی تامین شد .امسال600
میلیاردریالتسهیالتبرایعشایرایناستانتخصیصیافتهکهتاکنون 92درصدآنپرداختشدهاست .مدیرکل
امورعشایرخراسانرضویگفت:همچنینبهدلیلتداومپدیدهخشکسالیوفقرمراتع،ازابتدایامسال 37هزار
تنعلوفهدامی،کنسانترهوجوبرایجبرانکمبودعلوفهموردنیازدامهایعشایردراستانتوزیعشدهاست.

رئیس اتاق اصناف مشهد:

اتفاقات بازار متاثر از وضعیت داخل است نه تحریم

محمدامیــن شــرکت اول -رئیــس اتــاق اصناف
مشهد با اشاره به تغییر قیمت ها در بازار ،گفت:
عمده اتفاقات بازار در داخل رقم می خورد و این
که بگوییم موضوعاتی مانند تحریم بر آن ها تاثیر
گذاشته است ،درست نیست.
به گزارش خراســان رضوی ،محمود بنانژاد روز
گذشته در نشست خبری با موضوع نوسانات نرخ
ارز و فضای اقتصادی حاکم بر اصناف ،با اشاره به
جایگاه ویژه مشهد به دلیل وجود مرقد مطهر امام
هشتم (ع) ،افزود :ســاالنه  30میلیون زائر وارد
این شهر می شوند و این موضوع لزوم رصد دقیق
بازار را ایجاب مــی کند و از همیــن رو طرح های
مختلفی به مناســبت های متفاوت در این زمینه
برنامه ریزی و اجرا می شود.
وی با اشاره به مشــکالت به وجود آمده در عرصه
اقتصادی کشور و ایجاد التهابات در بازار ،افزود:
در ایــن زمینه مشــکالتی مانند ارائــه ارز دولتی
به همه گروه های وارداتــی و تخصیص ارز وجود
داشــت .در زمینه روند واردات همه مشــکالت
به گمرک بــر نمی گردد و دســتگاه هایــی مانند
ســازمان غــذا و دارو  ،جهادکشــاورزی و چنــد
دســتگاه دیگر نیــز در خــروج کاالهــا از گمرک
موثر هستند.
رئیــس اتاق اصنــاف مشــهد در ادامه به تشــریح
برخــی آمارهــای ســه مــاه تابســتان پرداخــت
و گفــت :در ایــن ایــام ،دو نمایشــگاه در حاشــیه
شــهر با کمک ســپاه در دو حوزه عرضه کاالهای
اساســی و کاالهای قیمت گذاری شــده برگزار
شد .همچنین در این ســه ماه کارشناسان اتاق

اصناف از 44هزار و  360واحد صنفی بازرسی
کردند و چهار هزار و  376گزارش بازرســی نیز
تنظیم و پنج هزار و  562تخلف هم ثبت شد .وی
ادامه داد :ارزش پرونده های تخلف تنظیم شده
بیــش از  40میلیارد ریال بــوده و  11.6میلیارد
ریال نیز به شاکیان برگشت داده شده است.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره های مناسبتی
در برخی مناطق کشــور مانند کیــش ،افزود :از
ســال گذشــته روی طرحی بــا عنوان جشــنواره
فــروش کار کردیم تــا بتوانیــم به مدت یــک ماه،
جشــنواره ای جامع را در ایام غیرپیک در مشهد
اجرا کنیم و برای امسال ،این جشنواره پس از ایام
ماه صفر در بازه زمانی  20آبان تا  20آذر اجرا می
شود و دســتگاه های مختلفی برای همکاری در
اجرای این طرح اعالم آمادگی کرده اند.

•توقیف کاالهای  58انبار ظن احتکار
در استان طی سه ماه

در این نشست همچنین معاون بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید
بر این که در حوزه احتکار در اســتان ،هماهنگی
بین دستگاهی خوبی انجام شــده است ،افزود:
در استان به کمک دستگاه قضا  ،این هماهنگی
ایجاد شد و در نتیجه طی ســه ماه گذشته 750
بازرســی از انبارها انجــام و کاالهــای موجود در
 58انبار به ظن احتکار توقیف شد و از این تعداد
مالــکان  15انبار به دلیــل همراهــی نکردن در
ارائه کاالها به قیمت تنظیم بــازار ،به تعزیرات و
دادستانی برای پیگیری قضایی معرفی شدند.

علی باخرد با بیان این کــه در بیش از  80درصد
تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی ،مسافران
و زائران متضرر می شوند ،افزود :بیشترین تخلف
تقلب در حوزه مواد غذایی و سوغات زائران مانند
زعفران  ،نبات و  ...بوده است.
وی بــا تاکید بر اجرای ســامانه جامــع انبارها در
اســتان ادامه داد :اگر انباری در این سامانه ثبت
نشده باشد ،کاالهای تولید داخل موجود در آن
انبارها در حکم احتــکار و کاالهــای خارجی در
حکم قاچاق خواهد بود و نظارت ها در این زمینه
نیز تشدید خواهد شد لذا از انباردارانی که اقدام
به ثبت انبار خود نکرده اند ،می خواهیم این کار
را انجام دهند.

•قاچاق سوخت در استان مصداق
ندارد

همچنین در این نشســت ،سرپرست فرماندهی
ناجای خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره
میزان قاچاق ســوخت از اســتان به کشــورهای
همجوار ،گفت :بحث قاچاق ســوخت در استان
مصداق نــدارد و ایــن موضوع بســیار محــدود و
میزان آن نسبت به استان هایی مانند سیستان و
بلوچستان بسیار اندک است .سرهنگ قربانزاده
همچنین با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای
آرام کردن بازار ارز ،اظهار کرد :در این خصوص
 23نفــر به جــرم اخــال در بــازار ارز بازداشــت
شدند و همچنین چند واحد صنفی که به صورت
غیرمجاز اقدام به خرید و فــروش ارز می کردند،
پلمب شدند.

تلفن051 37009111 :

ایتا ،آیگپ  ،سروش:
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نمابر05137009129 :
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نمابر05137009129 :

بــازار روز
لبنیات

میوه
قیمت

محصول

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

3700

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

کره100گرمی پگاه

-

4200

ماست ( 3.2پگاه)

-

3800

محصول

میزانتغییر

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

63000

گوشت گوسفندی(الشه)

-

47000

گوشــت گوســاله (سردســت/
جوانه) بدون چربی

-

62500

گوشت مرغ(مشهد)

200

8800

تخم مرغ

300

7500

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)

200

7۲00

روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

36500

برنج  ،حبوبات
شکر

-

4100

برنج پاکستانی درجه 1

-

12500

برنجهندی(دانهبلند)درجه۱

-

8300

عدس کانادایی

-

5700

لوبیاقرمز

-

8500

لپه (نخود خارجی)

-

8500

نخــود(کرمانشــاهی،انــدازه
)9.8.7

-

9500

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

میزانتغییر

قیمت

تیل آتشی

-

3440

سیب لبنانی

-

5550

200

10۷80

خربزه خاتونی

-

2300

انگور عسکری

-

5970

آلو سیاه

-

5970

گالبی اسپادانا

-

10820

شلیل سیبی

-

7980

موز

60

هندوانه

1240

آلو زرد

-

4900

هلو

-

6970

انجیر سیاه

-

6980

سبزی و صیفیجات
کاهو

-

3660

کرفس

-

2300

خیار درختی

-

2950

گوجه فرنگی

360

3620

لوبیا سبز

-

5980

فلفل دلمه سبز

-

2480

بزمینی
سی 

-

2980

پیاز

-

1640

180

3200

بادمجان

-

2740

کدو خورشتی

-

2470

بامیه سبز

-

8680

هویج فرنگی

منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
کشاورزی شهرداری مشهد

