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تجمع تعدادی از سپرده گذاران
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برخی سپرده گذاران موسسه منحل شده بدرتوس
که در قالب موسسه کاسپین سامان دهی شده است،
روز سه شنبه برای رسیدگی به دریافت مطالبات خود
مقابلاستانداریخراسانرضویتجمعکردند.یکیاز
سپردهگذاراندرگفتوگوباخبرنگارایرنامدعیشد:
آخرینواریزیموسسهکاسپینبهحسابسپردهگذاران
موسساتمنحلشدهزیرمجموعهآناسفندپارسالبود
وقرارشداینپرداختهابهسپردهگذارانبدرتوسنیز
تعلقگیردکهتاکنوناینوعدهعملینشدهاست.وی
افزود :طی آخرین پرداخت ها ،دیگر سپرده گذاران
مبالغیرادریافتکردهاندوبهسپردهگذارانبدرتوس
نیز کارت بانکی داده شد؛ اما کارت ها مسدود است
ومسئوالن موسسه کاسپین در استان اعالم کرده اند
هنوز واریز مبالغ به حساب سپرده گذاران بدرتوس
ابالغ نشده است.بر اساس اعالم سپرده گذاران
موسسه منحل شده فرشتگان ،موسسه اعتباری
کاسپین در آخرین پرداختی خود تا مبلغ 10میلیارد
ریال از بدهی سپرده گذاران موسسات تشکیل
دهنده اش همچون فرشتگان را پرداخت کرده است
اما سپرده گذاران موسسه منحل شده بدرتوس از این
پرداختهامستثنابودهاند.

قاضی منصوری در سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده:

مسئوالن وقت ،اقدامات موثری برای پیشگیری
از تخلف انجام ندادند

عکس :ایرنا

محمد بهبودی نیا -در روزهای اخیر پرواز تعداد
زیادی پروانه در شــهر مشــهد به چشــم می خورد؛
پدیده ای کــه به یکی از جذابیت های این شــهر در
فصل اردیبهشت تبدیل شده است.
مدیــر حفظ نباتــات جهــاد کشــاورزی اســتان در
گفت و گو با خراســان رضوی درباره این پروانه ها
گفت :نام دقیق این پروانه ها که در روزهای اخیر در
شهر به وفور مشــاهده می شوند « ،ونسا » است و به
دلیل بارندگی های خوب اخیر و سرسبزی مراتع
جمعیت این نوع پروانه زیاد شده است.
فاطمــه حــاج نیــا افــزود :ایــن پروانــه هــا آفــت
محصوالت زراعی و گیاهان زینتی شهری محسوب
نمی شــود و منبع تغذیه ایــن الرو پروانه علف های
هرز،گل گاوزبان و پنیرک اســت و در مورد حضور
این پروانــه ها در شــهر جــای هیــچ گونــه نگرانی
نیست.
وی ادامه داد :اگر فردی اقدام به کاشت مزرعه گل
گاو زبان و پنیرک کرده اســت ،بایــد مراقبت های
الزم را داشــته باشــد و با مراجعه به مدیریت جهاد
کشاورزی شهرســتان متبوع خود راهنمایی های
الزم را دریافت کند؛ ولی همان طور که گفته شــد
این پروانه هــا هیچ خطــری برای گیاهــان محیط
شهری ندارند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان در پاسخ
به این سوال که آیا تا امروز گزارشی از خسارات وارد
شده از طریق این پروانه ها به مزارع گل گاوزبان و
پنیرک وجود داشته است؟ اظهار کرد :تا امروز در
اســتان هیچ گزارش خســارتی از هجــوم الرو این
پروانه ها نداشته ایم.
وی درباره چگونگی مقابلــه با الرو این پروانه ها در
مزارع زیر کشــت گیاهان یاد شــده گفــت :معموال
برای مقابله بــا این الروها در مــزارع گل گاوزبان و
پنیرک از سم های بیولوژیک یا دیگر دور کننده ها
استفاده می شود.

ســومین جلســه رســیدگی به اتهامات متهمان
پرونده موسوم به شرکت پدیده دیروز در دادگاه
ویژه رســیدگی بــه جرایــم اخاللگــران در نظام
اقتصادی کشور به ریاســت قاضی منصوری در
مشــهد برگزار شــد.به گزارش میزان بــه نقل از
مرکزرسانهقوهقضاییه ،درابتدایجلسهقاضی
منصــوری با تشــریح روند رســیدگی بــه پرونده
پدیدهدرمراحلمختلفدادرسیگفت:بههمه
اطراف ایــن پرونــده (شــکات ،وکال و متهمان)
توصیه میکنیم تــا در نهایت صداقــت با دادگاه
همکاری کننــد تا ضمن اجــرای دقیــق قانون،
حقــوق شــکات و ســهامداران محفوظ باشــد.
پس از ارائه تذکرات الزم توســط رئیس دادگاه،
قاضــی منصــوری از نماینــده ســازمان صــدا و
ســیمای جمهوری اســامی ایران خواســت تا
درباره عملکرد این ســازمان در حــوزه تبلیغات
شــرکت پدیــده توضیحــات خــود را ارائــه کند.
با عنایت بــه ارائــه و اتمــام توضیحــات نماینده
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران ،قاضــی منصــوری از نماینــده آب
منطقــهای خراســان رضــوی خواســت تــا
مطالــب خــود را به محضــر دادگاه تقدیــم کند.
نماینــده آب منطقهای خراســان رضــوی ،عدم
رعایتضوابطقانونیدرحوزهاینسازمانتوسط
متهمان را از جمله تخلفات روی داده ذکر کرد.
قاضــی منصــوری بــا اشــاره بــه قصــورات و
تخلفات متهمان ایــن پرونده گفــت :از مدیران
ادارات و ســازمانهای دارای مســئولیت
انتظــار میرفــت تــا در صــورت مشــاهده
هرگونــه جــرم و تخلفــی توســط متهمــان،
مراتــب را از طرق قانونــی پیگیــری میکردند.
وی ادامه داد :اما متاسفانه مسئوالن وقت بدون
توجه به هشــدارهای ارائه شــده توسط دستگاه
قضایی ،اقدامات موثری در جهت پیشــگیری از

وقوع تخلف متهمان پرونده به انجام نرساندند.
پــس از تذکــرات قاضــی منصــوری ،رئیــس
دادگاه از تعــداد دیگــری از نمایندگان شــکات
و ســهامداران خواســت تــا مطالــب و شــکایت
خــود را در صحــن علنــی دادگاه مطــرح کنند.
بــر ایــن اســاس نماینــدگان شــکات ،تخلفات
متهمــان را موجــب بــروز مشــکالت متعــدد
بــرای ســهامداران و حتــی از هــم پاشــیده
شــدن بســیاری از زندگیهــا بیــان کردنــد.
قاضی منصوری مجدد از همه شــکات خواست
تا شکایت خود را به محضر دادگاه تقدیم کنند تا
برای همه آنها تصمیم الزم قانونی اتخاذ شود.
قاضی منصــوری از متهــم محمدرضا محمدی
فرزنــد احمــد خواســت تــا در جایــگاه متهــم
قــرار گیــرد و بــه ســواالت دادگاه پاســخ دهــد.
طبق کیفرخواســت صادره از ســوی دادسرای
عمومیوانقالبمشهد،اتهامنامبردهمشارکت
در اخــال عمــده و کالن درنظــام اقتصــادی
کشــور و تشــکیل شــبکه کالهبــرداری اســت.
پــس از قرائــت کیفرخواســت توســط نماینده
دادســتان عمومــی و انقــاب مشــهد ،قاضــی
منصــوری از متهــم خواســت تــا در نهایــت

صداقــت به ســواالت مطرح شــده پاســخ دهد.
ارزیابــی خــاف واقــع و غیرواقعــی امــوال
پدیــده کــه منتهــی بــه رشــد غیــر واقعــی
ارزش معامالتــی اوراق موســوم بــه ســهام
شــرکت پدیده شــده و همچنیــن حیــف و میل
امــوال مــردم از جمله اتهامــات نامبرده اســت.
نماینده دادســتان در واکنش به اظهارات متهم
محمدرضا محمدی گفت :نامبــرده امضا و مهر
کارشناسان را جعل و اقدامات غیرقانونی انجام
مــیداده اســت.قاضی منصــوری همچنین از
وکیل مدافع متهم خواســت تا به دفــاع از موکل
خــود در برابــر اتهامــات وارده بپــردازد.در این
هنگاموکیلمتهممحمدرضامحمدیدرجایگاه
قــرار گرفت و بــه دفــاع از موکل خــود پرداخت.
کارشناس ویژه حسابرسی پرونده هم با تشریح
اقداماتغیرحرفهایمتهممحمدرضامحمدی
گفت :دســتکاری در اعالم متراژ امالک و اعالم
قیمتهای غیرواقعی از جمله اقدامات نامبرده
بوده است ،به طورمثال دو هزار متر زمین را ۲۲
هزارمتروباقیمتبسیارباالتراعالمکردهاست.
وی ادامه داد :ازســویی گزارش های اعالمی از
سویمتهم،فاقدمبانیکارشناسانهاست.

پس از اعالم نظر حســابرس ویژه ،رئیس دادگاه
ازمتهمدیگرپروندهمجیدکریمیاناقبالفرزند
احمد خواســت تا در جایگاه متهم قرار گیرد و به
سواالتمطروحهپاسخدهد.
دراینهنگامنمایندهدادستانعمومیوانقالب
مشــهد در دادگاه با قرائت کیفرخواست متهم،
اتهاماتویرادرکناردیگراقداماتغیرقانونی؛
معاونتدراخاللعمدهوکالندرنظاماقتصادی
کشــور از طریق تســهیل وقوع بــزه و ارائه طریق
ارتکاب جــرم و تحصیل مال از طریق نامشــروع
به واســطه فعالیــت در امــر داللی ســهام پدیده
ذکر کرد.قاضــی منصوری در خــال اظهارات
متهم مجید کریمیان اقبال گفــت:در خصوص
اتهامــات وارده به شــما به عنــوان مدیر حقوقی
شرکت پدیده ،مســتندات متعددی وجود دارد
کهجهتتنویرافکار،ازنمایندهدادستانعمومی
و انقالب مشــهد می خواهیم که مجددا به آنها
اشارهکند.دراینبخشنمایندهدادستانگفت:
نامبردهباوجودتسلطبهمبانیحقوقیمبادرت
به اقدامات خالف قانون میکنــد و در مکاتبات
خــود حتی تصدیــق میکند که اعمال شــرکت
ممکن است مجرمانه نیز تلقی شــود؛ اما پس از
آن اقدام به خرید و فروش سهام شرکت میکند
و منافعی نیز کســب می کند .همچنین متهم با
تســلط به مســائل حقوقی راهکارهای دور زدن
قانون را به مسئوالن شــرکت از جمله برای فرار
مالیاتیارائهمیکند.
حســابرس ویژه در تکمیل مطالب خــود گفت:
متهم مجیــد کریمیان اقبال بــا مکاتبات خالف
واقع و ارائــه اطالعات نادرســت ،قصد منحرف
کردن روند تحقیقات قانونی را داشــته است.با
اعالمقاضیمنصوریادامهرسیدگیبهاتهامات
متهمان شرکت پدیده به صبح امروز چهارشنبه
موکولشد.

سرپرستفرمانداریبردسکن:

 2معدن طال و فاز دوم کارخانه
نساجی بردسکن تا یک ماه آینده
وارد چرخه تولید می شود

علی نوری /سرپرســت فرمانداری بردســکن از بهره
برداریدومعدنطالوفازدومکارخانهنساجیمدرس
تا یک ماه آینده دراین شهرســتان خبرداد .قاســم پور
در گفت و گو با خراســان رضوی افــزود :معدن طالی
ســه بندون بیجورد که تاکنــون حــدود 100میلیارد
تومانتوسطبخشخصوصیسرمایهگذاریشده ،از
پیشرفت 93درصدیبرخورداراست.ویاظهارکرد:
با اســتخراج از این معدن طال روزانه 700گرم دراین
واحدمعدنیطالتولیدخواهدشد.ویبهبهرهبرداری
ازمعدنطالیدامنقراشارهکردوگفت:باراهاندازی
کارخانهفراوریمعدنطالیسهبندون،فراوریطال
نیز در معــدن دامن قر انجــام خواهد شــد .وی با بیان
این که تاکنون برای35نفر در معــدن طالی دامن قر
اشتغالزاییو 30میلیاردتومانسرمایهگذاریدرآن
انجامشدهاستافزود:دومعدنطالیبردسکنظرف
یکماهآیندهافتتاحوواردچرخهتولیدخواهندشد.

دریچه خبرها
مدیرامورتوسعهطرحهایمنابعآبوفاضالبخراسانرضوی:

 240میلیارد ریالبرایتامین آب استان هزینهمیشود
مدیرامورتوســعهطرحهایمنابعآبوفاضالباستانگفت:برایتامینآب30
شهرمواجهباتنشآبیدراستانطرحهاییبا240میلیاردریالاعتباردرحالانجام
است.باقر آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :حفر 22حلقه و
تجهیز28حلقهچاهازطرحهاییادشدههستند.ویاضافهکرد:گلبهار،رضویه،
باخرز،بردسکن،شهرآباد،کاریز،تربتجام،احمدآبادصولت،تربتحیدریه،کدکن،چناران،خلیل
آباد،سبزوار،شاندیز،طرقبه،فریمان،قوچان،کاشمرونیشابورازشهرهایدارایتنشآبیهستند.

خبر
اقتصاد

رئیساتحادیهصنعتچوببران:

کمبود در بازار چوب مشهد
رفع شد

رئیساتحادیهصنفچوببرانوچوبفروشانمشهد
گفت:امسالبحرانکمبودجنسدرحوزهلوازمچوبی
وام.دی.افبرطرفشدهاستودیگرکمبودیدراین
حوزه در بازار مشهد احســاس نمی شود.محمدجواد
صبوری در گفت و گو با ایرنا افــزود :با این حال قیمت
تمام شــده تولید در کارخانه های محصــوالت چوبی
افزایش قابل توجهــی یافته و به همان نســبت قیمت
محصوالت این حوزه برای فروش در ســطح بازار رشد
کرده اســت .وی ادامه داد :افزایش قیمت تمام شــده
تولیددرکارخانههامربوطبهافزایشقیمتمواداولیه،
دستمزد کارگر ،مصرف انرژی و نرخ بیمه است که در
مجموع هزینه تولید لوازم چوبی را افزایش می دهد.
رئیساتحادیهصنفچوببرانوچوبفروشانمشهد
گفت :بیشــتر مــواد اولیه مصرفــی برای تولیــد لوازم
چوبی از خارج کشــور تامین می شــود لــذا تغییر نرخ
ارز و تحریم اثر مســتقیم بر قیمت تمام شده تولید این
گونه لوازم گذاشته است ،با این حال شرایط فعلی در
قیمتاینگونهلوازمنسبتبهسالگذشتهمتعادلتر
اســت .وی افــزود :با ایــن حال مــردم توانایــی خرید
لوازم چوبی را مانند گذشــته ندارنــد ،به همین دلیل
درخواســت ابطــال پروانــه کســب در اتحادیــه صنف
چوب بران و چوب فروشــان مشــهد افزایــش یافته به
نحوی که از پارســال تاکنــون 10درصــد پروانه های
کسب ابطال شده اســت .صبوری درباره امکان تهاتر
کاالبینچوبفروشانمشهدیباکشورهایهمسایه
نیز گفت :کشورهای آســیای میانه اغلب تولیدکننده
لوازم چوبی و ام.دی.اف هســتند ،عــراق نیز مصرف
کنندهاینگونهلوازمازکشورهایدیگراستلذاتهاتر
دراینحوزهرونقیندارد.

فرماندارگناباد خبرداد:

مدیرعاملبانکصنعتومعدنکشور:

فعاالناقتصادیپایکارتوسعهخراسانرضویخواهندآمد
مدیرعاملبانکصنعتومعدنکشورگفت :فعاالناقتصادیپایکارتوسعه
خراســان رضوی خواهند آمد.به گزارش روابط عمومی استانداری ،حسین
مهری در نشست مشترک استاندار با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور،
رئیساتاقبازرگانیایرانوجمعیازفعاالناقتصادیکهدرتهرانبرگزارشد،
اظهارکرد:ازفعاالناقتصادیوکارآفریناندعوتکردهایمتادرایننشستمشترکحضوریابند
و در زمینه سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی بحث و گفتوگو داشته باشیم.

پرداخت 229میلیاردریالتسهیالتاشتغالزاییدرگناباد
صفری /فرماندار گناباد گفت 229 :میلیارد و  920میلیون ریال تسهیالت
اشتغال زایی در قالب 531طرح از ابتدای سال گذشته تاکنون در این شهرستان
پرداختشد.حامدقربانیافزود:اینتسهیالتدربخشهایاشتغالهایفراگیرو
روستایی،مشاغلخانگیوازمحلاعتباراتداخلیبانکهابهمتقاضیانپرداخت
شدهاست.ویگفت:بیشترینتسهیالتبهمیزان126میلیاردریالدربخشاشتغالروستاییوکمترین
میزانبهمبلغ ۲۴/۵میلیاردریالدربخشاشتغالفراگیربهمتقاضیانپرداختشدهاست.

پیاز،مرغ وتخم مرغ در سرازیریقیمت
قیمت هر کیلو مرغ در مشهد به 8هزار و 700تومان کاهش یافت

حمیــدی /قیمــت مــرغ و تخممرغ در مشــهد
که در روزهای پایانی ســال گذشــته به ســقف
قیمتی  15هــزار تومان برای مــرغ و  10هزار
تومان برای تخممرغ رسیده بود ،روز گذشته به
پایینتریننرخخودطیپنجماهگذشتهرسیدو
قیمتهرکیلومرغروزگذشتهدرمشهد 8هزار
و  700تومان و هر کیلوگرم تخممرغ  6هزار و
 500تومــان بود.همچنین گــزارش میدانی
خبرنگار ما از مناطق مختلف سطح شهر نشان
می دهــد که قیمــت پیاز نیــز از حــدود  ۸هزار
تومان به  ۵هزار و  ۸۰۰تومان تا  ۶هزار و ۲۰۰
تومان کاهش یافته است .
به گزارش خراســان رضوی ،بعد از نوســانات
قیمتی گوشــت قرمــز و مرغ کــه از نیمــه دوم
سال گذشــته شــروع شــد  ،در روزهای پایانی
سال گذشته و ایام عید قیمت مرغ به اوج خود
و قیمت  15هــزار تومــان هم رســیداما بعد از
پایان تعطیالت نوروز قیمت مرغ در سرازیری
ارزانــی قــرار گرفت.مشــاهدات میدانــی
خبرنگار خراســان رضــوی از برخــی بازارها و
فروشــگاههای عرضه مــواد پروتئینی مناطق
مختلف مشهد نشاندهنده آن است که قیمت
هر کیلوگــرم مرغ روز گذشــته در بــازار عمده
پروتئین مشهد یعنی بولوار استقالل کیلویی
 8هزار و  500تومان برای مرغ شهرستان و 8
هزار و  700تومان برای مرغ کشتار روز مشهد
تعیینشــده اســت .قیمت گوشــت قرمز نیز با
کاهش جزئی نســبت به دو ماه گذشته روبه رو
بــوده اســت .قیمت مــرغ و تخممــرغ در دیگر
مناطق مشهد نیز رویه کاهشــی داشته است،
به گونــه ای که قیمت هر کیلو مرغ کشــتار روز

در بولوار حر عاملی مشــهد به کیلویی  8هزار
و  800تومان و قیمت تخممــرغ به پایینترین
حد خود طی یک سال گذشــته یعنی کیلویی
 6هزار و 500تومان رسیده است .درحالیکه
طی ماه پایانی ســال گذشــته قیمــت هر کیلو
تخممرغ در مشــهد به کیلویــی  10و  11هزار
تومان نیز رسیده بود.همچنین قیمت مرغ در
بولوار قرنی بــه کیلویی  8هــزار و 600تومان
هم رســیده اســت .یکی از فروشــندگان مرغ
و تخممــرغ دربــاره دلیــل کاهش قیمــت مرغ
گفت :عرضه مرغ زیاد شده است و توان خرید
مــردم کمتــر؛ درنتیجه عرضــه بــاال و تقاضای
کم باعث کاهش قیمت مرغ شــده اســت .این
فروشــنده مدعی اســت قیمت تخممرغ درب
مرغداریها به کیلویی پنج هزار و  500تومان
رسیده است.از سوی دیگر مشاهدات میدانی
در چهارراه میدان بار مشــهد نشان دهنده آن
استکهقیمتخرمادراینبازارعمدهخشکبار
و مواد غذایی مشهد از کیلویی  16هزار تومان
تا  32هزار تومان متغیر است .هر کیلو خرمای
ســراوان حدود  16هزار تومان قیمتگذاری
شده اســت .هر کیلو خرمای ممتاز صادراتی
نیز قیمت  18تا  20هزار تومان داشــته است.
عالوه بر این قیمت هر کیلــو خرمای مضافتی
بین  22تا  24هزار تومان بوده اســت .اگرچه
برخی خرماهــای خاص دربســته بندیهای
کوچکتر کیلویــی  30تا  32هــزار تومان نیز
قیمتگذاری شده است.یکی از فروشندگان
عرضهکننــده خرمــا در ایــن بــازار میگویــد:
قیمت خرما طی یک ماه گذشته هیچ تغییری
نداشته اســت و تمام این فضاسازیها درواقع

فرصت سوءاستفاده را به برخی فروشگاههای
خردهفروشی در سطح شهر داده است.اگرچه
قیمت خرما نســبت به ســال گذشــته افزایش
داشــته اســت اما این که ادعا میشــود قیمت
خرمــا بیــش از  30هــزار تومان اســت ادعای
درســتی نیســت تنها برخی برندهــای خاص
قیمت خاص داشتهاند.
•افزایش عرضه دلیل کاهش قیمت

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی
اســتان دربــاره علــت کاهــش قیمــت مــرغ
و تخممــرغ در اســتان بــه خراســان رضــوی
گفــت :مهمتریــن دلیــل کاهش قیمــت مرغ
در اســتان افزایش عرضه و جوجــه ریزی مرغ
گوشــتی در اســتان اســت .عــاوه بر ایــن در
روزهای پایانی و ایام نوروز مــردم مازاد بر نیاز
خود مرغ خریداری کردهاند به همین دلیل هم
اینک تقاضا برای خرید مرغ کاهش پیداکرده
اســت .درواقع اکنون مرغــدار مرغ خــود را با
کیلویــی  2هــزار تومــان ضرر بــه بــازار عرضه
میکند.سعادت علی نیا درباره دلیل کاهش
قیمت تخممرغ نیز گفت :تولید مازاد تخممرغ
در اســتان و ممنوعیــت صــادرات آنیکــی از
مهمتریــن دالیل کاهــش قیمت تخممــرغ در
استان است .البته باید توجه داشت قیمت مرغ
و تخممرغ بهصورت کشــوری با کاهش مواجه
شدهوقیمتایندومحصولدراستانخراسان
رضوی همیشه پایینتر از میانگین کشور بوده
است .در همین زمینه اداره کل پشتیبانی امور
دام اســتان برای حمایت از مرغداران اقدام به
خرید مرغ از مرغداران کرده است.

بازار روز
لبنیات
محصول

میوه
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)

-

5600

تامسون جنوب

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

سیب درختی

-

کره100گرمی پگاه

-

4500

موز

-

۱۳۱۰۰

ماست ( 3.2درصد)

-

4800

انگورشاهرودی

-

7360

کیوی

-

12020

گالبی اسپادانا

-

12050

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۹۷۵۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۸۳۰۰۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

90000

گوشت مرغ(بازار)

-

۸۸۰۰

تخممرغ

-

۵۵۰۰

روغنمایعآفتابگردان ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

برنج  ،حبوبات

محصول

میزانتغییر

قیمت

-

9150
9530

تامسون شمال

-

۷۲۶۰

هندوانه

-

۲۸۳۰

نارنگی طر ح پاکستانی

-

10150

لیموشیرین

-

6530

سبزی و صیفیجات
کاهو

-

۲۴۰۰

کرفس

-

۴۷۴۰

خیار درختی

-

۳۹۴۰

گوجهفرنگی

-

۴۶۰۰

لوبیاسبز

-

۱۰۱۱۰

فلفلدلمهسبز

-

۵۷۴۰

-

۵۹۹۰
۳۷۲۰

شکر(قیمتمصوب)

-

3400

برنج پاکستانی باسماتی
(قیمت مصوب)

-

8200

برنج هندی 1121
(قیمت مصوب)

-

8000

سیبزمینی

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

پیاز

-

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

هویجفرنگی

-

5160

لپه (نخود خارجی)

-

۱۱۰۰۰

بادمجان

-

۲۸۴۰

نخود(کرمانشاهی،اندازه
)9.8.7

-

7200

کدو خورشتی

-

۱۸۱۰

شلغمرنگی

-

2090

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
* منبع  :ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراســان رضوی کشــاورزی شــهرداری مشــهد/درجه قیمتــی میــوه هــا و
براساس میانگین قیمت
صیفی جات «ممتاز» است.

