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اخبار

مدیرکلزمینشناسیواکتشافاتمعدنیمنطقه
شمالشرقکشورخبرداد:

فرونشست یاترک خوردگی زمین هر هفته
در دشت های استان تکرار می شود

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال
شرق کشور گفت :به دلیل بهره برداری بی رویه از آبهای
زیرزمینی طی سالهای گذشته ،اکنون هر هفته گزارشی از
یک فرونشست زمین ،ترک خوردگی و فروچاله در دشت
های استان خراسان رضوی به این نهاد ارسال می شود.
جعفر طاهری دیروز در گفت و گو با ایرنا بحرانی ترین
وضعیت در م��ورد فرونشست زمین را مربوط به دشت
نیشابور ذکر و بیان کرد :برداشت های بی رویه ای که از
منابع آبهای زیرزمینی طی سال های اخیر انجام شده
اکنون تبعات خود را در زیرساخت ها ،جاده ها ،دشت ها و
خطوط انتقال انرژی نشان می دهد.
وی افزود :در دشت نیشابور هزار و  700حلقه چاه بهره
برداری مجاز و به همین تعداد چاه غیرمجاز و در دشت
بردسکن نیز حدود  500حلقه چاه وجود دارد.
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال
شرق کشور ادامه داد :اکنون به دلیل انتقال آب از سد
دوستی به دش��ت مشهد ،فرونشست زمین در قسمت
مرکزی این دشت متوقف شده اما قسمت های غرب و
شمال غرب این دشت در معرض خطر است.
وی گفت :در دشت های استان های خراسان شمالی و
خراسان جنوبی تاکنون گزارشی از فرونشست زمین به
این اداره کل ارسال نشده است.
طاهری اف���زود :اداره کل زمین شناسی و اکتشافات
معدنی منطقه شمال شرق کشور تاکنون اقدام به تهیه
نقشه یکپارچه زمین شناسی استان های خراسان رضوی
و خراسان شمالی و  34مورد نقشه های زمین شناسی
کاربردی و مطالعات مربوط به مخاطرات زمین شناختی
در گستره استان های خراسان و شمال شرق کشور کرده
است.
وی ادامه داد :اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی
منطقه شمال ش��رق کشور هم اینک عضو فعال ستاد
مدیریت بحران استان خراسان رضوی شده و در این ستاد
دریافت اطالعات مربوط به زمین لرزه و فرونشست در
اولویت کار مسئوالن عضو قرار دارد.
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه
شمال شرق کشور گفت :سازمان مرکزی مدت زیادی
است که بحث فرونشست را در منطقه دنبال ک��رده اما
تاکنون طرح مدونی در این زمینه که قابلیت اجرا داشته
باشد ارائه نشده است.
وی افزود :سازمان زمین شناسی فقط می تواند مخاطرات
مربوط به فرونشست زمین را رصد کند و گزارش دهد اما
سیاست ها در جای دیگری باید اتخاذ شود.
طاهری ادامه داد :برای تهیه ابزار دقیق پایش فرونشست
تعاملی از سوی این سازمان با چند شرکت خارجی انجام
شده و آنها فایل های مربوط به این ابزار را ارسال کرده
اند.
وی گ��ف��ت :س���ازم���ان زم��ی��ن ش��ن��اس��ی ش��م��ال ش��رق
کشور ب��رای تامین ای��ن اب��زار آنها را در قالب یک طرح
پیشنهادی(پروپوزال) در ستاد بحران خراسان رضوی
ارائه داده تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال
شرق کشور به مرکزیت مشهد بررسی های زمین شناسی
و اکتشافات معدنی استان های خراسان رضوی ،خراسان
شمالی و خراسان جنوبی را بر عهده دارد.

رئیسادارهفرشصنعتومعدنخراسانرضوی:

 ۶۴۰میلیون تسهیالت قرض الحسنه
قالی بافان استان ابالغ شد

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارخبرداد

تایید صالحیت  63درصد ازداوطلبان
انتخابات مجلس در استان
صالحیت 316نفر رد یا عدم احراز شده است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان رضوی گفت :از سوی هیئت نظارت بر
انتخابات مجلس شورای اسالمی  517نفر از
داوطلبان نامزدی دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در استان احراز صالحیت شدند.
به گ��زارش خ��راس��ان سیدمحسن صادقی در
جمع خبرنگاران ،پیروزی بزرگ و تاریخی ملت
ای��ران در مذاکرات هسته ای را تبریک گفت
و اظهار داش��ت :این هم حاصل مقاومت بیش
از یک ده��ه م��ردم در مقابل تحریم ه��ای چند
الیه و ناجوانمردانه غرب ،راهبری رهبر فرزانه
انقالب ،حمایت ها و هدایت های دولت اعتدال
و عقالنیت ،شخص ریاست محترم جمهوری و
سرداران عرصه دیپلماسی می باشد.
وی تصریح کرد :قطع ًا شرایط پساتحریم نیازمند
انسجام ملی ،پرهیز از ادبیات شکاف و اختالف،
تحقق شعار همدلی و همزبانی ملت و دولت و
مراقبت از اجرای تعهدات توسط  5+1است.

صادقی افزود :این مذاکرات نشان داد ذخیره
دانایی و توانایی ملت و کشور ای��ران فراتر از
توانایی سایر کشورهاست و این سرمایه ملی باید
حفظ شود و با اهداف و منافع محدود جناحی و
باندی تخریب نشود.
▪ ▪ آمارانتخاباتی
رئ��ی��س س��ت��اد انتخابات خ��راس��ان رض���وی در
ادامه به بیان آخرین اخبار انتخاباتی پرداخت
و گفت :هیئت ن��ظ��ارت ب��ر انتخابات در این
استان صالحیت  517نفر از داوطلبان نامزدی
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
را تأیید ک��رد.وی اف��زود 854 :نفر در خراسان
رضوی به عنوان داوطلب نامزدی انتخابات ثبت
نام کرده بودند و از این تعداد در مجموع طی
دو مرحله بررسی هیئت های اجرایی و نظارت
بر انتخابات  316نفر رد صالحیت شده و یا
صالحیتشان احراز نشد که معادل  37درصد

کل داوطلبان ثبت نامی است.صادقی تصریح
ک��رد :همچنین تاکنون  21نفر از داوطلبان
انصراف داده اند .وی افزود :در مرحله نخست
بررسی ها در هیئت ه��ای اجرایی انتخابات
خراسان رضوی از  854داوطلب فقط صالحیت
 31نفر معادل  3.5درصد تأیید نشد که از این
تعداد  24نفر شکایت خود را نسبت به نتیجه
بررسی ها به هیئت نظارت استان اعالم کردند
اما صالحیت تمامی این افراد دوباره تأیید نشد.
▪ ▪ حوزهانتخابیهمشهد
رئیس ستاد انتخابات خراسان رض��وی خاطر
نشان کرد :در حوزه انتخابیه مشهد و کالت از
کل  441داوطلب ثبت نامی ،طی دو مرحله
بررسی صالحیت ها در هیئت های اجرایی و
نظارت بر انتخابات  264نفر تأیید صالحیت
شدند ،صالحیت  109نفر احراز نشد 58 ،نفر
رد صالحیت شدند و  10نفر نیز انصراف داده

اند .صادقی افزود :در حوزه نیشابور و فیروزه
نیز از  51داوطلب ،صالحیت  21نفر تأیید نشد
و دو نفر نیز انصراف دادند.
وی ادامه داد :در حوزه انتخابیه سبزوار ،جوین
و جغتای نیز هفت نفر رد صالحیت شده و یا
صالحیتشان احراز نشد و چهار نفر هم از ادامه
داوطلبی در ای��ن دوره از انتخابات انصراف
دادند .رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی
گفت :در شهرستان درگز هم از  30داوطلب
 11نفر رد صالحیت شده و یک نفر انصراف
داده اس��ت .وی ادام��ه داد :در ح��وزه انتخابیه
گناباد و بجستان نیز از  20داوطلب فقط چهار
نفر رد صالحیت شده و یا صالحیتشان احراز
نشده اس��ت .صادقی تعداد داوطلبان تأیید
صالحیت شده در حوزه انتخابیه کاشمر ،خلیل
آباد و بردسکن را نیز از  23نفر داوطلب13 ،
نفر اعالم کرد و گفت 10 :نفر در این حوزه رد
صالحیت شده اند.
وی افزود :در حوزه انتخابیه تایباد و تربت جام
هم از مجموع  56داوطلب  23نفر و در حوزه
تربت حیدریه و مه والت نیز از مجموع 50
داوطلب  19نفر تأیید صالحیت شده اند و دو
نفر از این حوزه انصراف دادند.معاون استاندار
خراسان رضوی گفت :در حوزه انتخابیه قوچان
و فاروج هم از  34داوطلب ثبت نامی ،صالحیت
 10نفر و در فریمان از  45داوطلب  13نفر تأیید
صالحیت نشدند.وی افزود :در حوزه شهرستان
خواف نیز  13نفر از مجموع  36داوطلب و در
چناران و بینالود  18نفر از مجموع  34داوطلب
رد صالحیت شده اند.
صادقی اظهار کرد :بر این اساس  517داوطلب
ب��رای رقابت در کسب  18کرسی نمایندگی
استان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی در خراسان رضوی باقی مانده اند.
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی تصریح
ک���رد :ه��ن��وز دو ف��رص��ت دی��گ��ر ب���رای ب��ررس��ی
صالحیت و شکایات معترضین به نتیجه بررسی
صالحیت ها در شورای نگهبان باقی است.
صادقی از همه داوطلبانی که صالحیتشان
اح��راز نشده خواست با توجه به ظرفیت های
قانونی از یکشنبه  27تا سه شنبه  29دی ماه
به مدت  3روز درص��ورت تمایل اعتراض خود
را به دبیرخانه هیئت نظارت استان مستقر در
استانداری خراسان رضوی و یا در تهران مستقر
در ورزشگاه تختی ارائه کنند.وی تصریح کرد:
ش���ورای نگهبان ظ��رف  20روز از ت��اری��خ 27
دی ماه تا  16بهمن ماه به شکایت داوطلبان
رسیدگی می کند لذا افرادی که در این مرحله
دوباره رد صالحیت شده و یا صالحیتشان احراز
نشده می توانند در هیئت تجدیدنظر شورای
نگهبان شکایت خود را مطرح نمایند.

دوازدهم مشمول تا پایان آذر ماه حدود  82درصد آن وصول شده
که این میزان با میانگین کشوری برابری میکند.
شهابی افزود :امید میرود میزان باقیمانده تا پایان سال وصول
شده تا کسری درآمد دولت در این زمینه از بین رفته و مشکالت
این حوزه کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه میزان وصول مالیات در  9ماهه سال جاری
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود  15درصد رشد
داشته است ،خاطرنشان کرد :مبلغ وصولی ترکیب متفاوتی از
پرداخت در بخشهای مختلف را شامل میشود که بیشترین آن
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی افزود :میزان وصول
نشده نیز از بخشهای مختلفی بوده که ارزش افزوده ،درآمد و
اشخاص حقوقی از جمله آنها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از موسسه فرهنگی خراسان بازدید کرد
رئیس اداره فرش صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت ۶۴۰ :میلیون تومان از تسهیالت قرضالحسنه
مشاغل خانگی برای قالی بافان خراسان رضوی ابالغ
شد.سعید کاظمی در گفتوگو با تسنیم  ،اظهار داشت:
این میزان از تسهیالت توسط  3بانک عامل ملی ،تجارت
و ملت به متقاضیان پرداخت میشود؛ افراد برای دریافت
ای��ن تسهیالت ک��ه مرحله نخست پ��رداخ��ت آن است
میتوانند تا پایان دی ماه تقاضاهای خود را ارائه داده و از
مزایای آن بهرهمند شوند.رئیس اداره فرش صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی بیان کرد :ادامه این پرداختها
تا سقف تعیین شده به مرور زمان توسط اداره کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعالم شده و افراد میتوانند
برای دریافت آن در مراحل بعدی نیز اقدام کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد :مبلغ فعلی برای  140نفر با
سقف 4میلیون تومان در نظر گرفته شده و اف��راد دیگر
میتوانند در مراحل بعدی برای دریافت آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هماکنون  90ه��زار بافنده قالی در
خراسان رضوی فعالیت دارند ،تصریح کرد :فعالیت این
افراد و میزان تولید فرش در خراسان رضوی با توجه به
رکود موجود تا حدودی کاهش داشته که امید میرود با
لغو تحریمهای موجود برای صادرات فرش این مشکل نیز
برطرف شود.رئیس اداره فرش صنعت ،معدن و تجارت
خراسانرضوی با اش��اره به وج��ود کارگاههای متمرکز
قالیبافی در خراسان رضوی ،اظهار داشت :تعداد زیادی
از این واحدها در شهرستانهای نیشابور ،تربت جام،
تربت حیدریه و کاشمر فعالیت دارند.

جیم و بایت و ضمیمه روزانه زندگی سالم که در
جذب نسل جوان موفق بوده ،نمونه ای از این
دستاوردها ب��وده است.دکتر احدیان تصریح
ک��رد :م��ردم��ی ب���ودن ،ارزش���ی ب��ودن و رعایت
انصاف و اع��ت��دال ج��زو اص��ول ک��اری روزنامه
خراسان بوده است و بی طرفی روزنامه هم در
نظرسنجی های مردمی اثبات شده است.
اح��دی��ان تصریح ک���رد :آم��ادگ��ی داری���م ب��رای
پیگیری مطالبات استان خراسان رض��وی به
سازمان های مرتبط کمک کنیم.

مدیرکل ام��ور اقتصادی استانداری خراسان رض��وی از
صادرات  ۷۱میلیون دالر کاال از این استان به عراق خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ،علی
رسولیان در دیدار با معاون استاندار ذیقار عراق با اشاره
به صادرات  71میلیون دالری کاال از استان به کشور عراق
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  28درصد رشد داشته،
اظهار داشت :جایگاه صادراتی کشور عراق از مکان پنجم
به س��وم کشورهای ه��دف ص��ادرات��ی استان ارتقا یافته
است.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل
استانداری خراسان رض��وی اف��زود :با توجه به اهمیت
بازارهای کشور عراق برای خراسان رضوی ،این موضوع
برنامهریزی جدیتر با تأکید بر گسترش روابط اقتصادی
را میطلبد.وی با اشاره به زمینههای بسیار مساعد صدور
خدمات فنی و مهندسی به عراق و حضور موفق واحدهای
استان در این کشور ،به ویژه در پروژههای بزرگ عمرانی و
زیرساختهای این کشور ،بر لزوم بهرهبرداری حداکثری
از این فرصت تأکید کرد.
رسولیان وج��ود زمینهها و اشتراکات فرهنگی بین دو
کشور را از دیگر نقاط قوت دو طرف برشمرد و اف��زود:
خراسان رضوی آمادگی کامل دارد تا در جهت توسعه
مناسبات همه جانبه تجاری و فرهنگی اقدام کند.
سویلی معاون استاندار ذیقار نیز با اشاره به فرصتهای
بسیار زی��اد سرمایهگذاری در ذیق��ار ،تمایل جدی این
استان برای حضور واحدهای توانمند و موفق خراسان
رضوی بهویژه در پروژههای عمرانی و تولیدات صنعتی
را خواستار ش���د.وی تأکید ک��رد :ام���روز شاهد خ��روج
شرکتهای دیگر کشورها و جایگزینی واحدهای توانمند
ایرانی در عراق هستیم.معاون استاندار ذیقار با اشاره
به وجود دانشگاه معتبر و فعال در این استان ،خواستار
گسترش ارت��ب��اط��ات فرهنگی ب��ا م��راک��ز آم���وزش عالی
خراسان رضوی شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی
گفت :اقدامات تولید اکولوژیک در باغات خراسانرضوی
برای بهبود عملکرد گونههای منطبق با زیست بوم در حال
انجام هستند.سید هاشم نقیبی درگفت وگو باتسنیم اظهار
داش��ت :هماکنون کاشت درختان در بسیاری از باغات
خراسان رضوی براساس بومشناسیهای قدیمی استان به
انجام میرسد که از جمله آنها میتوان به بادامستانهای
شهرستان کوهسرخ و انارستانهای جنوب استان اشاره
کرد.وی تصریح کرد :همچنین اقدامات دیگری نیز برای
بهبود عملکرد در خراسانرضوی انجام میشود که در
آنها با استفاده از علوم جدید باغستانها را با زیست بوم
هماهنگ کرده و عملکرد آنها ارتقا داده میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی
با اش��اره به مشکالتی که ب��رای باغات ممکن اس��ت در
خراسانرضوی بهوجود بیاید ،خاطرنشان کرد :مشکالتی
از جمله کم آب��ی و نبود توجیه اقتصادی در برخی از
تولیدات سبب کاهش میل کشاورزان برای ادامه فعالیت
شد ه است.نقیبی اف��زود :با این حال اقداماتی در جهاد
کشاورزی ب��رای تبدیل گونهها به گونههای با قابلیت
سازگاری و باال بودن راندمان تولید در دست انجام است
که مبنای اصلی آنها کشتهایی است که با زیست بوم
شناسی قدیمی خراسان رضوی انجام شدهاند اما برای
بهبود آنها اقدامات علمی و بررسیهای میدانی نیز به
عمل م�یآی��د.وی در ارتباط با اق��دام��ات در دس��ت اجرا
برای بهبود عملکرد کشاورزی منطبق با محیط زیست در
خراسان رضوی ،بیان کرد :پیوندهای اصالحی در برخی
از گونههای انار و بادام برای سازگاری بیشتر با محیط و
بهبود عملکرد از جمله این اقدامات است.

بازار روز
نام محصول

قیمت به ریال

افزایش یا
کاهش

سیب زمینی (قلوه)

11000

-

پنیر  400گرمی (پگاه)

43000

-

سیمان خاکستری تیپ 2

70000

-

تیر آهن ( 14ذوب آهن اصفهان)

2400000

-

میلگرد ( 12آجدار)

13000

-

شیر (  2.5درصد چربی)

28000

-

روغن نباتی (جامد/الدن)

215000

-

مرغ گرم (استقالل)

49500

-

پیاز زرد (سایز متوسط)

24000

-

موز (پریما)

36000

الستیک پرایدی بارز 850000 165-65-13

عکس:وحید بیات

سمیه ص��ادق��ی -رئیس س��ازم��ان مدیریت و
برنامه ری��زی خ��راس��ان رض��وی پ��س ازب��ازدی��د
ازبخش های مختلف موسسه فرهنگی هنری
خراسان گفت:امیدواریم که وعده های دولت
در خصوص اختصاص ردیف برای حاشیه کالن
شهرهای مذهبی  ،اختصاص ردیف برای مشهد
 2017به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
و همچنین در نظر گرفته شدن موضوع زیارت در
بحث برنامه ششم توسعه به کمک بودجه مشهد
آید.به گزارش خراسان ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان به همراه جمعی از معاونان و
مسئوالن این سازمان از موسسه فرهنگی هنری
خراسان و شهرچاپ این موسسه بازدید کرد،
وی در نشست با مدیر مسئول و سردبیر روزنامه
خراسان با اشاره به وظایف سازمان مدیریت و
برنامه ریزی گفت :جمع آوری آمار و اطالعات،
تهیه برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه
م��دت ،انجام فعالیت های مطالعاتی از جمله
سند آمایش استان ،تهیه گ��زارش عملکرد و
تنظیم ب��ودج��ه ه��ای س��االن��ه اس��ت��ان از جمله
وظایف این سازمان است که نقش پشتیبانی
کننده دارد.دکتر رضا جمشیدی همچنین در
پاسخ به سوالی درب��اره سهم بودجه استان در
الیحه بودجه  95گفت :هنوز از جزئیات بودجه
اطالعی نداریم اما همانطور که می دانید بودجه
ری��زی کشور از ب��اال به پایین اس��ت و بر اساس
پیشنهادات استان ها بودجه جمع بندی نمی
شود .بنابراین هر زمان که از جزئیات بودجه
استان مطلع شدیم اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی ادامه داد :امیدواریم که وعده های دولت
در خصوص اختصاص ردیف برای حاشیه کالن
شهرهای مذهبی  ،اختصاص ردیف برای مشهد
 2017به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
و همچنین در نظر گرفته شدن موضوع زیارت در
بحث برنامه ششم توسعه در کنار این ردیف های

بودجه به کمک بودجه مشهد آید.وی با اشاره به
سابقه روزنامه خراسان گفت :روزنامه خراسان
جزو روزنامه ها و انتشارات بسیار خوب حوزه
شرق کشور است و آمادگی و تمایل داری��م از
فرصت وجود روزنامه خراسان که مسائل استان
را با دغدغه بیشتری دنبال می کند و نقش
موثرتری بین مسئوالن و مردم دارد بهره ببریم.
در ادامه جلسه پرورنده ،معاون هماهنگی برنامه
و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
رضوی نیز درباره وضعیت اعتبارات استان در

صادرات  ۷۱میلیون دالر کاال از خراسان
رضوی به عراق

اقدامات تولید اکولوژیک در باغات استان
انجام می شود

شناسایی فراریان مالیاتی مهمترین بند اصالح قانون مالیات است

بودجه س��ال  95گفت :سهم استان در بحث
اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی سال آینده با
امسال خیلی فرق نمی کند سهم اعتبار عمرانی
سال آینده 5.8درصدازکل بودجه عمرانی است
که امسال  5.9درصدبودجه عمرانی بود.
مدیرمسئول روزن��ام��ه خ��راس��ان نیز در این
نشست با معرفی فعالیت های موسسه فرهنگی
خراسان ،گفت :روزنامه خراسان تالش کرده
است برای همه اعضای خانواده دستاورد داشته
باشد .روزنامه خراسان ورزشی ،هفته نامه های

مدیرکلاموراقتصادیاستانداریخراسان
رضوی خبر داد:

مدیرباغبانیجهادکشاورزیخراسانرضوی:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی:

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت :یکی از
نکات بسیار مهمی که در اصالح قانون مالیات به آن توجه ویژه
شده  ،شناسایی فراریان مالیاتی است.
علی شهابی در گفتوگو ب��ا تسنیم اظ��ه��ار داش���ت :موضوع
شناسایی فراریان مالیاتی به جد در خراسان رضوی پیگیری
میشود و شفاف سازی حسابها نیز در همین راستا در حال
انجام است.وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی ،کشور برای اداره
تنها به مالیات میتواند وابستگی قطعی داشته باشد ،خاطرنشان
کرد :برای ارتقای میزان درآمدها با توجه به وضعیت اقتصاد تنها
راه موجود شناسایی فراریان مالیاتی و انجام شفاف سازی است.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی میزان مالیات
مصوب برای خراسان رضوی در سال جاری را  2500میلیارد
تومان اع�لام ک��رد و گفت :باید در نظر داش��ت که از میزان نه

از میان خربها

-

الستیک پژویی بارز 185-65-14

1120000

-

گوجه فرنگی (تخم مرغی شکل)

21000

-

شکر

25000

-

عدس کانادایی

80000

-

لوبیا قرمز

55000

-

پرتقالتامسونشمال(سایزمتوسط) 36000

-

برنج پاکستانی درجه1

67000

-

گوشت گوسفندی (الشه)

285000

-

گوشتگوسفندی(رانبدونچربی) 345000

-

49000

-

سیب زرد (ارومیه /سایز متوسط) 24000

-

روغن مایع (الدن)
گوشت گوساله (سردست)

317500

-

تخم مرغ (ساده)

52000

-

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

