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 ورود مسافر از مرزهای 
شرقی متوقف شد

ســخنگویگمــرکتاکیــدکــردکــهورودمســافران
پاکســتانیوافغانســتانیوســایراتبــاع،ازمرزهــای

شرقیبهکشورکامالمتوقفشد.
بــه گــزارش گمــرک جمهوری اســامی ایران، ســید 
روح الــه لطیفــی در ایــن خصــوص توضیــح داد: از روز 
مســافران  ورود  مــاه،  اردیبهشــت  هشــتم  چهارشــنبه 
مــاه،  اردیبهشــت  نهــم  پنجشــنبه  روز  از  و  پاکســتانی 
ورود مســافران افغانســتانی و ســایر اتباع غیرایرانی از 

مرزهای شرقی به کشور متوقف شد.
اتبــاع  ورود  چهارشــنبه  روز  از  کــرد:  اظهــار  وی 
در  »ریمــدان«  و  »میرجــاوه«  مرزهــای  از  پاکســتانی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان و از روز گذشــته ورود 
مســافر افغانســتانی از مرزهای »میلک« 
و  سیســتان  اســتان  در 
بلوچســتان، »ماهیرود« 
خراســان  اســتان  در 
جنوبــی و »دوغارون« در 
اســتان خراســان رضــوی به کشــور 
ممنوع شده و مسافران صرفا می توانند به 

کشور خود بازگردند.
لطیفــی اعــام کــرد: با وجــود اعــام محدودیت ها 
بــرای ورود و خــروج مســافر به ســمت پاکســتان و هند 
و ابــاغ نشــدن آن بــه نهادهــای مســتقر در مرز، هفتم 
اردیبهشــت مــاه ۱۹۲ مســافر از مرز میرجــاوه و ریمدان 

تردد داشتند.

افزایش قیمت خوراک دام، 
گندم و دانه های روغنی

قیمــتانــواعخوراکدام،گنــدمودانههای
روغنــیدربازارهــایجهانــیرشــدبیســابقهای

داشتند.
بــه گزارش فارس، قیمــت انواع خوراک دام، 
جهانــی  بازارهــای  در  روغنــی  دانه هــای  و  گنــدم 
افزایــش شــدیدی را تجربــه کــرد. امــروز قیمت هر 
 بوشــل ذرت کــه بــه عنــوان خــوراک دام اســتفاده

مــی شــود بــا 7 دالر افزایــش کــه تقریبــا در روزهــای 
اخیر بی سابقه است به 65۱ دالر معامله شد.

قیمــت گندم هــم افزایش شــدید را تجربه کرده 
و هــر بوشــل از ایــن محصــول اساســی بــا 4.75 دالر 
افزایش به قیممت 7۲7 دالر به فروش رفت. قیمت 
سویا که به عنوان دانه روغنی و از تفاله آن به عنوان 
خــوراک دام اســتفاده می شــود با افزایش بی ســابقه 

8.5 دالر مواجه شد.
ایران بیش از 75 درصد نیاز خوراک دام را وارد 
می کند. در عین حال این محصوالت 70 درصد هزینه 
تولید محصوالت پروتئینی مانند گوشــت، مرغ، تخم 
مرغ و لبنیات را شامل می شود. علیرغم این که ایران 
در تولیــد محصوالتــی ماننــد مرغ، تخم مــرغ و لبنیات 
خودکفا است، اما آشفتگی بازار در چند ماه گذشته 
عمدتــاً بــه دلیــل افزایش قیمت نهاده هــا و کمبود آن 
در بــازار بــود. دولت پس از کــش و قوس های فراوان 
هفتــه گذشــته نــرخ خریــد تضمینــی گندم را بــا هزار 
تومان افزایش، 5 هزار تومان اعام کرد. در حالی که 
طــی چند ماه گذشــته قیمت جهانــی گندم 30 درصد 
افزایــش یافتــه اســت، نــرخ واردات گنــدم در ســال 

گذشــته دو برابر نرخ داخل بود.
قیمت دانه های روغنی در زمان مخابره این خبر 
7.5 دالر افزایش یافت، در حالی که کشور وابستگی 

۹0 درصدی به تأمین این کاالی اساسی دارد.

افزایش ۲۶ درصدی 
 جابه جایی مسافر

در فرودگاه های کشور 
درحالــیشــهرفرودگاهــیامــام)ره(همچنــان
آمارپروازهایاینفرودگاهرامنتشرنمیکندکهدر
اســفند۹۹جابهجاییمســافردرســایرفرودگاههای

کشور۲۶درصدافزایشیافتهاست.
بــر اســاس آمــار شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری 
هوایــی ایــران کل پــرواز فرودگاه هــای تحــت مالکیــت 
شــرکت فرودگاهها طی اســفندماه ۹۹ در مقایســه با 
ماه مشــابه ســال گذشــته در نشســت و برخاست 48 
درصد، اعزام و پذیرش مســافر ۲6 درصد و در ارســال 
و پذیرش بار و پســت 34 درصد افزایش یافته اســت.

هواپیمــا،  برخاســت  و  نشســت  مــاه  ایــن  در 
جابجایــی مســافر و جابه جایــی بــار و پــت در فرودگاه 
مهرآباد نســبت به اســفند ماه ســال ۹8 به ترتیب 4۹ 
درصد، ۲۹ و 3۲ درصد رشد داشته است. در فرودگاه 
مشــهد نیــز در ایــن ســه شــاخص رشــد 58 درصــدی، 
۲7 و ۲5 دصــدی ثبــت شــده اســت. در فرودگاه هــای 
اصفهان، شیراز، بندرعباس، تبریز، یزد و کرمانشاه نیز 
نشســت و برخاســت، جابه جایی مســافر و بار افزایش 
یافتــه اســت. در فــرودگاه اهواز که طــی ماه های اخیر 
ویــروس کرونــا داشــته  درگیــری شــدیدی در شــیوع 
نشســت و برخاســت هواپیمــا 5 درصــد افزایش یافته 
اما جابجایی مســافر و بار به ترتیب رشــد منفی ۲3 و 

4 درصدی را ثبت کرده است.
برخاســت،  و  نشســت  کیــش  فــرودگاه  در 
جابه جایــی مســافر و بــار ۱00 درصد و در فرودگاه های 
اختصاصــی دیگــر از جملــه عســلویه، قشــم، چابهار و 
ماهشــهر نیــز در تمــام شــاخص های رشــد مثبت ثبت 

شده است.
طبق ماه های اخیر، آمار فرودگاه بین المللی امام 
خمینــی )ره( طبــق اعام شــرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایــی ایــران به دلیل ثبت نشــدن و مغایرت گیری در 

سامانه قابل بهره برداری نبوده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهسراســریباغدارانکشــوربابیــاناینکه
برخــیدالالنبــاتصــورافزایشقیمتمیوهپــسازتعطیالت
عیدازعرضهمیوهخودداریکردند،گفت:واسطههابهامید
افزایشقیمتسیبدرختیوپرتقالوکسبسودبیشتراز
عرضــهایــنمیوههادرشــبعیدوتعطیالتنــوروزخودداری

کردندکهباعثفاسدشدنآنهاشد.
کمال یدالهی در گفت وگو با ایرنا درباره علل فساد سیب 
درختی و پرتقال، افزود: کاهش مصرف سیب درختی و پرتقال 
بــه دلیــل تغییر فصــل و ورود میوه های نوبرانــه، کاهش قدرت 
خرید مردم، کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان، شیوع کرونا 

و تعطیلی اکثر اصناف رخ داده است.
سراســری  اتحادیــه  رئیــس 

باغــداران کشــور اظهــار کــرد:  
اکنون سیب و پرتقال در 

کننــده  تولیــد  دســت 
ایــن  بلکــه  نیســت 

از  محصــوالت 
سوی واسطه ها 
در  دالالن  و 

بــه  فصــل برداشــت 
امیــد طمع گــران فروشــی در عید 

و ایام نوروز خریداری شده بود.
زمــان  اکنــون  کــرد:  تصریــح  وی 

مصرف ســیب درختی گذشــته اســت 
زیــرا ایــن محصــول در مهرماه وارد 

ســردخانه ها شــده و اکنــون 8 
تــا ۹ مــاه از زمــان مصرفــش 
بــه خــودی خــود  گذشــته و 
دیگر کیفیت مطلوبی ندارد 
بهتریــن  در  اگــر   حتــی  و 
نگهــداری  ســردخانه ها  
شود از کیفیت آن کاسته 

می شود.
گفــت:  یدالهــی 
عیــد  از  قبــل  بارهــا  مــا 
تمامــی  کــه  کردیــم  اعــام 
واســطه  و  تولیدکننــدگان 

گــران میوه را به بــازار عرضه 
کننــد زیــرا کشــش بــازار بعــد 

از عیــد پاییــن اســت، امــا ایــن 
گــروه تصــور می کردند کــه بعد از 

عیــد هــم شــاهد افزایــش قیمت هــا 
خواهند بود.

وی افــزود: بــا وجــود نگهــداری میــوه 
و فســاد محصــول و از بیــن رفتــن آن حاضــر 

نیستند میوه را با قیمت مناسب به دست مردم 
برسانند.

رئیس اتحادیه باغداران نیز براین باور اســت که صادرات 
زمــان دارد و هــر میــوه ای را در هــر زمــان و فصلــی نمــی تــوان 
صــادر کرد زیرا مشــتری نــدارد بنابراین محصــول باید در فصل 

و موقع مشخصی صادر شود تا بازار خود را ازدست ندهد.
وی بــا یــادآوری اینکــه ســیب درختــی و پرتقــال دیگــر از 
اردیبهشــت و خردادماه مصرف چندانی ندارد به واســطه گران 
توصیــه کــرد هرچند که محصول چندانی در دســت ندارند، اما 

این محصول را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
به گفته وی،  طبق آمارهای موجود ســال ۹۹ نزدیک پنج 
میلیون تن مرکبات و چهار میلیون تن سیب درختی در کشور 
تولید شــد که از این میزان حدود دو میلیون تن پرتقال شــمال 
کشــور بــوده اســت بنابرایــن تولیــدات از وضع خوبــی برخوردار 
بــود و مشــخص بــود در صــورت عرضــه بــی موقــع، میــوه روی 

دست برخی واسطه ها باقی می ماند.
 وی با یادآوری اینکه شــب عید برخی مســئوالن 
و وزرا اعام کردند که واسطه ها موجب اختال بازار 
شــده انــد خاطرنشــان کــرد: آن روزی که مــردم نیاز 
داشتند مصرف کنند، دالالن نیامدند 
میــوه را از ســردخانه ها خــارج و بــه 
بازار عرضه کنند.

رئیــس اتحادیــه باغــداران تصریــح کرد: شــب عید و ایام 
نــوروز در ســطح تهــران فقــط ۱50 نقطــه از ســوی ســازمان 
مرکزی تعاون روستایی برای عرضه بدون واسطه میوه ایجاد 
شــد کــه تنهــا تولیدکننــدگان در ایــن مبحــث ورود کردنــد و 
واســطه ها بــه امیــد گرانی میوه برای بعــد از عید، محصول را 

کردند. نگهداری 
یدالهــی دربــاره کیفیــت نگهــداری میــوه در ســردخانه ها 
افــزود: اکثــر ســردخانه های کشــور از وضــع خوبــی برخــوردار 
هســتند اما مدت زمان نگهداری میوه در ســردخانه ها بســتگی 
به تغذیه میوه در زمان طول رشــد، کیفیت برداشــت محصول 
)بدون ضربه و زدگی( و دمای مناســب ســردخانه دارد که همه 

این شرایط باید رعایت شود.
رئیس اتحادیه باغداران راهکار برون رفت از این مشــکل 
و جلوگیری از ضرر منافع ملی  را عرضه این محصول با قیمت 
مناســب بــه بــازار از ســوی واســطه ها دانســت و گفــت: البتــه 
اگــر ســیب درختــی و  پرتقال از کیفیت خوبی برخوردار نباشــد 
بایــد از صنایــع تبدیلــی اســتفاده کــرد و بــا تبدیــل محصــول به 

کنسانتره به آن، ارزش افزوده داد تا محصول از بین نرود.
وی اضافــه کــرد: بنابراین باید واســطه ها طی 

قــراردادی بــا کارخانجات فــراوری با پرداخت 

هزینه فراوری، کنستانتره را صادر کنند.
یدالهــی بــا بیــان اینکــه اکثــر کشــورهای خارجی بــه دلیل 
کیفیــت باالی کنســتانتره ایــران، خریدار این محصول هســتند 
گفت: در صورت نیاز به بازاریابی، اتحادیه باغداران و سازمان 

مرکزی تعاون روستایی در صادرات کمک خواهد کرد.
طی روزهای اخیر اعام شــد: بخشــی از ســیب  درختی و 
پرتقــال باقیمانــده ســال ۹۹ کــه به بــازار عرضه نشــده در حال 

فسادپذیری است.
طبق آمارها ســاالنه نزدیک پنج میلیون تن انواع مرکبات 
و چهار میلیون تن ســیب درختی در کشــور تولید می شــود که 
امکان صادرات بخش مازاد آن به کشــورهای هدف وجود دارد 
که ســال گذشــته بخشــی از ســیب درختی در ازای واردات موز 

به کشورهای هدف صادر شد.

رئیسســازمانصنعت،معدنوتجارت)صمت(اســتان
تهــراناعــالمکــردکــهبــراســاسمصوباتســتادتنظیــمبازار
ماهانهحدود۲۹هزارتنانواعروغنمصرفخانواروصنف

وصنعتدرتهرانتوزیعمیشود.
یدهللا صادقی در گفت وگو با ایسنا، درباره مسائل مطرح 
شــده در جلســه اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار اســتان تهــران اظهار 
کرد: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، ماهانه ۱۲0 هزار تن 
روغن مصرف خانوار در کشور تولید و توزیع می شود که سهم 

استان تهران ۱۹ هزار تن است.  
به گفته وی در فروردین ماه سال جاری حدود ۲۹ هزار تن 
انواع روغن مصرف خانوار و صنف و صنعت توزیع شده است و 

همین مقدار نیز برای اردیبهشت ماه عرضه خواهد شد.
رئیــس ســازمان صمت اســتان تهران همچنیــن تاکید کرد 

که روغن مصرف خانوار با قیمت های مصوب از طریق سازمان 
میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای و صنوف عمده 

و خرده فروشی عرضه می شود.
بر اساس اعام سامانه ۱۲4 قیمت مصوب هر بطری روغن 
مایع سرخ کردنی 8۱0 گرمی ۹650 تومان، روغن مایع آفتابگردان 
۹۹00 تومــان، روغــن نیمــه جامــد 4.5 کیلویــی 5۱ هــزار تومان و 

روغن نباتی ۱6 کیلویی ۱7۹ هزار و 500 تومان است.
وی بــا یــادآوری فعالیــت پنــج کارخانــه بــزرگ تولید روغن 
در اســتان تهران، تصریح کرد: این پنج کارخانه عاوه برتامین 
بخشــی از نیازهــای کشــور،عرضه روغــن مــورد نیــاز اســتان را 
برعهــده دارنــد. رونــد تولید ایــن واحدها درحــال حاضر مطلوب 
اســت و بــرای اســتمرار تولیــد و تنظیــم بــازار نیازمنــد تــدارک و 
پشتیبانی درزمینه تامین مکفی مواد اولیه، وسائل و ملزومات 

بســته بنــدی نظیــر ورق و مــواد پتروشــیمی و اصــاح قیمــت 
محصوالت تولیدی هستند.     

این مقام مسوول در پایان از کاهش قیمت میوه وصیفی، 
مــوز وتخــم مــرغ و روغــن خانــوار و افزایــش قیمــت مصنوعــات 

فوالدی، خرمای مضافتی و جوجه یک روزه خبر داد.
بر اساس تصمیمات قبلی ستاد تنظیم بازار،  کارخانه های 
تولیــدی در ســال جاری باید نســبت به تولیــد ماهانه ۱80 هزار 
تــن روغــن که ۱۲0 هزار تــن در بخش های خانوار، ۲5 هزار تن 
در بخــش صنــف و 35 هــزار تن در بخــش صنعت خواهد بود، 

اقدام کنند.
گفتنی اســت که ســال گذشته بازار روغن بارها با تاطم، 
کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل 
صف هــای طوالنی و حواشــی دیگــر از جمله دریافت کارت ملی 

بــرای ارائــه روغــن در برخــی فروشــگاه ها مواجه شــد و شــواهد 
حاکــی از ایــن اســت کــه تامیــن بــازار روغــن جامــد همچنــان با 
مشــکاتی مواجه اســت. در این میان در آخرین روزهای ســال 
گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین 80 تا ۱46 درصد نسبت 
بــه قبــل افزایــش داشــته اســت. در ایــن دوره میــزان واردات 
روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و تا اواسط 
فروردین بیش از 340 هزار تن روغن خام و بالغ بر 355 هزار 

تن دانه های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است.
همچنین در فروردین ماه باالترین افزایش قیمت نسبت 
بــه پارســال بــه گــروه »روغــن و چربی هــا« بــا ۱0۹.3 درصــد 
اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از جمله پنج 
قلم دریافت کننده ارز 4۲00 تومانی است که برای سال جاری 

هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت.

رئیساتحادیهمیوهوسبزیتهرانجزئیاتقیمتمیوه
وصیفیجاتدرمیادینتربارپایتخترااعالمکرد.

اســداله کارگر در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان،از 
کاهــش قیمــت موز در بازار خبــر داد و گفت: قیمت کنونی هر 
کیلو موز در میدان مرکزی ۲0 هزار تا ۲3 هزار تومان است که 

پیش بینی می شود روند کاهش قیمت استمرار یابد.
وی قیمــت کنونــی هــر کیلــو پرتقال تامســون شــمال را 8 
هزار تا ۱۱ هزار تومان اعام کرد و افزود: هم اکنون قیمت هر 
کیلــو پرتقــال خونــی جنــوب 8 هــزار تــا ۱۲ هزار تومــان، پرتقال 
خونی شمال 8 هزار تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۱۲ 
هزار تا ۲0 هزار تومان، پرتقال رسمی شمال 7 هزار تا ۱0 هزار 
تومــان، خیــار بوتــه ای 5 هزار تا 7 هزار تومان، خیار گلخانه 5 
هــزار تــا 7 هــزار تومــان، ســیب زرد دماوند ۱۲ هزار تــا ۱6 هزار 
تومان، سیب زرد لبنانی ۹ هزار تا ۱5 هزار تومان، سیب قرمز 
دماونــد 4 هــزار تــا 8 هزار تومان، ســیب قرمــز مراغه ۹ هزار تا 
۱۲ هزار تومان، کیوی ۱5 هزار تا ۲۲ هزار تومان، لیموشــیرین 
۱0 هــزار تــا ۱۲ هــزار و 500 تومــان و نارنگی تخم پاکســتانی ۱6 

هزار تا ۲5 هزار تومان است .

8 تا ۱۱ هزار تومانپرتقال تامسون شمال

8 تا ۱۲ هزار تومانپرتقال خونی جنوب

8 تا ۱۱ هزار تومانپرتقال خونی شمال

۱۲ تا ۲0 هزار تومانپرتقال رسمی جنوب

7 تا ۱0 هزار تومانپرتقال رسمی شمال

5 تا 7 هزار تومانخیار گلخانه

5 تا 7 هزار تومانخیار بوته

۱۲ تا ۱6 هزار تومانسیب زرد دماوند

۹ تا ۱5 هزار تومانسیب زرد لبنانی

4 تا 8 هزار تومانسیب قرمز دماوند

۹ تا ۱۲ هزار تومانسیب قرمز مراغه

۱5 تا ۲۲ هزار تومانکیوی

۱6 تا ۲5 هزار توماننارنگی تخم پاکستانی

۱0 تا ۱۲ هزار و 500 تومانلیموشیرین
کارگر با یادآوری نرخ میوه های نوبرانه بیان کرد: در حال 
حاضــر هــر کیلــو شــاه پســند با نــرخ 6 هــزار تا ۱0 هــزار تومان، 
طالبــی 6 هــزار تا ۱0 هزار تومان، تــوت فرنگی گلخانه 30 هزار 
تــا 45 هــزار تومــان، تــوت فرنگی جیرفــت ۱5 هزار تــا 30 هزار 
تومــان، گوجه ســبز شــمال ۱5 هــزار تا 35 هــزار تومان، گوجه 
ســبز برغــان 40 هــزار تا 80 هزار تومــان و هندوانه 4 هزار تا 6 
هزار تومان در میدان مرکزی و حداکثر با احتســاب 35 درصد 

سود در خرده فروشی ها عرضه می شود .

30 تا 40 هزار تومانتوت فرنگی گلخانه

۱5 تا 30 هزار تومانتوت فرنگی جیرفت

6 تا ۱0 هزار تومانطالبی

40 تا 80 هزار تومانگوجه سبز برغان

۱5 تا 35 هزار تومانگوجه سبز شمال

4 تا 6 هزار تومانهندوانه
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی قیمــت هر کیلــو بادمجان 
دلمــه را 4 هــزار تــا 6 هــزار تومــان اعــام کــرد و افــزود: قیمــت 
کنونــی هــر کیلــو بادمجــان قلمــی ۲ هــزار تــا 4 هــزار تومــان، 
بادمجــان گلخانــه 6 هــزار تــا ۱0 هزار تومان، نارنــج 6 هزار تا 8 
هــزار تومــان، باقالــی 3 هزار تــا 6 هزار تومان، پیاز شــیری یک 

هزار و 500 تا 4 هزار تومان، پیاز نو یک هزار و 500 تا 3 هزار 
و 500 تومان، پیاز زرد یک هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، 
تره فرنگی 4 هزار تا 6 هزار تومان، سیب زمینی کهنه یک هزار 
و 500 تا 3 هزار و 500 تومان و سیب زمینی نو 3 هزار و 500 

تا 6 هزار تومان است .

4 تا 6 هزار تومانبادمجان دلمه

6 تا ۱0 هزار تومانبادمجان گلخانه

۲ تا 4 هزار تومانبادمجان قلمی

6 تا 8 هزار توماننارنج

4 تا 6 هزار تومانتره فرنگی

یک هزار و 500 تا 3 هزار و سیب زمینی کهنه
500 تومان

3 هزار و 500 تا 6 هزار تومانسیب زمینی نو

یک هزار و 500 تا 4 هزار تومانپیاز شیری

یک هزار و 500 تا 3 هزار و پیاز نو
500 تومان

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر هــر کیلو ســیر تــازه با نرخ 
۱5 هــزار تــا ۲0 هــزار تومــان، سیرخشــک ۲5 هزار تــا 30 هزار 
تومــان، فلفــل تنــد ریــز 4 هــزار تــا 7 هــزار تومان، فلفــل دلمه 
سبز 4 هزار تا 7 هزار تومان، فلفل دلمه گلخانه ۱۱ هزار تا ۱6 
هــزار تومــان، کاهو پیچ ســاالدی 3 هزار تــا 5 هزار تومان، کلم 
بروکلــی ۹ هــزار تــا ۱3 هــزار تومان، کاهو رســمی 3 هــزار تا 5 
هــزار تومــان، کدومســمایی 5 هزار تا 7 هــزار تومان، کرفس 3 
هــزار تــا 5 هــزار تومــان، کلم ســفید و قرمز یک هــزار و 500 تا 
۲ هــزار و 500 تومــان، گوجــه فرنگــی 5 هزار تــا 7 هزار تومان، 
لوبیــا ســبز ۱۲ هزار تا ۱8 هــزار تومان، لیموترش ۱3 هزار تا ۱6 
هــزار تومــان و هویــج 5 هزار تا 8 هزار تومان در میدان مرکزی 

و با احتساب حداکثر 35 درصد سود در مغازه های سطح شهر 
عرضه می شود .

۱5 تا ۲0 هزار تومانسیر تازه

۲5 تا 30 هزار تومانسیرخشک

4 تا 7 هزار تومانفلفل تند ریز

۱۱ تا ۱6 هزار تومانفلفل دلمه گلخانه

۹ تا ۱3 هزار تومانکلم بروکلی

3 تا 5 هزار تومانکاهو پیچ ساالدی

3 تا 5 هزار تومانکاهو رسمی

5 تا 7 هزار تومانکدومسمایی

3 تا 5 هزار تومانکرفس

یــک هــزار و 500 تا ۲ هزار و 500 تومانکلم قرمز و سفید

4 تا 7 هزار تومانگل کلم

5 تا 7 هزار تومانگوجه فرنگی

۱۲ تا ۱8 هزار تومانلوبیا سبز

۱3 تا ۱6 هزار تومانلیموترش سنگی

5 تا 8 هزار تومانهویج

کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش،قورمه( را 3 هزار 
تــا 5 هــزار تومــان و ســبزی خــوردن را 5 هزار تا 7 هــزار تومان 
اعام کرد. رئیس اتحادیه میوه و ســبزی در پایان تصریح کرد: 
در حــال حاضــر میوه هــای نوبرانــه همچــون ملــون، هندوانــه و 
طالبی جایگزین میوه های فصل قبل شــده اســت و پیش بینی 
می شــود که امســال به ســبب وضع مناســب تولید محصوالت 

باغی کمبودی در عرضه نداشته باشیم.

اعالمقیمتجدیدمیوهوصیفیجاتدرمیدانهایتربار

توزیعماهانه۲۹هزارتنروغندرتهران

توهمافزایشقیمت؛عاملفسادسیبوپرتقال


