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خبر
نایب رئیس شورای ملی زعفران هشدار داد

کاهش صادرات زعفران
تا پایان اردیبهشت

خراسان رضوی رتبه سوم مسکنهای خالی در کشور را دارد

ملیحه فــالح -طرح مالیات بر خانه های خالی از
خرداد ماه اجرا خواهد شد .این خبر روز گذشته در
حالی منتشر شد که مشاور مدیرکل اداره کل امور
اقتصادی و دارایــی خراسان رضوی اعالم کرد هنوز
دستورالعملی مبنی بر اجــرای ایــن طــرح دریافت
نکرده اند .بررسی سرشماری نفوس و مسکن در
ســال  1395نشان می دهد خــراســان رضــوی پس
از استان های تهران و اصفهان ،با  195هزار واحد
مسکونی خالی  ،در رتبه سوم قرار دارد و بیشترین
خانه های خالی در شهرستان مشهد بــوده است.
براساس سرشماری سال  ،1385خراسان رضوی 50
هزار و  325خانه خالی داشته است .این رقم در سال
 1390به  110هــزار و  135واحــد مسکونی رسیده
است .بر این اساس ،میزان خانههای خالی در خراسان
رضوی در  10سال 145 ،هزار واحد رشد کرده است،
مسئلهای که برخی از کارشناسان آن را ناشی از نبود
قانونی مؤثر برای جلوگیری از عرضه نکردن واحدهای
مسکونی خالی میدانند.
دراین باره ،مشاور مدیرکل اداره کل امور اقتصادی
و دارایــی خراسان رضوی با بیان اینکه دو روز قبل از
انتشار خبر دریافت مالیات از خانه های خالی در
رسانهها زمزمههایی درباره منتفی شدن اجرای آن به
میان آمده بود افزود :اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی متولی اصلی اجرای این طرح است .پس از
ابالغ به این سازمان و شناسایی خانههای خالی ،این
طرح آغاز خواهد شد .محمد خاکساری افزود :تا این
لحظه ابالغیهای مبنی بر اجرای مالیات از خانههای
خالی از خرداد به دست ما نرسیده است .روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی استان نیز
از دریافت نکردن ابالغیهای مبنی بر آغاز اجرای این

طرح خبر داد و گفت :هنوز هیچ دستورالعملی برای
اجرای آن دریافت نشده است.

ورود خانههای خالی به بازار رهن و اجاره

با این حال ،کارشناس بازار امالک دلیل اصلی اجرای
این طرح را ورود خانههای خالی به چرخه بازار دانست
و گفت :با توجه به نزدیک شدن به فصل اجاره ،هدف
اصلی این طرح ورود خانههای خالی به بازار رهن و
اجاره است .به دنبال آن ،با اعمال مدیریت بیشتر بر این
بازاروافزایشعرضه،احتمالکاهشقیمتوجوددارد.
صادق عابدزاده با اشاره به این موضوع که صاحبان

خانههای خالی بیشتر به فکر سرمایهگذاری و فروش
در شرایط بهتر هستند گفت :پرداخت مالیات برای
این دست افراد زیاد مهم نخواهد بود و این موضوع تأثیر
چندانی بر بازار خرید و فروش و قیمت مسکن نخواهد
گذاشت.عابدزاده خاطرنشان کرد :طرح دریافت
مالیات از خانههای خالی سالهاست که بر زمین مانده
است و علت اصلی آن شناسایینشدنی بودن آنها بود.
در حال حاضر ،مشخص نیست این مشکل تا چه اندازه
برطرف شده است و آیا خالی بودن خانهها بهدرستی
تشخیص داده میشود یا خیر .وی گفت :طرح دریافت
مالیات از خانههای خالیازسکنه اجرایی نخواهد بود

دولت از توسعه صنایع معدنی حمایت میکند

انتقال پساب مشهد به سنگان خواف

همچنین به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایــران (ایمیدرو) در جریان بازدید از طرح های
مجتمع سنگ آهن سنگان شهرستان خواف نیز
گفت :توسعه زیرساختهای مجتمع معادن سنگ
آهن سنگان خواف مورد توجه خاص دولت قرار دارد
و از آن حمایت میشود.

کرباسیان افــزود :شرکت زیرساخت ایمیدرو از
افزایش ظرفیت راهآهن و ساخت فرودگاه در خواف
حمایت میکند و دولت دوازدهم توسعه بخشهای
مختلف مانند طــر ح هــای صنعتی و معدنی و
سرمایهگذاری در این بخش را وظیفه خود میداند.
وی مشارکت در  50درصــد تأمین هزینه اعتبار
ساخت جــاده خواف-سالمی را از مصادیق این
موضوع ذکر و بیان کرد :اجرای طرحهای مجتمع
سنگ آهن سنگان خواف نقش مهمی در توسعه
اشتغال داشته و نویدبخش آینده خوبی در توسعه و

رونق اقتصادی منطقه و کشور است.
وی تأمین آب ،توسعه حملونقل و همچنین فرودگاه
را ذکر کرد و گفت :انتقال پساب شهری مشهد به این
ناحیه،کمک بزرگی به تأمین آب منطقه خواهد کرد.
کرباسیان دربــاره تعیین حاملهای انرژی اظهار
کــرد :مذاکراتی را با وزارت نیرو آغــاز کرده ایم
و پیشنهادهایی نیز به دولــت ارایــه شــده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت :اشتغال زایی
کارخانه ها و پروژه های سنگان تا شش هزار نفر
خواهد بود.

معادن فاقد توجیه اقتصادی

همچنین استاندار خراسان رضوی نیز در نشست
کارگروه ستاد معادن خراسان رضوی که با حضور
معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت برگزار شد گفت:
به متقاضیان معادن فاقد توجیه اقتصادی مجوز
برای فعالیتهای معدنی داده نمیشود .علیرضا
رشیدیان افزود :معادن تعطیل شده استان باید مورد
بررسی قرار گیرند تا معادنی که قابلیت برگشت به کار
دارند ،دوباره فعال شوند.
وی اظهار کرد :برای واحدهای معدنی مشکلدار
و در معرض تعطیلی نیز باید کلینیک تخصصی
معادن شامل گروهی از افراد متخصص مانند آنچه
برای بخش صنعت استان راه انــدازی شد ،ایجاد
شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات:

تبعیضها فساد را افزایش میدهد

تعاون روستایی به دنبال سود نیست

مسعود سلطانی -طبق آمارهای رسمی سازمان
بینالمللی شفافیت ،کشور ایران در میان  180کشور
جهان ،از حیث شفافیت مالی و اداری در رتبه 130
قرار دارد .این در حالی است که مسئله شفافیت مالی
و اداری یکی از بندهای اصلی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و شعار مشترک تمام مسئوالن نظام است.
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
در برنامه «اتــاق شیشه ای» به بررسی نسبت میان
شفافیت مالی و فساد اقتصادی در ایران پراخت .در
این برنامه ،غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،و مرتضی مبلغ ،معاون
سیاسی وزیــر کشور در دولــت اصالحات ،به بحث و
تبادل نظر با دانشجویان پرداختند.

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی
خراسان رضــوی نیز با رد هرگونه داللــی از
سوی این سازمان در طرح خرید توافقی
زعفران به خبرنگار شهرآرا گفت :خرید
زعفران در بهمنماه به اتمام رسیده است.
در این طرح ،قیمت عرضه زعفران براساس
قیمت کارشناسی شده است .این قیمت
به قیمت واقعی زعفران نزدیکتر است ولی
ممکن اســت عــدهای از ایــن اتفاق راضی
نباشند.
حمیدرضا قائمی با تأ کید بر اینکه همه
می توانند زعفران را از طریق بورس بخرند
و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد
افزود :قیمت عرضه زعفران در بورس از پنج
میلیون و  800هزار تومان تا شش میلیون و
 40هزار تومان برای هر کیلوگرم متفاوت
است.
وی اظهار کرد :سازمان تعاون روستایی یک
دستگاه دولتی است و در این موضوع دنبال
سود نیست .این سازمان زعفران را به قیمت
پنج میلیون و  400هــزار تومان از کشاورز
خریده است و به قیمت شش میلیون و 40
هــزار تومان عرضه می کند .تفاوت قیمت
خرید و عرضه  400تا  500هزار تومان است،
نه یک میلیون تومان .هدف این سازمان
تثبیت بازار است که تا حدودی نیز موفق شده
است قیمت زعفران را نگه دارد.

راهاندازی سامانه شناسایی خانههای خالی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان
دستگاه متولی طراحی سامانه شناسایی خانههای
خالی در گفتوگو با مهر از زمانبر بودن اجرای این
فرایند خبر داد.
حمیدرضا عظیمیان درباره آخرین وضعیت راهاندازی
این سامانه گفت :این سامانه در حال طراحی و آماده
شدن برای راهانــدازی است .در حال کار کردن روی
زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی امالک
هستیم .سپس شرکتی که قرار است برنامهنویسی آن
را انجام دهد کار را به دست میگیرد و پس از همه این
مراحل ،اطالعاتی را که از دستگاهها و منابع مختلف
درباره امالک و مستغالت جمعآوری کردهایم یا بعدا
جمعآوری میکنیم در سامانه ثبت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا اخــذ مالیات از
خانههای خالی بهزودی کلید خواهد خورد اظهار کرد:
دریافت مالیات به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد
و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.
عظیمیان تأکید کرد :ممکن است وزارت اقتصاد بابت
خانههای خالی از مالکان آنها با استفاده از اطالعاتی
که خودشان دارند مالیات بگیرد ولی اگر بخواهند بر
اساس اطالعات سامانه ملی امالک از خانههای خالی
مالیات بگیرند ،این سامانه فعال کار دارد.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

موسوی زاده -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از موزه علوم زمین
مشهد بازدید کرد.
مهدی کرباسیان در جریان ایــن بازدید گفت:
توسعه این مــوزه ضمن اینکه بسترهای افزایش
آگاهی علمی در بین دانشجویان و محققان را فراهم
میکند ،میتواند به افزایش جذب توریسم نیز کمک
کند .وی افزود :ایران و به خصوص خراسان رضوی
در زمینه معدن و صنایع معدنی دارای پتانسیلهای
فراوانی است؛ از اینرو وجود این موزه میتواند،
زمینههای توسعه بهرهبرداری از این منابع را فراهم
کند.همچنین وی با اشاره به سیاستهای دولت
در زمینه کاهش خام فروشی در بخش معدن گفت:
دولت از توسعه صنایع معدنی حمایت میکند.
مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه
شمال شرق نیز گفت :هدف از ایجاد این موزه
آ گاهی عموم مردم از ظرفیت های معدنی کشور
است .جعفر طاهری افزود :برای اینکه علوم زمین
را به مردم معرفی کنیم ،در حال احداث پارک موزه
هستیم تا در آن به مردم چگونگی بهره برداری و
استفاده از زمین را معرفی کنیم.
وی افزود :سه پارک ویژه شامل پارک فیزیک زمین،
پارک علوم زمین و پارک اکتشاف در حال احداث در
موزه علوم زمین مشهد هستند.

اختالل در اقتصاد

در ابتدای این برنامه که در دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی برگزار شد ،مرتضی مبلغ ضمن بیان اینکه
فساد مالی در ایران را باید به دو دوره تقسیم کنیم گفت:
فساد مالی در ایران پس از دولت نهم شکل پیشرفتهای
به خود گرفت .رشد مفاسد اقتصادی در دولت نهم و
دهم را نمیتوان با دولتهای قبل از آن مقایسه کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات افزود:
پس از سال  88فسادهای مالی و اداری در ایران شکل
تــازه ای به خود گرفت .دولــت به طور بی سابقه ای
قانون شکنی می کرد .تنها در یک سال ،دولت دهم
بیش از دو هزار و  500مرتبه قانون برنامه و بودجه را زیر
پا گذاشت.

اقتصاد ایران

قیمت کاالهای اساسی
در بازار ماه رمضان

زیرا مطمئنا خانههای خالیازسکنه شناساییشدنی
نیستند .بــراســاس قــانــون ،در صورتی که مالکان
خانههای خالی در سال اول شناسایی شوند ،از سال
دوم خالی بودن ،مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات
بر اجاره خواهند شد .نرخ این مالیات  15درصد ،و پایه
آن یکسوم اجاره واقعی آپارتمان در شهرهاست.

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

ظــریــفــیــان -نــایــبرئــیــس شــــواری ملی
زعفران با اشــاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز
و تعهدات ارزی صادرکنندگان بــر بــازار
زعــفــران گفت :در شــرایــط کنونی ،هیچ
صــادرکــنــنــدهای از کــارت بــازرگــانــی خود
استفاده نمی کند زیرا به ازای مابهالتفاوت
نرخ ارز چهارهزارودویستتومانی و قیمت آن
در بازار آزاد ،ضرر میکند .این موضوع بر بازار
زعفران تأثیر منفی گذاشته است و تا پایان
اردیبهشت موجب کاهش بیشتر صادرات
این محصول مهم میشود.
به گــزارش شهرآرا ،غالمرضا میری افزود:
زعفران در دنیا مشتری دارد و به هر حال،
این محصول به دست مشتری خواهد رسید.
ما فقط زمینه قاچاق این کاالی صادراتی را
فراهم کردهایم .از تبعات این اتفاق این است
که بازارهای هدف صادراتی خود را که سالها
برای به دست آوردن آنها زحمت کشیدهایم
بهکشورهایرقیبواگذارمیکنیم.ازسویی،
کشور رقیب وقتی این بازار را به دست بیاورد،
روزبهروز بیشتر تشویق میشود که تولیدات
خود را افزایش دهد .به این ترتیب ،دانسته یا
ندانسته رقیبمان را تقویت میکنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تأکید
کــرد :وقتی بــازار آمــاده را در اختیار رقیب
قرار می دهیم ،به او می فهمانیم که چنین
بــازاری وجود دارد .در نتیجه ،به هر نحوی
تــالش می کند پیاز زعــفــران را به صورت
قاچاق از ایــران بیرون ببرد و تولید خود را
افزایش دهد.
میری با اشــاره به خرید  70تن زعفران از
سوی سازمان تعاون روستایی و انبار آنها
افزود :هدف از طرح توافقی خرید زعفران،
تثبیت و تنظیم بازار بود ولی متأسفانه این
اتفاق نیفتاد .فقط زعــفــران را خریدند و
آن را نگه داشتند تا گران تر بفروشند .این
موضوع باعث شده است بازارهای صادراتی
خود را از دست بدهیم و دنیا به ما به عنوان
تأمینکننده اعتماد نکند.
وی با انتقاد از اینکه در این طرح هیچکس به
غیر از سازمان تعاون روستایی سود نمیبرد
افــزود :حتی اگر این سود به جیب کشاورز
می رفت ،ما حرفی نداشتیم ولی متأسفانه
این سود به جیب سازمان تعاون روستایی
میرود .چه دلیلی دارد که یک سازمان دولتی
به جای حمایت از صادرکننده ،خودش به
دالل بــازار تبدیل شود و صادرکننده را در
تنگنایی قرار دهد که نه راه پس داشته باشد
و نه راه پیش؟
وی با اشاره به اینکه برکناری رئیس سازمان
تعاون روستایی نـــوش داروی بعد از مرگ
سهراب است گفت :اگر تعاون روستایی
زعفران را به موقع در اختیار صادرکنندگان
قــرار مــی داد ،می توانستیم به پشتوانه آن
بازاریابی و مشتریان جدید را جذب کنیم
اما اکنون به علت تعهداتی که دادهایم ،باید
زعفران را یک میلیون تومان در هر کیلوگرم
گرانتر بخریم.
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وی ضمن بیان اینکه یکی از عوامل مؤثر بر گسترش
فساد تبعیضهایی است که در مواجهه با فساد وجود
دارد افــزود :برخی افــراد متخلف ظرف کمتر از یک
هفته فرایند دادرسیشان تمام میشود اما برای فردی
از جناح دیگر ،همین فرایند دادرســی سالها زمان
میبرد .بعضیها در دستگاه حاکمیت نگاه خودی و
غیرخودی دارند.
مبلغ در ادامه با اشاره به مسائلی که باعث به وجود
آمدن فساد در نظام اداری کشور میشود گفت :ورود
برخی دستگاهها به اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی
است که به فساد منجر میشود.

این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به مفاسد ناشی
از ورود دستگاههای امنیتی به مسائل اقتصادی در
دولــت سازندگی ،گفت :در دولــت اصالحات ،این
مسئله کنترل شد اما در دولت های نهم و دهم ،بار
دیگر این دستگاهها به شکل جدی وارد حوزه مسائل
اقتصادی شدند و این فرایند ادامه دارد.

انحصار اقتصادی فسادآفرین است

در ادامه این نشست ،غالمرضا مصباحیمقدم ضمن
بیان اینکه یکی از منشأهای اصلی فساد در ایران بزرگ
بودن دولت است گفت :این بزرگی ناکارآمدی و فساد

را پدید میآورد .دولت وظیفه سیاستگذاری ،نظارت
و حمایت را بر عهده دارد و نباید تصدیگری را بر عهده
بگیرد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:
یکی دیگر از مــواردی که به ایجاد فساد مالی منجر
میشود ،اختیارات انحصاری در اقتصاد است .اکنون
 90درصد ارز کشور در اختیار دولت است .این انحصار
فساد به وجود میآورد .نرخ ارز در اختیار دولت است و
از این راه درآمد کسب میکند.
وی ضمن بیان اینکه منشأهای فساد برای ما روشن
است و باید جلو آن را بگیریم افــزود :پیشگیری از
فساد مالی هزینه بسیار کمی دارد .راهکارهای
پیشگیری نیز مشخص اســت .بــه عــنــوان مثال،
اگر همه فعالیت های مالی و اداری و مراجعات به
دستگاه های اجــرایــی و حتی قضایی بــه صــورت
الــکــتــرونــیــک انــجــام شـــود ،از فــســاد جلوگیری
خواهد شد.
حجتاالسالم مصباحیمقدم افزود :راه حل مبارزه با
فساد ،سخنرانی و تشکیل ستاد و کنفرانس نیست .راه
حل مبارزه با فساد عملیاتی کردن سیاستهای اتاق
شیشهای است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره نقش دولت
در مسئله افزایش نرخ ارز ،مدعی شد دولت تزریق ارز
به بازار را به صورت ناگهانی کاهش داد و دراینباره
گفت :تا قبل از افزایش نرخ ارز ،دولت به صورت روزانه
 100میلیون دالر ارز به بازار تزریق میکرد اما به صورت
ناگهانی ،این مبلغ به 10میلیون دالر در روز کاهش
پیدا کرد .لذا منشأ افزایش نرخ ارز ،دولت بوده است.

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا برای
خرید کاالهای اساسی افزایش مییابد و بازار
این محصوالت با رفت و آمد بیشتری روبهرو
میشود .این در حالی است که قیمت برخی
از این محصوالت بهویژه محصوالت پروتئینی
با وجود فراوانی در عرضه افزایش یافته است.

بازار گوشت و مرغ

بر اســاس گــزارش میدانی ایسنا ،قیمت
گوشت مرغ در سال جاری با افزایش مواجه
شد و از کیلویی هفت هــزار و  200تومان
گذشت .همین وضعیت برای گوشت قرمز نیز
وجود داشت و قیمت اقالم مختلف گوشت
قرمز با نوساناتی در جهت افزایش همراه شد.
در بازار گوشت قرمز ،ران و سردست گوسفند
به کیلویی  54هزار تومان رسیده است.

بازار حبوبات

در میان انــواع مختلف حبوبات ،به گفته
فروشندگان ،تقاضا برای لوبیا ،عدس و لپه
به طور معمول بیشتر است .لوبیا چشمبلبلی
کیلویی شش هزار و  900تومان ،لوبیا چیتی
کیلویی هفت هزار و  200تومان ،لوبیا سفید
کیلویی پنج هزار و  ۶00تومان و لوبیا قرمز
کیلویی پنج هــزار و  500تومان در سطح
شهر عرضه مــی شــود .عــدس بسته بندی
نهصدگرمی نیز هفت هزار تومان و عدس
ریــز بسته بندی نهصدگرمی  5۶0تومان
فروخته میشود .همچنین نخود بستهبندی
نهصدگرمی کیلویی چهار هزار و  800تومان
قیمت دارد .لیمو عمانی که گرانترین نوع
حبوبات به شمار مــیرود ،به طور متوسط،
کیلویی  2۶هزار تومان در سطح شهر فروخته
میشود .همچنین لپه باقاالی زرد کیلویی
چهار هزار و  200تومان و لپه باقاالی سبز 1۶
هزار تومان عرضه میشود.

بازار برنج ایرانی و خارجی

برنج ایرانی درجه یک که به طور معمول در
مقایسه با برنج خارجی تقاضای بیشتری
بــرای آن اســت در عمده فروشی ها بین
هفت هزار تا  14هزار تومان قیمت دارد و در
خرده فروشی ها و مغازه های سطح شهر
کیلویی بین  15هزار تا  18هزار تومان عرضه
می شود .به عنوان نمونه ،در میان انواع
برنجهای ایرانی ،هر کیلوگرم برنج طارم درجه
یک در مغازههای سطح شهر به طور متوسط
 13هزار و  500تومان قیمت دارد .قیمت
این نوع برنج در برخی از خردهفروشیها به
بیش از این رقم نیز میرسد .این در حالی
است که هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در
بازار و مراکز عمده بین هفت هزار تا هشت
هزار تومان عرضه میشود .در میان برنجهای
خارجی نیز که عرضه و مصرف آنها در بازار
کمتر است ،برنج هندی درجه یک کیلویی
چهار هزار و  800تا پنج هزار و  500تومان
قیمت دارد .همچنین هر کیلوگرم برنج
پاکستانی درجــه یک در مغازه های سطح
شهر به طور متوسط چهار هزار تومان عرضه
میشود.

بازار روغن

روغن مایع معمولی هشتصدوپنجاه گرمی
پــنــج هـــــزار تــــومــــان ،روغـــــن مــایــع
هشتصدوپنجاه گرمی چهار هــزار و 800
تومان و روغن جامد پنجکیلوگرمی  20هزار
تومان است .همچنین در میان برخی دیگر از
روغنها که مشتری کمتری دارد روغن هسته
انگور است که نیملیتری آن  22هزار تومان،
روغن کنجد نیملیتری  18هزار تومان و روغن
زیتون نیم لیتری  1۶هــزار تومان فروخته
میشود.

بازار چای ،قند و شکر

هر کیلوگرم چــای ایــرانــی درجــه یک بین
 10تا  15هزار تومان و چای ایرانی درجه
دو بین پنج هزار تا هشت هزار تومان عرضه
میشود .همچنین چای خارجی که به گفته
فروشندگان مشتریان بیشتری دارد بین
 20تا  35هزار تومان قیمت دارد .مشاهدات
از بــازار نشان می دهد در میان چای های
خارجی چای هندی بیشترین سهم را به خود
اختصاص داده است .همچنین هر کیلوگرم
قند خردشده در بازار سه هزار و  700تومان و
هر کیلوگرم شکر سه هزار و  500تومان عرضه
می شود .قند شکسته بسته بندی سه کیلو
 15هزار تومان و شکر بستهبندی سه کیلویی
 11تومان قیمت دارد.

