ﺛﺒـﺎت ﻗﯿﻤـﺖ اﻧـﻮاع ﻣﯿـﻮه و ﺻـﯿﻔﯽ
در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
ﺗﻬﺮان از  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۹۸ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻣﯿﻮه و
ﺻﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ
اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﯿﺎز زرد و ﺷﯿﺮی
ﺑﯿﻦ  ۶۰۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮ ﺑﯿﻦ  ۳۵۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ
 ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﻦ  ۳۵۰۰ﺗﺎ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﻮﯾﺞ ﺑﯿﻦ
 ۳۵۰۰ﺗﺎ  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻫﻮ ﺑﯿﻦ ۲ﺗﺎ ۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻗﻠﻤﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﺳﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﻧﺮخ اﻧﻮاع

ﻣﯿﻮه در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﺎر ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ ۱۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،آﻧﺎﻧﺎس ﮐﺎرﺗﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۲۰ﺗﺎ  ۱۷۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ
 ۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎﻣﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ  ۴۵۰۰ﺗﺎ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺟﻨﻮب ﺑﯿﻦ  ۵۰۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﻦ ۵۰۰۰
ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل
رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ زرد ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ ۱۱
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰاﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﯿﻮی ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ
 ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮپ ﻓﺮوت ﺗﻮﺳﺮخ ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ ۳۰۰۰
ﺗﺎ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺗﺨﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻮز ﺑﯿﻦ  ۱۰ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ ۱۱
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻠﻮن ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﯿﻦ
 ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺰی ﺟﻮر ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰۰و ﺳﺒﺰی
ﺧﻮردن ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و اﻧﻮاع ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای و ﺳﺒﺰ رﯾﺰ
ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺰود :ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﯿﻮه را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۳۵درﺻﺪ ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ۸۰درﺻﺪ اﻋﻀﺎ ﺳﻮدی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵ﺗﺎ
 ۲۰درﺻﺪ روی ﻣﯿﻮه و ﺻﯿﻔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺎدرات ﭘﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺮاق ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ،ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎز را از  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﯿﺎز ﻫﺸﺖ ﺗﺎ
 ۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن
را ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻮه و
ﺻﯿﻔﯽ در ﮐﺸﻮر ،از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﺑﺠﺰ
ﻧﺎرﮔﯿﻞ ،آﻧﺎﻧﺎس ،اﻧﺒﻪ و ﻣﻮز را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

