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آمارهای رسمی صنعتی و معدنی:
تولید جان گرفت

عرضه  20هزار تن گوشت
در بازار شب عید

خوشبینی
درمیانصنعتگران

 ...داستان تیتر

راسته آجیل فروشها

آجیل با ایرانیهاآشتی میکند؟
خبرنگار

آدرس در تهــران ،ســر راســت اســت ،فقــط باید
 8دقیقــه پیــادهروی کنید .میخواهــم از خیابان
و کاروانســرایی برای شــما بگویم کــه در آن انواع
آجیلهــا را میتــوان خریــد .وقتــی وارد خیابــان

صاحــب جمع شــدید و از مولــوی عبــور کردید،
سمت راستتان کوچهای است به اسم حاتمی؛
وقتــی از آن رد میشــوید در همــان ســمت وارد
داالنی میشــوید که بــازار آجیل فروشهاســت.
کمی همین مســیر را ادامه دهید ،به کاروانسرای
خانات میرســید .آنگونه که در ویکی پدیا آمده،

کاروانســرای خانــات در شــمال میدان شــوش و
جنوب چهارراه مولوی میدان امین الســلطان به
مســاحت حدود  10هــزار متر مربــع و  ۵۴حجره
کوچک با دری به ارتفاع پنج متر از چوب روسی و
 ۴۰گل میخ ساخته شد ه که معماری آن به شیوه
آجر کاری است.

واکاوی اصول سازمان تجارت جهانی از منظر توافق جدید پکن  -واشنگتن

قیمت قلم به قلم کاال
به روایت مرکز آمار ایران
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گروه اقتصادی

حقوق کارمندان از امروز بیتبعیض شد
یادداشت

گروه اقتصادی

از اول اســفند مــاه جــاری (امــروز) تبعیــض میان
حقــوق کارمنــدان دولــت از بیــن رفت .براســاس
مصوبهای که رئیس ســازمان برنامــه و بودجه روز
گذشــته ابــاغ کــرد ،امتیــازات فصل دهــم قانون
خدمات کشــوری دســتگاههایی که از این امتیازات
اســتفاده نکردهانــد  50درصــد افزایــش مییابــد
و بدیــن ترتیــب اختــاف حقوقی کــه از این محل
میان کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد شده بود،
برطرف میشود .بهگزارش سازمان برنامه و بودجه
کشــور ،در بخشــنامه ابالغی محمدباقــر نوبخت،
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور آمده است:
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای
اجرایــی از افزایــش امتیــازات فصــل دهــم قانون
مدیریــت خدمــات کشــوری تــا  50درصــد پس از
تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد،
منوط به وجود اعتبار در بودجههای سنواتی است
و طی ســالهای گذشــته تعــدادی از دســتگاههای
اجرایی طبق مقــررات و ضوابط قانونی از افزایش
امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از
دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شماره تاریخ
 21اســفند  1395هیأت وزیران و مصوبه  20اسفند
 1397شــورای حقوق و دســتمزد مبنی بر افزایش
تا  50درصدی امتیازات فصل دهم ،بهدلیل عدم
وجــود اعتبارات مصوب نتوانســتند بــرای کارکنان
خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر
بــه نابرابــری و اختــاف در پرداختهــای نیــروی
انسانی شده است ،بنابراین با توجه به تأکید رئیس
جمهــوری برای رفع تبعیــض و رعایت عدالت در
پرداختها و در راســتای اجرای تبصره  3ماده 29
و ماده  30قانون برنامه پنجســاله ششــم توســعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران و اعالم دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال
افزایش امتیازات ،مبنی بر امکان اجرای مصوبات
مذکور از محــل اعتبارات مصوب ،بــه موجب این
بخشــنامه دســتگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از
مصوبــات فوقالذکــر و دیگر افزایشهای مشــابه
در امتیازات برخوردار نشــدهاند میتوانند از تاریخ
 1398/12/1نســبت بــه افزایش تا پنجــاه درصدی
امتیــازات فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمات
کشــوری طبــق مفــاد منــدرج در مصوبــات مذکور
بــرای کارکنــان خود اقــدام کنند .در این بخشــنامه
تأکید شــده اســت :اجرای این بخشــنامه منوط به
عــدم ایجــاد هرگونه بــار مالی مــازاد بــر اعتبارات
مصــوب و تخصیص داده شــده اســت .بر اســاس
بخــش دیگــری از این بخشــنامه حقــوق و مزایای
کارکنــان قــرارداد انجــام کار معیــن (مشــخص)
موضــوع بنــد «ب» مــاده  28قانون برنامه ششــم
توسعه ،معادل  80درصد حقوق و مزایای کارکنان
پیمانی همتراز در این دستگاهها تعیین میشود و

نحوه اعمال این افزایش براســاس دستورالعملی
خواهد بود که با پیشــنهاد مشترک سازمان برنامه
و بودجه کشــور و سازمان اداری و استخدامی کشور
اعالم خواهد شد .همچنین در ابالغ نوبخت آمده
اســت :منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشــنامه
در ســال  1399از محل اعتبارات هزینهای مصوب
دســتگاههای اجرایــی ،با تأکید بــر صرفهجویی در
هزینههــا و درآمدهــای حاصــل از فــروش اموال و
داراییهــای منقــول و غیرمنقول مــازاد ،با رعایت
قوانیــن و مقررات مربوطه و همچنین ســایر موارد
پیشــنهادی دســتگاههای اجرایی با تأیید ســازمان
برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.

دستور رئیس جمهوری درباره
افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری از دســتور
رئیــس جمهــوری به رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه کشــور برای برخــوردار شــدن کارمندان
دولــت از صرفهجویــی دســتگاههای ذیربــط
در حقوقشــان خبــر داد .بــه گــزارش ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور ،محمــود واعظــی کــه
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت در جمــع
خبرنگاران ســخن میگفت ،با اعــام این خبر
افــزود :روز گذشــته رئیس جمهوری دســتوری
را بــه دکتــر محمدباقر نوبخت داد تا آن دســته
از کارمندانــی کــه نتوانســتهاند افزایشــی در
حقوقشــان داشته باشند ،براســاس آن چیزی
کــه برخــی از دســتگاهها از محــل صرفهجویی
خودشــان اســتفاده کردهانــد ،افزایــش حقــوق
داشته باشــند .وی افزود :باید مقدماتی فراهم
شــود تا ایــن دســته از کارمندان دولــت از محل
صرفهجویی دســتگاهها افزایش حقوق داشته
باشــند .رئیــس دفتر رئیس جمهــوری تصریح
کرد کــه محمدباقر نوبخــت قول داد در اســرع
وقت ایــن کار را انجــام دهد .اگر ایــن اتفاق رخ
دهد که امیدوار هســتم بیفتــد ،تحول خوبی در
حقوق بخش قابل توجهــی از کارمندان دولت
رخ خواهد داد.
ëëازبینرفتنتبعیضها
در طــول ســالهای اخیــر برخــی از دســتگاههای
اجرایــی براســاس درخواســت از ســازمان امــور
اســتخدامی کشــور خواســتار اســتفاده از امتیــازات
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری شده
بودنــد که این امتیازات برای برخــی از آنها اعمال
شــده بود .برهمین اســاس فاصلهای میان برخی
از کارکنان دســتگاههای دولتــی در حقوق دریافتی
ایجاد شــده بود .اما با ابالغیه روز گذشــته و دستور
رئیــس جمهــوری تمــام تبعیضهای موجــود در
امتیازات شغلی از بین رفت.

دولت

ســبک و شــیرین امریــکا و باالخــره اختــال در
جریــان عادی نفــت چین دیگر مانــع پایبندی
پکن به تعهداتش در برابر واشنگتن است.
ایــن توافق درواقع یــک آتشبس ()Truce
اســت؛ نــه پیمــان آزاد تجــاری (Free Trade
 .)Dealباآنکه واکنش بازارها به متوقف شــدن
رونــد افزایــش تنشهــای تجــاری مثبــت بود،
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تعرفههایــی کــه
تاکنون اعمالشده باقی خواهند ماند .دوسوم
کاالهــای صادراتــی چین بــه امریــکا همچنان
مشــمول تعرفــه اســت و تعرفههــا نســبت به
زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید  ۶برابر شده
اســت .اکثــر کاالهای مشــمول تعرفــه کاالهای
واســطهای هســتند که تولیدکنندگان امریکایی
برای تولید محصول به آنها نیاز دارند .از پیش
تعرفههــا دهها میلیارد دالر زیان به شــرکتها
و مصرفکننــدگان امریکایی وارد کرده اســت.
چین نیز تعرفههای خود بر کاالهای صادراتی
امریکا (همانند نفت و گاز) را کاهش نمیدهد.
توافــق امضا شــده شــامل مســائل مهم که
ســبب شــروع جنــگ تجــاری شــد ،نمیشــود.
امریــکا جنــگ تعرفهای با چین را با اســتناد به
رفتار دولت چین یعنی استفاده از مدل اقتصاد
دولتــی ( )State-led Economic Modelآغــاز
کرد .چین متهم شده بود به شرکتهای دولتی
و کارخانههــا یارانــه پرداخــت و بــه جاسوســی
ســایبری اقــدام میکنــد .توافــق امضاشــده به
هیچیک از این موارد اشاره ندارد .از سوی دیگر
در این توافق به موضوع دســت بردن چین در
نرخ برابری ( )Currency Manipulationیوآن
در برابــر دالر برای کســب مزیت رقابتی اشــاره
نشده است.
ســازوکار تضمیــن اجــرای توافــق حاصــل
شــده (The Agreement’s Enforcement
 )Mechanismکامــاً دوطرفــه ()Bilateral
اســت .هرگونه اختالفنظر دربــاره پایبندی به
مفاد توافقنامه ،از طریق مشــاوره متخصصان
تجــاری دو کشــور موردبررســی قــرار میگیــرد
و اگــر آنهــا نتواننــد بــر اختالفنظر غلبــه کنند
موضــوع از ســوی نماینــده تجــاری امریــکا و
معــاون نخســتوزیر چیــن بررســی خواهــد
شــد .اگر آنهــا هم به نتیجــه نرســند طرفی که
زیاندیــده میتواند آنطور کــه صالح میداند
اقدامــات تالفیجویانــه انجــام دهــد و طــرف
دیگــر نمیتوانــد هیــچ اقدامــی انجــام دهــد.
اگر طــرف دیگر اقــدام تالفیجویانــه را تحمل
نکنــد تنهــا یــک گزینــه وجــود دارد :خــروج از
توافق .مشــخص اســت کــه این ســازوکار نقاط
مبهــم متعددی دارد و دربــاره کارایی آن هیچ
اطمینانی وجود ندارد.
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این کاروانســرا که در زمان ناصرالدین شاه قاجار
ساخته شــده است ،در سال  57بخشــی از آن در
آتش ســوخت و مجدداً ســال  88فعال شــد .در
کاروانســرای خانات کــه بازارچه حاج ســید علی
و بازارچــه حــاج ســید جعفــر در آن وجــود دارد،
تعــداد زیادی حجره هســت کــه افراد زیــادی در

آن مستقر هســتند ،کار اصلی آنها فروش آجیل
بهصورت عمده اســت .در راهرو ایــن بازارچهها
چرخیهایی در حال تردد هستند تا بار حجرهها
را به وانت بارهایی که در حیاط کاروانسرا مستقر
شدند،برسانند.

از لوبیاچیتی تا شیرگاو

گزارش

ëëمقدمه
ساختار برخاسته از
نظام ســرمایهداری
با انحصــاری کردن
فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت دســتاوردهای خود
و گاز
و اســتفاده ابزاری از
آنها جهت تحمیل
شرایطومناسباتمطلوبخودباهدفانباشت
سرمایه ،جوامع و حوزههای تمدنی دیگر را دچار
وضعیت توســعهنیافتگی و وابســتگی میکند
(.)Beggar-thy-neighbor Policy
چنیــن شــرایطی بــرای چین پــس از جنگ
تریــاک اول و بــر اســاس معاهــده نانجینــگ
( )Treaty of Nanjingدر ســال  1842آغاز شــد.
بر اساس این معاهده چین مجبور شد عالوه بر
واگذاری بندر هنگکنگ ،پنج بندر دیگر خود را
روی کشــتیهای بریتانیایی باز بگــذارد ،به اتباع
بریتانیا حق کاپیتوالسیون اعطاء کند و عوارض
گمرکی واردات و صادرات را به  5درصد محدود
سازد.
 ëëامضای معاهده نانجینگ
توضیح اینکه رهبران چین چطور توانستند
از این شــرایط دشوارشــان در تاریخ با موفقیت
گــذر کنند کار آســانی نیســت .هم دوراندیشــی
در کار بــود و هــم شــانس ،هــم مهــارت و هــم
تصمیمــات خشــونتبار؛ اما شــاید مهمترین
مؤلفــه ،ترس بود .یــک حس بحــران در میان
جانشــینان مائو کــه هیچوقت از آنها دور نشــد
و بعــد از کشــتار میدان تیانآنمن و فروپاشــی
اتحــاد جماهیــر شــوروی ،حتی شــدیدتر شــد.
کمونیســتهای چیــن روی سرنوشــت رفقای
قدیمی هممسلکشان در مسکو وارد مطالعات
دقیقی شــدند و میخواستند از اشتباهات آنها
درس بگیرنــد .دو درســی کــه آنهــا گرفتند این
بــود که حزب برای بقا باید اصــاح ()Reform
را بپذیــرد؛ امــا ایــن اصــاح نبایــد شــامل
دموکراسیسازی ( )Democratizationشود.
در چهار دهه گذشــته رشــد اقتصادی چین
 ۱۰برابر سریعتر از امریکا بوده است و هنوز هم
دو برابر ســریعتر است .امریکا خودش چین را
به سازمان تجارت جهانی آورد ،به بزرگترین
مشــتری چین تبدیل شــد و حــاال این کشــور را
دزد بزرگ فناوری میخواند .یکی از مســئوالن
امریکایــی ایــن اتفــاق را «بزرگتریــن انتقــال
ثــروت در کل تاریــخ» مینامــد .اقتصاددانها
میگویند درنتیجه این اتفاق ،در ایاالتمتحده
امریــکا حداقــل دو میلیــون شــغل از بین رفته
اســت که بســیاری از آنهــا در ایالتهایــی بوده
کــه درنهایــت تصمیــم گرفتنــد در انتخابــات
ریاســت جمهــوری بــه دونالــد ترامــپ رأی
بدهنــد .اکنــون امریــکا یــک رئیــس جمهوری

خبر خوب برای صنعتگران

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد :بر اساس مصوبه
شورای پول و اعتبار ،بانکها بدهی تولیدکنندگان را
برای یکبار و با تنفس  ۶ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله
امهال میکنند .عبدالناصر همتی روز چهارشنبه با انتشار
یادداشتی با عنوان «خبر خوب برای تولیدکنندگان» در
صفحهاینستاگرامنوشت:مشکلتولیدکنندگانیکهتمامیا
بخشی از بدهی آنها معوق شده است ،در جلسه دیروز
شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

با دستور مهم رئیس جمهوری در دستگاههای اجرایی

تهدید اصل عدم تبعیض در نظام چندجانبه تجارت جهانی
ت مدیریتشــده و
دارد کــه خواســتار تجــار 
حمایتگرایی ( )Protectionistاست .داووس
نوعاً جایی بــرای صحبت راجع به نحوه تعهد
بــه بازکــردن اقتصادهــا و جوامــع (Opening
 )up Economies and Societiesبــوده ولــی
در داووس  2020ترامــپ از تمامــی ملتهــا
دعوت کرد که بیشــتر و بیشــتر خود را با نســخه
او از جهانیشــدن ُزدایــی ()De-globalizing
تطبیق دهند .جالب آن اســت که اگر به جهان
نــگاه کنیــد ترامــپ و ترامپیســم ،عادیســازی
( )Normalizedهم شده است.
 .1توافق تجاری چین و امریکا
فــاز نخســت توافــق تجــاری چیــن و امریکا
(Phase One Trade Agreement between
 )the United States and Chinaاخیراً منعقد
گردیــد .ایــن توافق در این فاز صرفــاً به کاهش
کســری تجــاری امریــکا مربــوط اســت .چیــن
متعهد شــده میزان خریــد کاال و خدمات خود
از امریــکا را نســبت بــه ســال  ۲۰۱۷یعنــی قبل
از آغــاز جنــگ تجــاری  ۲۰۰میلیــارد دالر بــاال
ببرد و این کار طی دو ســال انجام خواهد شــد.
ترامپ در این توافق سعی کرده کسری تجاری
( )Trade Deficitامریــکا با چین را که در ســال
 ۲۰۱۸به  ۳۸۰میلیارد دالر رسیده بود را کاهش
دهد .اگر تمام این خریدها از سوی چین انجام
شــود ،تحقق محتوای توافق برای کشــاورزان و
تولیدکننــدگان امریکایی مفید اســت؛ البته اگر
آنها بــرای تأمین ســفارشهای جدید چین بر
تولیــد بیفزاینــد؛ نه آنکــه از صادرات بــه دیگر
کشــورها بکاهنــد؛ اما مشــکالتی در ایــن زمینه
وجــود دارد )1( :چیــن از تعرفههایــی کــه بــر
کاالهــای صادراتی امریکا اعمال کرده نکاســته
اســت .بســیاری از کاالهایــی کــه در فهرســت
خریدهــای جدیــد قــرار دارنــد جــزو کاالهــای
مشــمول تعرفه هستند و این یک مشکل برای
صادرکنندگان امریکایی است .افزایش فروش
بیش از  ۵۰میلیارد دالر نفت ،گاز و زغالسنگ
بــه چیــن بــا وجــود تعرفههــا« ،مأموریــت
غیرممکــن» ( )Impossible Missionدانســته
شده است .چین بر خرید نفت از امریکا تعرفه
 ۵درصــدی و بــر واردات گاز و زغالســنگ این
کشــور تعرفــه  ۲۵درصــدی وضع کرده اســت.
( )2اعــداد و ارقام مربوط بــه خریدهای جدید
چیــن از امریکا بســیار بلنــد پروازانــه (Hugely
 )Ambitiousهســتند .برای مثــال ،چین طبق
این توافق باید ســال  ۲۰۲۱دو برابر ســال ۲۰۱۷
محصوالت کشــاورزی از امریکا بخرد و این نوع
افزایشها در دیگر کاالها هم مشاهده میشود.
در مورد نفت ،گاز و زغالسنگ عالوه بر مشکل
تعرفــه ،عواملــی چون مشــکالت لجســتیکی،
عــدم تناســب پاالیشــگاههای چینــی بــا نفــت

فردا یکی دیگر از روزهای سرنوشــت ساز کشور است.
در روز دوم اســفند مــاه مــردم در تمــام حوزههــای
انتخابیــه بــه کاندیداهــای یازدهمیــن دوره مجلس
شورای اسالمی رأی میدهند.
این درحالی است که اقتصاد ایران در شرایط ویژهای قرار دارد؛ شدیدترین
تحریمهــای اقتصادی علیه ایران اعمال شــده اســت و برهمین اســاس
اقتصــاد ایــران برای کاهــش آثار منفــی محدودیتهای تحریــم نیازمند
برنام ه ویژهای است که میتوان با همراهی دولت و مجلس تدوین و اجرا
شود .واقعیت این است که نقش مشارکت مردم و بویژه انتخاب و حضور
افراد کارآزموده و نخبه که سابقه اقتصادی داشته باشند در سمت و سوی
تصمیمات مجلس شورای اسالمی مؤثر است.
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خبرنگار «ایران» از قطب بازار آجیل گزارش میدهد
مرجان اسالمیفر

رأی مردم در صندوق
اقتصاد

استمهال بدهی
سال فرصت تولیدکنندگان
امیر رجبی  /ایران

قیمت آجیل آنقدر افزایش پیدا کرده است که امکان
خریــد آن برای همه اقشــار جامعــه وجود نــدارد .این
افزایش از دو سال قبل آغاز شد .اما خبرنگار ما گزارش
میکند روند رشــد قیمتها تا اندازهای متوقف شــده
اســت .به همین دلیل او بــه کاروانســرای خانات رفته
است.جاییکهقیمتهابهکفنزدیکتراست.
کاروانسرای خانات در تهران یا مرکز عمده فروشیهای
آجیل بعــد از تقاطع خیابان صاحب جمــع و مولوی
اســت ،خیابانیکــهبه بنکــداریومرکزفــروشانواع
کاالها معــروف اســت .در خیابــان صاحــب جمع از
حبوب گرفته تا برنج ،روغن و مواد شــوینده و ...یافت
میشــود .اما در همین خیابان که به ســختی میتوان
جای پــارک پیدا کرد ،کاروانســرای قدیمی وجــود دارد
کــه خیلیهــا بیتوجــه از آن عبــور میکننــد .وقتی از
بهارستان به سمت جنوب حرکت میکنید به تقاطع
خیابان مولوی میرســید و پس از آن خیابان صاحب
جمع شروع میشود .وقتی همین مسیر را ادامه دهید،
سمتراست(خیابانصاحبجمعیکطرفهاست)
کوچه حاتمــی را میبینید ،بعد از چنــد گام ،به داالنی
میرسید که خبری از کاروانسرا نیست اما همان داالن
را کــه به ســمت چپ بروید ،ســردر خانات مشــخص
اســت .در اینجا وارد میدانی میشــوید که تا چشم کار
میکند،آجیلفروشیهست.

در صفحات بعدی بخوانید

از تخمه جابونی
تا تخمه کدو گوشتی

کارشناسان اقتصادی از تأثیر مشارکت مردم
در انتخابات میگویند

بر اســاس گزارشــی که مرکز آمار از قیمت محصوالت کشــاورزی ارائه کرده
اســت قیمت تمام محصوالت در پاییز امســال نسبت به مدت مشابه سال
قبل روندی افزایشی دارد .بیشترین افزایش قیمت در این یک سال مربوط
بهگوشــت گوســفند اســت که رشــد آن  62.7درصد اســت .بعد از گوشــت
گوسفندی قیمت برنج با رشد  46.5درصد بیشترین رشد را نسبت به مدت
مشابه سال قبل دارد .کمترین افزایش قیمتها نیز مربوط به گروه میوهها
اســت .قیمت صیفی و ســبزیجات نیز رشــد قیمتی از  20تا  40درصد را در
طول یک سال از پاییز 97تا پاییز  98تجربه کرده است.
برنــج /در فصــل پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یــک کیلوگرم
برنج در کل کشــور  17هزار و  660تومان بوده اســت .استان چهار محال و
بختیاری با  20هزار تومان بیشترین و استان گلستان با  12هزار و  400تومان
ت فروش را داشتهاند .قیمت فروش این محصول نسبت به
کمترین قیم 
فصل مشابه سال  ٩٧به میزان 46.5درصد افزایش یافته است.
ذرت دانهای /متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانهای در کل کشور
 1600تومان بوده است .قیمت فروش این محصول در پاییز سال  ٩٨نسبت
به فصل مشابه سال  ٩٧به میزان  31.8درصد افزایش داشته است.
شــلتوک /در پاییز امسال متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در
کل کشور  6370تومان بوده است .قیمت فروش این محصول نسبت به
فصل مشابه سال  ٩٧معادل  17.3درصد افزایش داشته است.
لوبیــا قرمز /متوســط قیمت فروش یــک کیلوگرم لوبیا قرمــز  8490بوده
اســت .قیمــت فــروش این محصول نســبت به پاییز ســال قبــل معادل
21.9درصد افزایش نشان میدهد.
لوبیا چیتی /در پاییز امســال متوســط قیمــت فروش یــک کیلوگرم لوبیا
چیتی به  12هزار تومان رسید .قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز
سال  ٩٧معادل  12.9درصد افزایش داشته است.
کنجد/در همین مدت متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد 17500
تومان بوده اســت .قیمت فروش این محصول در پاییز  ١٣٩٨نســبت به
فصل مشابه سال  ٩٧معادل  15.2درصد افزایش یافته است.
زیتون /قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون  6500ریال بوده اســت .قیمت
فــروش ایــن محصول در پاییز  ١٣٩٨نســبت به فصل مشــابه ســال قبل
معادل  0.8درصد افزایش داشته است.
پنبه /در پاییز متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور
 6500تومــان بوده اســت .قیمــت فروش این محصول نســبت به فصل
مشابه سال  ٩٧معادل 15.4درصد افزایش نشان میدهد.
هندوانه/در پاییز سال  ١٣٩٨متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه
در کل کشور  1200تومان بوده است .قیمت فروش این محصول نسبت به
فصل مشابه سال  ٩٧معادل 16درصد افزایش داشته است.
خربزه /در فصل مورد بررســی قیمت فــروش یک کیلوگرم خربزه در کل
کشور  900تومان بوده است .قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨
نسبت به فصل مشابه سال  ٩٧معادل 24.4درصد کاهش داشته است.
خیار /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یــک کیلوگرم خیار در
کل کشور  2300تومان بوده است .قیمت فروش خیار نسبت به پاییز ٩٧
افزایش  22.8درصدی داشته است.
ســیبزمینی /در پاییــز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمــت فــروش یــک کیلوگــرم
سیبزمینی در کل کشور 1700تومان بوده است .قیمت فروش این محصول در
پاییز سال  ١٣٩٨نسبت به سال  ٩٧معادل 27.7درصد افزایش داشته است.
گوجهفرنگــی /در پاییــز ســال  ١٣٩٨قیمــت فــروش یــک کیلوگــرم
گوجهفرنگــی در کل کشــور  1300تومــان بوده اســت .قیمت فــروش این
محصول در پاییز ســال  ١٣٩٨نســبت به فصل مشــابه ســال  ٩٧معادل
30.8درصد کاهش یافته است.
بادمجــان /در پاییــز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمــت فــروش یــک کیلوگرم
بادمجان در کل کشور  1200تومان بوده است .قیمت فروش این محصول
نسبت به پاییز سال  ٩٧معادل  46.3درصد کاهش داشته است.
ادامه در صفحه9

