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نبضجامعه

نیمکت

صدور مجوز جذب  ۹هزار پرستار

مدی��رکل دفت��ر توانمندس��ازی و بهب��ود
س��رمایههای انسانی معاونت پرس��تاری وزارت
بهداشت گفت :امسال مجوز جذب  9هزار نیروی
پرس��تاری را داریم ،البته کارهای آن در مجلس
و س��ازمان برنامه و بودجه انجام ش��ده و منتظر
ابالغ هس��تیم و فکر میکنم ط��ی یکی دو ماه
آینده این موضوع اتفاق بیفتد .به گزارش فارس،
در پی مطرح کردن «موضوع اشتغال پرستاران
و بی��ان گالیه این اف��راد از عدم بهکارگیری آنها
در بیمارس��تانها» ،احم��د نجاتی��ان ،مدیرکل
دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایههای انسانی
بهداشت اظهار داشت:

معاونت پرستاری وزارت
در ح��ال حاضر  150هزار پرس��تار در ردههای
مختلف مشغول کار هستند و آمار بیکاری ما در
این حوزه و افرادی که با مدرک پرستاری بیکار
هستند کمتر از  2هزار نفر بوده است.

آموزش و پرورش
موافق تعویق کنکور است

ش و پ��رورش
وزی��ر آم��وز 
در صفح��ه توئیتر خ��ود از
مخالفت کارشناس��ان وزارت
علوم در ب��ه تعویق انداختن
کنکور سراس��ری خب��ر داد.
به گزارش میزان ،س��یدمحمد بطحایی ،وزیر
شوپرورش در صفحه توئیتر خود نوشت:
آموز 
با وزیر علوم برای اختصاص سهمیه خاص بدون
آنک��ه ظرفیت پذیرش برای س��ایرین کاهش
یابد دوباره صحبت کردم .امیدوارم بزودی این
تصمیم اطالعرس��انی شود و این نگرانی هم از
فرزندان عزیزم در مناطق سیلزده مرتفع شود.
وی در ادامه نوشت :درباره تعویق زمان آزمون
شوپرورش بهدلیل
سراس��ری اگرچه نظر آموز 
رعایت ش��رایط خ��اص دانشآم��وزان مناطق
سیلزده مثبت اس��ت ولی کارشناسان وزارت
علوم اجرای این پیشنهاد را موجب اختالل در
شروع سال تحصیلی دانشگاهها میدانند.

ن اجتماعی
کمک جدید تأمی 
به کارفرمایان بدهکار

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت
در راس��تای ماده  ۱۳قانون رفع موانع تولید و
تس��هیل در امر تولید ،کمیتهه��ای متعددی
تشکیل میشود که درخواستهای کارفرمایان
در آن دریافت و بررسی میشود و چنانچه نیاز
به کمک داشته باشند مساعدتهای الزم با آنها
ب��ه عمل میآید .ناهید حیدری در گفتوگو با
ایسنا ،گفت :تس��هیالتی از جمله بخشودگی
جرای��م بیمهای کارفرمایان خوشحس��اب در
دوره تحری��م و فش��ارهای اقتص��ادی که از 2
س��ال گذشته در دس��تور کار قرار گرفته و به
اجرا درآمده در نظر گرفته ش��ده اس��ت .وی با
اش��اره به اینکه در کنار بخشودگی جرایم ،در
راس��تای م��اده  ۱۳قانون رفع موان��ع تولید و
تس��هیل در امر تولید ،کمیتهه��ای متعددی
تش��کیل میشود که درخواس��تها دریافت و
بررسی میشود و چنانچه نیاز به کمک داشته
باشند مساعدتهای الزم با کارفرمایان به عمل
میآید ،عن��وان کرد :در کمیتههای بحران نیز
مساعدتهای خاص لحاظ میشود.

اتمام ساخت مدارس
زلزلهزده کرمانشاه تا مهر

وزیر بهداشت در تشریح اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون اعالم کرد

فشارخون مهمترینعاملمرگایرانیان!
گروه اجتماعی :طرح «بس��یج ملی کنترل فش��ار
خون» از دیروز با هدف س��نجش و کنترل فش��ار
خون  ۲۰میلیون نفر در  ۱۰۰۲بیمارس��تان و ۲۶
هزار پایگاه بهداشت سراسر کشور آغاز شد .این طرح
با هدف کنترل فش��ار خون افراد باالی  ۳۰سال از
دیروز (جمعه) با هدف کاهش فشار خون در اقشار
مختل��ف جامعه و به تب��ع آن کاهش بیماریهای
مرتبط با فش��ار خون از جمله س��کتههای قلبی،
مغزی ،دیابت و بیماریهای تنفسی آغاز شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری
بس��یج ملی فشار خون اظهار داشت :شورای بسیج
ملی فشار خون با دستور وزیر بهداشت تشکیل شد؛
این ش��ورا از  ۷کارگروه تشکیل شده است .علیرضا
رئیس��ی گفت :اقدامات اصلی این کمپین برعهده
دانشگاههاست و رؤسای دانشگاهها به عنوان رئیس
ستاد ،خدمترسانی خواهند کرد .یکی از ویژگیهای
این کمپین این است که همه دستگاهها و نهادها در
این کمپین مشارکت دارند و بسیاری از گروهها برای
حضور در این کمپین اعالم آمادگی کردهاند.
■■ فعالیت کمپین فشار خون تا هفته دوم خرداد

معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت بیان داش��ت:
اقدام��ات این کمپین از هفته دوم اردیبهش��ت که
مصادف با هفته س�لامت بود ،کلید خورده است و
تا هفته دوم خردادماه با موضوع آگاهس��ازی مردم
جامعه انج��ام خواهد ش��د و از نیم��ه دوم خرداد
عملیات اجرایی شروع میشود و تا پایان هفته دوم
تیرماه ادامه خواهد یافت .رئیسی افزود :پس از آغاز
عملی��ات ،پایش تا یک ماه ادام��ه پیدا خواهد کرد
و در هفت��ه اول مهرماه که روز جهانی قلب اس��ت،
نتایج کار ارائه میش��ود .وی با بیان اینکه هدف ما
ترافیک استانهای تهران ،خراسانرضوی،
اصفهان ،فارس ،خوزستان و کرمان
در س��ال  ۹۷بیشترین آمار تلفات ش��هری را در
تصادفات رانندگی داشتند .به گزارش مهر ،معاون
عمرانی وزیر کشور در یکصدوپنجاهویکمین جلسه
ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
گف��ت :آمار تلفات حوادث ترافیکی در ش��هرهای
کش��ور در س��ال  ۴۳۷۸ ،۹۶نفر بود که این آمار
در س��ال  ۹۷به  ۴۲۷۶نفر کاهش یافت و در واقع
آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری در سال  ۹۷به
نس��بت سال  ۱۰۲ ،۹۶نفر یعنی  ۲درصد کاهش
داش��ته است .مهدی جمالینژاد افزود :استانهای
تهران ،خراسانرضوی ،اصفهان ،فارس ،خوزستان
و کرمان در سال  ۹۷بیشترین آمار تلفات شهری
را داش��تند .همچنین شهرهای تهران ( ۶۲۹نفر)،
مشهد ( ۲۵۳نفر) ،اصفهان ( ۱۸۳نفر) ،شیراز (۱۴۴

 ۲۰میلیون ایرانی است ،گفت:
پایش فش��ار خون 
حدود  ۲۶هزار خانه بهداش��ت و پایگاه سالمت در
سراسر کش��ور داریم که به عنوان زیرساخت اصلی
برای اندازهگیری فشار خون در این کمپین استفاده
میشود .معاون بهداشت وزیر بهداشت توضیح داد:
در  ۱۰۰۲بیمارستان دولتی ،ایستگاههای سنجش
خ��ون ایجاد میش��ود و در  ۱۲۴۱نقطه ش��هری
که تقس��یم کردهایم ،پایگاه ثابت س�لامت س��یار
ایجاد خواهیم کرد .وی ادامه داد :برای ایس��تگاهها
فشارس��نج دیجیتال در نظر گرفته شده است که
بتوانیم با دقت و س��رعت کار را انجام دهیم .در هر
نقطهای میتوانیم اطالعات را با گوشیهای هوشمند
در سامانه ثبت کنیم؛ همچنین به دلیل اینکه ممکن
است در مواقعی قطع اینترنت داشته باشیم اطالعات
در فرمها ثبت و سپس وارد سامانه میشود.
■■مهمترین دالیل مرگ و میر ایرانیها

همچنین وزیر بهداشت با اش��اره به آغاز اجرای
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال در کشور ،به
تشریح اهمیت شناسایی افراد مبتال به این بیماری
پرداخت .س��عید نمکی روز جمع��ه در ویژه برنامه
استودیوی سالمت شبکه دوم سیما که به مناسبت
آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون پخش شد ،گفت:
مرگ و میر مادران باردار و کودکان حداقل یکدهم و
ایران در بین کشورهای شرق مدیترانه به عنوان اولین
کشور پیشرفته در توسعه زیرساختها مطرح شده و
در دولتهای یازدهم و دوازدهم طرح تحول سالمت
دستاوردهای مهمی در توسعه زیرساختهای حوزه
سالمت داش��ت .وی از بیماریهای غیرواگیر بویژه
بیماریه��ای قلبی و عروقی و بویژه فش��ار خون به
عنوان یک��ی از مهمترین دالیل م��رگ و میر مردم

ایران یاد کرد و افزود :در س��ال  ۹۶حدود  ۳۸۰هزار
مرگ در کش��ور گزارش شد که  ۳۱۳هزار مورد آن
به دلیل بیماریهای غیرواگیر بود .از این  ۳۱۳هزار
م��ورد ۱۶۱ ،هزار مورد به دلیل بیماریهای قلبی و
عروق��ی ب��ود و حدود  ۹۷هزار م��ورد از مرگ و میر
مردم ایران مستقیماً به دلیل فشار خون بوده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر بخواهیم در راستای
پیشگیری اقدامی کنیم باید حتماً سراغ کنترل فشار
خون برویم ،خاطرنشان کرد :حداقل  ۴۰درصد و در
برخی مناطق تا  ۶۰درصد از مردم از بیماری فش��ار
خون خود اطالع ندارند و زمانی متوجه میشوند که
باید در بخشهای ویژه بیمارستانها بستری شوند
ی��ا خدمات دیالیز را دریافت کنند ،بنابراین به جای
توسعه بخشهای ویژه بیمارستانی و بخشهای دیالیز
باید به پیشگیری فشار خون بپردازیم تا کار مردم به
این بخشها نکشد .نمکی تاکید کرد :بخش عمدهای
از مرگهای ناشی از فشار خون ،مرگهای زودرس
هس��تند یعنی این افراد که در س��نین مولد و خلق
ثروت برای کش��ور قرار دارند ،جان خود را از دست
میدهن��د .از اولین لحظاتی که به وزارت بهداش��ت
آمدم تاکید داش��تم باید به بیماریهای غیرواگیر و
کنترل و پیش��گیری آنها به طور جدی بپردازیم .به
گفته وی ،وقتی جوانان کمتر از  ۵۰ساله کشور دچار
مرگ زودرس ناشی از فشار خون میشوند ،فاجعهای
غمانگیز رخ میدهد .وزیر بهداشت با بیان اینکه در
بسیج ملی کنترل فشار خون  ۴۰میلیون نفر از افراد
بیشتر از  ۳۰سال کشور تحت پوشش سنجش فشار
خون قرار میگیرند ،گفت :برای نخس��تینبار بسیج
ملی کنترل فشار خون که به عنوان یک طرح مهم
پیشگیرانه در سطح کش��ور ،منطقه و حتی جهان

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعالم کرد

تهران رکورددار تلفات تصادفات شهری

نفر) ،قم ( ۱۰۱نفر) ،تبریز ( ۸۶نفر) کرج ( ۷۰نفر)،
اهواز ( ۷۰نفر) ،کرمان ( ۶۷نفر) و ارومیه ( ۶۶نفر)
دارای بیشترین آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری

در سال  ۹۷بودند .رئیس شورای عالی هماهنگی
ترافیک شهرهای کشور اضافه کرد :با بررسی تلفات
سوانح شهری مشخص شد عابران پیاده حدود ۴۵

است ،اجرا میشود .نمکی با اشاره به همراهی بسیاری
از دستگاههای اجرایی کش��ور با وزارت بهداشت در
اجرای بس��یج ملی کنترل فش��ار خون ،خاطرنشان
کرد :بس��یج ملی کنترل فشار خون از امروز(جمعه)
در کش��ور آغاز میش��ود و تا  ۱۵تیرماه ادامه دارد و
در این طرح به مردم آگاهی میدهیم که فشار خون
مهم است و باید برای آگاهی از وضعیت بیماری فشار
خون خ��ود و درمان آن ،وقت بگذارند .وی افزود :در
کشور ما مردان ،توجه کمتری به سالمت خود دارند
و این ریشه در فرهنگ ما دارد اما کنترل فشار خون
در مردان و زنان برای ما مهم اس��ت .در بسیج ملی
کنترل فشار خون اگر بتوانیم مردم را حساس کنیم
که فشار خون و کنترل آن مهم است و عوامل خطر
آن را بدانند و این عوامل را کاهش دهند و برای تداوم
درمان خ��ود به مراکز بهداش��تی و درمانی مراجعه
کنند ،به اهداف خود میرسیم .وزیر بهداشت گفت:
در بسیج ملی کنترل فش��ار خون ،افرادی که فشار
خون باالیی دارند برای درمان به مراکز بهداش��تی و
درمانی ارجاع میشوند تا تحت نظر قرار گیرند ،البته
پرونده الکترونیک سالمت تا پایان خردادماه مستقر و
تمام اطالعات مربوط به سالمت مردم از جمله فشار
خون آنها در این سامانه ثبت میشود .نمکی تاکید
کرد :اگر بتوانیم مص��رف نمک را حداقل  ۳۰درصد
کاهش دهیم به شکل قابل توجهی از ابتالی مردم به
فشار خون پیشگیری کردهایم و در بسیج ملی کنترل
فش��ار خون هدف ما شناسایی و ادامه فرآیند درمان
برای حداقل  ۲میلیون بیمار جدید مبتال به فش��ار
خون است .همچنین موضوع دیگر اینکه نمک دریا
دارای کلرید سدیم است و این باور که نمک دریا به
سالمتی آسیب نمیزند ،اشتباه است.
درصد و موتوسیکلتسواران حدود  ۳۴درصد سهم
تلفات را به خود اختصاص دادهاند .جمالینژاد افزود:
 ۸۲درصد تلفات حوادث شهری سال  ،۹۷مردان
و  ۱۸درصد زنان بودند و همچنین از این میان ۴۰
درصد مجرد و  ۶۰درصد متأهل بودند .همچنین
ای��ن تلفات تصادفات ش��هری  ۵۰درصد در روز و
 ۵۰درصد در ش��ب رخ داده است .وی همچنین
اضافه کرد :عدم توج��ه به جلو با  ۳۷درصد ،عدم
رعایت حق تقدم با  ۲۶درصد و تخطی از سرعت
مطمئنه با  ۹درصد به ترتیب بیشترین علل وقوع
تصادفات رانندگی در حوزه شهری در سال  ۹۷بود.
وی یادآور ش��د :در طرح ترافیکی نوروز  ۹۷تعداد
تلفات حوادث ترافیکی شهری  ۲۱۹نفر بود که در
سال  ۹۸این آمار به  ۱۷۶نفر کاهش یافت .در واقع
در س��ال  ۹۸شاهد کاهش  ۲۰درصدی تلفات در
حوزه شهری بودیم.

صدور کیفرخواست پیمانکار
آزادراه تهران -شمال

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز
از صدور کیفرخواس��ت برای یکی از پیمانکاران
آزادراه ته��ران -ش��مال ک��ه  ۲۸فروردینم��اه
س��ال جاری بازداش��ت ش��ده بود ،خبر داد .به
گزارش ایس��نا ،حاجیرضا شاکرمی اضافه کرد:
کیفرخواست یکی از پیمانکاران آزادراه تهران-
شمال به اتهام تصرف اراضی ملی موضوع ماده
 ۶۹۰قانون مجازات اسالمی صادر شد .دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان البرز خاطرنشان
کرد :این فرد به اتهام یادش��ده بازداش��ت شد.
گفتنی اس��ت ۱۷فروردین  98دادس��تان کرج
از صدور دس��تور جلب برای یکی از پیمانکاران
آزادراه تهران -شمال درباره حادثه سیالب اخیر
خبر داده و گفته بود :اقدامات برخی پیمانکاران
آزادراه تهران -ش��مال سبب شده بود سیل به
س��مت یکی از روستاها برود و روستا را با خطر
زی��ر آب رفتن مواجه کند ام��ا با اقدام بموقع از
این اتفاق جلوگیری شد ۲۸ .فروردین امسال نیز
شاکرمی از بازداشت این پیمانکار آزادراه تهران-
شمال خبر داده بود.

حجاج چه داروهایی نباید همراه داشته باشند
مرک��ز پزش��کی ح��ج و زی��ارت جمعیت
هاللاحم��ر فهرس��ت داروه��ای غیرمج��از و
ممنوع��های را که زائ��ران حج تمت��ع نباید به
همراه داشته باشند ،اعالم کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرس��انی جمعی��ت هاللاحم��ر ،داروهای
غیرمجاز و ممنوعهای که زائران نباید در موسم
حج به همراه داشته باشند 14 ،قلم بوده و حمل
و نگهداری این داروها توس��ط زائران حج تمتع
ممنوع است و همراه داشتن آن در فرودگاههای
ایران س��بب بازماندن از سفر ش��ده و در کشور
عربستان نیز امکان دستگیری زائران وجود دارد.
بر این اساس داروهای غیرمجاز و ممنوعه شامل
آمپول پتیدی��ن  50و  100میلیگ��رم ،آمپول

مورفی��ن  10میلیگرم ،قرص مت��ادون  5و 20
میلیگرم ،شربت متادون ،قرص هیدرومورفین
 2میلیگرم ،قرص متیل فنیدات هیدروکلراید،
ق��رص ترام��ادول  50و  100میلیگرم ،آمپول
ترامادول  50میلیگرم ،ش��ربت اکسپکتورانت
کدئین ،قرص استامینوفن کدئین ،آمپول دیازپام
 10میلیگرم ،قرص دیازپام  5 ،2و  10میلیگرم،
آمپول بوپرنورفین و قرص بوپرنورفین است .بر
این اس��اس همراه داشتن دیگر داروهای خاص
م��ورد نیاز زائران برای مص��رف در روزهای حج
حداقل به مدت  40روز نیاز به داش��تن نس��خه
پزشک متخصص دارد و زائران باید نسخه را به
همراه داشته باشند.

واکنش وزارت علوم به افت کیفیت غذاهای دانشجویی
رئیس صندوق رفاه دانش��جویی با اش��اره به
بودجه این صندوق در سال جاری گفت :نیازهای
دانشجویان خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما
بتوانیم با این بودجهها به آنها پاس��خ دهیم .ناصر
مطیعی در گفتوگو با ایلنا ،در واکنش به اعتراض
برخی دانشجویان به غذاهای دانشجویی و اقدامات
صندوق رفاه برای افزایش کیفیت غذا ،با بیان اینکه
نظارت بر کیفی��ت و کمیت غذا بر عهده معاونان
دانش��جویی دانشگاههاس��ت ،افزود :طی جلسات
متعدد با معاونتهای دانشجویی مناطق مختلف،
درباره فعالیتهایی که منجر به افزایش کیفیت غذا
میشود همفکری میکنیم اما عوامل مختلفی در
کیفیت غذا دخیل است .از کیفیت مواد اولیه که

خریداری میشود تا مهارت آشپزی همکارانی که
در آشپزخانه هستند در کیفیت غذای دانشجویی
تاثی��ر دارد .وی ادام��ه داد :در حال حاضر یکی از
مش��کالت دانش��گاهها افزایش قیمت مواد اولیه
غذایی اس��ت ،م��واد اولیه مثل گوش��ت ،برنج و
روغن افزایش داش��ته اما تالش میکنیم تا جایی
که ممکن است به دانشگاهها برای تهیه مواد اولیه
و خ��ام کمک کنیم تا با قیمت مناس��بتر آنها را
تهیه کنند .وی با اشاره به کیفیت غذا در دانشگاهها
گفت :در این زمینه نمیتوان کلی اظهارنظر کرد،
غذای دانشگاهها هر کدام نسبت به شرایط متفاوت
است .اجازه بدهید قضاوت راجع به این موضوع را
به معاونان دانشگاهی واگذار کنیم.

رئیس س��ازمان نوس��ازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کش��ور درباره روند نظ��ارت بر فضای
آموزشی ساختمانهای قدیمی که تحت عنوان
مدرسه غیردولتی مجوز دریافت میکنند ،گفت:
اگر مدرسهای حداقلهای ایمنی و استاندارد را
نداشته باشد گواهی تاییدیه دریافت نمیکند؛
هرگز از اس��تحکام بنا چشمپوشی نمیکنیم.
مهراهلل رخشانیمهر در گفتوگو با ایسنا ،افزود:
اگر ساختمانی از استحکام الزم برخوردار نباشد
و سیس��تم گرمایشی و سرمایش��ی مناسب و
ایمنی نصب نکرده باشد ،گواهی تاییدیهای برای
آن صادر نمیشود .وی افزود :در زلزله کرمانشاه،
 ۸۷مدرسه تخریب شده بود که  ۵۹مدرسه را
تا اول مهر  ۹۷توسط رئیسجمهور و از طریق
ویدئوکنفرانس بازسازی کردیم و دانشآموزان
به مدارس خود بازگش��تند .البته خیرین تعهد
کردند تعداد دیگری مدرسه نیز ساخته شود و
شمار این مدارس در مناطق زلزلهزده به بیش
از  ۱۶۰مورد برسد ،با این وجود بخش زیادی از
این تعهد عملیاتی شده و مدارس باقیمانده نیز
تا مهر  ۹۸تحویل داده میشود.
پایتخت

اعالم حداکثر سرعت مجاز
در معابر پایتخت

از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ حداکثر س��رعت مجاز وسایل نقلیه در
معابر مختلف پایتخت اعالم ش��د .به گزارش
فارس ،س��رگرد مس��لم تیموری ،رئیس اداره
حملونقل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ اظهار داشت :بر اساس ماده 126
آییننامه راهنمایی و رانندگی ،میزان س��رعت
وس��ایل نقلیه در خیابانهای اصل��ی ،فرعی،
میادین ،معابر محلی و بزرگراهها به این ش��رح
است .خیابانهای اصلی :حداکثر  60کیلومتر بر
ساعت ،خیابانهای فرعی :حداکثر  50کیلومتر
بر ساعت ،خیابانهای محلی و میادین :حداکثر
 30کیلومتر بر ساعت و بزرگراهها :حداکثر 100
کیلومتر بر ساعت .شهروندان باید توجه داشته
باشند در معابر بزرگراهی تهران حداکثر سرعت
مجاز بی��ن  90 ،80و  100متغیر اس��ت و در
هر بزرگراه با توجه به تابلوهای حداکثر سرعت،
رانندگان باید حرکت کنند.
ترهبار

خرید  10نوع میوه
زیر  5هزار تومان

ن��رخ انواع میوه در میادین میوه و ترهبار از
سوی سازمان میادین شهرداری تهران اعالم
ش��د .به گزارش تس��نیم ،بر اس��اس نرخنامه
جدید این سازمان ،امکان خرید  10نوع میوه
با قیم��ت  5هزار تومان و کمت��ر در میادین
می��وه و ترهبار وجود دارد که از جمله میتوان
پرتقال تامس��ون شمال با قیمت هر کیلوگرم
 5هزار تومان ،پرتقال ش��مال با قیمت 4200
تومان و پرتقال جنوب با قیمت  3هزار تومان
را ن��ام برد .عالوه بر این ،قیمت خیار رس��می
و کوت��اه در میادین میوه و ترهبار هر کیلوگرم
 2300تومان ،خیار گلخانهای  3300تومان و
خیار کوتاه  4100تومان ،همچنین نارنگی 3
هزار تومان ،گریپ فروت  3300تومان و لیمو
ش��یرین  3800تومان اس��ت و هندوانه نیز با
قیمت هر کیلوگ��رم  3400تومان در میادین
عرضه میشود .بر اساس این گزارش ،در بین
میوههایی که بین  5ه��زار تومان تا  10هزار
توم��ان در میادین میوه و ترهبار قیمتگذاری
شده است ،میتوان به خربزه ،دستنبو ،طالبی
و ملون با قیمت هر کیلوگ��رم  6600تومان،
سیب زرد و قرمز با قیمت  6400تومان ،سیب
س��بز با قیمت  5900تومان ،کیوی با قیمت
 6900تومان ،گوجهس��بز ش��مالی با قیمت
 7هزار تومان و می��وه نوبرانه ازگیل با قیمت
 10هزار تومان اش��اره کرد .گفتنی اس��ت ،از
میوههایی که قیمت آنه��ا در میادین میوه و
ترهب��ار باالی  10هزار تومان اس��ت ،میتوان
چغاله بادام با قیم��ت  18هزار تومان ،آناناس
با قیمت هر کیلوگ��رم  17500تومان ،گوجه
سبز دور شهری با قیمت  13هزار تومان ،موز
با قیمت  12200تومان ،توتفرنگی با قیمت
 12800تومان و توت سیاه با قیمت  12هزار
تومان را نام برد.

