یادداشت

اقتصاد

سعید برند /معاون سردبیر

باالغیرتا بازار ماسک را حداقل
مدیریتکنید

کاال

تغییر
قیمت

11950

-400

تخممرغ

8900

-

ران گوسفندی

96000

-3000

ران گوساله

79000

                                                        -

قلوهگاه گوسفندی

55000

-

ماهی قزل اال

30000

-1000

پنیر 400گرمی پگاه

8500

-

ماســت  850گرمــی 5800 2.5

-

شیر 2.5درصد چربی

5600

-

عدس

10500

-

لوبیاقرمز

13200

-

سیبزمینی

3280

-410

گوجهفرنگی

3480

-

پیاز

6200

-320

پرتقال تامسون

4870

-

سیب زرد

6440

-

مرغ تازه

درصدچربی

منابع:سازمانصنعت،معدنوتجارتاستانوسازمانسامان
دهیمشاغلشهریوفراوردههایکشاورزیشهرداریمشهد

یک شنبه  4اسفند  . ۱۳۹۸شماره 4355

گزارشمیدانیخراسانرضویازتخلفاتوگرانفروشی انواعماسکدرمشهد

کاسبی سیاه از «کرونا

»

گزارش

بهاره موفقی

بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور
برخــی داروخانــه هــا و واحدهای پخــش لوازم
ضدعفونیکننــده و ماســکهای بهداشــتی،
از موقعیت سوءاســتفاده کردند و بــا چند برابر
کردن قیمت این اقالم ،کاســبی سیاهی به راه
انداختند .متولیان امر نیز طبــق معمول بعد از
تخلف اعالم میکننــد که با متخلفــان برخورد
خواهندکرد.
به گــزارش خراســان رضوی ،بــا انتشــار اخبار
مبنی بــر ورود ویروس «کرونا» به داخل کشــور،
شــاهد افزایش قیمــت برخــی اقالم پزشــکی
ازجملــه ماســکهای تنفســی ،پــد الکلــی،
محلول ضدعفونیکننــده و  ...بودیم .اقالمی
کــه تــا روزهــای گذشــته بــا چنیــن تقاضایــی
مواجه نبوده اســت .بــا توجه به نیاز مــردم برای
پیشــگیریهای اولیــه از ایــن بیمــاری ،بعضی
شــرکتهای عرضهکننــده و فروشــندگان این
اقــام در داروخانههــا و فروشــگاههای کاالی
پزشــکی اقدام به گرانفروشــی کردهاند.البته
برخــی متخصصــان ویروسشــناس معتقدند
که افراد عادی نباید از ماســک استفاده کنند و
برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا بهترین
راه شست وشوی مداوم دست ها با آب و صابون
است.طبقتوصیهسازمانهایمتولیسالمت
در بیشــتر کشــورها نهتنها اســتفاده از ماسک
ضروری نیســت بلکــه در پیشــگیری از ابتال به
بیماری یا ویــروس «کرونا» هم کمکی نمیکند
زیرا معتقد هســتند که افراد تصــور میکنند با
اســتفاده از ماســک در برابر ویــروس محافظت
میشوندودیگرالزاماتبهداشتیوپیشگیرانه
مانند شست وشــوی دســت ها با آب و صابون را
فراموشمیکنند.
امادرهرصورتگرانفروشیکاالهایسالمت
محورموضوعیغیرقابلاغماضاستبههمین
دلیــل بــرای بررســی و پیگیری چگونگــی این
گرانفروشــیها با کارشــناس نظارت بر دارو و
مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،قاضی کشــیک تعزیرات
حکومتی اســتان و بازرســان صنعــت و معدن،
همراهشدیم.
•کشفگرانفروشیدرداروخانههاو
فروشگاههایکاالیپزشکی

در ابتــدا بهصورت ناشــناس بــه داروخانههای
خیابــان احمدآبــاد مراجعــه کــردم .در اولیــن
داروخانــه ،هیچ نوع ماســکی وجود نداشــت و
قیمت یک عدد پد الکلــی را  500تومان اعالم
کردند .درحالیکه قیمت پد الکلی طبق تعرفه

شرح عکس؛بازرساندرحالبازرسیازداروخانه هایشهر

قیمت روز اقالم سبد خانوار
در مشهد( 3اسفند)(تومان)
قیمت

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sun.Feb.23.2020. No.4355

واقعــا دیگــر شــورش در آمــده اســت  .چطور می شــود
مســئوالن دســتگاه های مختلف به خصــوص متولیان
نظــارت بــر بــازار از اداره کل تعزیرات حکومتــی گرفته
تا ســازمان صنعت ،معــدن و تجــارت با آن همــه دبدبه و
کبکبه از پــس کنترل قیمت یک «ماســک» معمولی هم
بر نیایند! چطور می شــود دانشــگاه علوم پزشکی پیش
بینی نکند که در صورت فراگیر شــدن شــایعات و اخبار
کرونا ،مــوج تقاضا بــرای خرید ماســک و محلــول های
ضد عفونی کننده یک بــاره افزایش می یابــد ؟ پس چرا
تدبیر و اقدام مناســبی صورت نگرفته اســت ؟ این دیگر
زلزله و ســیل نیســت که بهانــه غافلگیر شــدن بیاورید.
هر وقت نوشــتیم از بی تدبیری مســئوالن در مهــار بازار
مســکن و این که چگونه قیمت آپارتمان ناگهان تا 300
درصد افزایش یافت و عده ای را خانه خراب کرد ،گفتند
پای دالل هــا در میان اســت .گفتیم چرا بــازار خودرو را
نمیتوانیدسروساماندهیدکهاختالف قیمتکارخانه
و بازار گاه تــا بیش از  50میلیــون تومان نرســد ،باز پای
تحریم را وســط کشــیدند تا بر وابســتگی صنعت ُدردانه
خودروســازی بعد از ایــن همه ســال انحصار ســر پوش
بگذارند که کســی نفهمد هنــوز برای تولید بســیاری از
قطعاتنیازمنداجنبیاستوخودروهایفروختهشدهرا
نتوانستهتکمیلکند! گفتیمحداقلقیمتگوشتومرغ
شب عید مردم را مدیریت کنید ،که دنیایی از توجیهات
عجیب و غریــب بر ما مســتولی گشــت! از ارتباط قیمت
گوســفند به بازار دالر و طال ی جهانی تــا افزایش قیمت
نهاده و علوفه و حتی قاچاق دام و البته دوباره دالل ها که
ما نمی دانیم این دالل های کشــنده تر از کرونا از جنس
آدمیزادهستندیااجنهکهکسیزورشبهآنهانمیرسد
و در هر بازاری که بخواهند سرک می کشند و تاخت و تاز
می کنند.اما لطفا،خواهشا ،باالغیرتا دیگر بازار ماسک
را مدیریت کنید که ناگهان ماسک  410تومانی در بازار
سههزارتومانفروختهنشود!آنهمبهمردمیکهازترس
کرونافقطمیتوانندبههمینماسکوضدعفونیکننده
پناه بیاورند .رسوا کنید کارخانه تولید کننده را ،شرکت
توزیع کننــده را و داروخانه یا هر فروشــنده دیگری را که
این چنین از اضطراب مردم برای خود کاســبی سیاه به
راه انداخته اســت .چرا وقتی گران فروشی در این حوزه
برای بازرســان محرز می شــود  ،دکان این کاســبان که
نان شــان را در خون مردم می زنند و مــی خورند ،پلمب
نمی شود تا درس عبرتی برای دیگران شود؟ تا کی باید
خبرنگاران کفش آهنی بپوشــند و دنبال شما مسئوالن
باشــند بلکه یک طرح ضربتی را اجرایــی کنید ،کمپین
بگذارید تا مردم کاالهای مورد نیازشان را «گران نخرند»
یا «بی قیمت نخرند»؟!
اگر نمی توانید و از پس کنترل بازار بر نمی آیید رها کنید
مســئولیت را .این مردمی که این چنین هــر وقت نوبت
آن ها بوده در صحنه حاضر شــدند ،شایسته این برخورد
نیســتند .نکند همین ماســک را هم نمی توانیــم تولید
کنیــم؟ نکند لنــگ تهیه مــواد اولیه اش هســتیم؟ نکند
برنامه تان این است که ســامانه اینترنتی تعریف کنید و
مردم برای خرید ماسک ،کد ملی شان را پیامک کنند؟!

۳

ســازمان غذا و دارو بیــن  100تــا  120تومان
اعالمشده اســت .پس از ورود بازرسان مربوط،
مشــخص شــد این داروخانه هر عدد پــد الکلی
را به قیمــت  170تومان از شــرکتی تهیه کرده
است،عالوهبراینماسکهمداشتکهدرابتدا
به ما نبود موجــودی را اعالم کرد .با توجه به این
موضوع ،تخلــف داروخانه احــراز و پرونده برای
بررسیبهتعزیراتاستانتشکیلشد.
همچنیــن در مراجعــه بــه داروخانــهای دیگــر
مشخص شد که از اول اسفندماه قیمت ماسک
از ســوی شــرکت توزیعکننــده افزایشیافتــه و
داروخانــه نیــز بــه همیــن دلیــل یــک ماســک
معمولی را به قیمت ســه هزار تومــان به فروش
میرســاند.پسازاین منطقــه بــه داروخانهها و
فروشگاههای کاالی پزشکی در اطراف میدان
امامرضا(ع)مراجعهکردیم.درجستوجوهای
خوددراینمنطقهبیشترداروخانههاهیچگونه
ماســکی برای فروش نداشــتند ،در تعدادی از
داروخانهها و فروشگاههای کاالی پزشکی تنها
ماســکهای معمولی به فروش میرسید و کال
خبری از ماسک فیلتردار نبود .در همین حال،
برای خرید ماسکهای معمولی و محلولهای
ضدعفونیکننده جلوی برخی فروشــگاههای
لوازمپزشکیصفطویلیتشکیلشدهبود.
•فروشماسکبه 2برابرقیمتوتشکیل
پروندهتعزیراتی

یکیازفروشگاههایلوازمپزشکی،ماسکهای
معمولی را که در برخی داروخانهها باقیمت سه
هزار تومان فروخته میشــد ،شــش هزار تومان
به فــروش میرســاند که طبــق فاکتورهــا خود
این فروشگاه از شرکتی خاص باقیمت 4500
تومان خریده بود .پرونده این فروشگاه نیز برای
بررسی به تعزیرات استان تشکیل شد .در ادامه
پیگیریها،یکیدیگرازداروخانههایخصوصی
در اطراف میدان امام رضا(ع) ،ماســک کودک
را که خود از شــرکت 3950تومان خریده بود،
باقیمت پنج هــزار تومان به فروش میرســاند.

عالوهبراینماسکهایفلهای،بدونهیچگونه
بســتهبندی در انبار این داروخانــه موجود بود.
حتیشرکتفروشندهایناقالم،درفاکتورخود
ماننددیگرموارد،نشانیخودرادرجنکردهبود.
برایاینداروخانهنیز،مانندمواردفوقازسوی
تعزیراتوصنعتومعدنپروندهتشکیلشد.
•ردپایشرکتهایتوزیعکنندهدرگرانی

«مهرافشان»،کارشناسنظارتبرداروونماینده
دانشگاهعلومپزشکیدراینبازدیدنظارتی،در
پاســخ به چگونگی قیمتها بیان کرد «:قیمت
ماسکهادرواقعبهبرندشرکتتولیدیواینکه
داروخانهایناقالمرادرچهتاریخیخریدهباشد،
بستگیدارد.گرانیماسکهاممکناستبهاین
دلیلباشدکهشرکتهاافزایشقیمتداشتهاند
وحتیخوداینشرکتهاممکناستایناقالم
راازکارخانهگرانتهیهکردهباشند.ازاینروباید
سلسلهمراتب این مســئله را پیش برویم تا منشأ
اصلیگرانیشناساییشود».
طی این بررســیها مشــخص شــد داروخانهها
هنگامخریدایناقالمازشرکتهایتوزیعکننده
حتم ًا باید به این نکته توجه کنند که نام ،شماره
تماسونشانیشرکتهابهطوردقیقدرجشده
باشــد و نبود یکی از موارد فوق نیز نوعی تخلف
محسوب میشود .داروخانهها نیز به این موارد
بایــد توجه داشــته باشــند زیــرا در ایــن صورت
داروخانهنیزدراینتخلفسهیمخواهدبود.
•باشرکتهایمتخلفبرخوردمیشود

ی اســت که حمیدرضا رحیمی مدیر
این درحال 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
گفتوگوباخراسانرضویدرواکنشبهامکان
تخلف و گرانفروشی شرکتهای تولیدکننده
ماســک بهداشــتی و ضدعفونیکنندههــا،
گفت«:بهمحض این که متوجه شــویم شــرکت
توزیعکنندهای تخلفی را انجام داده ،متناسب
با آییننامه تخلفات در کمیســیون قانونی با آن
شــرکت برخورد می کنیم .روزگذشــته وزارت

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در جمع مدیران صنایع استان:

تحقق 95درصدی درآمدهای مالیاتی استان تا دی ماه امسال
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان امور
مالیاتی،یحیییعقوبنژاددرجمعمدیران
صنایــع اســتان خراســان رضــوی ،ضمن
اشــاره به تحقق  95درصــدی درآمدهای
مالیاتی استان (درمجموع منابع) تا پایان
دیماهامسال،افزود:اینموفقیتدرحالی
بهدستآمدهکهسعیشدهضمناستیفای
حقوق حقه دولت و انجام حسابرسیهای
شــفاف  ،دقیق و تعامل و توافق حداکثری
با مؤدیان محترم ،کمترین فشار بر فعاالن
اقتصادی استان تحمیل شــود .وی با بیان
اینکهایناستانازنظرتعهد،تعاملوخود
اظهاری مؤدیــان مالیاتــی بهترین فعاالن
اقتصادی را دارد تصریح کرد :ما نیز ازنظر
دقت در رســیدگی به پروندههای مؤدیان،
توافق و تعامل بــا فعاالن اقتصــادی و عدم
ارسالپروندههایمالیاتیبهدادرسیبرای
اولین بار در کشــور حائز رتبه برتر شدهایم.

وی ضمن ارائه گزارشــی جامع از عملکرد
اینادارهکلطیسالهایاخیراظهارکرد:
برمبنایاصالحیهجدیدقانونمالیاتهای
مستقیم،گسترشپایههایمالیاتی،اصالح
مشوقهای مالیاتی ،ارتقای فرهنگ خود
اظهاری ،سادهســازی  ،تحلیــل فرایندها
و اصــاح نرخهــا موردتوجــه قانونگــذار
قرارگرفتــه کــه از مــوارد مهــم ایــن قانون
میتوان به ماده  97و تبصره 17آییننامه
ماده 95قانونمالیاتهایمستقیماشاره
کرد که به اســتناد آن رسیدگی به عملکرد
 98اشــخاص حقوقی و مشــاغل درســال
آینــده از طریــق رســیدگی به دفاتــر انجام
شده و دیگر تشخیص بر مبنای علی الراس
موضوعیت نخواهد داشــت .مدیرکل امور
مالیاتی خراسان رضوی افزود :ماده169
ق.م.م پایــگاه اطالعات جامــع اقتصادی
مودیان مالیاتی است و اطالعات مودیانی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

تولید ۴محصول زراعی در سال ۹۸افزایش داشته است.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی
خراسانرضویاظهارکرد:بیشترینافزایش
تولید در ســال  98مربوط بــه محصول جو
است به طوری که امســال میزان تولید جو
 427هزار تن بوده که نســبت به تولید سال
گذشــته  43در صد افزایش داشــته است.

بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی ،علیرضا نیکپور
افزود:همچنینامسال  689هزارتنگندم
در خراســان رضوی تولید شد که   نسبت به
تولید سال قبل ( 506هزار تن) از رشد 36
درصدیبرخورداربودهاست.ویادامهداد:

که اظهارنامه هــای آنان مبتنی بــر دفاتر و
اسنادومدارکومنطبقبرآییننامهتحریر
دفاترواصولحسابداریتنظیمشدهاست،
باپایگاهاطالعاتاقتصادیمقایسهودرصد
ریسک مشــخص می شــود .براین اساس،
سیستم مالیاتی مودیان با ریسک باال را در
اولویت حسابرسی قرار می دهد و مودیان
با ریسک متوســط به صورت نمونه ای و در
نهایــت اظهارنامه مودیان با ریســک پایین
مــورد تایید قــرار می گیرد .یحیــی یعقوب
نژاد تاکید کرد :ریســک متناسب با میزان
فعالیت نیســت بلکه متناســب با شــکاف
اطالعاتیاستکهبیندرآمدابرازیمودی
و پایگاه اطالعــات اقتصادی بــه وجود می
آید  .بــا اجرای ایــن قانون مودی به ســمت
ارائهاظهارنامهبراساسواقعیتوبرمبنای
اصول حسابداری و تنظیم دفاتر منطبق با
آییننامهتحریردفاترخواهدرفت.
از طرفی در سال  98میزان تولید دانههای
روغنی در خراسان رضوی  11هزار و713
تنبوده کهنسبتبهتولیدسالقبل( 9هزار
و  213تن) از رشــد  27درصدی برخوردار
بــوده اســت.مدیر زراعــت ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراســان رضوی گفت :امسال
پیشبینیتولیدپنبه 50هزارتناستکهدر
صورتتحققاینمیزان ،رشد 16درصدی
درتولیدپنبهاستانراشاهدخواهیمبود.

بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو نامــهای را بــه
تمام تولیدکنندههای ماســک در کشور ارسال
کردند و دســتور دادند طبق جدولی آن چیزی
که تولید کردنــد ،تاریخ تولید و وجــه آن را برای
وزارتبهداشتارسال ومشخصکنندبهکدام
توزیعکنندههاتحویلدادهاند».
وی ادامــه داد :حــال بازرســان ما بــه انبارهای
آن شــرکت میروند .چون شــرکتهای توزیع
موظف هستند انبارها و مسئول فنی خود را در
زمان دریافت پروانه مشخص و معرفی کنند .ما
بهصورت سرزده طبق این فهرست به انبارهای
آنها مراجعه و نظارت میکنیم کــه از آن تعداد
محصولی کــه از شــرکت تولیدکننــده تحویل
گرفتهاند ،در انبارشــان چه تعداد موجود است
و چه تعدادی را به چه کســانی تحویل دادهاند.
بنابرایناگرمشخصشودکسیاحتکاریانجام
داده،برخوردقانونیمیکنیم.
رحیمی افــزود :در چنیــن مواردی دیدهشــده
که پروانه لغو و تمام محصوالت شــان مصادره و
به نفع مردم در بازار توزیع می شــود .وی گفت:
« فــردا جلســهای در صنعــت ،معــدن و تجارت
با حضور دادســتان برگزار خواهد شــد که ســه
ضلــع ایــن مثلــث باید دیــده شــود .یــک ضلع
تولیدکننــده اســت کــه بخشــی از نظــارت بر
تو لیدکننده مربوط به صنعــت ،معدن و تجارت
است.بخشدیگرتوزیعکنندههاوقسمتدیگر
توزیعکنندگانخردشاملداروخانههاهستند».
•قیمتماسک 410تومان!

مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهد
تصریحکرد«:قیمتماسکهایمعمولی410
توماناستوطبقتعرفههمتأکیدشدهوافزایش
قیمت بــه هر علتی تخلف محســوب میشــود.
همچنینخریدداروخانههاازشرکتهای پخش
غیررسمی تخلف اســت و ما بر کار شرکتهای
توزیعکنندهنظارتمیکنیم».
•بهشدتبرخوردمیکنیم

«حمیدرضا کریم» ،مدیرکل تعزیرات استان نیز
درگفتوگوباخراسانرضویدربارهرسیدگی
بهگرانفروشیایناقالمپزشکیبیانکرد«:ما
باتوزیعوامتناعدرعرضهوگرانفروشیوسایل
پیشگیری از کرونا ،به شدت برخورد میکنیم.
همیــن امروز(دیــروز) در جلســه کمیســیون
هماهنگیامورتعزیراتباحضورمعاوناستاندار
و تمــام اعضای تنظیم بــازار جلســهای تلفیقی
با فوریت این بحث تشــکیل شــد .در این جلسه
مقرر شد ما گشــتهای خود را در داروخانهها
در شهر تشــدید کنیم و بازدید ســرزده ای هم از
کارخانههایتولیدکنندهماسکهاودیگراقالم
پیشگیریداشتهباشیم،همچنینبرنحوهتوزیع
آنهانیزنظارتداشتهباشیم».

اخبار
اقتصاد

معاون سازمان صمت استان:

 800تن گوشت قرمز منجمد به
استان اختصاص یافت

معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان با اشاره به توزیع بخشی
از کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار ویژه ایام
پایانی سال و عید نوروز گفت 800 :تن گوشت
قرمز منجمد به استان اختصاص یافت.
علی غفــوری مقــدم روز گذشــته در گفتوگو
بــا ایرنا افــزود :بــا توجه بــه تجربیات هرســال
بهمنظور تنظیم بازار شــب عید سیاستهایی
در دو بخش توزیع کاالهای اساســی و افزایش
اقدامات نظارتی در بازار اتخاذ و اجرا میشود.
وی ادامه داد :در این زمینه ،اقدامات نظارتی
از ســوی بازرســان ایــن ســازمان بــا همکاری
بازرسان اتاق اصناف و اتحادیهها و نهادهایی
ماننــد تعزیــرات حکومتــی ،مراکز بهداشــت،
پلیس آگاهــی و برخی نهادهــای مرتبط دیگر
در استان در حال انجام است که تا  ۱۵اسفند
ادامه مییابد.وی گفت :در پی توزیع کاالهای
اساســی به قیمت مصوب ،ذخایــری در زمینه
شکر ،برنج ،گوشت و برخی اقالم دیگر از سوی
ستاد تنظیم بازار کشور برای این استان در نظر
گرفته شــده که بخش عمدهای از آن تخصیص
یافته است.
غفــوری مقــدم افــزود :هــم اکنــون  ۸۰۰تن
گوشــت قرمــز منجمــد بــه خراســان رضــوی
اختصاص یافته است که  ۱۵۰تن از این میزان
به قیمــت هــر کیلوگــرم  ۴۰۰هــزار ریــال در
شبکههای مد نظر در مشهد توزیع میشود.
وی ادامه داد :توزیع بقیه سهمیه گوشت نیز در
اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین ماه سال آینده
انجام خواهد شد.وی گفت :کاالهای اساسی با
قیمت مصوب در مناطق محروم و کم برخوردار
از طریــق فروشــگاههای بــزرگ و زنجیــرهای
توزیع میشــود.غفوری مقدم افزود :ســهمیه
مناسبی از برنج پاکستانی و برنج هندی برای
توزیع در اواخــر اســفند و اوایــل فروردین در
خراسان رضوی در نظر گرفته شــده که توزیع
برنج پاکســتانی به قیمت هر کیلــو  ۸۹۰هزار
ریــال خواهد بــود.وی ادامــه داد :توزیع چهار
هزار تن شکر طرح تنظیم بازار نیز به قیمت هر
کیلوگرم حداکثر  ۵۰هزار ریال در بخشهای
صنعت و صنــوف خراســان رضوی آغاز شــده
اســت.وی با بیان ایــن که قیمت گوشــت مرغ
و مقــدار آن در بازار خراســان رضوی مناســب
اســت افزود :بــا ایــن حــال  ۸۰۰تن گوشــت
منجمد مرغ به قیمت مصوب طرح تنظیم بازار
برای اســتان در نظر گرفته شــده اســت که در
صورت نیاز توزیع خواهد شــد.معاون سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی برپایی
نمایشگاه عرضه مســتقیم کاالی بهاره را جزو
برنامههای طرح تنظیم بازار ذکر کرد و افزود:
این نمایشــگاه نیمه دوم اســفند در مشهد برپا
میشود.وی ادامه داد :به دیگر شهرستانهای
خراسان رضوی نیز اعالم شده است در صورت
برخــورداری از امکانــات و فضــای مناســب،
نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاالی بهاره را برپا
کنند.وی گفت :در تالش هســتیم بخشــی از
کاالهای اساســی طرح تنظیم بازار خراســان
رضــوی در نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاالی
بهاره عرضه شود.

