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قاضی صفری ۹۱:میلیارد تومان به ۵هزارو۷۷۱
سهام دار پرداخت شده است

قاضی اجرای احکام پروندههای اقتصادی دادسرای
عمومیوانقالبمشهدگفت:دادستانیمشهدازطریق
مکاتبه با تهران خواســتار تجمیع و تمرکز پروندههای
مربوط به شرکت پردیســبان در مشــهد است .قاضی
صادق صفــری در گفت و گــو با ایرنــا افزود :بــا تمرکز
پروندههای پردیســبان در مشهد میتوان در خصوص
ردمالوسودبهسهامدارانازاموالتوقیفشدهدرسایر
شهرهااستفادهکرد.ویتصریحکرد:شرکتپردیسبان
حدود هشت هزار نفر سهامدار از سراسر کشور داشته
است که بیشتر سهامداران از شهرهای مشهد و تهران
هســتند و این شــرکت از طریق تبلیغات گســترده در
روزنامه های کثیراالنتشار ،تلویزیون ،فضای مجازی و
تبلیغاتمحیطیگستردهدرکشور،موجبجلبتوجه
مردمشدهبود.ویافزود:احکامحبسطوالنیمدت،
شــاق تعزیری در انظار عمومی ،رد مال ،ضبط عواید
ناشــی از جرم به نفع دولت و انتشــار حکم محکومیت
برای متهمان این پرونده صادر شــد که برای پرداخت
رد مال به ســهامداران و مال باختگان سایتی برای نام
نویسی و بارگذاری مدارک سهامداران طراحی شد و
شناسایی اموال محکومان در دســتور کار قرار گرفت.
ویاضافهکرد:کلتقاضاهایثبتشدهدراینسایت
 ۹هزارو ۱۸۸نفربهمبلغ ۲۲۲میلیاردتوماناستکه
تقاضایسههزارو ۱۶۸نفرازاینتعدادبهمبلغ۱۰۷
میلیاردتومانمردودوغیرقابلتشخیصبودهومدارک
 ۶۰نفر نیز ناقــص و نیازمند اصالح اســت و ادعاهای
اثبات نشده نیز مربوط به  ۳۸نفر به مبلغ پنج میلیارد
توماناست.تقاضایپنجهزارو ۷۷۱نفرازسهامداران
به مبلــغ  ۹۱میلیارد تومان تــا کنون پرداخت شــد ه و
تمامی رد مالها طبق لیست از حســاب دادگستری
صورت گرفته است .قاضی اجرای احکام پرونده های
اقتصادی دادســرای عمومی و انقالب مشــهد گفت:
آخرینمهلتثبتتقاضایجدیددرسایتسهامداران
پردیسبان ،پایان اردیبهشت ماه امسال است و پس از
اینتاریخقراراستواردمرحلهپرداختسودشویملذا
تقاضای جدیدی ثبت نخواهد شد .صفری با اشاره به
تعیین تکلیف نهایی بقیه مال باختگان و موارد ناقص
و نیازمند بررسی با مشارکت نمایندگان سهامداران
گفت ۶۱۲:فقــره چک مربوط به ســهامداران در کل
کشــور از طریق مکاتبه با بانکها تا هفته آینده ابطال
میشودودراینخصوصنگرانیوجودندارد.صفری
افزود:مطالبات ســهامداران ارقام متفاوتی است که
بیشترین رقم مطالبه پرداختی تا کنون ۳۸۰میلیون
تومان بود ه و هم اکنــون تنها  ۱۵۰نفــر در این پرونده
بالتکلیف ماند ه اند کــه تعدادی از این افــراد در نوبت
پرداخت اصل مال هستند و مدارک تعدادی دیگر نیز
ناقصونیازمندبررسیهایبیشتراست.

مسئول اکیپ گشت مشترک شورای حفظ
حقوق بیتالمال استان:

تخریب  60هزار متر مربع تغییر
ی غیرمجاز اراضی مزروعی
کاربر 

مسئول اکیپ گشــت مشترک شــورای حفظ حقوق
بیتالمال استان و مدیر ارتفاعات جنوبی شهرداری
مشهد از تخریب پیکنی ،دیوارکشی و ویال سازی60
هزار مترمربــع از اراضی مزروعی محدوده فردوســی
روستای نجم خبرداد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،رمضانی گفت :در هجدهمین روز
از گشــتهای مشــترک نوروز  1400اکیپ گشــت
مشــترک شــورای حفــظ حقــوق بیتالمــال در امور
اراضــی و منابــع طبیعی اســتان ،بــا محوریــت جهاد
کشــاورزی شهرســتان مشــهد بیــش از  60قطعه از
اراضی مزروعــی ،تغییر و تبدیــل یافته به بــاغ ویال در
سطححدودی 6هکتاردرچهارنقطه،درقالباجرای
تبصره  2ماده  10رفع تخلف شــد .وی افزود :در این
عملیاتمشترککهباحضورنمایندهمحترمقضاییو
نیرویمحترمانتظامیصورتگرفت،ضمنقلعوقمع
دیوارهایموصوفتعدادیبنا،استخر،آالچیق،سکو،
محوطهسازی،انباریومخازنگالوانیزه،قلعشد.وی
افزود :دیوارکشی و کانکس غیرمجاز واقع در حاشیه
جادهاصلیمربوطبهبنگاهداراصلیمنطقهنیزاعمال
قانون و قلعوقمع شد.

مدیرامورمنابعآبمشهدخبرداد:

پر و مسلوب المنفعه کردن729
حلقه چاه غیرمجاز در سال99

مدیر امور منابع آب مشــهد گفــت 729 :حلقه چاه
غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور آب مشهد در
سال  99پر و مسلوب المنفعه شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقهای استان ،برزویی اظهار
کرد :این اقدام توسط همکاران پرتالش امور وگروه
های گشت بازرســی و اجراییات با همکاری نیروی
انتظامی و دریافت دســتور قضایی صــورت گرفت.
وی افزود :از تعداد  729حلقه چاه غیرمجاز مذکور،
تعــداد  185حلقــه چــاه غیرمجــاز عمیــق تــا عمق
های 300متر با دبی هایی تا  36لیتر بر ثانیه و تعداد
 544حلقه چاه غیرمجاز نیمه عمیق با دبیهایی تا
 10لیتر بر ثانیه بودهاند .مدیر امور منابع آب مشهد
گفت :این اقدامات در مدت مزبور موجب جلوگیری
از برداشت غیرمجاز آب ،ساالنه به میزان حدود 22
میلیون و 700متر مکعب شده است.

رئیس شورای وحدت و ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان اعالم کرد:

وعده صمت
برای آرامش بازار مرغ

معاون بازرگانی و توسعه
تجارت ســازمان صنعت،
معدن و تجــارت (صمت)
خراســان رضــوی گفت:
بــرای کاهــش صفهــا و
افزایــش ســرعت توزیــع
مــرغ گــرم ،شــبکه توزیع
گسترش پیدا کرده است،
در مشــهد تعداد واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ گرم از  300واحد به 530
واحد رسیده است که با اقدامات صورت گرفته تا اواسط هفته آینده وضعیت بازار
بهتر خواهد شد و آرامش به بازار برمیگردد .غفوری مقدم در گفتوگو با ایسنا
در خصوص وضعیت توزیع مرغ گرم در مشهد اظهار کرد :درخصوص مرغ تنظیم
بازار به تازگی تصمیمات جدیدی گرفته شــد و قرارگاهــی تحت عنوان قرارگاه
سامان دهی توزیع مرغ گرم در کشور و ســپس در استان با عنوان کمیته قرارگاه
سامان دهی توزیع مرغ نیز تشکیل شده اســت ،این کمیته با مسئولیت سازمان
جهاد کشاورزی اســتان به دبیری رئیس جهاد کشاورزی و ریاســت معاون امور
اقتصادی استانداری تشکیل جلسه داد.
وی افزود :در این جســله تصمیمات مختلفی در زمینه فراینــد تهیه و توزیع مرغ
گرفته شده است ،از  14فروردین امســال قیمت جدید مصوب مرغ اعمال شده
است ،با توجه به تعطیالت مربوط به  13فروردین در روز شنبه توزیع مرغ گرم در
مشــهد کم بود اما از  15فروردین خوشــبختانه فرایند تامین مرغ سرعت خوبی
داشته و این روند افزایش یافته اســت .معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صمت استان ادامه داد :در روز یک شنبه  268تن مرغ گرم در مشهد و  450تن
مرغ در استان توزیع شده و این روند بسیار خوب بوده است ،اگر این روند در آینده
ادامه پیدا کند وضعیت بهتر خواهد شد.
•فعالیت  530واحد صنفی در شبکه توزیع مرغ مشهد

وی با اشــاره به نزدیکی مــاه مبارک رمضان نیــز اظهار کرد :به دلیــل این که ماه
مبارک رمضان در پیش است ،تقاضای مرغ همچنان باالست اما در مجموع برای
کاهش صفها و افزایش ســرعت توزیع مرغ ،شــبکه توزیع گســترش پیدا کرده
است .وی افزود :هم اکنون در مشــهد تعداد واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ
از  300به  530واحد رسیده است ،با ادامه این روند شهروندان نیازی به مراجعه
به سایر واحدهای صنفی در سطح شهر ندارند و میتوانند مرغ را از محل سکونت
خود تهیه کنند .غفوری مقدم تصریح کرد :صفها نســبت به هفته گذشته روند
کاهشی داشته و امیدواریم شاهد کاهش آن ها باشیم ،خوشبختانه محدودیتی
در زمینه توزیع مرغ وجود ندارد و با این روند تا اواسط هفته آینده وضعیت بهتر می
شود و آرامش به بازار برمیگردد.شایان ذکر است ،روزنامه «خراسان رضوی» روز
گذشته در گزارشی با عنوان «پشت پرده صف های مرغ» به بررسی چرایی شکل
گیری صف های مرغ در اســتان پرداخته بود که در این گزارش مشــخص شد در
ایجاد صف های طوالنی مرغ رد پای اختالف صمــت و جهاد ،نهاده های دامی،
سیستم توزیع و قیمت های استانی به چشم می خورد.
•قطعه بندی مرغ مجاز نیست

همچنین به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی استان ،پیرو تشکیل قرارگاه
ســامان دهی مرغ کشــور که با تصمیم هیئت وزیــران و با مســئولیت وزیر جهاد
کشــاورزی و عضویــت وزارت صمت ،تعزیرات حکومتی ،دادســتانی و ســازمان
دام پزشکی کشــور انجام شــد ،کمیته استانی ســامان دهی در خراسان رضوی
نیز تشکیل شد.
جنتی مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی در این
زمینه گفت :در اولین جلسه این کمیته تمامی دستورالعمل ها و مصوبات قرارگاه
سامان دهی مرغ کشور بررسی و مصوبات این قرارگاه به شهرستان ها برای اجرا
ابالغ شــد .وی گفت :بنا به مصوبه قرارگاه ســامان دهی مرغ کشور قطعه بندی
مرغ برای هر مقطع و تحت هیچ شــرایطی مجاز نیســت و با واحدهای صنفی که
این مصوبه را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

درخواست ۲۰۰داوطلبانتخابات شورا
برایحضوردرلیست ائتالف
ضعف های گذشته را رد نمی کنم
تالش می کنیم اشکاالت تکرار نشود

بهبودی نیا -رئیس شــورای وحــدت و ائتالف
نیروهایانقالباسالمیخراسانرضویگفت:
بیش از  ۲۰۰نفر از ثبتنام کنندگان انتخابات
شوراهای شهر به سایت شورای ائتالف مراجعه
کردند و درخواست داشتند از طریق این فرایند
به مــردم معرفی شــوند .بــه گزارش «خراســان
رضوی» ،ترقی روز گذشــته در نشســتی خبری
اظهارکرد :شــورای وحدت و ائتــاف نیروهای
انقالب در خراسان رضوی ســعی می کند تمام
ظرفیتهای اســتان را که قادرند در انتخابات و
تحوالت سیاسی تاثیرگذار باشند ،زیر یک پرچم
جمع کند مگر افرادی که خودشان قصد حضور
در این ائتالف را نداشته اند .وی افزود :متاسفانه
در استان ما و به ویژه مشهد ،موضوعی از گذشته
وجود دارد که بسیاری از نیروهای سیاسی وقت
شان را در زیر آب زنی که ناشــی از قدرت طلبی
است به کار می گیرند در حالی که در استانهای
دیگر به این شکل نیست و در نتیجه این رویکرد
باعــث شــده نیروهای نخبــه در دیگر اســتانها
بدرخشند و در استان ما بسیاری از مسئوالن ،از
استانهای دیگر به مدیریت میپردازند .رئیس
و ســخنگوی شــورای وحدت و ائتالف نیروهای
انقالب اســامی خراســان رضوی گفت :سعی
میکنیم اجازه مهندســی در تصمیم ســازی را
به هیچ جریــان و ائتالفی نداده و اجــازه ندهیم
برخی افراد با حاشیهسازی مســیر ائتالف را به
سمت سیاسی کاری سوق دهند و در این مسیر
در سه مرحله شورای داوری به شکایت نامزدها
و داوطلبان از نحوه بررسی صالحیت رسیدگی
میکند.
ترقی در ادامه به تعــداد باالی ثبت نــام جوانان
متخصص و نخبه در لیســت این ائتالف اشــاره
کرد و درباره شــبهات مربــوط به ایجــاد وحدت
شکنی ها در این ائتالف گفت :به منتقدان اعالم
کردیم اگــر ایرادی وجــود دارد پــای کار بیایند،
عمدتا نوع صحبت ها درباره وحدت شــکنی در
ائتالف ناشی از بی اطالعی از محتوای اقدامات
ائتالف و سوءظن ها نســبت به گذشته است در
حالی که رویکرد های گذشــته را تغییر داده ایم
و بنای ائتالف را روی گذشته غلط نگذاشته ایم.
وی افزود :طراحی جدیــدی برای ائتالف انجام
شده و این ها ذهنیت های غیرواقعی است ،البته
برخی مــوارد نیز به ســهم خواهی برخــی افراد
بر مــی گــردد .وی در ادامه به انتقــاد از عملکرد
شــورای کنونی شــهر مشــهد پرداخت و گفت:
مشکالتموجوددرشهرمشهدمشکالتعدیده
ای است و این شهر گران اداره می شود ،توسعه
شهر به درستی انجام نمی شــود و وضع حاشیه
شــهر مشــهد قابــل قبــول نیســت ،درخصوص
حاشیهشهرنیزنقدهاییوارداستالبتهعملکرد
شــهردار فعلی قابل توجه اســت .ترقــی گفت:
در ایــن میــان فردی کــه نــه هیچ تخصصــی در

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اعالم کرد:

کاهش چشمگیر بارندگی در سال زراعی جاری
رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان گفت:
میــزان بــارش در خراســان رضــوی از ابتدای
ســال زراعی جاری (مهر ماه) نســبت به مدت
مشابهسالگذشتهزراعیکاهشچشمگیری
داشــته اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی
جهاد کشــاورزی اســتان ،اورانی در کارگروه

خشکســالی و مخاطرات کشــاورزی استان،
میزان بارش هــا در اســتان را از ابتدای ســال
زراعــی 70.5میلی متــر اعــام و اظهارکرد:
این میزان بارش نســبت به مدت مشــابه دوره
بلندمدت آماری نشانگر 58.4درصد کاهش
بارندگــی در ایــن اســتان اســت .وی افــزود:

میانگیــن بلنــد مــدت مشــابه 158میلی متر
بوده کــه  87.5درصد کاهش داشــته اســت.
رضا اورانی ادامه داد :همه  31استان کشور با
کاهش بارندگــی مواجه بوده اند که خراســان
رضویبعدازاستانهایسیستانوبلوچستان،
هرمزگان ،کرمان و خراســان جنوبــی در رتبه
پنجــم کاهــش قــرار دارد .وی اظهار کــرد :در
 15روز ســال جدیــد 3/3میلــی متــر بــارش
داشــته ایم در حالی که در 15روز آغازین سال

امــوردارد ونه بــه درد کمیســیون های شــورای
شهر می خورد ،انتظار دارد چون تبلیغ میکند
و فضای مجازی را در اختیار دارد حتما باید عضو
شورای شــهر شود .ترقی در پاســخ به این سوال
که این شــورا قرار بود بر مبنای ائتالف و وحدت
تصمیم گیری کند اما گالیه ها و نقدهایی مطرح
اســت که انحصار جــای وحدت حقیقــی و همه
جانبه راگرفته ،موضع شــما دربرابــر این نقدها
چیست؟ گفت :ائتالف مجموعه ای از تشکل ها
وظرفیتهایاجتماعیاستکهبهدنبالهدفی
مشترکاندوماازتشکلهایفرهنگی،کارگری
و ورزشی در کنار تشکل های سیاسی قانونمند
دعوت کــرده ایم واگــر  10نفــر یک ائتــاف را
تشکیلدادندوافرادیشایستهرامعرفیکردند،
آیا این به معنای انحصار طلبی است؟ وقتی یک
ائتالفلیستیرامعرفیکندومردمرادرانتخاب
نامزدهایلیستآزادبگذارد،اینانحصارطلبی
است؟اینکهانحصارطلبیرابرخیافرادمطرح
میکنندبیشتربهدلیلقرارنگرفتناینافراددر
لیست ائتالف است و ما اعالم کرده ایم فردی که
قصد دارد وارد این شورا شــود ،باید  10ویژگی
الزم که توسط شورا تعیین شده را داشته باشد و
همچنینمعتقدبهمشورتباشدواهدافشورارا
بپذیرد،ازطرفیفرصتحضوردرجلسهبررسی
افراد را هم داشته باشد.
بندهفکرنمیکنممطرحکردنانحصارطلبیدر
شورامنصفانهباشد.ویهمچنیندرپاسخبهاین
سوالکهآیافراینددقیقانتخابلیستبراساس
وحدت ،همگرایــی و ائتالف نیروهــای انقالب
بوده یا صحنه گردانان پشــت پــرده ای انتخاب
ها را انجام داده و لیســت را بسته اند؟ گفت:این
موضوع از جمله تهمت های نارواســت ،اگر این
ادعا صحیح باشد مگر افرادی که در این ائتالف
شــرکت می کنند دیوانــه اند که چندین شــبانه
روز وقت بگذارنــد و روی لیســت از پیش تعیین
شده ســرمایه گذاری کنند؟ ما حتی مسیرهای
مهندسیکردنرایرامیبندیم،اینذهنیتها
مربوط به دوره های گذشته است که من گذشته
را رد نمی کنــم و حاصل نقطه ضعــف های دوره
های گذشــته اســت اما تالش ما این است که به
هیچ عنوان اجازه تکرار این اشکاالت را ندهیم.
وی در ادامه به عملکرد شورای شهر از دوره اول
پرداختوگفت:بهجزشورایسومعملکردهیچ
کدام از شــوراها را نمی توانیم تاییــد کنیم البته
در برخی قســمت ها در دوره های مختلف قوی
عملشدهاست ،درعملکردشهردارمشهدنقاط
مثبتی وجود دارد که از آن جمله توجه شهردار به
حاشیه شهر و اجرای پروژه های سنگین شهری
است.ویگفت:شورایشهردریکیازشهرداری
ها قانونی را خــاف فتوای رهبری صــادر کرده
اســت که باید در این زمینه نظــارت هایی وجود
داشتهباشد.
قبل  21میلی متر بارندگی داشته ایم .رئیس
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان با اشــاره به
تنشهایایجادشدهناشیازکاهشبارندگی
افزود:بهدلیلکمبودمنابعآبیناشیازکاهش
بارندگی ،کشــاورز و تولید کننــده های بخش
دچاریاسشدهاند.ویگفت:ازهمههمکارانم
در استان می خواهم در برخورد با کشاورزان و
تولیدکنندکانسعهصدرداشتهباشندودرپی
رفعموانعازپیشپایآنانباشند.

اخبار
اقتصادی

معاوناستاندار:

زمینهتملک ۲۶کیلومترازمسیر
آزادراه چناران – مشهد فراهم شد

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری گفت:
تملک اراضی  ۲۶کیلومتر از مســیر احــداث آزادراه
چناران -مشــهد طی رایزنی با دستگاههای اجرایی
متولی،تعیینتکلیفوزمینهآزادسازیآنبرایتداوم
اجرای طــرح فراهم شــد .به گــزارش روابط عمومی
استانداری ،میرجعفریان در نشست بررسی وضعیت
اجرای طرح آزادراهی چناران -مشــهد اظهار کرد:
اجــرای طــرح آزادراه مشــهد  -چنــاران  -قوچان به
طــول  ۱۱۵کیلومتر کــه مرحله نخســت آن به طول
 ۵۵کیلومتــر بین شهرســتانهای چناران و مشــهد
از ســال  ۱۳۹۸آغاز شــده ،با کارفرمایــی وزارت راه
و شهرســازی و مشــارکت و ســرمایه گذاری آســتان
قدس رضوی در حال اجراســت و برآورد اولیه هزینه
آن چهار هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال اســت .وی افزود:
برای اجرای این طرح ،تملک اراضی در طول مســیر
آزادراه با مشــکالتی همــراه بود ،چون برخــی از این
اراضی موقوفی اســت یا در محدوده شهرک صنعتی
قرار دارد و نیازمند رفع مشکل برای تسریع در اجرای
طرح اســت .وی بیان کــرد :حدود 5کیلومتــر از این
مســیر در حریم شــهر مشــهد قرار میگیرد که طبق
توافــق وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری مشــهد
به صورت بزرگــراه در محدوده و حریم شــهر ،تملک
اراضی توسط شهرداری ظرف دو ماه انجام میشود
و ســاخت این 5کیلومتــر حداکثر تا پایان امســال به
اتمام میرســد .حــدود 5کیلومتر از مســیر ســاخت
آزادراه نیــز در محدوده شــهرک صنعتی تــوس قرار
دارد که مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی و اداره
کل راه و شهرسازی خراســان رضوی ظرف دوهفته
نقشــه اجرایی مورد توافق دوطرف مسیر را در محل
پیاده کنند و براســاس طرح مزبور ،ســاخت و سازها
انجام و از تداخالت آینده نیز جلوگیری شود .معاون
اســتاندار اظهار کــرد ۲۳ :کیلومتر از مســیر آزادراه
مشهد -چناران آزادسازی شده و اجرای طرح حدود
 ۲۰درصد پیشــرفت اجرایی دارد ،هرچنــد آزاد راه
ششخطهاستامادرصورتاشباعظرفیتترافیک،
طرح ،امکان توسعه در آینده را نیز دارد.
میرجعفریــان همچنیــن در نشســت شــورای فنــی
اســتانداری گفت :یک کارخانه خانهســازی تعطیل
در حوالی مشــهد وجود دارد که احیــای آن میتواند
ظرفیت بزرگی برای اســتان در تســریع اجرای طرح
های ساختمانی ،توســعه اقتصاد عمرانی و اشتغال
زایی به وجــود آورد .وی افزود :کارخانه خانه ســازی
مشــهد از واحدهای منحصر به فرد در ایران است که
می تواند هزینه های ساخت و ساز را کاهش و سرعت
و کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد.

یکمسئولدرسازمانصمت:

روغن به اندازه کافی برای استان
اختصاص یافته است

رئیس اداره بازرگانی داخلی ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان گفت :ســتاد تنظیم بازار ،روغن به حد
کافی و حتی بیــش از نیاز اســتان اختصــاص داده که
بخشی نیز توزیع شــده اســت و هیچ صفی برای خرید
روغن در اســتان نداریم .رجوعی در گفــت و گو با ایرنا
افزود :فقط از روز  ۱۴فروردین و اتمام تعطیالت تا روز
 ۱۷فروردیــن یعنی در مــدت ســه روز  ۵۰۰تن حواله
روغن برایتوزیعدراستانتوزیعشدهاست.ویافزود:
قبلازسالنیزدراسفندگذشتهسهبرابرروالعادیدر
استان روغن توزیع شــده به طوری که 5هزار تن روغن
خوراکی توســط ســازمان صنعت و 5هزار تن توســط
بخش خصوصی توزیع شده اســت تا صفی برای خرید
این محصول باقی نماند .وی گفت :ســتاد تنظیم بازار
کشور برای ماه رمضان امسال  ۱۰هزار تن روغن خام
برای تصفیه در کارخانه هــا و توزیع بین خانوار و هزار و
 ۷۰۰تنروغنبرایبخشصنفیایناستاناختصاص
داده است .سازمان صمت اســتان نیز توزیع سه هزار و
 ۵۰۰تن روغن خوراکی را در دست اقدام دارد.

