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نرخ غذاهای رستورانی در مشهد پس از تغییرات یارانه ای

سرنوشت 41تنحبوباتیکهباارز
دولتی وارد شد !
فرمانده مرزبانی اســتان گفت :فردی که حبوبات را
از کشورهمســایه با ارز دولتی وارد کشــور کرده بود
تا به مصرف هموطنان برســاند ،متاسفانه این کار را
نکــرد و  41تــن حبوبــات را درانباری احتکارکرده
بود که توسط مرزبانان هنگ ســرخس شناسایی و
پلمب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی
خراســان رضوی ،ســردار «مجید شــجاع» فرمانده
مرزبانی اســتان گفت :در پی کســب اخبار رسیده
مبنی بر نگهداری و احتکار حبوبات در یک سردخانه
موضوع به صــورت ویــژه در دســتور کار اطالعاتی و
عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.
وی افزود :مرزبانان انبار مدنظر را شناســایی و پس
ازهماهنگی با مقام قضایی آن را بازرسی کردند.
ســردار «شــجاع » خاطرنشــان کرد :مرزبانان هنگ
ســرخس پــس از بازرســی محــل موفق شــدند 41
تن انواع حبوبات شــامل عــدس ،لوبیــا و  ...را که در
سردخانه انبار شده بود،کشف کنند.
ســردار «شــجاع» با اشــاره بــه ایــن کــه ارزش اقالم
مکشوفه بیش از  18میلیارد ریال برآورد شده است ،
تصریح کرد :این فرد حبوبات را از کشورهمسایه با ارز
دولتیواردکشورکردهتابهمصرفهموطنانبرساند
اما متاســفانه این کار را نکرد  ،بنابراین پس از قرائت
حکم قضایی در حضــور نماینده دولــت انبار مدنظر
پلمــب شد .ســردار «شــجاع» بــا قدردانــی از تالش
های مرزبانان گفت  :مرزبانان با اشــراف اطالعاتی
و عملیاتی با قانون شــکنان و اخاللگــران اقتصادی
برخورد خواهندکرد.

فرماندهسپاهبردسکنخبرداد:

برگزاری رزمایش اقتدار عاشورایی
در بردسکن

رئیسادارهبازرسیجهادکشاورزیمشهد
خبرداد:

کشف 31تن کاالی احتکاری
در حاشیه شهر

میکند ،پایینتر اســت ».در منطقه آزادشــهر
مشهدهممسئولفروشرستورانیبااذعانبه
افزایش قیمت گفت« :بعد از افزایش قیمتها
مرغاز 45به 65هزارتومانوقیمههماز 35به
 38هزارتومانتغییرقیمتپیداکردهاست».

گروه اقتصــاد /یک پــرس غذا در مشــهد با3
قیمت؛ البتــه هنوز نــرخ مصوب اعالم نشــده
است  .تعیین قیمت یک پرس غذا در رستوران
ها پس از تغییــرات یارانه ای ســوژه گزارشــی
استکهمیخوانیم.تعییننرختوسطمدیران
رســتوران ها (نه نرخ مصوب) هرساعت انجام
می شــود لذا باید خود را به فال حافظ ســپرد و
واردرستورانشد.

•تا 20روزآیندهنرخجدیداعالمنمیشود

•مشتریرابرافزایشقیمتترجیح
میدهیم

وارد یکــی از رســتورانهای اطــراف حــرم
میشــوم .مدیر رســتوران به همــراه مردی که
به نظــر میرســد شــریکش باشــد ،نزدیک در
پشت میز خود نشسته و مشتریها نیز هرچند
کــم ،در فاصلهای دورتر در انتهای ســالن ســر
میزهایشانهستند.بعضیمشغولغذاخوردن
هستندوتعدادیهممنتظرنشستهاند،ازمدیر
رستوران ســؤال میکنم بعد از تغییر قیمتها
شما نیز افزایش قیمت داشــتهاید؟ به مانیتور
بزرگ پشت ســرش که قیمتها روی آن نشان
دادهمیشود،اشارهمیکندومیگوید«:تقریب ًا
هر غذایی  6-5هزار تومان گران شــده است،
حقیقتشایناستماترجیحمیدهیمافزایش
ی را
قیمت چشمگیری نداشته باشیم تا مشتر 
از دســت ندهیم ».روی مانیتور مغازه چلومرغ
 50هــزار تومان و قیمــه 40هزار تومــان دیده
میشد .مرد جوانی که کنارش نشسته دنباله
حرفش را میگیرد و ادامه میدهــد« :البته ما
عمالضررمیکنیم».صاحبرستوراننگاهی
بهاومیاندازدومیگوید«:ضررنه!سودزیادی
نمیکنیم ولی من فکــر می کنــم اوضاع بهتر
میشــود ،می بینید که قیمت مرغ در چند روز
اخیر کم شده است ».از او پرســیدم روغن را به
راحتــی تهیه میکنیــد؟ که گفــت« :روغن که
واقعا ســخت گیر میآید ولی چون ما مشــتری
دایمیهستیم،فروشندههاییکهازقبلباماکار
میکردندبهاندازهایکافیدراختیارمانقرار
می دهند» و در جواب این سؤال که آیا وضعیت
جدیدبرتعدادمشتریهایشماتأثیریداشته
اســت یا نه؟ اضافــه کــرد« :تقریبا یــک چهارم
کاهشمشتریداشتیم».
•نرخنامهجدیدنداریم

دررستورانیدیگر،وقتیازشرایطواوضاعکار
پرسیدم،صاحبرستوراننفسیعمیقکشید
وگفت«:واقعانمیدانمچهبگویمکهگلهکردن
نباشد».درهمینحینمردجوانیکهبههمراه

دو خانم پشــت یکی از میزها نشسته بود و تنها
مشتریهای رســتوران محسوب میشدند به
ســمت ما آمد و در حالی که منوهــا را روی میز
میگذاشت گفت دو تا چلو مرغ با دوغ و ساالد
شیرازی ،خانمی که مسنتر بود با صدای بلند
گفت :مگه خودت ســاالد نمیخــوری؟! مرد
جوانگفتنه.صاحبمغازهمنوهاراسمتمن
گرفتوگفت«:ببین،همونقیمتهایقبله،ما
منو رو عوض نکردیم ،خود شما باشی 60هزار
تومانبراییک ُپرسمرغپولمیدی؟»بهمنو
نگاهکردممرغ 54هزارتومان،هنوزنگاهمروی
منو بود کــه صاحب مغازه ادامــه داد« :ما اجاره
مغازهنمیدهیمولیتغییرقیمتکهتنهابرای
مرغ و روغن نیســت ،برنج هــم افزایش قیمت
داشــته اســت ».از او پرســیدم برایتان نرخنامه
جدید ارائه نشده؟ گلهمند نگاهم کرد و به نرخ
نامه ای که گوشــه دیوار نصب بود ،اشاره کرد و
گفت« :نه ،تازه همان نرخ نامه هم به روز نیست
چون تغییراتی را که از زمان مصوب شدن آن به
وجود آمده ،در نظر نگرفته بود ،به همین دلیل
من همیشــه فاکتورهایــم را دم دســت دارم تا
تعزیراتکهمیآید،نشاندهم».
•افزایشقیمتدرآشپزخانهها

در ادامه به آشپزخانهای در حاشیه شهر رفتم،
آشــپزخانهها به علت تعــداد باالی ســفارش،
در حالت معمول قیمتی پایینتر از رســتوران
دارند اما االن می شــود گفت قیمتشان یکی
شــده اســت .هر ُپرس مرغ که تا دو هفته پیش
 35هزار تومان بــوده ،اکنون  50هــزار تومان
و قیمه که پیشــتر  32هزار تومان بوده اســت،

اکنون 45هزار تومان به فروش میرسد .البته
صاحب آشــپزخانه معتقد بود کاهشــی که در
قیمت مرغ در حال روی دادن است ،مسلما در
قیمتتأثیرگذارخواهدبودولیازکمبودروغن
در بازار گالیه داشــت .به گفته مسئول فروش
آشپزخانهایدرمنطقهحجابقاسمآباد،قیمت
هر پرس مرغ  52هزار تومــان و قیمه  40هزار
تومان بود .از او پرسیدم طی روزهای گذشته و
بعد از شــروع طرح اصالح قیمتها آیا افزایش
قیمــت داشــتهاید که پاســخ داد« :بلــه ،حدود
هفت هزار تومان در هــر غذایی افزایش قیمت
داشت هایم».
•افزایشقیمتدرمناطقمختلف

در رســتورانهای مناطق دیگر شــهر از جمله
خیابــان شــهید کالهــدوز ،قیمت مــرغ که در
اسفندسالگذشتهحدود 55هزارتومانبوده
اکنون 92هزارتوماناستوقیمهنیزهر ُپرس
 75هزار تومان به فروش میرســد .در خیابان
فلسطین نیز هر پرس چلومرغ  79هزار تومان
و قیمه  66هزار تومان شــده اســت .رستوران
دیگــری در خیابــان صیاد مشــهد با اشــاره به
افزایــش  10هــزار تومانی قیمــت غذاها طی
روزهای گذشته گفت« :قیمت فروش مرغ60
هزارتومانوقیمه 50هزارتوماناست».
کترینگی در خیابان راهنمایــی نیز با بیان این
کهازروزجمعهگذشتهافزایشقیمت 10هزار
تومانیداشتهاندومرغوقیمهرابهترتیب 80و
 70هزار تومان قیمتگذاری کردهاند ،اظهار
کرد«:البتهباتوجهبهگرانشدناقالم،قیمتی
که ما ارائه کردهایم از مبلغی که اتحادیه تعیین

بازرس اتاق اصناف در پاسخ به این سؤال که آیا
نرخنامه جدید در اختیار رســتورانداران قرار
گرفته اســت یا خیر؟ گفت :با توجه به افزایش
قیمت مــواد اولیه ای مثــل مرغ و روغــن و مواد
دیگــر و از طرفی چــون ایــن مــوارد در اولویت
دوم نرخگــذاری کاال و خدمــات هســتند،
باید نرخ پیشــنهادی را بــه انجمــن حمایت از
مصرفکننــدگان ارائه دهند و بعد از بررســی
انجمنبهسازمانصنعت،معدنوتجارتارجاع
داده میشود و رئیس سازمان به عنوان رئیس
کمیســیون نظارت باید نرخ را تأییــد کند ،بعد
از آن قابلیت اجرایــی خواهد یافت و این صنف
هنوز درخواســت افزایش قیمت نداده است و
درخواست شــده فعال به نرخ قبلی کار کنند تا
اوضاعبهثباتبرسدوقیمتکاالهادریکجایی
ثابت شــود و بتواننــد نرخ مشــخصی را بدهند
ولی نرخ الزام ًا باید به روز شود چون مواد اولیه
بهخصوصروغنافزایشقیمتداشتهاست.
از بازرس اتاق اصناف پرســیدم اکنون که نرخ
جدیدی مصوب نشده اســت و رستورانداران
مــواد اولیــه را با قیمــت بیشــتری خریــداری
میکنند تا چه حــد میتواننــد افزایش قیمت
داشته باشــند؟ دلداری گفت :هنوز نمیشود
اعالم نظر کــرد و تا زمانی که نــرخ جدید اعالم
نشــده اگر با قیمت بیشــتری از نرخ قبلی ارائه
خدمات بدهند ،هرچند مواد اولیه گران شده!
تخلفگرانفروشیاتفاقافتادهاست.
درادامهازواکنشرستورانداران بهاینشرایط
پرسیدمکهدلداریپاسخداد:باتوجهبهاینکه
رستورانداران عالوه بر مواد اولیه هزینههای
جانبی مثل هزینه کارگر ،آب ،بــرق و ...دارند
و همچنیــن افزایش قیمت غــذا باعث کاهش
مشتری میشود طبیعی است که با مشکالتی
مواجه میشوند.از او پرسیدم پس باید منتظر
اعالمپیشنهادنرخهایجدیدازسویاتحادیه
باشندکهدلداریدراظهارنظریجالبگفت:
فعال از آنها درخواســت شــده پیشنهادشــان
را تــا 15-10روز آینــده ارائــه نکنند ،بیشــتر
کارشناسی کنند و طی  20روز آینده کارهای
کارشناســی را انجــام بدهند؛ بعد اعــام نظر
کنند.

رئیس اداره بازرســی جهاد کشــاورزی مشهد گفت:
حدود۳۱تنکاالیاحتکارشدهدرحاشیهشهرمشهد
کشفوضبطشد.
نصــری بــه خراســان رضــوی گفــت :حــدود ۲۴تن
ماکارونیوحدود ۷تنانواعکنسروجاتتاریخگذشته
و حدود  ۳۱تن کاالی احتکار شــده در حاشــیه شهر
مشهد کشف و ضبط شده است تا توسط مقام قضایی
تعیینتکلیفشود.
وی افزود :کنســروهای تاریخ مصرف گذشته شامل
رب ،نخــود فرنگــی و انــواع مرباســت .قــرار اســت
ماکارونیهادرشبکهمردمیتوزیعشود.
شــایان ذکر اســت این محموله احتکار شــده توسط
فرماندهی سپاه ناحیه حر ،بازرسی جهاد کشاورزی
اســتان و کالنتری ۳۱مهرگان کشــف و ضبط شــده
است.

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسان
رضوی اعالم کرد:

سهمیهبرنجاستان

مریمترسول -طیروزهایاخیربااعالممدیرکلتوزیع
وفروششرکتبازرگانیدولتیایرانبناشدهتامقدار
 ۱۰۰هزار تن انواع برنج وارداتی و  ۶۰هزار تن شکر
برایحفظآرامشبازاروثباتقیمتهادرکشورتوزیع
شود،همچنینقربانی،معاونبرنامهریزیواقتصادی
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده است که گوشت
قرمز مشمول آزادسازی یارانهها نمیشود و بهزودی
قیمت آن به حالت قبلی بازمیگردد که در این زمینه
مقادیری گوشت گرم قرمز از روسیه و پاکستان وارد و
تاانتهایهفتهدرکشورتوزیعمیشود.
خراسانرضوی،سهمیهاستاندرزمینهاینکاالهارا
از محمدرضا اورانی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی جویا شــد که وی اعالم کرد :مقادیر
٨هزارو ٢٢٢تنبرنج۴،هزارو ٩٣٢تنشکر٨٢٢،
تن گوشت گوســاله و هزار و  ٨٢٧تن گوشت مرغ در
استانتوزیعخواهدشد.
اطالعات تکمیلی در خصــوص زمان و مــکان توزیع
این اقالم و قیمت برای مصرفکننده در روزهای آتی
اطالعرسانیمیشود.

صنایع غرب مشهد همچنان در چنبره بوروکراسی اداری

یک خروار مصوبه ،دریغ از یک پایانکار
بهاره موفقی /بــه رغم مصوبــه  8بندی شــورای
برنامهریــزی و توســعه اســتان برای صــدور مجوز
پایانکار واحدهای صنعتی مســتقر در محور غرب
مشهد،تاکنونحتییکپایانکارتوسطشهرداری
صادرنشدهاست.
به گــزارش خراســان رضوی ،در جلســه شــورای
گفتوگــوی بخــش خصوصــی و دولــت کــه روز
چهارشنبه به ریاســت استاندار خراســان رضوی
برگزار شد ،بهشتی ،معاون دادســتان در این باره
گفت :شــهرداری برای این که آن ها را در ســامانه
بارگــذاری کند ،چهــار یا پنــج ابهام جزئــی دارد.
شــهرداری می گوید برای این که این ها را پاســخ
گویی کنم به چــه مصوبه ای اســتناد کنم؟ لبافی
نژاد ،دبیر شــورای گفت و گو در این باره بیان کرد:
محورغربیکمنطقهتاثیرگذاردراقتصادمشهد
است که قرار بود در عرصه و اعیان به آن ها پایانکار
داده شــود .هشــت توافــق در دبیرخانــه شــورای
گفت و گو مطرح و در آن هشــت بند ،پیشنهاد شد
دستگاه های مربوط کار را دنبال کنند و دبیرخانه
کارگروهزیربناییدرجلسهاعالمکردنیازبهمصوبه
کمیسیونماده 5ندارد.درهرصورتدرچارچوب
مســیری که طی کرده بود ،شــورا مصوب کرد در
نتیجهایناعالم،سازمانصمتصاحبانصنایعرا
فراخوانیکندوتعدادیبهشهرداریمعرفیشدند.
درنهایتموضوعرامجددبررسیکردیمکهچقدراز
کاراجراییشدهاست.
وی افــزود :در هــر شــکل شــورای شــهر و بخــش
خصوصی هم تاکید بر این دارند که به اتفاق آرا در
همهارکانحاکمیتیاستاناینتوافق8بندیاجرا
شود و به تصویب کارگروه زیربنایی برسد بنابراین
برای این که رفع ابهام شود،باید این هشت بند در

عکس تزیینی است

علی نوری /فرمانده ســپاه بردسکن گفت :با هدف
آمادگی دفاعی بسیجیان درمقابله با هرگونه تهدید
دشــمنان ،رزمایــش و نمایــش اقتــدار عاشــورایی
سپاهیان حضرت محمد رسول ا(...ص) در بردسکن
به مــدت دوروز برگزار می شــود .ســرهنگ علیرضا
جنیدی افزود :این رزمایش در روزهای پنج شــنبه
و جمعه با شرکت سه گردان بیت المقدس و گردان
عملیاتــی کوثــر در منطقــه عمومی اردوگاه شــهید
بهاری این شهرســتان برگزار می شــود .وی با بیان
این که هر کجا به حضور بســیج نیاز باشد بی درنگ
آماده است ،اظهارکرد:همه ما سرباز والیت هستیم
و برای دفــاع از ارزشهــای انقالب اســامی تا پای
جان ،ایســتادهایم .فرمانده سپاه بردســکن افزود:
نیروهای بسیجی ضمن فراگیری آموزش های الزم
توان رزمی و دفاعی خودشــان را در ایــن عملیات به
نمایــش خواهند گذاشــت و در ایــن رزمایش تمرین
امداد و نجــات ،مردمیــاری ،پدافنــد غیرعامل ،کار
عملی ،انفجار و تیراندازی در مقابله با دشمن فرضی
و تصرف مناطق مد نظر پیش بینی شده است.

اقتصاد

قیمت گذاری با تفأل به حافظ!

عکس تزیینی است

حقدادی  /مراسم چهلم شــهید دارایی که در حرم
رضوی به دســت افراد تکفیری به شــهادت رســیدبا
حضور فرمانده اســبق ســپاه امام رضــا(ع) ،امامان
جمعــه وجماعــات ،فرماندار،مســئوالن اجرایــی،
نظامــی ،انتظامــی  ،فرهنگیــان  ،خانواده شــهدا و
ایثارگران ،قشرهای مختلف مردم شیعه و اهل سنت
در زادگاه شــهید دارایــی ،روســتای بــزد تربت جام
برگزارشد.
دراین محفل معنوی ،فرمانده اسبق سپاه امام رضا
(ع ) با تجلیل از مقام شامخ شهیدان انقالب اسالمی
و جهادگران شــهید حریــم رضوی حجت االســام
محمدصادق دارایی و اصالنی گفت :شهادت حجج
اسالم دارایی و اصالنی درفرایند برنامه ریزی جریان
استکبار جهانی بود که درحریم رضوی به دست افراد
تکفیری به شهادت رسیدند.
سرداراحمدی با گرامی داشت یادو خاطره شهیدان
دارایی  ،اصالنی و سرداردل ها حاج قاسم سلیمانی
افــزود :آمریــکا و مزدورانــش در عرصــه مقاومــت
نتوانســتند کاری از پیش ببرند و تمامفتنه های آنان
خنثی شد و سردار سلیمانی را در زمانی که با دست
خالــی مهمــان دولــت عــراق بــود ناجوانمردانه به
شهادت رساندند.
وی با اشــاره به ضرورت جهــاد تبییــن تصریح کرد:
امروز تبیین یک کار جهادی  ،واجــب عینی ،فوری،
ضروری و تکلیف است و به کمک مردم تبیین را حول
محور شهدا ادامه می دهیم .
احمدی خاطرنشــان کــرد :به اعتراف ســردمداران
استکبار جهانی آمریکا درحال تنزل قدرت درمنطقه
و جهان است.

اخبار

توافقات بعدی و صلح نامه هایشــان در نظر گرفته
شــود .ما پیگیری کردیــم و شــهرداری اعالم کرد
کارگــروه زیربنایی یا کمیســیون مــاده  5مکتوب
پاســخ ما را نداده کــه آیا نیاز به مصوبه کمیســیون
ماده 5دارد یا خیر .ما نامه ای نوشــتیم بــرای راه و
شهرســازی و آن ها به ما اعالم کردند ما پاسخ را به
شهرداریدادهایم.
لبافینژادافزود:خانمبزرگمهرامروزتلفنیاعالم
کردندنیازیبهکمیسیونماده5ندارندومامکتوب
هماعالمکردیم.نکتهدومایناستکههشتبندی
که توافق شــده اگر در صلح نامه ها و پایانکارشــان
بیاید،مشکلبهطورکلیحلمیشود.شهرداری

بهمسکوتماندنشاعتراضدارد.
بهشتی ،معاون دادستان دراین باره گفت :راجع
به موضوع محور غرب مصوبات کلی تصویب شد.
فقط اختالفی ایجاد شده که جواب شفاهی خانم
بزرگمهــر این بــود ما اختالفــی نداریــم و همان
مصوبه کفایت می کند .شــهرداری برای این که
آن ها را در ســامانه بارگذاری کنــد ،چهار یا پنج
ابهام جزئی دارد .شهرداری می گوید برای این
که این ها را پاســخ گویی کنم ،به چــه مصوبه ای
استناد کنم؟ چون آقایان نتوانستند پاسخ را از راه
و شهرسازی بگیرند .وی افزود :لذا امروز(دیروز)
صبح مکاتبه ای با مدیر کل راه و شهرسازی انجام

شد که راجع به هر پنج ابهامی که به صورت جزئی
وجــود دارد ،این اختالفــات را پاســخ بدهند که
شهرداری در سامانه به چه شکل بارگذاری کند.
صبح مکاتبه امضا شــد که پاســخ را فکر می کنم
درنهایت تا هفتــه آینده راه و شهرســازی بدهد و
بعد شهرداری بر همین اساس به ما پاسخگویی
کند و امیدوارم مشــکل حل شــود .اســتاندار در
اعتراض به تاخیــر در روند اجرایــی این موضوع
بیان کرد :برگشــت دوباره این مســئله به شــورا
اصال موضوعیت ندارد و دبیرخانه اشکالش این
است که این جا اصال نباید این موضوع را دوباره
به شورا بیاورد چرا که مصوب شده و تمام .مسائل

اجرایی باید حل شود که چرا به شورای گفت و گو
آوردید؟ این را سریع باید تمام و حلش کنید .االن
دو سه ماه از این موضوع گذشته است.
یعقوب علی نظری ،استاندارخراســان رضوی در
اینجلسهدربارهموضوعنانبیانکرد:اولیننکته
این اســت که به هیچ عنوان مشــکل گندم و آرد در
کشوربهویژهخراسانرضوینداریم.بدیهیاست
اگر اختالالتی به وجود میآید ،اشکال از مدیریت
و موارد خــاص دیگر اســت .از این رو مــردم نگران
نباشندمابههیچعنوانمشکلیدرتامینآردونان
وفعالیتنانواییهانداریم.نکتهبعداینکهاحیانا
کمکاری،اهمالوسوءاستفادهعدهایبایدازبین
برودتااینگرفتاریهایاندکراهمنداشتهباشیم
 .وی افزود :در خصوص موضوع دانش بنیانی که
اشاره شد در جلســات مختلف دنبال این موضوع
هستیمکهاینشعارسالبهنحومطلوبدراستان
محققشود.آنچهمهماستاینکهازظاهرسازی
و سوءاستفاده و عملکرد بسته پرهیز کنیم و اجازه
بدهیمدانشبنیانهاحمایتشوند.
دراینجلسهدستورکارشیوهبازرسیشرکتهای
انرژی و موازی کاری که در این حــوزه وجود دارد،
لغومعافیتورودیماشینآالتخطتولید،تفویض
اختیاراتمورددرخواستسازمانجهادکشاورزی
استانبهمنظورحلوفصلموانعومشکالتبخش
اقتصادی،معافیتمالیاتیخیریهانجمنحمایت
ازبیمارانسرطانیودرخواستاتاقتعاوناستان
درخصوص موضوع تســری کاهش نــرخ مالیاتی
اشخاص حقوقی و اصناف آســیب دیده از کرونا به
تعاونیهایتولیدیومصرفبررسیشدکهطیآن
استانداراعالمکردباتعلقاین 5درصدبهتعاونیها
مخالفتیندارد.

