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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن
استان می رساند.
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متفرقه

مسئول اداره نظارت سازمان صمت با اشاره به گران فروشی  14هزار لیتر روغن خبر داد :

جریمه 80میلیونیبرایگرانفروشیروغن

و صنعتی آن زیــاد می شــود  ،برای جلوگیــری از این
اتفاق سریع وارد عمل شــدیم و از چند اتحادیه و چند
شهرســتان که متقاضی دریافت این روغن ها بودند،
دعوت کردیم و به اتحادیه ها اعــام کردیم به هر فرد
به تعداد محدود روغن ارائــه دهند تا از احتکار مجدد
توسط برخی صنف ها جلوگیری شود .

گزارش

محمد بهبودی نیا

چند روز قبل  16هزار لیتر روغــن مایع از چهار واحد
عمده فروشی در بازار مصالی مشــهد به دلیل گران
فروشــی کشــف شــد و در روزنامه خراســان انعکاس
داده شد  .بالفاصله از سوی ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت دستور داده شد تا تمام این روغن ها در بازار
با قیمت مصوب توزیع شود.اما برخالف دستور اعالم
شــده قبلی ،از آن جا که روغن های کشــف شده 16
کیلویی اســت،مقرر شــد برای صنوفی کــه در حوزه
صنایعغذاییمشغولهستند،براساسسهمیهایکه
مشخص شده است ،بین آن ها عرضه شود تا از احتکار
مجدد جلوگیری شــود .در روز اول توزیــع این روغن
ها  ،خبرنگار ما به همراه بازرســان سازمان صمت به
بازار مصلی رفتند تا نحوه توزیع را بررسی کنند .طی
مشاهدات خبرنگار ما  ،برخی از اتحادیه هایی که در
عرصه صنایع غذایی فعالیت دارند ،بر اساس سهمیه
بندی مشخص شــده  ،روغن ها را بین واحد های زیر
مجموعــه توزیع مــی کردند.امــا طی بازرســی های
انجام شده  ،بازرسان با یک واحد صنفی عمده فروش
در بازار مصلی که در فروش روغن گران فروشــی می
کرد مواجه شــدند که در پی آن  14هزار و  400لیتر
روغن گران فروشی کشف و ضبط شد و بر اساس گفته
مسئول اداره نظارت سازمان صمت ،این واحد صنفی
برای گران فروشی به  80میلیون تومان جریمه شد.

•توزیع با نظارت اتحادیه ها

برای بررسی نحوه توزیع روغن های  16کیلویی که
برای مصــرف در برخی اصنــاف در نظر گرفته شــده
است به یکی از اتحادیه ها سر می زنیم .رئیس اتحادیه
رستوران داران مشــهد می گوید  :ما برای جلوگیری
از هر گونه مشــکلی برگه هایــی را تهیه کــرده ایم که
هر واحد صنفی کــه زیر مجموعــه اتحادیه ماســت با
دریافت این برگه می تواند دو حلب روغن  16کیلویی
دریافت کنــد و در نهایــت برگه های صادر شــده را به
سازمان صمت تحویل می دهیم .امیریان می افزاید :
همکاران هم یک حلب روغن  16کیلویی را تا 150
هزار تومان به صورت کلی خریداری کرده اند و چنان
چه این روند گران فروشی ادامه پیدا کند  ،واحدهای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

•جریمه  80میلیونی

تولیدی که برای ادامه کسب و کارشان با روغن سر و
کار دارند ،مجبورند قیمت های شــان را باال ببرند که
در نهایت مردم ضرر می کنند.

•گران فروشی عمده فروش
با هدف بررسی بیشتر از وضعیت بازار عمده فروشان،
به چند مرکز فروش سر می زنیم  .به یکی از واحدهای
فروش که نمایندگی توزیع یکی از نشان های معروف
روغن در استان را دارد ،وارد می شویم و یک حلب 16
کیلویی روغن را به قیمت  135هزار تومان خریداری
می کنیم  .این در حالی است که به واحدهای صنفی
برای فــروش این نوع روغن طبق مصوبه رســمی 90
هزار و  300تومان اعالم شده است .هنوز چند لحظه
از خرید ما نگذشته که یک مشتری دیگر وارد می شود
و فروشنده از این مشتری بابت همین کاال  140هزار
تومان طلب می کند  .این فروشنده با وجود اصرار ما از
ارائه صورت حساب هم خودداری می کند.
بعد از چند لحظه بازرس صمــت وارد این واحد فروش
می شود و از این فروشــنده می خواهد صورت حساب
های خرید این نوع روغن را از کارخانه خریداری شده،
ارائه دهد که این فروشنده در پاسخ می گوید «:کارخانه
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به ما صورت حســاب نمی دهد و ما هم مجبوریم روغن
ها را بدون فاکتور بخریم ».بعد از بررســی از این واحد
فروش، ،تعداد 900حلب روغن 16لیتری معادل14
هزار و  400لیتر کشف و در محل توقیف شد.

•توزیع روغنهایکشفشده درشهرستان ها
مســئول اداره نظــارت و بازرســی ســازمان صنعت و
معدن استان درباره این گران فروشی ها به خبرنگار
ما می گوید :طی بازرســی های به عمل آمــده در روز
شــنبه هفته جاری  16هزار لیتر روغــن مایع از چهار
واحد عمده فروشی در بازار مصالی مشهد که به گران
فروشی اقدام کرده بودند ،کشف شد و بعد از احضار
متخلفان به بازرسی سازمان صمت این افراد با قبول
تخلفات شــان پذیرفتنــد که ایــن کاالها را بــا قیمت
مصوب در بازار عرضه کنند که این موضوع باعث شد
در کمتر از  24ساعت عملیات توزیع شروع شود.
مهدی مقدســی می افزاید  :روغن های کشــف شده
در حلب هــای  16کیلویی بیشــتر برای اســتفاده در
رســتوران ها و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می
گیرد و در صورت گران فروشــی این نــوع روغن تاثیر
مســتقیم این گــران فروشــی در قیمت هــای صنفی

وی درپاســخ به این ســوال که چه مجازاتی در انتظار
واحدهــای گران فروشــی اســت مــی گویــد :درباره
کشفیات روغن های 16لیتری که به میزان14400
لیتر کشــف شــد ،در مرحلــه اول مبلغی معــادل 80
میلیون تومــان برای همین یک پرونــده که متعلق به
یکی از نمایندگی های بزرگ روغن در اســتان است
جریمه خواهد شد .
این واحد در هــر حلب نزدیــک به  40هــزار تومان
گران فروشــی داشــته اســت .مهــدی مقدســی در
پاسخ به این ســوال که بیشــترین گران فروشی چه
مبلغی بوده اســت ،خاطر نشــان می کند :در هفته
های قبــل ،در بیــن کلی فروشــی ها هــر حلب 16
کیلویی تا  200هزار تومان هم فروخته می شد و به
عبارتی در هر حلب  110هزار تومان گران فروشی
ثبت شده اســت که برای این افراد هم پرونده هایی
تشکیل شده و در مرحله رسیدگی برای صدور جرم
قرار دارد .مســئول اداره نظارت و بازرسی سازمان
صنعت و معدن اســتان درباره توزیــع این نوع روغن
در شهرســتان های اســتان می گوید :برنامه ریزی
هایی انجام داده ایم که اقالم کشــف شــده در تمام
شهرســتان هــای اســتان توزیع شــود تا تعــادل در
بازار کل اســتان حفــظ شــود .تاکنون هــم در چند
شهرستان روغن های کشــف شده به قیمت مصوب
توزیع شده است .

•توزیع  1600تن برنج

مقدسی خاطر نشان می کند  :با هدف مبارزه با گران
فروشــی در روزهای گذشــته 1000تن برنج از تجار
پاکســتانی و همچنین  600تن دیگر شــامل هشت
برند معروف از یک انبار در مشهد که به گران فروشی
اقدام کرده بودند ،کشف شــد و متخلفان به بازرسی
سازمان صمت معرفی شدند .

ما ســاکنان خیابان منوچهری و دکترشــیخ از اداره
زندان ها و بیمارســتان آســایش نداریــم  .روز بــه روز هم
گســترش پیدا می کنــد و باعث مشــکالت بــرای اهالی
منطقهشدهاست.
ازفروشگاهاتکایشهیدفالحیخریدکردم.قیمت
مصرف کننده محصول بســیار پایین تراز قیمت صورت
حســاب پس ازتخفیف ۳۳درصدی بود  .اجناس داخل
انباروقدیمیراچرابهقیمتمحصوالتروزمحاسبهمی
کنند که حاال با تخفیف زیاد هم به قیمت درج شده روی
کاالنرسد.
باتوجهبهنیازمبرمبهدرمانگاهدرمحدودهدالوران،
خواهشمند اســت حداقل درمانگاه امام حسین (ع) در
انتهایسرافرازانرازودترافتتاحکنید.
لطفا از وضعیت اسفبار جاده بهشــت رضوان جاده
کالت گزارشی تهیه شــود تا مســئوالن مربوط از خواب
بیدارشوندواقدامیانجامدهند.
پســرم با مدرک کارشناســی و حقوق یک میلیون و
 200هــزار تومــان در یــک شــرکت تعاونــی وابســته به
دانشکدهعلومپزشکیمشهدکارمیکردکهاخراجشدو
فردیدیگربهجایپسرماستخدامشد.
چهارده ســالگی روزنامه خراسان رضوی را تبریک
میگویم.اینجانبازخوانندگانهمیشگیاینروزنامه
هستم و در این سال ها مطالب زیادی برای ستون حرف
مرد م ارسال کرده ام که متاسفانه برخی یا چاپ نشده یا
جوابیازسویمسئوالندادهنشدهاست.
ازمسئوالنمیخواهیمکهجادهحسنآبادبهسمت
شــهرک صنعتی را ترمیم کنند .بچه های ما برای رفتن
به مدرسهازاینجادهعبورمیکنندکهخیلیخطرناک
است.
دربولوار"حسابی"قسمتحسابیجنوبی 11قرار
استگازکشیشود.اماهنوزایناتفاقنیفتادهاست.هوا
روبهسردیاست،مسئوالناقدامکنند.
چراکارخانهپپسیاینقدرکمفروشیمیکند.اگر
نوشابه های خانواده را نگاه کنید ،می بینید که چقدر از
مقدارآنکماست.
۱۶هزارلیترروغنخوراکیمقدارینیستکهشما
خبرتوزیعآنرادرصفحهاولروزنامهاعالممیکنید.آن
هم درشهر چند میلیون نفری مشهد که پایتخت معنوی
جهاناسالماست.
متاسفانهپیمانکارانساختماندرخیابانهانصف
عرض کوچه را سد معبرمی کنند.حتی با گذاشتن آهن
آالتدرخیابانباعثخرابیآسفالتمیشوند.
مأمورانراهنماییورانندگیدراجرایقانونبیشتر
سخت گیری کنند .چرا اجازه می دهند موتورسواران با
سرعت بســیار زیاد در الین خط ویژه اتوبوس ها از سمت
حرمبهمیدانشهداوبرعکسترددکنند.اینکارهرروز
باعثرعبووحشتعابرانمیشودواحتمالتصادفو
خساراتجانیهموجوددارد.
سروصدایعبورومرورهواپیماهابرفرازآسمانشهر
واقعا آزار دهنده است .لطفا مســیر فرود از شرق به غرب

تلگرام 09393333027 :

باند و مسیر بلند شــدن از غرب به شرق باند انجام شود تا
آلودگیصوتیبهحداقلبرسد.

شهرداری

بهشهرداریمنطقه ۹بگوییددرتقاطعبینفکوری و
هنرستان ،پلعابرپیادهخیلیضروریاست.دراینمحل
چندمدرسهوجوددارد.
بازار میوه قاسم آباد (چهار راه مخابرات) که زیر نظر
شهر داری به توزیع میوه با قیمت متعادل تری اقدام می
کرد ،االن حدود شــش ماه است که تعطیل شــده و از باز
شدنمجددآنهمخبرینیست.
ما اهالی وکیل آباد(۳۶خیابان ســرو) از شهرداری
منطقه۹درخواستداریمدربارهنصبآسانسوروپلهبرقی
درپلهواییعابرپیادهمقابلخیابانسرواقدامکند.
از شــهرداری منطقه  5به خاطر نظافت ورسیدگی
پارکشهرکاقدسیهمیدانباررضویسپاسگزارم.
اجاره سد معبر اصناف از شهرداری نوعی کالهبرداری
بزرگازمردمبهجیبشهرداریاست.
از سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد تقاضا دارم
فکری به حال وضعیت ایســتگاه 22بهمن (اول ســه راه
کالت) بکند .با وجــود این که روزانه جمعیــت زیادی در
ایســتگاه منتظــر اتوبــوس مــی شــوند ،امــا متاســفانه
اتوبوسرانیدراینایستگاهشلوغحتیصندلیهمبرای
نشستنقرارندادهاست.
درشهرشاهدگودبرداریهایزیادرهاشدههستیم
که اصال به این ها نظارت نمی شود.برخی از این گود ها
خطرناکهستند.
بهنظرمکارکنانفضایسبزشهرداریها درمصرف
آبگاهیصرفهجویینمیکنندوشیلنگهایآبوفواره
هاشبهاتاساعتهابههرطرفسرازیرمیشوند.لطفا
تذکردادهشود.
چرا ساخت پل های غیر همسطح در مشهد متوقف
شده است؟ ترافیک در شهر خیلی زیاد شده است.برای
عبورومروربامشکلمواجههستیم.

شهرستانها

روز دوشــنبه به کالت رفتم .رودخانه داخل شهر به
خاطربارندگیباچندمترارتفاعپرازآبروانبود.خدارا
شکر کردم که در این بحران کم آبی ،چنین رحمتی نازل
شدهاست.ازشهروندانمحلیپرسیدمکهاینآببهکجا
می رود.پاســخ دادند به ســوی بیابا ن های ترکمنستان
سرازیرمیشودکهواقعاتاسفخوردم.
چرا واحدهای مسکن مهر گلبهار تحویل داده نمی
شوند؟ تا کی باید صبر کنیم.مســکن دایم در حال گران
شدناستومادیگرتوانخریدنداریم.
شهرک کوی ارتش قوچان حدود20سال است که
احداث شده اما هنوز جدول های24متری ناتمام مانده
استوکسیبهفکراینموضوعنیست.
آبشرباهالیروستای"قرهجنگل"درکیلومتر35
مشهد -چنارانحدودیکماهاستکهگلآلود است.
شــهرداری قوچــان لطفــا تعــداد ســرویس هــای
بهداشتیباغملیرااضافهکنید.

