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

پیامك2000999 :

Wed،Sep،11،2019، No.4222

تلفن051 37009111 :

تلگرام09393333027 :

شهرداری
چندیـن بـار بـا شـهرداری مشـهد تمـاس
گرفتیم که بیایند یک سـگ ولگرد را که در امامت
آزادشـهر میچرخید ،ببرنـد ،درنهایت یـک نفر را
فرسـتادند تـا بـا سـنگ به سـگ بزنـد و فـراری اش
بدهد! این هم از راهکارها و تمهیدات شـهرداری
در مواجهه با حیوانات شهری!

خراسانرضویازافزایشقیمتبرخیاقالمضروریگزارشمیدهد

شهریورگرانتر از مرداد

معاوناقتصادیاستاندار:دریکماهاخیر 16،کاالافزایشقیمتو 20کاالکاهشقیمتداشتهاست
در ســالهای گذشته ،قیمت شــویندهها
و محصــوالت بهداشــتی ایرانــی ،ابتــدای
ســال افزایش مییافت و تا آخر ســال با همان
قیمت عرضه میشــد .امــا اکنون هر دو ســه
هفته یکبار شــاهد افزایش تــا 20درصدی
قیمت شوینده و صابون و شامپو هستیم .من
فروشنده این محصوالت هســتم اما چون از
همین مردمم ،واقعا دلم میسوزد زیرا هر بار
که برایم جنس تازه میرســد ،قیمتش تغییر
کرده است.
در هفتههــای اخیــر نــرخ چــای خشــک،
چــه ایرانی و چــه خارجی ،افزایــش بی حدی
داشــته .به عنوان مثال چای .. .یــک باره و به
طور جهشــی ،از بســتهای  29هزارتومان به

اتفاقی که در هفتههای اخیر افتاده ،افزایش
قیمت شیرخشکی است که به توصیه پزشک
به بچهها میدهیم .ما مجبوریم هفتهای شش
قوطی شیرخشــک بخریم ،قبال که هر قوطی
28هزارتومان بود ،هفتهای 168هزارتومان
هزینــه میکردیــم .االن هر قوطــی ،بی دلیل
ســههزارتومان گــران شــده و بایــد هفتــهای
20هزارتومــان بیشــتر از قبــل هزینــه کنیم.
ممکن اســت ســه هزارتومان و 20هزارتومان
بــرای خیلیهــا رقمــی نباشــد امــا برای مــا با
شــرایط کارگــری آزاردهنــده و نگرانکننده
است .میشود از مسئوالن بپرسید دلیل این
افزایش قیمت چیست ،آنهم روی کاالیی که
تا کسی مجبور نباشد ،نمیخرد؟

هرکیلو مرغ
قیمتمرداد:

12تا13هزار

 68هزارتومــان رســیده .خب ایــن چه وضع
قیمتگذاری اســت؟ چای جزو اقالمی است
که به شــکل روزمــره و دایم مورد نیــاز مردم
است و مهم است تعزیرات یا هر نهاد دیگری
که مســئول است ،بر این آشــفته بازار نظارت
داشته باشــد تا با قیمتگذاری غیرمنصفانه
و گرانفروشی برخورد شود.
من 53ســال دارم و بازنشستهام .اما چون
حقــوق بازنشســتگی کفــاف اجــاره و خــرج
دانشــگاه بچههایــم را نمیدهد ،بــاز هم کار
میکنم .با این حال ،دوماه است که نتوانستم
یک مرغ بخرم و به خانه ببرم .مرغ از کیلویی
12هزارتومان شده کیلویی 15هزارتومان و
کسی مثل من از عهده خرید آن برنمی آیــد.

خدیجهعلینیا

مطالبی که خواندیــد ،محتوای پیامکها
و تما سها و گالیههای مردمی درباره
ی برخی اقالم موردنیــاز روزانه مردم
گران 
است که از ابتدای شهریور تا امروز ،به
دست صفحه حرفمردم خراسانرضوی
رسیده است .بهواسطه اهمیت و ضرورت
توجه به موضوع ،برای راستیآزمایی
نکات مطرح شد ه ،به سطح شهر رفتیم
و بهعنوان مشتری ،قیمت تعدادی از
پرتکرارترین اقالم را پرسیدیم و با گرفتن
قیمت مردادماه همین اقالم از خود
فروشندگان ،میزان افزایش قیمتشان
در یک ماه اخیر مشخص شد.

چایبستهنیمکیلوییگلستان

قیمتشهریور:

تومان

گزارش

14تا15هزار

تومان

قیمتمرداد:

30000

هرکیلو چایفله ایرانی

قیمتشهریور:

تومان

68000

قیمتمرداد:

تومان

25000

قیمتشهریور:

تومان

55000

تومان

در کنـار جـاده کمربنـد جنوبـی ،نزدیـک
کوه ،بین بیمارسـتان امام حسـین(ع) و خیابان
نخـل ،یـک حفـره عمیـق شـبیه چـاه ایجاد شـده
کـه بسـیار وهـم انگیـز و خطرنـاک اسـت .از
شـهرداری محتـرم تقاضـا دارم هـر چـه سـریعتر
بـرای ایـن چـاه ،درپـوش مناسـب تهیـه کنـد تـا
خـدای نکـرده اتفـاق تلخـی نیفتـد و شـهروندان
صدمه جانی و مالی نبینند.
هفتههاست بخش اول پیاد هروی بولوار
خیام (حد فاصل چهارراه ارشاد و چهارراه خیام)
سواران بسیاری است،
که محل گذر دوچرخه
ِ
ِ
تاریک تاریک است و روشنایی مناسبی ندارد .از
طرفی یک نقطه از این محل ،دچار فرورفتگی و
شکستگی موزاییک شده و اگر به خاطر تاریکی
دیده نشود ،خیلی خطرناک است .واقعا جای
سوال دارد که چرا روشنایی این منطقه تامین
نمیشود یا حداقل همین یک نقطه که کال یک
متر در یک متر است ،ترمیم نمیشود؟
در کل پـارک محلـه ششـصد دسـتگاه کـه
محـل گـذر عابـران پیـاده و تفریـح خانوادههـای
بسـیار و بـازی کـودکان و نوجوانـان اسـت ،یـک
سرویس بهداشـتی عمومی وجـــود ندارد! فقط
مسـجد محلـه در دسـترس اسـت کـه تنهـا موقـع
ِ
سـاعات
اذان ظهـر و مغـرب بـاز اسـت و در بقیـه
روز ،همیشـه و همـواره همـه بـه دنبـال سـرویس
بهداشـتیاند .مهم اسـت کـه شـهرداری منطقه
به این موضوع کوچک اما ضروری ،توجه کند.
میخواستم اعتراضم را به بنرهای محرمی
سـطح شـهر مشـهد کـه بـا اشـعار مرحـوم
قیصرامیـن پور شـکل گرفته ،اعلام کنم .خیلی
سـخیف هسـتند .چـه از نظـر خـط و نوشـتار و
ظاهـر ،چـه بهلحـاظ قطعـه قطعـه کـردن ابیات.
یـک کار سـلیقهای که طبیعتـا با سـلیقه خیلی از
شهروندان جـور در نمیآید.

ِ
طرف سهراه ساجدی-جانباز فضای
در دو
سـبزی وجود دارد که حتـی یک چراغ هـم برای
روشـنایی در شـب نـدارد .لطفـا بـرای تامیـن
روشنایی این منطقه ،فکری کنید.
بـه وسـیله روزنامـه خراسـان از شـهرداری
بابت آراسـتن شـهر در این ایام با تابلوهـا و بنرها
و بیلبوردهـای زیبـا و مفهومـی دربـاره وقایـع
کربلا و عاشـورا تشـکر میکنـم .اجـر ایشـان و
شما با آقا امام حسین(ع)

اتوبوسرانی
تعـداد زیـادی از ایسـتگا ههای خـط۳
بیآرتـی کـه روزانـه صدهـا مسـافر را جابهجـا
میکننـد ،صندلـی و سـایه بـان ندارنـد .مثـل
ایسـتگاههای خیابـان معلـم و شـیرازی کـه در
زمسـتان و تابسـتان ،هیچ گونه سـایه بانی بر سر
مـردم نیسـت و بایـد بـرف و بـاران وآفتـاب را بـر
فـرق سرشـان تحمـل کننـد .لطفـا شـهرداری
دسـت از تبعیض چندسـاله بـردارد و مثـل باالی
شـهر بـرای ایسـتگا ههای پاییـن شـهر هـم
سایهبان و صندلی نصب کند.
بــه جــای خــط  59کــه از شــهیدرجایی تــا
بازارفردوسی را پوشــش میداد ،ون گذاشتند!
از اول مهــر تعــداد زیــادی دانــش آمــوز
دبیرســتانی و هنرســتانی ســاعت 7صبــح
میخواهنــد برونــد مدرســه ،در حالــی کــه یــک
ون ،در نهایــت بــرای  10مســافر فضــا دارد.
تکلیف چیست؟

آموزش و پرورش
ای کاش آمـوزش و پـرورش در آسـتانه
بازگشـایی مـدارس ،طلـب شـشماهه
حقالتدریـس بازنشسـتگانش از سـال قبـل را
پرداخـت کنـد؛ هرچنـد کـه ارزش طلـب و پـول
مـان از نصف هـم کمتر شـده ولـی واقعـا وقت آن
رسیده که پرداخت کنند.

شهرستانها
لطفـا پیگیـری کنیـد چـرا جـاده کمربنـدی
ربا طسـنگ ،بـا ایـن کـه حـدود دو سـال اسـت
آسـفالت ،گاردریـــل و عالمتهـای راهنمایی و
رانندگی دارد اما بهرهبرداری نمیشود؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

خطکشیهای بیرنگ و رو را تجدید کنید
چرا بیشتر خطکشیهای خیابانهای مشــهد بعد از چند ماه کامال محو میشود؟ مشکل
از آسفالت اســت یا رنگی که استفاده میشود؟ به هرحال یا مشــکل را رفع یا حداقل مدام
رنگ آمیزی خطکشیها را تجدید کنید.

مایعظرفشویی پریل یک لیتری
قیمتمرداد:

8500

شامپو خمرهای داروگر

قیمتشهریور:

تومان

11350

قیمتمرداد:
تومان

صابونگلنار بستهای
قیمتمرداد:

14500

قیمتشهریور:

تومان

18500

4900

قیمتشهریور:

6500

تومان

قیمتمرداد:

تومان

6000

قیمتشهریور:

تومان

7500

تومان

هرقوطیشیرخشک آپتامیل

هر قوطی شیرخشک بب الک

قیمتشهریور:

قیمتشهریور:

قیمتمرداد:

تومان

پودر لباسشویی پرسیل

28000

معاوننظارتوبازرسیسازمانصمت:

قیمت آن هاست

تهیه برخی اقالم با ارز نیمایی ،دلیل افزایش

«شجاعی» معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی که
یکی از نهادهای ناظر بر قیمتگذاری و برخورد با گرانفروشــی اســت ،در پاسخ به این
حق مردمی و دربــاره دلیل افزایش قیمت برخی اقــام در هفتههای اخیر
گالیههای به ِ
از جمله مرغ ،چای ،مواد شــوینده و شیرخشــک توضیــح میدهد« :هــم اکنون ،قیمت
مصوب و قانونی  100قلم کاالی اساسـ�ی و ضروری ،در سـ�امانه  124.irموجود است
و شــهروندان میتوانند قیمتهــا را ببینند و با قیمتهای بازار مقایســه کنند .بهشــکل
ِ
اولویت یک بود و برای تولید
کلی ،قرار گرفتن یک سری اقالم که قبال در فهرست اقالم
و وارداتش ارز 4200تومانی اختصاص مییافت در فهرســت اقــام اولویت  2که با ارز
نیمایی تهیه میشود ،دلیل افزایش قیمت تعدادی از کاالهاست؛ این اتفاق از خردادماه
افتاده اما چون یک سری اقالم در انبارها موجود بوده ،مردم االن و در شهریورماه متوجه
افزایش قیمتها شدهاند.
بهشــکل خــاص ،دو قلــم کاال ،یکــی چــای و دومــی مــرغ ،اولــی بــا میانگیــن هرکیلــو
65هزارتومان و دومی با قیمت هرکیلو 12هزار و 900تومان ،منطقی و معقول اســت
و بیش از این ،گرانفروشی اســت .از مردم میخواهم در مواجهه با این گران فروشیها
با شماره  124تماس بگیرند و ما را آگاه کنند .چنان چه فرد شاکی بتواند در محل خرید
بماند ،قول میدهیم طی نیم ساعت حاضر شویم و رسیدگی کنیم».

تومان

31000

قیمتمرداد:

تومان

24000

تومان

27000

تومان

معاوناقتصادیاستاندار:

در یک ماه اخیر 16،کاال افزایشقیمت و 20کاال کاهشقیمت داشته

روز شنبه 16 ،شــهریور هم« ،علی رسولیان» معاون
اقتصادی استاندار در جلسه ستاد تنظیم بازار استان
از رصد قیمت  52کاالی اساســی و ضــروری مردم،
در یک ماه اخیر خبر داد و گفــت« :در بازه زمانی یک
ماهه ،قیمت حــدود  ۵۲قلم کاال را رصــد کردیم که
از این تعــداد ۲۰ ،قلم بــا کاهش قیمت همــراه بوده
اســت .عمده این کاالها که با کاهــش قیمت همراه
بوده ،شامل مصالح ســاختمانی و گوشت میشود.
با این حال ۱۶ ،قلم کاال افزایش قیمت داشته و ۱۶
قلم نیز بدون تغییر قیمت باقی مانده است ».معاون
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری تصریح کرد:
«قیمت بیشتر کاالها به ویژه اقالم اساسی در استان
از متوسط کشوری پایینتر است .در ماههای محرم و
صفر ،کاالهای اساسی مورد نیاز هیئتهای مذهبی
مانند شکر ،برنج و گوشت ،بدون هیچ مشکلی تأمین
میشود و در این زمینه اتاق اصناف همکاری خواهد

کرد .قیمــت هر کیلــو گوشــت قرمز گوســفندی در
استان ۸۵ ،هزار تومان است که این رقم در میانگین
کشــوری  ۹۸هــزار تومــان اســت .قیمــت هــر کیلو
گوســفند زنده هم در اســتان  ۴۳هزار تومان است،
در صورتی که قیمت دام زنده در میانگین کشــوری،
کیلویی  ۴۷هزار تومان اســت .قیمــت لوبیا و عدس
هم در اســتان ،کمتر از میانگین کشوری است و هر
بسته چای در خراسانرضوی  ۶۵هزار تومان است،
در صورتی که در میانگین کشــوری  ۶۶هزار تومان
گزارش شده است».
•مردم گران فروشی را گزارش کنند

در ادامه ،رســولیان افزایــش نظارت بر بــازار را در
شرایط کنونی ضروری دانســت و از مردم خواست
هرگونه تخلف و گرانفروشــی را به ســامانه ۱۲۴
اطالعرسانی کنند.
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