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طرح ضربتی مقابله با گران فروشان بنزینی با همکاری
دادستانی،تعزیرات ،صمت و روزنامه خراسان کلیدخورد

گران نمیخریم

#گــران_نمـی_خـریـم

چهار روز قبل با اعــام نرخ جدید بنزین ،شــرایط جدیدی
بر وضعیت اقتصادی کشــور حاکم شــد که اگرچه در ابتدا
پذیرش آن برای بخشــی از جامعه دشــوار بود ،اما به مرور و
با انتشار خبرها مشخص شــد که این اقدام حاصل تصمیم
مشترک ســران قواســت و برای اتخاذ آن کارشناسی های
الزم انجام شده است.
حاال بــا اقنــاع افکار عمومــی دربــاره قطعی بــودن اجرای
این تصمیــم ،مطالبه ای همگانــی و به حق ایجاد شــده که
مســئوالن عالی رتبه نظام هم بر آن تاکید دارند و عزم ملی
برای پاسخ به این مطالبه جزم شده است .مطالبه عمومی
این اســت که گرانی بنزین اگرچه می تواند در برخی حوزه
های حمــل و نقــل درون شــهری تا حــدودی تاثیر داشــته
باشــد -که البته آن هم بایــد ضابطه مند و با مجــوز قانونی
باشد -اما هیچ توجیه منطقی برای گران شدن بی ضابطه
و بدون دلیل دیگــر کاالها و خدمات وجود نــدارد بنابراین
باید قاطعانه با هرگونه گران فروشــی و تخلف در این زمینه

برخورد کرد .طی روزهای گذشته نهادهای متولی نظارت
بر بازار نیز بر ایــن مهم تاکید کرده و وعــده داده اند نظارت
ها در ایــن حوزه گســترده تر می شــود تا بــا هرگونه تخلف
برخوردشود.بااینحالآنچهاهمیتویژهایدارد،نظارت
مستقیم مردم در این حوزه است ،به همین منظور روزنامه
خراسان در طرحی مشترک با همکاری سرپرست مجتمع
انقــاب اســامی مشــهد ،اداره کل تعزیــرات حکومتی و
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی،
حلقه ارتباطی مســتقیم با مردم خواهد بــود .در این میان
نقش اولیه و اصلی را مردم ایفا خواهنــد کرد .به طوری که
با گزارش های گران فروشــی بــه روزنامه خراســان ،طرح
ضربتی با نهادهای یاد شــده آغاز می شــود وپــس از محرز
شــدن تخلف گــران فروشــی ،برخوردهــای الزم و قانونی
از جملــه اخطار ،جریمه نقــدی و پلمــب واحدهای صنفی
متخلف با گران فروشان و سوء استفاده کنندگان از افزایش
قیمت بنزین بر اساس قانون صورت خواهد گرفت و متعاقبا

برنامه های نهادهای متولی استان برای مدیریت بازار و برخورد با
سوء استفاده کنندگان از افزایش قیمت بنزین

ذخیره سازی مناسبکاال ،افزایش نظارت ها

به گفته مســئوالن اســتانی ،بــا توجه بــه افزایش
قیمت بنزین ،تمهیــدات الزم بــرای جلوگیری از
بروزمشکلدرتامینکاالهایاساسیمردمپیش
بینی شــده و عالوه بر آن واحدهای نظارتی نیز با
تخلفات گران فروشــی قاطعانه برخورد خواهند
کرد.درهمینزمینه،معاونهماهنگیاقتصادی
اســتانداری خراســان رضوی ،مدیرکل تعزیرات
حکومتیومعاونسازمانصنعت،معدنوتجارت
استانبهعنواناعضایستادتنظیمبازارخراسان
رضوی از مراکز عرضــه کاالهای اساســی و مواد
غذایــی بازدید کردند .به گــزارش روابط عمومی
اســتانداری  ،علی رســولیان معــاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری در حاشیه این بازدید،
اظهار کرد :ذخایر نهادههای دامی اســتان که از
محصوالت اساســی مــورد نیاز بــرای تامین مواد
پروتئینی ،گوشت و مرغ اســت ،در شرایط خوبی
قراردارد.
وی با بیان این که میزان ذخایــر نهاده های دامی
خراســان رضــوی در بخــش دولتــی  150هزار
تن اســت ،افزود :بحث تامین کاالی اساســی در
بازار برای ما اهمیــت زیادی دارد و خوشــبختانه
در بخش خصوصی هم ذخایر خوبی وجود دارد.
معاون استاندار با اشــاره به این که قیمت مصوب
کاالهامشخصاستوهیچافزایشقیمتیصورت
نخواهدگرفت،خاطرنشانکرد:ذخایرخوبیدر
اقالمینظیرشکر،برنجپاکستانیوهندیموجود
اســت و در قیمت های متفاوت این کاالها عرضه
می شود ،ضمن این که طی تفاهم نامه ای با اداره
کل تعزیرات حکومتی و ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ،بنا شــد عرضه برنج پاکستانی با
کیفیتمناسبوقیمتمصوبشروعشود.
•تشکیلکارگروهویژه

رســولیان با بیان این که متوسط قیمت کاالهای
اساســی اســتان نســبت بــه متوســط کشــوری
پایینتراست،تصریحکرد:همچنینکارگروهی
باهمراهیسازمانصمت،تعزیراتواتحادیههابا
محوریتاصنافتشکیلشدهتانظارتوبازرسی
ازبازارانجامشودودرقیمتکاالهایاساسیهیچ
تغییری صورت نگیرد .وی با تاکید بر این که هیچ
نگرانی برای تامیــن اقالم مورد نیاز مــردم وجود
ندارد،افزود:همهاصنافهمراهیالزمرادارندو
به کار خود ادامه می دهند و اکنون با فراوانی کاال
دربازارمواجههستیم.
•برخوردقاطعانهباسوءاستفادهکنندگان

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان رضوی
نیز اظهار کرد :با توجه به شــرایط فعلی ،سازمان
تعزیراتحکومتیبراساسسیاستهایراهبرد
سازمانی که ابالغ شده ،نظارت های بیشتر را در
دستور کار قرار داده اســت« .حمیدرضا کریم» با

•انجمنصنفی:بلیتاتوبوسهایبرونشهری
افزایشنخواهدیافت

ســهمیه بندی بنزین و افزایش قیمــت آن ،نگرانی
هاییرابرایمردمدرخصوصافزایشقیمتدیگر
بخشهاوخدماتبهوجودآوردهکهبخشمهمیاز
آن به کرایه حمل بار و مسافر مربوط می شود .اما از
آن جایی که عمده ناوگان حمل و نقل مسافر و کاال
در کشــور از ســوخت گازوئیل اســتفاده میکنند،
هزینهجابهجاییکاالازجملهموادغذایی،تجهیزات
صنعتی ،لوازم مصرفی و دیگــر اقالم نباید افزایش
یابد.رئیسانجمنصنفیشرکتهایحملونقل
بین المللی خراســان رضــوی در گفت وگــو با ایرنا
در این بــاره اظهار کرد :ســوخت نــاوگان حمل بار
ترانزیتجادههاگازوئیلاستبنابراینافزایشنرخ
بنزینبرقیمتتمامشدهبارترانزیتیتاثیریندارد.
«احمد زمانیان یزدی» افزود :شــرکتهای حمل و
نقل بینالمللی خراسان رضوی  ۲۲۰شرکت زیر
مجموعه دارد که دومین مجموعه بزرگ در کشــور
است.دبیرهیئتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایان
شــرکتهای حمل و نقل مسافری مشــهد و حومه
نیز گفت :از آن جا که نرخ گازوئیــل افزایش نیافته
اســت ،نرخ بلیت حمل مســافری برون شــهری با
اتوبوس نیــز افزایش نخواهــد یافت ،هــر چند این
موضوع درباره خودروهای مســافری برون شهری
کهسوختآنهابنزیناستصدقنمیکند«.حسام
آسیابان»افزود:افزایشنرخبنزینممکناستروی
دستمزدهاودیگرمولفههاتاثیرگذارباشدواحتماال
این موضوع در سال آینده و هماهنگ با نرخ تورم بر
کرایهاتوبوسهایبینشهریتاثیرگذارخواهدبود.
•درقیمتبلیتهاوخدماتهواپیمایی،
تغییریایجادنخواهدشد

دبیرانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتیاستان
هم گفــت :اگر قــرار باشــد گرانی بنزیــن بر قیمت
بلیتهایهواپیما،قطارواتوبوسهایبینشهری

•دربارهقیمتنهاییخدماتحملونقلدرون
شهریتصمیمگیریمیشود

رئیس اتاق اصناف مشهد هم گفت :در پی افزایش
قیمت بنزین ،صنوف زیرپوشش دو اتحادیه «کرایه
خودروی سواری» و «حمل و نقل بار و مسافر درون
شــهری» اجازه افزایش کرایــ ه ندارنــد و با متخلف
برخــورد قانونــی میشــود« .محمــود بنانــژاد» در
گفت و گو با ایرنا افزود :افزایش قیمت بنزین باعث
شدایناتحادیههازمزمهافزایشنرخکرایههاراآغاز
کنندکهاینموضوعاتاقاصنافمشهدرابهواکنش
واداشتتاازاینگونهافزایشجلوگیریکند.بااین
حال افزایش قیمــت بنزین در نرخ خدمــات حوزه
حمل و نقل درون شــهری تاثیــر دارد و باید درصد
این تاثیر در قیمت نهایی ارائه خدمات با انجام کار
کارشناسیکشفودربارهآنتصمیمگیریشود.
•تمایلبیشتربهاستفادهازCNG

بیشتر شــدن میزان اســتفاده مردم از سی ان جی
نیز یکــی از موضوعات روزهــای اخیر بوده اســت.
ت مدیــره
«محمدرضــا رضــوی راد» رئیــس هیئــ 
جایــگاهداران ســیانجی خراســان رضــوی در
گفتوگو با ایســنا ،این خبر را اعــام و اظهار کرد:
صفهای سیانجی شلوغتر شده و پیشبینی ما
این اســت که تا 30درصد افزایش مصرف داشــته
باشــیم .وی افــزود :جایگاههــا قبــل از ایــن با 50
درصد ظرفیت خود کار میکردند و اکنون در حال
رسیدن به فروش واقعی خود هستند ،به دلیل این
کهتفاوتقیمتبنزینباسیانجیکمبود،بیشتر
خودروهای دوگانهســوز از ســیانجی اســتفاده
نمیکردندوبهسمتبنزینمیرفتند،امااکنونبه
سمتسیانجیمتمایلشدند.
• 10جایگاهتعطیلشدهدرمشهدفعالشد

وی در خصــوص جایگاههای ســیانجی تعطیل
شــده در مشــهد ،گفت10:جایگاه تعطیل شده با
دستور استانداری فعال شدهاند .در این جایگاه ها
استانداردسازی انجام نشده ،اما با توجه به شرایط
ونیازفعلیمقررشدشهرداریمشهدبرایهزینهها
مساعدتکند.مسئوالنجایگاههانیزمتعهدشدند
ظرفدوهفتهبهحداستانداردبرسند.

شماره تماس مستقیم:
05137009111

شماره دریافت پیامک2000999 :
آیدی کانال تلگرامی :
@ khorasanerazavi

لطفا اگر از طریق پیامک و کانال های فضای
مجازی با ما در ارتباط هستید ،حتما در

ابتدای پیامک و متن ارسالی خود از عبارت
«گران نمی خریم» استفاده کنید.

اولینجلسهرسیدگیبهپرونده 7متهمدردادسرایمشهدبرگزارشد

آغاز رسیدگیبهبزرگترینپروندهقاچاقارز
بهارزش9هزارمیلیاردتومان

خبر
اقتصادی

رســیدگی به اتهامات هفــت متهم قاچــاق ارز و
پولشوییبهارزشبیشاز 9هزارمیلیاردتومان،
بهصورتعلنیدردادگاهویژهرسیدگیبهجرایم
اخاللگــران در نظــام اقتصــادی ،در دادســرای
مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،صبح دیروز اولین
جلســه رســیدگی به اتهامــات متهمــان قاچاق
ارز و پولشــویی بهصورت علنــی در دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی
در اســتان خراســان رضوی بــه ریاســت قاضی
منصوری و با حضــور مقامات قضایــی ،متهمان
و نماینده دادســتان برگزار شــد .در ابتدای این
جلسه رئیس دادگاه با ذکر موارد قانونی تذکرات
الزم را بــه حاضــران در خصــوص لــزوم رعایــت
نظــم و قانون طــی فرایند رســیدگی ارائــه داد و
س از آن از نماینده دادســتان عمومی و انقالب
پ 
مرکــز خراســان رضــوی خواســت تــا بــه قرائت
کیفرخواست صادر شده برای متهمان بپردازد.
• ۷متهم با 9هزار میلیارد تخلف

در این هنگام قاضی صفری با حضور در جایگاه،
اتهامهفتمتهماینپروندهرامشارکتدراخالل
عمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریققاچاقارز
بهصورت شبکهای و ســازمانیافته در حد کالن
به مبلغ بیش از  ۹هزار میلیارد تومان به نرخ روز
اعالم کرد و بهصورت تفصیلی به تشریح اقدامات
خالف قانــون ایــن افــراد پرداخــت .بر اســاس
کیفرخواســت صادر شــده کــه توســط نماینده
دادستان قرائت شد ،این افراد با سوءاستفاده از
تحریمها،نوساناتقیمتارزهایخارجی،ضعف
سیســتم نظارتی بانکی و با همکاری تعدادی از
دالالن ارزی و عوامــل بانکــی داخلــی ،اقدام به
قاچاق انــواع ارز از طریق مرزهــای هوایی کرده
اند .در همین باره بخشهایی از فیلم مستندات
وکشفیاتصورتگرفتهتوسطنهادهایامنیتی
از اقدامات خالف قانون متهمان در صحن علنی
دادگاه پخش شد .پس از تشریح اقدامات خالف
قانون این افراد توســط نماینــده مدعیالعموم،
قاضی سید هادی منصوری اظهار کرد :متهمان
با اســتفاده از اظهارنامههای ارزی غیرواقعی با
لحــاظ درج مبالــغ ارزی در آن و تبانــی با برخی
کارمندان بانک مبادرت به قاچاق ارز می کردند.
•بیش از  290اظهارنامه ارزی غیرواقعی

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران
ومفسداناقتصادیخراسانرضویافزود:بیش
از  ۲۹۰اظهارنامه ارزی غیرواقعی در این فرایند
مبنی بر تایید غیرواقعی ورود ارز همراه به کشور
تنظیمشــده و این در حالی اســت که ارزی وارد

عکس ها  :فارس

•هیچافزایشقیمتیصورتنخواهدگرفت

تاکیدبراینکهدربحثعرضهارزاقعمومیهیچ
مشــکلی وجود ندارد تصریح کرد :ممکن اســت
برخی افراد ســودجو سوءاســتفاده هایــی انجام
دهنداماسیاستمابهگونهایبودهکهاگرمتوجه
سوءاستفادهافرادشویمقطعابرخوردقانونیخود
رامانندهمیشهبهشکلقاطعاعمالخواهیمکرد.
وی با بیان این که قیمت های مصوب کاال از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم شده است،
تاکید کرد :توصیه میکنیم کسبه مومن و متعهد
با شرایط قبلی همچنان به کار خود ادامه دهند.
کریم با تاکید بر این که در شرایط فعلی نظارت ها
تشــدید خواهد شــد ،گفت :در قالب گشت های
سیار،قاضیشعبهباخودروهایسازمانتعزیرات
و با همکاری بازرســان صنعت ،معــدن و تجارت و
اتاقاصنافهرروزدرشهرمشهدضمنرسیدگی
به شکایت های مردمی اقدام به بازرسی و نظارت
خواهندکرد.

تأثیر بگذارد ،این تأثیر به این سرعت قابل مشاهده
نیست«.مجیدفرقانی»درگفتوگوباایسنا،افزود:
سازمان پخش فراوردههای نفتی اعالم کردهاست
کهقیمتبنزینهواپیماافزایشنمییابدوقاعدت ًادر
قیمتبلیتهاوخدماتهواپیمایی،تغییریایجاد
نخواهدشــد .وی تصریح کرد :این گرانی بر قیمت
ت قطار و اتوبوسهای بین شــهری نیز بهدلیل
بلی 
اینکه مصــرف کننده بنزین نیســتند ،فعــا تأثیر
خاصی نخواهد گذاشت .بهعالوه سازمان حمایت
ازمصرفکنندگان ودستگاههاینظارتینیزاعالم
کردهاندکهباهرگونهافزایشقیمتناشیازگرانی
بنزینبهشدتبرخوردمیکنند.

در روزنامه خراسان با هدف پیشگیری از گران فروشی های
بدون دلیل منتشــر خواهد شــد  .بنابراین با همراهی شما
شــهروندان از امروز تا زمانــی که بازار رنگ ثبــات و آرامش
بیشتر را به خود ببیند ،طرح ضربتی مقابله مردمی با گران
فروشــی های بنزینی و جلوگیری از تخلف ســوء اســتفاده
کنندگان بنزینــی را با کلیــدواژه « گران نمــی خریم» آغاز
میکنیم.
شما باید از طریق راه های ارتباطی اعالم شده ،هرگونه گران
فروشی به بهانه بنزین را به ما اعالم کنید تا عالوه بر درج پیام
شما ،تیم مشترک یاد شده ،متشــکل از سازمان های متولی
نظارت بر بازار موضوع را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
یادآور می شــود کــه در کنار مراجعــه حضوری بــه واحدهای
متخلف ،پیام های افشــاگرانه شــما برای رســوا کردن ســوء
استفاده کنندگان از شــرایط کشــور نیز با حفظ نام و شماره
فرســتنده در روزنامه خراسان منتشر خواهد شــد تا اقدامی
پیشــگیرانه و مانــع از تکــرار آن توســط دیگر اصناف باشــد.

کشور نمیشده است .بر این اســاس این شبکه
پــس از دریافــت اظهارنامــه ارزی غیرواقعــی به
لحاظدرجوتاییدغیرواقعیمبالغارزیازکارمند
بانک ،اقــدام به جمــعآوری مبالغ ارزی شــامل
دالر ،ریال ســعودی ،درهم امــارات و مانند آن با
منشــأ داخلی از دالالن و صرافــان غیرمجاز می
کرده و بهوسیله عوامل خود بهصورت چمدانی و
غیرقانونیازطریقدوفرودگاهبینالمللیکشور
به یکی از کشورهای همســایه در جنوب قاچاق
می کردند .پس از تشریح کلیات اقدامات خالف
قانون متهمــان ،رئیــس دادگاه از نماینده بانک
مرکزی حاضر در دادگاه ویژه خواست تا مطالب
خود را ارائه کند.
•بزرگترین پرونده قاچاق ارز کشور

نماینده بانک مرکزی با حضــور در جایگاه اعالم
کــرد :پرونده حاضــر از لحاظ اعــداد و ارقــام ارز
قاچاقشدهبهکشوربزرگترینپروندهقاچاقارز
درکشورمحسوبمیشود.پسازاتماماظهارات
نماینده بانک مرکزی ،قاضی منصوری با تشریح
فرایند رســیدگی خاطرنشــان کرد :با تأکیدات
رئیسکل دادگســتری اســتان در این پرونده از

نظرات کارشناسی بهصورت دقیق استفادهشده
اســت .وی پس از بیان این اظهــارات از نماینده
گمرک خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه به
ارائه مطالب خود بپردازد .نماینده گمرک پس از
حضور در جایگاه ضمن تقدیر از دستگاه قضایی
در برخورد با مفاســد به تشــریح اقدامات خالف
قانون این متهمان پرداخت.
•قاچاق ارز،پولشویی ،جعل سند
و دریافت رشوه

پس از اظهــارات نماینده گمرک ،قاضی ســید
هادی منصوری خاطرنشــان کــرد :متهمان در
خالل فعالیت های غیرقانونــی خود به قاچاق
ارز به مبلغ بیــش از  ۹هزار میلیــارد تومان با در
نظــر گرفتن نوســانات قیمت ارزهــای خارجی
در سال  ۹۸توأم با پولشــویی به همین میزان،
اقــدام کــرده انــد .اســتفاده از ســند مجعول و
دریافت رشــوه نیز از دیگر اتهامات این متهمان
اســت که ان شــاءا ...بــا قاطعیــت ،تصمیمات
قانونی درباره آنها گرفته خواهد شد .پسازآن
رئیس دادگاه با اعالم ختم اولین جلسه ،ادامه
رسیدگی را بهروزهای آینده موکول کرد.

پیشینهخبر
 ۲۴آبان ماه بود که «غالمعلی صادقی» رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در گفت وگو با میزان
از برگزاری دادگاه علنی رســیدگی به جرایم متهمان پرونــده قاچاق کاال و ارز و پولشــویی در آینده
نزدیک خبر داد و گفت :در آینده نزدیک شاهد رســیدگی به اتهامات هفت تن از افرادی خواهیم بود
که متهم به قاچاق ارز و پولشویی هستند .این افراد با سوءاستفاده از نوسان قیمت ارزهای خارجی
و خألهای موجود و ضعف سیستمی بانک مرکزی و ملی با همکاری تعدادی از دالالن ارزی و برخی
عوامل بانکی به قاچاق انواع ارز و پولشــویی اقدام کرده اند که به اتهامات آن ها در چارچوب موازین
قانونی رسیدگی خواهد شد.

