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یک مطالبه عمومی و مردمی

با اعــام نرخ جدیــد بنزیــن ،مطالبه عمومی این اســت کــه گرانی
بنزیــن اگرچــه مــی توانــد در برخــی حــوزه هــای حمــل و نقــل
درونشــهری تا حــدودی تاثیر داشــته باشــد -که البتــه آن هم
بایــد ضابطه منــد و قانونی باشــد -اما هیــچ توجیه منطقــی برای
گران شدن بی ضابطه و بدون دلیل دیگر کاالها و خدمات وجود
ندارد؛ بنابراین باید قاطعانه با هرگونه گران فروشی و تخلف در
این زمینه برخورد کرد.

گزارش از شما پیگیری از ما

در کنــار نظــارت نهادهای متولــی ،آن چــه اهمیت ویــژه ای دارد،
نظــارت مســتقیم مــردم در این حــوزه اســت .بــه همیــن منظور
روزنامه خراسان در طرحی مشترک با همکاری دادستانی ،اداره
کل تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی ،حلقــه ارتباطی مســتقیم با مــردم خواهد بود.
در این میــان نقش اولیه و اصلــی را مردم ایفــا خواهند کرد .به
طوری که با گزارش های گران فروشی به روزنامه خراسان ،طرح
ضربتی با نهادهای یاد شــده آغاز می شــود و پس از محرز شدن
تخلف گران فروشــی ،برخوردهای الزم و قانونی از جمله اخطار،
جریمه نقدی و پلمب واحدهای صنفی متخلف با گران فروشان و
سوء استفاده کنندگان از افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون
صــورت خواهــد گرفــت و متعاقبــا در روزنامه خراســان با هدف
پیشگیری از گران فروشی های بدون دلیل منتشر خواهد شد.
بنابراین با همراهی شــما شــهروندان از امروز تا زمانی که بازار
رنگ ثبات و آرامش بیشتر را به خود ببیند ،طرح ضربتی مقابله
مردمی با گران فروشــی هــای بنزینــی و جلوگیری از تخلف ســوء
اســتفاده کننــدگان بنزینــی را با کلیــدواژه «گران نمــی خریم»
آغاز می کنیم.

حمایت استاندار از پویش
#گران_نمی_خریم

استاندار در گفتوگو با خراسان رضوی :بنده روزنامه خراسان
امروز(دوشــنبه) را مطالعه کردم و پیشــنهاد و طرح خیلی خوبی
بود .بنده از این طرح کامال حمایت می کنم.

حمایت معاون وزیر صمت و دبیر ستاد
تنظیم بازار از پویش #گران_نمی_خریم

عبادی معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار درباره پیشنهاد
روزنامه خراسان برای تشکیل پویش گران نخریم و حضور مردم
در صحنه نظارت وبرخورد با گران فروشی  ،در گفتوگو با خراسان
هم گفت  :درباره فراخوان شما هم حتما استقبال می کنیم و باید
حتما تاکید شــود که مــردم خریــد نکنند چون مــا در انباشــت کاال
وضعیتخوبیداریم.ماهیچمنعیرابرایخریدنداریمومشکلی
ازجهتتامینکاالنداریم.قبلازاجرایطرحهمفروشهایفوق
العاده فروشــگاهها را داشــتیم که امــروز مصــوب کردیم همین
تخفیف ها را بــا حداقل 15درصد ادامه دهیــم  .درباره بازار هم
روند شکایات و گزارشها حکایت از آرامش بازار دارد .

●●

گزارشهای مردمی از
گرانفروشی بنزینی

گزارشهای خــود از گرانفروشــیهای بــدون ضابطه و به
بهانــه افزایش قیمــت بنزیــن را به شــماره 2000999
پیامک کنید و ابتدای پیامک بنویسید# :گران نخریم

گرانی بنزین ،در میدان استقالل گوشت را  60هزار
هفته قبل و پیش از
ِ
تومان خریدم ،اما امروز  80هزار تومان می فروشند.
در خین عرب ،تا پیش از گرانی بنزین ،آهن شاخه ای  850هزار تومان
بود اما االن یک میلیون و  200هزار تومان شده و فروشنده ها می گویند
گران تر هم می شود  .
ساکن یکی از روستاهای اطراف مشهد هستم که هفته گذشته ،یک
کپسول  11بوتان را به قیمت  40هزار تومان خریدم اما روز گذشته که
برای خرید کپسول به چند نمایندگی از جمله نمایندگی های تپه سالم،
خیابان آزادی  ،149شاندیز بعد از موجهای خروشان و بولوار توس مراجعه
کردم ،همه اعالم کردند گاز مایع موجود نیست و االن هم همین کپسول
گاز ،به مبلغ  60هزار تومان معامله می شود.
قیمت گوشت  22هزار تومان از زمان افزایش قیمت بنزین ،افزایش
یافته .در خیابان صیاد شیرازی برای خرید گوشت رفتم که با قیمت هایی
که دیدم ،پشیمان شدم .قیمت قبلی گوشت گوسفندی 77هزار تومان بود
و امروز که قیمت کردم 92 ،هزار تومان .همچنین قیمت مرغ هم هرکیلو،
سه هزار تومان افزایش داشته.
در منطقه قاسم آباد ،چهارراه ادیب ،شیر تا دو روز پیش کیلویی 2500
تومان بود ،حاال شده  3000تومان .گوشت قرمز هم از کیلویی 64هزار
تومان شده  84هزار تومان.
در جاده قدیم ،خیابان زمان ،بین زمان 3و 5روز پنج شنبه ،گوشت
قرمز کیلویی  70هزار تومان بود اما دیشب  90هزار تومان شده.
در یکی دو روز اخیر ،تمامی کارخانجات فوالد ،نرخ شمش های
میلگرد را با  100تا 150هزار تومان افزایش ارائه می کنند.
پنج شنبه گذشته ،موبایل فروشی در چهارراه ورزش گوشی
سامسونگ مدل ای 10را یک میلیون و پانصد و هفتادهزارتومان ارائه می
کرد اما دیشب مغازه دیگری در چهارراه مخابرات ،همان گوشی را
دومیلیون و سیصدهزارتومان می فروخت .وقتی علت را پرسیدم گفتند به
خاطر گرانی بنزین است.

گراننمیخریم

2

سهشنبه  28آبان  .۱۳۹۸شماره 4275

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Tue.Nov.19.2019. No.4275

پیگیریگزارشیکشهروندازگرانفروشی،دراولینروزاجرایطرح«گراننخریم»

پروندهگرانفروشیگوشت ،روی میز تعزیرات

«تــا چنــد روز قبل گوشــت قرمز کــه بــه  65هزار
تومان رســیده بود ،در طــول دو روز بــه 95هزار
تومان رسیده .وقتی به قصابها اعتراض کردم،
می گویند چون بنزین گران شــده ،قیمت گوشت
هم تغییر کرده .مگــر قرار نبــود افزایش قیمت
بنزین در قیمت اقالم تغییری ایجاد نکند».

گزارش:محمـد بهبـودی نیـا  ،عکسهـا :خراسـان | ایـن ،متن
پیامکـی اسـت کـه یکـی از شـهروندان پـس از آغـاز
طرح «گـران نخریـم» در روز گذشـته ،به همراه نشـانی
گوشتفروشـیهای مذکـور ،بـه تحریریـه روزنامـه
خراسـان رضـوی فرسـتاده اسـت .در یـک عملیـات
سـریع و بـه محـض دریافـت پیامـک ،بـه دلیـل اهمیـت
موضوع مطـرح شـده ،بالفاصله برای بررسـی موضوع
بـا تیمی از بازرسـان سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت
و مسـئوالن اتحادیـه گوشـت مشـهد ،در قالـب گشـتی
مشـترک به آدرسهـای اعالم شـده می رویـم .خیابان
 ...مقصد ماسـت .چند قصابی که کنار هم قرار دارند،
روی کاغـذ قیمتـی بـرای گوشـت گوسـفندی نوشـته و
ِ
قیمـت درج
جلـوی مغـازه نصـب کردهاند کـه مغایـــر با
ِ
قیمـت تابلو هم،
شـده روی تابلوی درون مغازه اسـت و
مغایر بـا قیمـت مصـوب و قانونـی گوشـت گوسـفند .به
صـورت ناشـناس قیمـت هـا را سـوال مـی کنـم؛ قیمت
هرکیلـو گوشـت بـره نرینـه 92هزارتومـان .معـاون
اتحادیـه گوشـت قرمز که بـا ما همراه شـده ،مـی گوید:
«قیمـت هایـی کـه در ایـن فروشـگا هها نصـب و ارائـه
شـده ،بیـن پنـج تـا  10هـزار تومـان باالتـر از قیمـت
اعالمی اتحادیه که دوشـنبه قبل13 ،آبان اعالم شـد،
هسـت .طـی چنـد روزگذشـته قیمـت هرکیلو گوشـت
گوسـفند حـدود  20هـزار تومـان بـاال رفتـه اسـت کـه
البته بـه گرانـی بنزین مربوط نمی شـود ،بلکـه دلیلش
آزادسـازی صـادرات دام بـه اسـتان هـای دیگـر اسـت.
منتهـا ایـن قصابیهـا ،حتـی از ایـن افزایـش قیمـت
قانونی هم عدول کرده و حدود پنـج تا 10هزارتومان،
گرانتـر از قیمـت مصـوب ارائـه میکننـد .هـم اکنـون

گوشـت بـره نرینـه ،بـا وجـود تمـام گرانـی هـای ایجـاد
شـده ،بایـد کیلویـی  83تـا  85هـزار تومـان بـه فـروش
برسـد ،نـه  92و  95هـزار تومـان کـه امـروز برخـی
فروشـندگان گوشـت اعمـال کـرده انـد»

مشتری انجام شود که این فروشنده به این دستورات بی
توجه بوده و این نکات پس از ثبــت در پرونده ،به تعزیرات
ارسال خواهد شــد .چنان چه مردم تخلفات این چنینی
مشاهدهکردند،میتواننداطالعدهند».

بنزیـن و ترافیک های شـدید در مسـیرهای مواصالتی
و مشـکل در جابه جایی دام زنـده و در نتیجـه باال رفتن
سـطح تقاضـا نسـبت بـه عرضـه دام و همچنیـن ورود
دالالن بـه بـازار گوشـت قرمـز اسـت».

«گوهری»بازرسسازمانصنعت،معدنوتجارتتوضیح
میدهد« :در بازرسی از این واحدهای فروش گوشت که
توسط شهروندان معرفی شدند ،متاسفانه فاکتور خرید
و فروش به دســت نیامد و بنا به اظهارات معــاون اتحادیه
گوشت،دراینواحدهاکهعالوهبر اقدامبهگرانفروشی
و تبلیغات خالف و اغوای مشتری با ارائه قیمتی پایینتر
جلویمغازهوگرانفروشیدرونمغازهکهباآنبرخوردو
پروندهبهتعزیراتحکومتیارسالشد،مقادیریگوشت
تاریخ مصرفگذشته هم یافت شــد که بازرسان سازمان
دامپزشکیبرایبررسیواقداماتالزم،حضوریافتند».
«ســیدمهدی رئوف قطب الدینی» سرپرست نظارت دام
پزشکی مشــهد که در محل حاضر شــده ،بعد از بررسی
های اولیه اعالم می کند« :در این واحد مقداری گوشت
که یخ زدایی شده و حدود 20کیلو گوشت تاریخ مصرف
گذشته کشف شد که برای بررسی به آزمایشگاه منتقل و
بعدازآزمایش،پروندهبرایرسیدگیبهمراجعرسیدگی
کنندهارسالمیشود.عالوهبراین بارهاتذکردادهشده
که قطعه بندی الشه و چرخ کردن گوشت باید در حضور

یکی از فروشـندگان که بنا به اعالم بازرسـان سـازمان
صمت ،اقدام بـه گران فروشـی کرده مدعی میشـود:
«چهارشـنبه دام زنـده کیلویی  35هـزار تومـان بود اما
شـنبه بـه یـک بـاره بـه کیلویـی  45هـزار تومان رسـید.
سـازمان هـای نظـارت کننـده زمانـی مـی تواننـد بـه ما
قیمت بدهند کـه قیمت خرید و فروش کامال مشـخص
باشـد ،نـه در ایـن شـرایط کـه قیمـت خریـد و فـروش
نوسانات شـدیدی دارد ».در ادامه تهیه گزارش ،برای
باخبر شـدن از دالیل گرانی دام زنده در روزهای اخیر
بـا «سـعادت علـی نیـا» معـاون امـور دام سـازمان جهاد
کشاورزی اسـتان گفتوگـو میکنـم کـه توضیـح
میدهـد« :بلـه .در روزهـای اخیـر شـاهد گرانـی دام
زنـده نسـبت بـه روزهـای گذشـته بودیـم .بـه طـوری
کـه روز پنج شـنبه میانگیـن قیمـت دام زنده در اسـتان
 33هـزار تومـان بـود و روز شـنبه بـه  42تـا  44هـزار
تومان رسـید .دلیـل ایـن افزایش قیمـت نه آزادسـازی
صـادرات دام بـه اسـتان هـای دیگـر بلکـه شـلوغی و
تجمعات در برخـی نقاط اسـتان در اعتراض بـه گرانی

علی نیا مـی افزاید« :در حـال حاضر مشـکالت موجود
در زمینـه عرضـه گوسـفند زنـده حـل شـده و در مشـهد
قیمـت هرکیلـو دام سـنگین  35هـزار تومـان و دام
سـبک حـدود  38هـزار تومـان اسـت و طـی روزهـای
آینده قیمت هـا متعـادل می شـود ».وی دربـاره قیمت
واقعـی گوشـت قرمـز گوسـفندی در بـازار مـی گویـد:
«قیمـت ایـن نـوع گوشـت همیشـه دوبرابـر قیمـت دام
زنـده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال اگـر قیمـت هرکیلـو دام
زنـده  35هـزار تومـان باشـد ،قیمـت هرکیلـو الشـه
بدون دنبـه بایـد حـدود  70هـزار تومـان و گوشـت ران
حداکثـر  85هـزار تومـان باشـد .هـر فـردی قیمتـی
باالتر از ایـن ارائه کنـــد ،گران فروشـی انجـام داده و با
این فـرد برخوردهای قانونی انجام می شـود .بهشـکل
کلی حمـل ونقـل اغلـب کاالهـا در حـوزه کشـاورزی از
جملـه دام ،بـه صـورت ریلـی و کامیونـی اسـت و از آن
جا که سـوخت ایـن وسـایل نقلیـه گازوئیل اسـت ،تاثیر
افزایـش قیمـت بنزیـن بـر ایـن بـازار و قیمـت دام ،بـه
شـدت ناچیـز اسـت».

•برخورد با گرانفروشی ،نبود فاکتور خرید،
تبلیغات دروغ و ارائه گوشت تاریخ مصرف گذشته

•مشکالت مواصالتی ،برهم زننده تعادل عرضه و
تقاضای دامزنده و منجر به باالرفتن قیمت

•حمل و نقل در حوزه کشاورزی ،ریلی و کامیونی و با
سوخت گازوئیل است و قیمت بنزین ،تاثیری ندارد

استانداردرجلسهستادتنظیمبازاراستان:

قیمت بنزین تنها  2.5درصد در هزینههای سبد کاالموثر است
مســعود حمیدی | ســتاد تنظیم بازار اســتان روز گذشــته
با حضــور اســتاندار ،فرمانده نیــروی انتظامی اســتان،
دادستان مرکز ،روسای دستگاهها با مدیران اتحادیهها
و اتاق اصناف تشکیل جلســه داد تا در خصوص تدابیر و
راهکارهایمدیریتبازاروجلوگیریازافزایشمضاعف
قیمتکاالهاوفشاربرمردم،تصمیماتالزمگرفتهشود.

باید از مردمی که در ســختی قرارگرفتهاند عذرخواهی
کنیم ».وی گفــت« :بزرگتریــن امتیاز ما امنیــت پایدار
ماست.کشورهایمنطقهرامیبینیدکهچهوضعیدارند
ودشمنانمادنبالاینهستنداینامنیتپایدارمارابرهم
بزنند و ما باید به هر قیمتی با چنگ و دندان این امنیت را
برایبقایمردمحفظکنیم».

با شــرورها مقابله کند .در یکی از شهرستانها مردم به
گرانی اعتراض داشــتند به فرمانــداری مراجعه کردند
و پذیرایی شــدند .بنده از رســانهها و خبرنگاران تشکر
میکنم کــه در این مــدت بــرای امنیت اســتان نهایت
همکاری را داشتند».

به گزارش خراسان رضوی ،استاندار در ابتدای سخنان
خود بیــان کرد« :بنــده بهعنوان خــادم مردم در اســتان
خراســان رضوی و امام رضــا(ع) از همه جوانــان عزیز و
خردمند،پسرانودخترانایناستان،بهخصوصمشهد
مقدس که آبــروداری کردنــد و بزرگترهــا که نصیحت
به موقع داشــتند و امنیت اســتان را حفظ کردند ،تشکر
میکنم .خیلیها چشم دوخته بودند که مشهد چه خبر
میشود؛ همه این توفیقات را از امام رضا(ع) و همراهی
و دلسوزی مردم خراسان رضوی میدانیم .اگر مراقبت
بهموقعوتدبیرشجاعانهصورتنمیگرفت،شایدمشهد
وخراسانرضویهمدستخوشناامنیمیشد».

رئیــس ســتاد تنظیم بــازار اســتان خطــاب بــه مدیران
اتحادیههــا و اصنــاف اظهار کــرد« :نیروهــای امنیتی و
انتظامی استان و مشهد وظیفه خودشــان را برای ایجاد
امنیت انجام دادند؛ شما باید کمک کنید و ظرف دو روز
آینده هر اقدام و پیشــنهاد و انتظاری مانند تخفیفهای
مالیاتــی و عــوارض را کــه میتواند بــه تثبیــت قیمت و
جلوگیــری از افزایش قیمــت کمک کند به اســتانداری
ارائه کنید تا مدنظر قــرار بگیرد .ما بایــد کاری کنیم که
معیشت مردم حفظ شــود .باید توجه داشــته باشید که
قیمتبنزینتنها 2.5درصددرهزینههایسبدکاالمؤثر
است .لذا شما باید به همین اندازه 2.5درصد قیمتها
راافزایشدهیدنه 15درصدوگاهی تا 50درصد».وی
تصریحکرد:سیاستاستان،بگیروببندوامنیتیکردن
اقتصاد استان نیســت .روند ما تعامل است و قرار نیست
با معترضان قانونمدار برخورد قهرآمیز داشــته باشیم.
شورای تأمین اســتان روی این موضوع یک دل است .ما
مدافع مردم در مقابل ناکارآمدی مســئوالن دستگاهها
هســتیم .هر دســتگاهی چه دولتی و چه غیردولتی که
با ناکارآمدی باعث ایجاد نارضایتی در مردم شــود ما در
کنار مردم خواهیم بود .اگر کارخانهای مشکل دارد باید
مشــکلش را حل و حقوحقــوق مــردم را پرداخت کند.
البتهبایدتوجهداشتهباشیدکهعدهایباانقالباسالمی
کینهدارندوبههرشکلمیخواهندامنیتوناموسمردم
را مورد تعرض قرار دهند که قانونگذار و دستگاه قضا به
وظیفهخودکام ً
العملمیکنند».
رئیس شورای تأمین اســتان ادامه داد« :بنده میگویم
حتیاگرباآمریکاهمرفاقتکنیممشکلماحلنخواهد
شد ،نمونهاش کشور فرانسه که نوکر آمریکاست اما یک
ســال اســت درگیر اعتراضات است و بیشــمار کشته
ل دارند و عصبانی هم
دادهاند .مردم حقدارند ،مشــک 
میشــوند .در هیچ شــهری نیروی انتظامی در مرحله
اول قصــد مقابله نداشــته اســت اما وقتی بــه خودروی
اورژانســی که در حال کمک اســت تعرض میشود ،آیا
شــما قبول میکنید پلیس بیتفاوت به موضوع باشد؟
شــما میپذیرید وقتی به خودروی یک خانــواده که در
بولــوار وکیلآباد در حال تردد اســت تعرض میشــود،
مجاهدان امنیتی بیتفاوت باشند؟ شما حتم ًا از نیروی
انتظامی میخواهید امنیــت خانوادهها را تأمین کند و

دادستان مرکز استان نیز در این جلســه اظهار کرد« :در
شرایطجنگاقتصادیدشمنانوقتیدیدندنمیتوانند
از طریق نظامی ضربه وارد کنند ،اقتصاد جامعه را هدف
قراردادند .در این شرایط حاضران در جلسه جهادگران
و سربازان این جنگ هستند .در شــرایط جهادی بحث
سودوزیانمادیمدنظرنیست.سودوزیانمااعتباریو
معنویاستوزمانیموفقهستیمکهبتوانیممردمراکه
درشرایطسختاقتصادیومعیشتیقرارگرفتهاندکمک
کنیم.بنانیستتجاروتولیدکنندهدراینشرایطهمتنها
بهسودمادیخودتوجهکنند».

• ازهمهجوانانکهآبروداریکردندتشکرمیکنم

• مردمباجمع 30- 20نفرههمراهینکردند

«علیرضــا رزم حســینی» گفــت« :تصاویــر و فیلمهــای
گرفتهشــده در این مدت کام ً
ال گویای این است که مردم
با این جمع 20یا 30نفره هیچ جا همراهی نکردند ،این
جمع در بعضی جاها مثل پارک ملت چند ساعت منتظر
بودند مردم با آنها همراهی کنند ولی اینطوری نشد».
استاندارتصریحکرد«:مادرشورایتأمینتصویبکردیم
که سنگ بخورید ولی سنگ نزنید .نیروی انتظامی عزیز
ما! اگر سنگ خورد روی مردم و جوانان دست بلند نکند،
حتی این فرزندان ما که نسل دهههای 70و 80هستند
و توســط فضــای مجــازی فریبخوردهانــد ».وی افزود:
«افزایش قیمتها مربوط به تمام کشــورهای دنیاســت،
گاهی حتی بازاریان بــه دولت انتقــاد میکردند که چرا
زودتراینکارنشدوچراسرمایهسوزیمیشود.ما 6برابر
متوسطجهانیبنزینمصرفمیکنیمواینثروتعظیم
نسلهایآیندهبهدلیلارزانیقاچاقمیشد.بندهازهمه
دستگاههای امنیتی ،انتظامی ،دســتگاه قضا و اعضای
شورایتأمینکهشبانهروززحمتکشیدندتشکرمیکنم.
امروز مفتخریم به برکت وجود امام رضا(ع) کوچکترین
خسارتمادیهمنداشتیموخونیازدماغکسینیامد».
• بایددربرخیحوزههابهطوررسمیازمردم
عذرخواهیکنیم

رئیسشورایتأمیناستانگفت«:نظاممامردمپایهاست
و تا زمانی که مردم با نظام باشند انقالب اسالمی امتداد
خواهد داشت .البته این سخنان به این معنی نیست که
اشکالنداشتهایم.ماخیلیکاستیهاداشتیم،دربعضی
حوزهها باید به طور رســمی از مــردم عذرخواهی کنیم،

• پیشنهادهاییبرایکاهشفشاربهبازاریان

• بایدشرایطفعلیرادرککنیموتنهادنبالسود
مادینباشیم

• درکوتاهمدتقیمتهاتثبیتشود

«محمدحســین درودی» افــزود« :مــا نمیخواهیــم در
شــرایط فعلی با چماق روی ســر افــراد دخیــل در بازار
بایســتیم؛ بلکه انتظار داریم بازاریان از شــرایط موجود
درک درستی داشته باشند و با همدلی و همراهی همه
باهم بــه این توفیق برســیم .بنزین گران شــده اســت و
نگرانی مردم تنها به خاطر افزایش قیمت بنزین نیست
بلکه نگرانــی آنها به خاطر تأثیر ایــن گرانی روی دیگر
کاالهاست .ما نمیگوییم که گرانی بنزین هیچ تأثیری
ندارد اما در این شــرایط خــاص باید این افزایــش را در
ارزاقعمومیمردمبهخصوصکاالهایاساسیکنترل
کنیم .لذا در کوتاهمدت تثبیت قیمتها راهکاری است
که باید به آن توجه شود .البته ممکن است در این مسیر
در برخــی حوزههایی که متأثــر از افزایش قیمت بنزین
نبودهاند هم سوءاســتفادههایی صورت بگیرد که برابر
قانون با آنها برخورد خواهد شد .وی ادامه داد :انتظار
ما این است در این شــرایط بازاریان با صرفنظر کردن
از بخشی از سود خود و راهکارهای پیشنهادی دیگری
شرایط قیمت کاالها و خدمات را مدیریت کنند».

بود ،زحمت کشیدند تشــکر میکنم .برای خراسان و
مشــهد مقدس دشــمن برنامههای زیادی داشت که با
تالشهای صورت گرفته اتفاق خاصی رخ نداد و بدون
شک از این شرایط عبور خواهیم کرد».
• وضعیتکاالهایاساسیاستانمطلوباست

در این جلســه همچنین رئیس ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان و دبیر ســتاد تنظیم بازار استان بابیان
این که هیچ نگرانی در خصوص تأمین کاالهای اساسی
در اســتان وجود ندارد افزود :با پیگیریهای انجامشده
برنج پاکستانی مورد نیاز استان تأمین شده و هم اکنون
در فروشــگاههای عمومــی بــه خصوص فروشــگاههای
شهرداری باقیمت 12هزار و 500تومان در حال توزیع
استومشکلیدراینخصوصوجودندارد«.محمدرضا
مسفروش» گفت :در خصوص تأمین مواد پروتئینی نیز
با تمهیدات انجامشده هم اینک توزیع مرغ گرم باقیمت
 11هزار و 700تومان در حال انجام است .عالوه بر این
در خصوص گوشــت قرمز نیز بــا تأمین انجامشــده بازار
گوشت مدیریت شد و گوشــت تنظیم بازار که هم اکنون
به 38هزار تومان رسیده است طی روزهای آینده به35
هزار تومان خواهد رسید .وی افزود :هم اینک بیشترین
تالشمانظارتوکنترلبازاراستکهباکمکاتحادیهها
در قالب طرحهای مختلف این نظارتها تشدید خواهد
شد .در این جلسه همچنین رؤسای اتحادیهها و اصناف
اعالم کردند هیچگونه مشــکلی برای تأمین کاال و مواد
موردنیازوجودندارد.رئیسانجمنصنایعغذاییهمگن
نیز در این جلســه اعالم کرد ،این انجمــن آمادگی دارد
تمامیکنسروجاتموردنیازاستانوکشوررابا 10درصد
تخفیف عرضه کند .البته اتحادیه تاکسیرانی نیز در این
جلسهخواستارحمایتهایویژهتوسطستادتنظیمبازار
برای جلوگیری از فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت
بنزینبرایتاکسیهاووانتهایحملونقلشهریشد.

• نیرویانتظامیآمادههمکاریکاملاست

فرمانده نیروی انتظامی استان نیز در این جلسه اظهار
کرد« :نیروی انتظامی برحســب مأموریتی کــه دارد با
اتحادیههــا و اصنــاف در ارتباط اســت و بــرای تعامل و
همکاری با آن هــا در ســال رونق تولیــد آمادگی کامل
دارد .سردار «تقوی» بابیان این که دشمنان برنامههای
زیادی برای امنیت استان و شهر مشهد داشتهاند افزود:
بنده از تمام کسانی که در چند روز گذشته که اوج تالطم
و تالش دشــمن برای ناامن کردن عرصه امنیت استان

طرح ضربتی مقابله با
گرانفروشان بنزینی

