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یک مطالبه عمومی و مردمی
بــا اعــام نــرخ جدیــد بنزیــن ،مطالبــه
عمومــی ایــن اســت کــه گرانــی بنزین
اگرچه می توانــد در برخی حــوزه های
حمــل و نقــل درونشــهری تــا حدودی
تاثیر داشــته باشــد -که البته آن هم
باید ضابطه منــد و قانونی باشــد -اما
هیچ توجیه منطقی برای گران شــدن
بی ضابطــه و بدون دلیــل دیگر کاالها
و خدمات وجود نــدارد؛ بنابراین باید
قاطعانــه بــا هرگونه گــران فروشــی و
تخلف در این زمینه برخورد کرد.

گزارش از شما ،پیگیری از ما
در کنــار نظــارت نهادهــای متولــی ،آن
چــه اهمیــت ویــژه ای دارد ،نظــارت
مســتقیم مــردم در این حوزه اســت.
بــه همیــن منظــور روزنامــه خراســان
در طرحــی مشــترک بــا همــکاری
دادســتانی ،اداره کل تعزیــرات
حکومتی و بازرســی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی ،حلقه
ارتباطــی مســتقیم بــا مــردم خواهــد
بود .در این میــان نقش اولیه و اصلی
را مــردم ایفــا خواهند کرد .بــه طوری
کــه بــا گــزارش هــای گــران فروشــی
بــه روزنامــه خراســان ،طــرح ضربتــی
بــا نهادهــای یــاد شــده آغــاز می شــود
و پــس از محــرز شــدن تخلــف گــران
فروشــی ،برخوردهــای الزم و قانونی
از جمله اخطــار ،جریمه نقــدی و پلمب
واحدهای صنفی متخلــف بــا گــران
فروشــان و سوء اســتفاده کنندگان از
افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون
صــورت خواهــد گرفــت و متعاقبــا در
روزنامه خراسان با هدف پیشگیری از
گران فروشی های بدون دلیل منتشر
خواهد شد .بنابراین با همراهی شما
شــهروندان از امــروز تــا زمانــی کــه
بازار رنگ ثبــات و آرامش بیشــتر را
به خــود ببینــد ،طــرح ضربتــی مقابله
مردمی با گران فروشــی هــای بنزینی
و جلوگیــری از تخلــف ســوء اســتفاده
کنندگان بنزینی را با کلیدواژه «گران
نمیخریم» آغاز می کنیم.
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در طرح ضربتی
مقابله با گرانفروشی
برخورد با متخلفان روزانه
و آنی خواهد بود

حسام مســلمی| دو روز پس از اجرای طرح
ضربتی مقابلــه با گرانفروشــان بنزینی با
همــکاری دادســتانی ،تعزیــرات ،صمــت و
روزنامه خراسان« ،حمیدرضا کریم» مدیر
کل تعزیــرات حکومتــی خراســان رضــوی
با بیان این کــه بــرای جلوگیــری از تخلفات
گران فروشــی و تنظیــم بازار ،گشــت های
ســیار بازرســی با حضور خبرنــگار روزنامه
بازرســان این ســه نهاد،
خراســانرضوی و
ِ
تشــکیل شــده اســت افــزود« :بــا توجه به
این که وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کردند پس از افزایش قیمت بنزین ،هیچ
گونه افزایشــی در قیمت کاالهــا نخواهیم
داشــت ،با هرگونه تخلفات گران فروشی،
به صــورت روزانــه و آنــی برخــورد خواهد
شــد .در ابتدای اجرای این طــرح ،در بازار
مصلــی حضــور یافتیــم و طــی بازدیــدی که
صورت گرفت ،مشخص شــد همه کاالهای
اساسی و موردنیاز مردم به وفور در بازار
موجود اســت و در مرحله بعد سعی کردیم
از طریق رســانه ها اطالع رســانی کنیم که
بــا هرگونه گران فروشــی بنزینــی برخورد
خواهد شد .هر جا و هر زمان گزارش گران
فروشی به دست ما برسد ،بالفاصله گروه
های تعزیــرات در محل حضور مــی یابند و
اگر تخلف محرز شود ،همان جا توسط قاضی
رای صادر خواهد شــد؛ چنان چــه گزارش
تخلف گران فروشی ،پس از ساعت اداری
به دســت مان برســد ،قاضی کشــیک برای
صدور رای آماده است» .
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آغاز برخورد قاطع
با گرانفروشان بنزینی
گزارش:محمد بهبودی نیا
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گران
یخریم
نم 

عکسها :خراسان

دیــــروز و در اولیــن روز از اجرای
«طــرح ضربتــی برخــورد بــا
گرانفروشــی بنزینــی» بــا چنــد
واحد فروش گوشت که در پی پیام
شهروندان و در ادامه ،با مراجعه و
بررسی خبرنگار روزنامه خراسان
و بازرســان ســازمان صمت و دام
پزشکی و رئیس اتحــادیه گوشت
قرمــز ،تخلفا تشــان در زمینــه
گرانفروشــی ،نداشــتن فاکتــور
خریــد ،تبلیغــات دروغ و ارائــه
گوشــت تاریــخ مصرف گذشــته،
محرز شده بود ،برخورد شد.

اما دیروز ،باز هم رصد میــــدانی ما ،حاکی
از ادامه گرانفروشــی توســط این واحدها
بــود و بــه همیــن دلیــل ،بــرای رســیدگی
بــه موضــوع ،در قالب گشــتی مشــترک با
قاضی جلیلی ،رئیس شعبه سیار تعزیرات
حکومتی خراســان رضوی ،بــه واحدهای
مذکــور مراجعــه کردیــم؛ فروشــگاههایی
که برای هرکیلو گوشــت گوسفند اقــــدام
به درج قیمتی روی در مغــازه کرده اند که
هم مغایــر با قیمتی اســت کــه درون مغازه
به مشــتری ارائه میکنند و هــم گرانتر از
قیمت مصوب.

اهالــی تــا خــودروی گشــت تعزیــرات
حکومتــی و بازرســان صنعــت ،معــدن
و تجــارت را میبیننــد ،شــروع بــه گالیــه
از ایــن واحدهــا بابــت گرانفروشیشــان
میکننــد« .گوهــری» بــازرس ســازمان
صمــت ،بعــد از انجــام بررســیهای الزم،
تقلــب و گرانفروشــی واحدهــا را تاییــد و
اقدام به تشکیل پرونده میکند و در ادامه،
واحدهای مدنظر به دستور قاضی جلیلی،
پلمب می شود.
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تشکیل 28پرونده تخلف گرانفروشی کپسول گاز مایع
در روزهای اخیــر
«قیمت کپسول گاز 11کیلویی برای گرم
کردن منزلمان که قبال با 20هزار تومان
ِ
تهیه می کردیــم ،بعد از گرانــی بنزین به
 50 ، 40و  60هزار تومان رســیده ،البته
اگر پیدا شود .دلیل این کمبود و بعد هم
گرانفروشی چشمگیر چیست؟»

فرزانــه غروبی| «مقدســی» مســئول بازرســی و
رسیدگی به شکایات سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی می گوید« :با جلسات
فوق العاده ای که در چند روز گذشته داشتیم،
 28پروندهتخلفاتیدرخصوصداللیگازمایع
بهارزش  11میلیونتومانتشکیلشدهاست.
براســاس نرخ مصوب دولت ،قیمــت گاز مایع
هفت هزار و  800تومان بــرای مصرف کننده
مشخص شــده اســت که توسط شــرکت های
امید گاز و فر گاز که مســئولیت جذب ســهمیه
های تخصیصی را دارند ،باید به دست مصرف
کننــده واقعی با نرخ تصویب شــده برســد .هم
اکنون شبکه توزیع و پخش فراورده های نفتی
منطقهخراسان،مشغولتوزیعوتامینگازمایع
در روستاهاست و بازرسان سازمان صمت ،در
چند روز اخیر با تالش بیشتری در شرکت های
وابسته گاز مســتقر شــده اند و با کنترل توزیع
رئیساتاقاصنافسبزوارتاکیدکرد:

جلوی گرانی اجناس
از مبادی تولید گرفته شود
علیاکبر ملکی|«مــن صاحب یک فروشــگاه لوازم
خانگیدرسبزوارهستم.بااینکهقیمتاجناس
تغییرینداشته،ولیشرکتهایبزرگتولیدیاز
تهرانوشهرستانهایدیگر،فروشهایمدتدار

و پخش فــراورده هــای نفتی ،جلــوی هر گونه
تخلفیرامیگیرند.باتوافقیکهصورتگرفته
و با کمک فرمانداری و بخشداری ها ،فهرستی
از روستاهای نیازمند کپســول گاز مایع تهیه و
کل مسیر و رونــــد گازرسانی ،از مبدا تا مقصد
کنترلمیشودتااینمحصولبانرخمصوببه
دستمصرفکنندهواقعیبرسد.عالوهبراین،
واحدهایصنعتیمثلایزوگام،سماورسازیو
کسانی که کارشان با گاز مایع در ارتباط است،
با معرفی نامه ای که از اتحادیه گاز دریافت می
کنند ،می توانند گاز مایع با قیمت هفت هزار و
 800تومان دریافت کنند و همچنین درحوزه
صنعت کسانی که کپســول های  50کیلویی
مصرفمیکنندنیزمیتوانندبانرخمصوبآن
را دریافت و استفاده کنند .روزانه بیش از100
تن گاز مایع برای کســانی که از ســیلندرهای
گاز مایــع اســتفاده می کننــد ،در حــال توزیع
اســت و 200تن ســهمیه فوق العاده هم برای
توزیع گاز مایع در اســتان در نظر گرفته شده و
هیچ کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت .با
متخلفانوگرانفروشاننیزبرخوردخواهدشد
وعالوهبرتشکیلپروندهگرانفروشیازطریق
دادســرای انقالب اســامی مشــهد ،تعطیلی
واحدصنفیمتخلفرادردستورکارداریم».
خود را متوقف کردهاند .مثال من کاالهای جدید
فروشگاهم را از یک شــرکت تهرانی 27،آبان و به
شکل  45روزه خریده بودم ولی از شرکت تماس
گرفتهاندکهاگرنقدپرداختمیکنید،بارماشین
را خالی کنید ،وگرنه برگشت بزنید ».مطلبی که
خواندیــد ،از حرفها و درددلهای ســبزواریها
بابــت گرانیهــای کاذب بنزینی اســت .وقتی با
مردم در ایــن باره حرف مــی زنم ،مــردی از خرید

پس از پلمب ،چند نفر از ســاکنان محله که
پیش از این ،برای خرید گوشت به این مراکز
مراجعه کرده و دست خالی برگشته بودند،
ضمن تشــکر از دقت نظر بازرسان صمت و
تذکرات جدی قاضی جلیلــی ،میگویند:
«مهم است با گرانفروشان که این روزها به
هر بهانهای قیمت کاال و خدماتشان را باال
می برند ،برخورد جدی شــود .جدیدترین
بهانه هــم ،گرانی بنزین اســت .مردم بابت
گرانیهای کاذب و ســلیقهای در فشــارند
و انتظــار دارنــد همانطور که تاکید شــد،
افزایش قیمت بنزین روی قیمت دیگر اقالم
زندگی روزمره مردم ،تاثیر نگذارد».

قاضی جلیلی ،رئیس شعبه ســیار تعزیرات
حکومتیخراسانرضویهمدربارهاقدامات
انجامشدهطیروزهایاخیردرزمینهمقابله
با گرانفروشیهای بنزینی توسط اداره کل
تعزیرات حکومتی اســتان ،می گوید« :طی
هماهنگــی های انجــام شــده با دادســتان
مشــهد ،واحدهایی که اقدام به تکرار تخلف
گران فروشی کنند پلمب شده و برای نصب
پرده تخلــف بر ســر در واحــد صنفــی اقدام
می شــود .امروز(دیروز) در گشــت مشترک
تعزیرات حکومتی ،سازمان صمت و روزنامه
خراسان،پسازاحرازتخلفتوسطبازرسان
صمتوهماهنگیصورتگرفتهباجانشین
دادســتان مشــهد «قاضی دشــتی فدکی»
سه واحد عرضه گوشت که قیمت مصوب را
رعایتنمیکردندواصراربرتخلفداشتند،
پلمب شد و پرونده برای طی مراحل قضایی
و تعزیراتی به تعزیرات
حکومتی و
دادسرا ارسال
می شود» .

رئیساتاقاصنافمشهدخبرداد:

بازار دچار رکود است ،افزایش قیمت به نفع کسی نیست
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :اکنون در بازار
رکود داریم و وقتی قیمتها بــاال میرود ،توان
خرید افرادی کــه درآمد و حقوق ثابــت دارند،
ثابــت میمانــد و خرید کمتــر میشــود که این
ضعف است و مشــکالتی برای خود بازار نیز به
وجود میآید ،بنابراین ما چندان به دنبال گران
کردن کاالها و خدمات نیســتیم ،هرچه قیمت
پایینتر باشــد ،به نفع بازار نیز اســت« .محمود
بنانــژاد» در گفتوگــو بــا ایســنا در خصــوص
وضعیت بازارهای مشهد پس از گرانی بنزین،
اظهار کرد :در شــرایط کنونی ممکن اســت در
بخشهایی تخلفاتی اتفاق بیفتد اما همکاران
ما در بازار طی دو ســال گذشته که نوسانات در
قیمت ارز و افزایــش قیمتها اتفــاق افتاد ،در
بســیاری موارد همکاری کردند .اگر همکاری
بازار و اصناف نبود در بسیاری موارد به مشکل
برمیخوردیمامادرتأمینوتوزیعمشکلخاص
و چندانــی نداشــتیم .وی افــزود :در مــواردی
تخلفاتی داشتیم که قاعدت ًا در هر قشری ممکن
استوجودداشتهباشداماتخلفاتعمدهایکه
بازار را به هم بریزد ،وجود نداشت.
•افزایش قیمت بنزین تاثیری روی قیمت
عمده کاالها ندارد

بنانژاد ادامه داد :در بین عامه مردم جا افتاده
که وقتی بنزین گران شود ،همه کاالها گران
 1.5لیتر بنزین برای موتورش که در بین راه تمام
شــده به قیمت شــش هزار تومان از یک مغازه دار
ســخن میگوید و آن یکی از فروش گوجه فرنگی
 9هزارتومانیویکیدیگرازصفوفطوالنیتوزیع
کپســول های گاز در ســبزوار .اما «علــی کیانی»
رئیس اتاق اصناف ســبزوار دربــاره برخی گرانی
های این شهرســتان به ما میگویــد« :بین گرانی
و گران فروشــی تفاوت زیادی وجود دارد .برخی

میشود ،در حالی که این گونه نیست .ممکن
است در چند قلم خاص مانند کرایه و این گونه
مسائل تاثیر داشته باشد که آن را نیز مشخص
میکنیم اما روی کاالهای دیگر به صورت عام
تاثیر مســتقیمی ندارد .وی با بیــان این که از
روز شنبه بازرسیهای خود را تشدید کردیم،
تصریح کرد :خود بازار و اصناف همیشه پای
کار بودند و اکنون نیز برای کنترل بیشــتر به
ما کمــک میکنند زیــرا افزایــش قیمتها به
نفع بازار نیســت .بنانژاد اضافه کرد :بیشــتر
شکایتها در حوزه حمل و نقل بوده است.
رئیس اتاق اصناف مشــهد با اشــاره به این که
بیشــتر شــکایتها در حوزه حمــل و نقل بوده
اســت ،تصریح کرد :مــا از بازار و خــود اصناف
تماسهاییبرایتعیینتکلیفقیمتداشتیم
که به آن ها گفتیم نگران این موارد نباشند ،ما
تالش میکنیم که خســارت و ضرری به آن ها
وارد نشود اما بهتر است کمک کنند تا التهاب
در بازار کم شود .وی خاطرنشان کرد :افزایش
قیمت بنزین تصمیم مهمی است ،نمیتوانیم
منابع کشور خود را به این راحتی هدر دهیم و
ازبینببریم،اینتصمیمدرمجموعخوباست
اماالتهابیرادرجامعهایجادمیکندکهبایدآن
را رد کنیم و هزینهها نیز مدیریت شود ،در این
مدت اصال تعطیلی در بازار مشهد نداشتیم.
عمده فروشــان اجنــاس خــود را از بازار تهــران و
شهرستانهایدیگرخریداریمیکنندومطابق
حق ســود فــروش دارند.
قانــون  3تــا  10درصد ِ
باید مسئوالن در شهرســتان های بزرگ و مبادی
تولید ،جلــوی گران فروشــی را بگیرند تا بــر بازار
شهرستانهاهمتاثیرنگذارد.بازرسانماهممدام
بازاررارصدمیکنندوتحتکنترلدارندوباگران
فروشیبهشدتمبارزهمیشود».

یهای
نفروش 
شهایخودازگرا 
گزار 
بــدون ضابطــه و بــه بهانــه افزایــش
قیمــت بنزیــن را بــه شــماره
 2000999پیامک کنید و ابتدای
پیامکبنویسید#:گراننمیخریم
باربــری  ....همیشــه بســته هــا را برایم به
قیمت  20هزار تومان می آورد .امروز که بارم را
بــه دســتم رســاند ،بســته ای  28هــزار تومــان
حساب کرد .لطفا رسیدگی کنید.
این همــه گفتند و وعده دادنــد که افزایش
قیمت بنزین باعــث افزایش قیمت هــا نخواهد
شــد .اما از دیروز قیمت یک لیتر شــیر شــتر در
بیرجند  20درصد افزایش یافته.
چرا اسنپ قیمت هایش را دو برابر کرده؟
در بازار روز شهرداری ،واقـع در هنرستان،
قیمت گوشــت گوســفند  90هزار تومان شده.
باتوجه بــه گــزارش روز قبل که رئیــس اتحادیه
تاکیــد کــرده بــود تــا کیلویــی 85هزارتومان،
مصوب و قانونی است ،این جا دارد گرانفروشی
اتفاق میافتــد.
آهن فروشی های خین عرب قیمت تیرآهن
را ظرف یکی دو روز باال بردهانــد.
در تاریــخ 20آبــان ،خودروی پــژو 405را
بــردم گازی کنــم ،گفتنــد دو میلیــون تومــان
هزینهاش اســت .بعد از گرانی بنزین میگویند
هفت میلیون تومان .این چه وضعی است؟
تاکســیهای خطی و تاکسی های شهری
در یکــی دو روز اخیر ،تاکســی متر نمــی زنند و
حداقل 50درصد کشیدهاند روی کرایه.
تاکسی که هر روز مرا از شهرستان به مشهد
می رســاند۲۶ ،هزارتومان میگرفــت .اما روز
بعد از افزایش قیمت بنزین  ۴۰هزارتومان و روز
بعد  ۵۰هزار تومان کرایــه گرفت .تازه منت هم
گذاشت که باید بین  60تا  90هزار تومان بگیرم
ولی چون مشتری هستی ،تخفیف دادم.
ما یک واحد تولیدی در ابتدای جاده کالت
هستیم .چند روزی است در زمینه تهیه گاز مایع
مشــکل داریم ،چون هم کم اســت و هــم از 10
هزار تومان رسیده به 30هزارتومان.
آیا برای گران فروشی در روستاها هم
فکری کردید؟ در روستاها با گران فروشی چه
کنیم؟
گوشت فروشی بهشت واقع در خیابان
بهشت ،گوشت گوسفند را کیلویی  95هزار
تومان می فروشد .لطفا رسیدگی کنید.
چرا قطعات سی ان جی گران شده؟
باری که باربری هفته پیش با  25هزار
تومان برایم می آورد ،امروز با  75هزار تومان
کرایه ،به من تحویل شد .هیچ کس جواب گو
نیست .ببینیم شما چه می کنید.
سالم .قیمت گوشت در قصابی های
چهارراه گاز شرقی به طرف پل فجر 9هزار
تومان بود.
قالی شویی قبل از گرانی بنزین ،هر فرش
12متری را با  ۴۵هزار تومان می شست ،حاال
60هزارتومان می گیرد.
گازسوز کردن خودرو حدود دومیلیون
تومان هزینه داشت ،بعد از گرانی بنزین ،شده
شش میلیون تومان.
دیروز ظهر ساعت  12:15سوارِ پرایدی از
تاکسی تلفنی رسا واقع در احمدآباد شدم به
مقصد بولوار ستاری .همیشه این مسیر را در
همین ساعت می روم و کرایه کمتر از  10هزار
تومان می شد .ولی مبلغی که راننده از من
گرفت15 ،هزارتومان بود .وقتی اعتراض
کردم ،راننده در جواب گفت :چون بنزین گران
شده ،کرایه ها افزایش یافته است.
هایپرمارکت گاندی ،نبش فکوری ۱۷
امروز دو هزار تومان تخم مرغ را گران تر
میفروخت به بهانه گرانی بنزین.

طرح ضربتی مقابله با
گرانفروشان بنزینی

