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یک
مطالبه
عمومی
و مردمی

با اعــام نرخ جدیــد بنزیــن ،مطالبــه عمومی این
است که گرانی بنزین اگرچه می تواند در برخی
حوزه های حمل و نقل درونشــهری تــا حدودی
تاثیر داشته باشد -که البته آن هم باید ضابطه
مند و قانونی باشد -اما هیچ توجیه منطقی برای
گران شدن بی ضابطه و بدون دلیل دیگر کاالها
و خدمات وجود ندارد؛ بنابراین باید قاطعانه با
هرگونــه گران فروشــی و تخلــف در ایــن زمینه
برخورد کرد.

گزارش
از شما
پیگیری
از ما

در کنار نظــارت نهادهای متولــی ،آن چه اهمیت
ویــژه ای دارد ،نظــارت مســتقیم مــردم در این
حوزه اســت .به همین منظور روزنامه خراســان
در طرحی مشترک با همکاری دادستانی ،اداره
کل تعزیــرات حکومتــی و بازرســی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی ،حلقه
ارتباطــی مســتقیم بــا مــردم خواهــد بــود .در
ایــن میــان نقــش اولیــه و اصلــی را مــردم ایفــا
خواهند کرد .به طوری که با گزارش های گران
فروشــی به روزنامــه خراســان ،طــرح ضربتی با
نهادهای یاد شــده آغاز می شــود و پس از محرز
شــدن تخلف گران فروشــی ،برخوردهای الزم
و قانونــی از جمله اخطــار ،جریمه نقــدی و پلمب
واحدهای صنفی متخلــف بــا گــران فروشــان و
سوءاستفاده کنندگان از افزایش قیمت بنزین
براساس قانون صورت خواهد گرفت و متعاقبا
در روزنامه خراسان با هدف پیشگیری از گران
فروشــی های بدون دلیل منتشــر خواهد شــد.
بنابراین با همراهی شــما شــهروندان از امروز
تا زمانی کــه بازار رنــگ ثبات و آرامش بیشــتر
را به خود ببیند ،طرح ضربتــی مقابله مردمی با
گران فروشــی های بنزینی و جلوگیری از تخلف
سوءاســتفاده کننــدگان بنزینی را بــا کلیدواژه
«گران نمیخریم» آغاز می کنیم.

بازرسیگشت «گراننمیخریــم» ،این بار درکارگاههای تجهیز خودرو به CNG

پلمب2مرکزگازسوزخودرو
هنگـام مراجعه به اولین مرکز واقع در خیابان شهید چراغچی به تعداد
زیادی از مالکان خودرو در محوطه برمیخوریم که برای گازسوز کردن
خودروهایشــان به این محل مراجعه کرده اند .همــه اعالم می کنند
رقمی بین دو میلیون و 700هزار تا ســه میلیون تومان برای گازسوز
کردن خودرو پرداختهاند .مسئول این کارگاه توضیح میدهد« :بعد
از افزایش نرخ بنزین کــه به گرانی خودرو منجر شــده ،کارخانه های
تولید کپسول گاز خودرو ،قیمت کپسول را بیش از یک میلیون و 300
تا یک میلیون و  600هزارتومان باال بــرده اند و بهرغم افزایش قیمت
هم ،حاضر به فروش کپســول نیســتند .ما هم مجبوریم قیمت را باال
ببریم و تازه با همین قیمت هم ،همکارانمان اعتراض می کنند چرا
نصب کپسول را بهجای سه میلیون و 600هزار تومان با دو میلیون و
800هزار تومان انجام میدهی و قیمت بازار را میشکنی؟»

گزارش:محمدبهبودینیا،حساممسلمی
عکس:خراسان

«دربـاره قیمـت مخـزن گاز و
گازسـوز کـردن خـودرو ،گزارشـی
تهیـه کنیـد .مـن قبـل از افزایـش
نـرخ بنزیـن ،هزینـه گازسـوز کـردن
خـودرو را پرسـیدم کـه یـک میلیـون
و  200هزارتومـان بـود امـا بعـد
از گـران شـدن بنزیـن کـه مراجعـه
کـردم ،گفتنـد قیمـت گازسـوز کـردن
خودروهـای بنزینی ،بـه سـه میلیون و
 200هزارتومان رسـیده! ایـن مراکز
دارنـــد پوست مردم را می کنند .لطفا
رسـیدگی کنیـد ».بعـد از دریافـت
پیامکهایـی مبنی بـر افزایـش قیمت
غیرمنطقـی و گـران فروشـی خدمـات
مربـوط بـه گازسـوز کـردن خـودرو بعد
از افزایـش قیمـت بنزیـن و پـس از
رصدمیدانی دقیق خبرنگار خراسـان
و یافتن ردّ مراکز متخلف خدمات فنی
خودروهای گازسوز ،تیـــم طرح «گران
نمیخریم» ،متشکل از «محمدحسین
گوهـری» و «حسـین سـپهری»
بازرسـان سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجارت اسـتان و قاضـی «امیدجلیلی»
رئیـس شـعبه یـک گشتسـیار
تعزیـرات حکومتـی اسـتان بـه اضافـه
خبرنـگار و عـکاس روزنامـه خراسـان
بـه سـراغ ایـن واحدهـا رفتنـد.

اینهــا در حالی اســت که گوهــری ،بازرس ســازمان صمــت ،بعد از
بررسی فاکتورهای خرید کپســول این مرکز ،اعالم می کند« :بهرغم
ادعای مطرح شده از ســوی مدیر این مرکز ،براســاس فاکتور خرید و
اسناد فروش ،گران فروشی این واحد محرز شده است .عالوه بر این،
تعدادی کپسول دست دوم هم کشف شده که احتمال استفاده از آن
بهجای کپسول نو می رود و در صورت اثبات این موضوع ،میزان گران
فروشــی به مراتب باالتر از چیزی اســت که براســاس فاکتور و اسناد
ثابت شده ».در ادامه ،قاضی جلیلی ،دستور پلمب این واحد را تا زمان
رسیدگی به تخلفاتش صادر می کند.
پس از بررسی شرایــــط ســه کارگا ِه دیگر جنب همین کارگاه که خبر از
فعالیت قانونمند و پایبندی بــه نرخهای مصوب مــیداد ،در مراجعه به
پنجمین کارگاه گازســوز کردن خودرو واقع در میدان امامحسین(ع)،
جنب پمپ بنزین ،میبینیم هیچ خبری از کپسول گاز نیست و مسئول
کارگاهاعالممیکنداینروزهـابههیچعنوان،بهکارگازسوزکردن
خودرومشغولنیست،منتهاازآنجاکهایننشانی،توسطیکیاز
مخاطبانبهعنوانکارگاهیکهبامبلغ 3.5میلیونتوماناقدام
به دوگانهســوز کردن خودرو کرده ،به دستمان رسیده و موضوع،
توسطخبرنگارخراسانهمراستیآزماییشده،بعدازبررسی
یک ساعته ،سر و کله مشــتریانی پیدا می شود که فاکتور
ِ
خدماتاینمرکزراارائهمیدهند.فاکتورهاییکه
خرید
نشانمیدهدقراربودهاینمرکزبرایخودروهاکپسول
گازدستدومباهزینهایبیشترازقیمتقانونینصبکند
و مبلغی هم به عنوان بیعانه پرداخت شده .بعد از بررسی
دقیق ،تعداد شاکیان بیشــتر و مرکز یاد شده به دلیل گران
فروشیوتقلببهدستورقاضیسیارتعزیرات،پلمبمیشود.

استاندار :هیچ دستگا ه دولتی
حق صدور مجوز افزایش قیمت ندارد
استاندار خراســان رضوی گفت :هیچ یک از دســتگاههای دولتی حق
صدور مجوز افزایش قیمت ندارند و هر اقدامی در این زمینه ممنوع
است .نظارت و بازرسی توسط بازرسان اتحادیه ها و اصناف در قالب
گشت های مشترک با سازمان صمت ،تعزیرات و دیگر بخش ها در حال
انجام است .به گزارش روابط عمومی استانداری  ،براساس مصوبات
شورای تامین و ابالغیه دولت و وزارت کشور ،مسئله نظارت و کنترل
قیمت ها در بازار و تامین کاالی اساسی مورد نیاز مردم باید با قدرت
توســط مدیران مربوط مورد توجه قرار گیرد .رزمحسینی با بیان این
که وضعیت ذخایر کاالهای اساسی و نهادههای دامی استان در شرایط
مطلوبی قرار دارد ،تاکید کــرد :در نتیجه اعمال تحریــم های ظالمانه،
بســیاری از کاالهــا وارد کشــور نمیشــود ،بنابرایــن باید این بــاور را
داشت که در جنگ اقتصادی به سر میبریم و قطعا با اتکا به توانمندی
های داخلی و مشارکت مردم ،این دوران را سپری خواهیم کرد.

برخورد قاطع تعزیرات حکومتی استان با تخلفات بازار

جریمه  2.1میلیارد تومانی فروشگاه رفاه
نوید زنده روحیــان | مدیرکل تعزیــرات حکومتی خراســان رضوی از
صدور حکم جریمه فروشگاه رفاه به مبلغ دو میلیارد و  100میلیون
تومــان خبــر داد« .حمیدرضــا کریــم» در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا
خبرنگار ما در این باره اظهارکرد :با کشف تخلف عرضه خارج از شبکه
برنج در فروشگاه زنجیره ای رفاه ،این فروشگاه بیش از دو میلیارد
و  100میلیون تومان جریمه شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
خراســان رضوی در این باره گفت :در راستای گشــت های تعزیراتی
مربوط به کنترل بازار ،همکاران ما با تخلف عرضه خارج از شبکه برنج
در مجموعه فروشــگاه های زنجیره ای رفاه مواجه شدند و این تخلف
کشــف و پرونــده تعزیراتی بــرای آن تشــکیل و پس از ارجاع ســریع
پرونده بــه قاضی تعزیــرات ،حکم قطعی برای فروشــگاه رفــاه صادر
شد .میزان حکم صادر شده برای فروشــگاه زنجیره ای رفاه بیش از
 21میلیارد ریال بوده و این جریمه و حکم صادر شده قطعی است.
به گزارش خراســان رضــوی ،بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیــم بازار،
شرکت بازرگانی دولتی نوعی از برنج هندی را که به آن برنج 1121
هم میگویند ،برای تنظیم قیمت ها در بازار و عرضه با نرخ دولتی در
اختیار برخی مراکز از جمله فروشگاههای زنجیره ای قرار میدهد که
بخشی از این برنج نیز در مشهد برای توزیع در اختیار فروشگاه های
زنجیره ای رفاه قرار گرفت اما خارج از شبکه اصلی توزیع میشد.

تدابیر ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمتها

تخممرغ کیلویی  ، 8900برنج پاکستانی  7400و رب گوجهفرنگی  7500تومان
معــاون اســتاندار در خصــوص افزایــش قیمت
برخی کاالها از جمله گوجــه فرنگی و تخم مرغ
و همچنیــن تدابیر پیشبینی شــده برای توزیع
برنج پاکســتانی و عرضــه گاز مایع در اســتان،
توضیحاتــی ارائه کرد« .علی رســولیان» پس از
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در گفتوگو
بــا ایرنا بــا بیان ایــن کــه افزایش قیمــت برخی
کاالها در روزهای اخیر ،ارتباط زیادی به تغییر
قیمت بنزین نداشــته ،افزود« :به عنــوانمثال
قیمت گوجهفرنگی در چند روز اخیر افزایش
یافت که ناشــی از فصل ســرما ،توقــف تولید
آن در این اســتان و تأمین نیــاز از منطقه جنوب
کشور بود .قیمت تخممرغ نیز طی چند روز
اخیر اندکــی افزایشیافته کــه تعزیرات
حکومتــی و بازرســان ســازمان صمت
استان موظف شــدند با نرخهای بیش
از 8900تومــان بــرای هــر کیلوگرم
تخممــرغ برخورد کننــد .حواله ۹۰۰
تن برنــج پاکســتانی بــا قیمت هــر کیلو

افزایش
قیمت
گوجه در
چند روز اخیر
ناشی از
فصلسرما،
توقفتولید
آن در استان
و تأمیننیاز
از جنوب
کشور بود

 7400تومــان هــم بــه اســتان اختصاصیافته
که توزیع آن در بازار ،قیمت ایــن کاال را کاهش
بیشــتری خواهد داد ».وی همچنین با اشاره به
افزایش  ۳۰درصدی ورود گاز مایع به خراسان
رضوی اظهار کرد« :در هفته گذشــته  ۸۰۰تن
گاز مایع وارد استان شد و این روند رو به افزایش
اســت ».معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری
به خراســان رضوی در خصــوص برنامه ســتاد
تنظیم بازار بــرای کنترل قیمــت گوجهفرنگی
هم گفت :گوجهفرنگی جزو کاالهای اساســی
نیست و نمیتوان برای آن قیمت تعیین کرد و بر
اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین قیمت
میشود که با توجه به سرمازدگیهای
اخیر و تغییرات جــوی ،انتقال این
محصول از جنوب کشور به استان
با مشــکل مواجه شــده اســت و با
کمبــود ایــن محصــول در بــازار
روبهرو شدیم .بر اساس توافقی که
با انجمن صنایع غذایی شده بناست

از شــنبه ،عرضــه مســتقیم رب گوجهفرنگــی
باقیمت  7500تومان آغاز شود.
رئیس سـازمان صنعـت ،معدن و تجارت اسـتان
نیـز در گفت و گـو با خبرگـزاری مهـر ،بابیان این
کـه در  ۲۲مرکـز مشـهد اعـم از فروشـگاههای
شـهرداری و تعاونیهـای مصـرف ،برنـج
پاکسـتانی توزیعشـده اسـت ،اظهـار کـرد« :در
صـورت اتمـام برنـج در فروشـگاهها بـا توجـه بـه
سـهمیه ،امـکان شـارژ مجـدد آن بـرای تمامـی
 ۲۲مرکـز وجـود دارد .از سـوی دیگـر قیمـت
مـرغ نیـز در چنـد روز گذشـته از قیمـت مصـوب
پایینتر بـوده اسـت« ».محمدرضا مـس فروش»
بـا تأکیـد بـر ایـن کـه از امـروز قیمـت محصـوالت
غذایی کنسروی بهنسـبت قیمت قبل از اصالح
قیمـت بنزیـن ،باکاهـش  ۱۳درصـدی روبـهرو
بـوده اسـت ،گفـت« :چـون در زمـان غیـر فصـل
برداشـت گوجـه هسـتیم ،قیمـت گوجهفرنگـی
کمـی افزایـش یافتـه امـا قیمـت جدیـد آن از
ابتـدای آذرمـاه تعییـن میشـود».

سایه ثبات بر بازار میوه و ترهبار

میـــدانی قیمــت ها
حســام مســلمی | بررســی
ِ
بعــد از افزایش قیمت بنزین ،نشــان میدهد
ثباتقیمت در بازار میوه و ترهبار مشهد برقرار
اســت .چهارشــنبه به دو بــازار پررفــت و آمد
عرضه میوه و ســبزیجات شهر سر زدیــــم؛ دو
مرکــز ارائه میــوه و ترهبار در چهــارراه ورزش
و خیابــان شــهید دســتغیب شــیرازی کــه از
پرمراجع برای خریــد انواع میوه
جمله نقــاط ُ
و ســبزیجات اســت .بررســی و پــرس و جــو،
نشــان داد به جــز گوجــه فرنگی که بــه گفته
فروشــندگان ،دلیــل افزایش قیمــت اش به
تغییر فصل برمیگــردد و ارتباطی با افزایش
نرخ بنزین ندارد ،قیمت کاالیی افزایش نیافته
و ثبات در بازار میــوه و ترهبار حاکم اســت اما
این نگرانــی همچنان بین شــهروندان وجود
دارد کــه شــاید در روزهــای پیــش رو ،قیمت

میــوه افزایش یابد .بــا یکی از شــهروندان که
در حال خرید میوه اســت همکالم می شوم و
از او درباره وضعیت قیمــت میوه در یک هفته
اخیــر و بعــد از گرانــی بنزین ســوال می کنم
که می گوید« :این هفته من پرتقال ،ســیب و
ِ
نســبت قبل از
نارنگــی خریدم و قیمــت ها به
گرانی بنزیــن ،تغییر خاصی نداشــت .منتها
امیدواریـــــم در ادامه ،همین طــور بی تغییر
گرانی گوجــه فرنگی هم فکری
بماند و برای
ِ
شود ».یکی از فروشندگان میوه در این بازارها
هم به نکته مهمی اشاره می کند« :زمانی که
بنزین گران شد ،تصور می کردم حتما قیمت
میوه در میادین میوه و تره بار زیاد می شود اما
تا امروز که هــر روز صبح برای خریــد میوه به
میدان می روم ،نظارت ها باعث شــده قیمت
ها به غیر از قیمت گوجه ،افزایش پیدا نکند».

●

بخشی از
گزارشهای مردمی
از گرانفروشی بنزینی
گزارشهای خود از گرانفروشــیهای
بدون ضابطه و به بهانه افزایش قیمت
بنزیــن را بــه شــماره 2000999
پیامک کنید و ابتدای پیامک بنویسید:
#گران نمیخریم

همسر من با بچه رفته بود  ١٧شهریور برای
خرید .بین راه که بچه گرســنه شــده بود ،قصد
داشته از سوپرمارکتی ،واقع در طبقه منفی یک
ِ
قیمت رویش
پاساژ آسیا خرید کند .کیکی را که
هزار تومان بوده ٢٠٠٠ ،تومان می فروختند و
وقتی همسرم اعتراض کرده ،گفته اند بنزین سه
برابر شده و تازه شانس تان گرفته که من دو برابر
گرانتر گفتــم .ممنــون می شــوم این مــورد را
پیگیری کنیــد تا افرادی که قصد سوءاســتفاده
دارنــد ،ادب شوند.
بعــد از گرانی بنزیــن ،بعضــی از برندهای
تلفن همــراه حــدود  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هزارتومان
گران شده اند .لطفا بررسی و پیگیری کنید.
پیشنهاد میکنم حاال که بنزین گران شده
و افزایــش قیمــت اش میتواند بــر قیمت دیگر
اقــام و محصــوالت و خدمــات تاثیــر بگــذارد،
اتحادیــه مشــاوران امــاک و مســئوالن صنف
نمایشــگاه داران خــودرو ،بازرســیهای
نامحسوســی از این دو بازار داشته باشند چون
بی دلیل و بی جهت ،صحبت از گرانی خودرو و
مسکن هم وسط آمده است.
متأســفانه در بولوار امــت ،خیابان طالب،
نبش امــت ،35قصابــی رنجبر ،اقــدام به گران
فروشی گوشت می کند .لطفا رسیدگی کنید.
ای کاش در کنار برخورد با گرانفروشــی،
ِ
قیمت هر کدام از اقالم را برای چند ما ِه پیش رو،
تعیین و اعالم کنید تا مردم از قیمت های مصوب
هــر کاال و محصــول و خدمــات مطلــع شــوند و
خاطرشان جمع باشد.
ما دوهفته قبل مبــل خریدیم و برای حمل
مبل هــا بــه آپارتمــان در طبقــه چهــارم ،توافق
کردیــم کــه بــرای هــر طبقــه  ۱۰۰۰۰تومــان
پرداخت کنیم .دیشب مبل ها را آوردند و گفتند
چون بنزیــن گران شــده ،بایــد برای هــر طبقه
 ۱۵۰۰۰تومــان پرداخت کنید! مگــر کارگر با
بنزین کار میکنــد که به خاطــر افزایش قیمت
بنزین ،حق الزحمهها هم افزایش یافته؟
توان کم مالی جایی
من و خانواده ام بهخاطر ِ
زندگی میکنیم که گاز شهری ندارد و در روزهای
سرد سال از کپســول گاز استفاده میکنیم .قبال
قیمت هر کپسول گاز هشت هزار تومان بود ولی
بعد از گرانی بنزین شده  60هزار تومان و گیر هم
نمی آید .شــما را به خدا کاری کنیــد ،ما به خاطر
سرما و نبود گاز ،آواره خانه فامیل شده ایم.
نانوای ســر ابوطالب  ۱۸نــه تابلوی قیمت
دارد ،نه وزن هــر چانه خمیر را اعــام می کند.
لطفا بررسی و در صورت لزوم ،برخورد کنید.
مغازه قصابی و ابزارفروشــی ســر چهارراه
رازی قاســم آباد ،همه چیز را گران تر از معمول
می دهند و علــت را که میپرســی ،مــی گویند
همینی که هست .چرا نظارت نمیکنید؟
از شنبه با افزایش قیمت بنزین ،آهن آالت
و پروفیــل ،کیلویــی  600تومان گرانتر شــده
است.
چرا نظارت و بازرسی سری به مراکز فروش
لوازم گازسوز کردن خودرو نمیزنند؟ دارنــــد
پوست مردم را می کنند.
فروشگاه شــهروند در میدان ســرافرازان،
گوشــت گوســفندی را کیلویی  98هزار تومان
می فروشد.
شــربت دیفن هیدرامین که قیمت مصرف
کننــده روی آن  ۲۵۰۰تومــان اســت۵۰۰۰ ،
تومان فروخته می شود .چرا؟ به داد گرانی دارو
هم برسید.
لطفا برای کنترل قیمت ها در میدان های
بار شــهر مســتقر شــوید؛ قیمت یک کیلو گوجه
فرنگی ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان و قیمت یک کیلو
موز ۱۱هزار تومان؟ واقعا چرا؟
لطفــا دربــاره قیمت مخــزن گازماشــین و
گازســوز کردن خودرو ،گزارشــی تهیه و قیمت
مصوب را تعیین کنید .خیلی گران شده است.

•قیمتهایدرجشدهبرایبیشترمیوههابین 4تا 10هزارتومانبود

در بــازار پرتقال کیلویــی  4500تومــان ،لیمو شــیرین  ،5500انار
 ،5000موز 11هزار ،خیار بوتهای  ،4000ســیبزمینی  2500و
گوجه فرنگی درجه یک 12 ،هزار تومان به فروش می رسید.

طرح ضربتی مقابله با
گرانفروشان بنزینی

