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با پیگیری سازمان صنعت و معدن استان صورت گرفت

اقتصاد

تعیینتکلیفحسابهایمشترک
فرشتگانتااطالعثانویمتوقفشد

در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی
منحلشدهفرشتگانبهدلیلنقصفنیایجادشده،تعیین
تکلیف حسابهای مشترک فعال متوقف است ،اما بررسی
دیگر حسابها در جریان خواهد بود.به گزارش ایسنا ،در
ادامه پرداخت وجوه سپردهگذاران تعاونی فرشتگان که
از روز گذشته ( ۲۴تیرماه) و طی فرایندی مرحلهای به
سقف  ۱۰۰میلیون تومان رسیده بود ،در تعیین تکلیف
حسابهای مشترک مسائلی از جمله نقص فنی ایجاد
شده که موسسه کاسپین به منظور رفع این نواقص فعال از
رسیدگی به حسابهای مشترک خودداری و آن را متوقف
کرده است.این در حالی است که ظاهرا تعداد حسابهای
مشترک یعنی حسابهایی که بیش از یک کد مشتری
دارند ،قابل توجه است و قرار است بعد از رفع مشکالت
موجود در زمانی دیگر این حسابها تعیین تکلیف شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
استانداری گفت 205 :میلیارد و  710میلیون ریال از
سپرده های مردم در موسسه مالی و اعتباری فرشتگان تا
 17تیرماهجاریدرایناستانپرداختوتسویهشدهاست.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،علی رسولیان افزود:
اینمیزانپولازطریقسهشعبهفعالدرخراسانرضویبه
سه هزار و 470مشتری و سپرده گذار پرداخت شده است.

احضار 188نفر به دستگاه قضایی و تشکیل 46پرونده به دلیل تخلفات انتخاباتی
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خدشه ای به اصلانتخابات واردنیست
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کشفمحموله حضورداشتبهخراسانرضویگفت:اینانبار
فاقدمجوزبودهاستودرواقعبهصورتغیرمجازایننمایندگی
مشغول فعالیت بوده که این کار تخلف به حساب می آید .

•عالمتهای استاندارد و ایزو

مشاهدات خبرنگار ما حاکی است که گالنها و  4لیتریهای
روغن های کشف شده دارای عالمتهای استاندارد و ایزو
هستند و ازنظر ظاهری هیچ مشکلی ندارند و تشخیص
بیکیفیت بودن این روغنها بدون انجام آزمایش غیرممکن
است .معاون سازمان صنعت استان گفت :محمولههای
کشفشدهتوقیفشدهاستوپروندهآنهابهتعزیراتحکومتی
ارسال خواهد شد.باخرد تصریح کرد :با توجه به این که عامالن
فروش این محمولهها مدعی هستند که این برند عالمت
استاندارد داشته ،باید سازمان استاندارد به این موضوع ورود
کند.وی افزود :درصورتیکه سازمان استاندارد اثبات کند که
خود شرکت و برند در خط تولید ،استاندارد را رعایت نکرده و
تقلب صورت گرفته توسط خود برند بوده است باید خط تولید
این شرکت بسته شود.با توجه به این که پرونده این محموله
به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد  ،در این زمینه باید
قاضی دستور دهد که سازمان استاندارد به موضوع ورود کند.
باخرد افزود :بازرسیهای سازمان با شدت بیشتری و در سطح
وسیعتریادامهخواهدداشتوباعامالنفروشکاالهایتقلبی
برخورد خواهد شد.وی افزود :ما از شهروندان درخواست داریم
هر کاالیی را فقط به دلیل ارزان بودن نخرند.در ادامه گزارش
مدیرکل استاندارد استان در این زمینه به خراسان رضوی
گفت :بهمحض این که پرونده از طریق نهاد قضایی یا سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان به اداره کل استاندارد استان
ارجاع شود ،نمونه محموله کشفشده آزمایش خواهد شد و
درصورتیکه عالمت استاندارد جعل شده باشد برخوردهای
قانونیصورتخواهدگرفت.علیرضاجمیعافزود:درصورتیکه
جعلعالمتاستانداردصورتنگرفتهوخودشرکتتولیدکننده
برخالف استاندارد عمل کرده باشد از طریق نهادهای قانونی و
در استان مبدأ پیگیر موضوع خواهیم بود و برخوردهای قانونی
با متخلفان خواهد شد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات
خراسان رضوی از احضار  188نفر به دستگاه
قضایی و تشکیل  46پرونده به دلیل تخلفات
انتخاباتی در این استان خبر داد.به گزارش
خراسان رضوی ،حجت االسالم والمسلمین
محمدحسین محرابی روز گذشته در آستانه
 26تیر ،سالروز تاسیس شورای نگهبان طی
نشست خبری در پاسخ به سوال خراسان رضوی
درباره پرونده های تخلفات انتخابات اخیر ریاست
جمهوری افزود :از این  188نفر 11 ،نفر از
مسئوالن مختلف همچون فرماندار ،بخشدار و
مدیران دولتی بوده اند.
وی خاطرنشان کرد :خدشه ای به اصل انتخابات
ریاست جمهوری  29اردیبهشت وارد نبود و
انتخابات معدل قابل قبولی داشت.سرپرست
دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی
افزود :تخلفاتی در این انتخابات اتفاق افتاد که
در انتخابات های دیگر نیز وجود داشت؛ اما این
تخلفات در برخی مکان ها مقداری بیشتر بود و
عالوه بر آن ،فضای سنگینی را به ویژه در فضای
مجازی ایجاد کردند که درست نبود.وی در پاسخ
به سوال دیگر خبرنگار خراسان رضوی درباره
توقف رای گیری پس از ساعت  24از شهروندانی
که در شعب اخذ رای حضور داشتند برخالف
انتخابات های گذشته گفت :براساس قانون
انتخابات ،انتخابات باید در روز جمعه برگزار
شود .از ساعت  24به بعد روز جمعه وارد روز
شنبه می شود .بنابراین اگر در انتخابات گذشته
رای گیری پس از ساعت انجام می شده ،توجه
نداشته اند و خالف قانون بوده است.و ی افزود:
همچنین براساس بند دیگری از قانون ،اگر پایان
انتخابات اعالم شد از افرادی که در شعبه حضور
دارند باید رای گیری شود.وی ادامه داد :راهکار
این است که وزارت کشور انتخابات را تا ساعت
 24تمدید نکند؛ زیرا اگر تا ساعت  24تمدید شود
و تعدادی موفق به رای دادن نشوند ،طبق قانون
دیگر امکان رای گیری از آنان نیست.سرپرست
دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان گفت:
انتخابات اخیر تا ساعت  23تمدید شد وطبق

دبیر کمیسیون نظارت مبارزه با قاچاق کاال و ارزخراسان رضوی:

کشف 20میلیارد ریال نقره قاچاق

شرکتاول-دبیرکمیسیوننظارتمبارزهباقاچاق
کاال و ارز استان از کشف و ضبط  ۴۰۰کیلوگرم
نقرهقاچاقودستگیری سهنفر درمشهدخبرداد.
افشاری درگفتوگوباخراسانرضوی،بااشارهبه
افزایش میزان قاچاق نقره جات به کشور در سال
های اخیر ،گفت :طی چند سال گذشته قاچاق
بی رویه نقره جات از کشورهایی مانند ،چین و
تایلند و ترکیه ،تقریبا بازار ما را اشغال کرده بود و
بسیاری از کارگاه های داخل کشور را زمین گیر
کردهبودوافرادزیادینیزکارخودرابههمینعلت
از دست داده بودند .وی ادامه داد :پیگیری هایی
در خصوص شناسایی چندین باند قاچاق عمده
نقره انجام شد که در نتیجه این پیگیری ها ،شنبه
شب محل یکی از این باندها شناسایی شد که پس
ازورودبهمحلعالوهبرکشفوضبطبیشاز400
کیلوگرمنقرهقاچاقبهارزش 20میلیاردریال،سه
نفر از بنکداران اصلی در این زمینه نیز بازداشت
شدند.افشاریبابیاناینکهایننقرهجاتقاچاق
به صورت چمدانی و یا جاسازی زیر کاالهای مجاز
وارد کشور می شوند ،در توضیح نوع عرضه آن
در بازار مشهد نیز گفت :این افراد خانه ای را در
اطراف بازار رضای مشهد که یکی از مراکز اصلی
عرضهنقرهجاتدرمشهداستاجارهودرآنمحل
کاالهای قاچاق خود را به صورت خرد به بازاری
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سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان:

کشف 20هزارلیترروغنغیراستاندارد
حمیدی -با پیگیریهای بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان ،دو مرکز توزیعکننده روغنموتور تقلبی در
مشهد شناسایی و حدود  20هزار لیتر روغن موتور تقلبی در
دو انبار این مراکز کشف و توقیف شد.مسئول اداره بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان که برای توقیف این
محموله به یکی از این انبارها در منطقه کوشش آمده بود در
این باره به خراسان رضوی گفت :طی چند ماه اخیر تعدادی
از رانندگان و شهروندان به بازرسی سازمان صنعت استان
مراجعه و اعالم کرده بودند روغنموتورهای ارزانی خریده
اند که پس از مدت کوتاهی موتور خودرو را با مشکل و از کار
افتادگی مواجه کرده است .مهدی مقدسی افزود :برای
پیگیری این مسئله چند نمونه از محصوالت بی کیفیت عرضه
شده دربازار بررسی و سرانجام رد محموله ای حجیم از
این محصول در دو انبار در منطقه کوشش و طرق کشف شد
که نمایندگی فروش محصوالت یکی از برندهای کشور در
استان را دارد.وی افزود :این محموله شامل  50بشکه 208
لیتری روغن موتور و بیش از  120بشکه  4لیتری مخصوص
موتورهای بنزین سوز بود که متعلق به یک برند کشوری است
و در غرب کشور تولید میشود .همچنین محموله دیگری
دریکی از انبارهای منطقه طرق کشف شد که مربوط به برند
دیگری متعلق به شرکتی فعال در جنوب کشور و شامل 50
بشکه  208لیتری بوده است.وی افزود :با نمونهبرداری از
محمولههای کشفشده و ارسال آن به آزمایشگاه ،مشخص
شد که میزان ( TBNمشخصکننده میزان خنثیسازی
اسیدهای روغنموتور) این محصوالت درحالی زیر  1.5است
که بر اساس استانداردها باید حداقل  4باشد .جالب این که
این میزان در روغن سیاه غیر قابل مصرف هم حدود 2.5است
یعنی کیفیت روغنهای کشف شده خیلی پایینتر از روغن
سیاه است.این روغنها بهمحض استفاده باعث خورندگی
موتور میشود و عمر موتور خودرو را به شدت کاهش می دهد.
مالک انبار که نماینده فروش این محصوالت در استان است،
گفت :این روغن ها را امسال از شرکتی فعال در غرب کشور
وارداستانومشهدکردیموتاکنوندومحمولهازآنوارداستان
شده است.وی افزود :در کاتالوگ و بستهبندی محمولهها چیز
مشکوکی مشاهده نکردیم و خودمان پیگیر هستیم که اگر این
برند بدون استاندارد است ،دیگر از آن سفارش ندهیم.مالک
انبارقیمتاینروغنهایموتوررالیتریسههزارو 100تومان
اعالم کرد و افزود :تاکنون خریداران شکایتی از این برند نکرده
اند و معمو ًالمردم به دلیل ارزان بودن آن را می خرند.این عرضه
کننده اظهار کرد :ما آماده هر نوع همکاری با بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت هستیم و سایر محصوالت این برند را با
هزینه خودمان به آزمایشگاه خواهیم فرستاد تا از استاندارد
بودن آن ها اطمینان حاصل کنیم.در ادامه گزارش یکی از
بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان که در محل
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ها عرضه می کنند.وی ضمن اعالم هشدار جدی
در خصوص منع عرضه نقره جات قاچاق توسط
واحدهایصنفیعرضهکننده،دربارهقاچاقچیان
نقرهدرمشهدافزود:تمامقاچاقچیاناصلینقرهدر
بازاررضا(ع)درمجموعحدود 15نفرهمنیستندو
این درحالی است که صنف نقره فروش ما در این
بازار بیش از  250واحد صنفی است و طبعا طرف
برخورد ما این افراد نیستند .همچنین روزگذشته
فرماندهانتظامیاستانازکشفبیشازسهمیلیارد
ریال کاالی قاچاق در مشهد و سبزوار خبرداد.به
گزارش مرکز اطالعرسانی پلیس استان ،سردار
بهمن امیری مقدم افزود :در این عملیات 255
هزار و  42لیتر انواع روغن موتورهای خارجی
خودرو و موتورسیکلت که بهصورت قاچاق و بدون
برگه گمرکی وارد ایران شده بود کشف و محل
مذکور پلمب شد .ارزش این محموله یک میلیارد
و  350ریال برآورد شده است.وی افزود:در
عملیات گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی سبزوار
باکنترلخودروهایعبوریازسهدستگاهاتوبوس
و کامیون محمولههای قاچاق شامل  18طوق
پرنده عروس هلندی و  8500ثوب پوشاک و
هزار متر کفپوش کابینت و 30رول کاغذدیواری
قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و 700
میلیونریالکشف شدوسهمتهمدستگیرشدند.

اعالم قبلی وزارت کشور و نیز شورای نگهبان
ساعت  24سیستم احراز هویت را قطع کردند تا
دیگر به صورت غیرقانونی رای گیری انجام نشود.
وی افزود :آماری ارائه می کنند که این تعداد پشت
در مانده اند و نتوانسته اند رای دهند آمار و ارقام
حدس و گمانی است .چه کسی بررسی کرده که
چقدر داخل شعبه ها مانده اند و رای نداده اند؟ این
آمار مشخص نیست.حجت االسالم والمسلمین
محرابی در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی
گفت :گزارش های زیادی از تخلفات دریافت شده،
اما بسیاری از تخلفات قابل رسیدگی در دستگاه
قضایی نیست.عمده تخلفات سوءاستفاده از
اموال دولتی ،رعایت نکردن بی طرفی یا تخریب
دیگران بوده است.

•حتی یک شکایت از انتخابات
شهرستان ها نداشتیم

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
ادامه داد :حتی یک شکایت از روند برگزاری
انتخابات در شهرستان ها غیر از مشهد نداشتیم.
وی اظهار کرد :گاهی اطالعات نادرستی از
نمایندگان کاندیداها ارائه می شد.
مثال در تنها شکایت انتخاباتی که از ستاد استانی
کاندیدایی در مشهد دریافت کرده ایم که برای کل
استان تنظیم و اعالم شده بود که روی حدود 60
هزار تعرفه رای مهر درج نشده که این اطالعات از
اساس نادرست است.حجت االسالم والمسلمین
محرابی با اشاره به بررسی این شکایت افزود:
کل آرای باطل شده انتخابات ریاست جمهوری
 1392در کل استان  72هزار و  128برگ از کل
چهار هزار و  43شعبه بوده که این رقم در انتخابات
ریاست جمهوری امسال  61هزار و  100برگ از
کل چهار هزار و  573شعبه بوده است.وی ادامه
داد :تعداد آرای فاقد مهر در کل استان  653برگ
بوده است.

•تعرفه در هیچ شهرستانی کم نیامد ،اما
بد توزیع شد

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
با اشاره به این که توزیع تعرفه توسط هیئت های
اجرایی و نظارت بر آن توسط هیئت های نظارت
انجام می شد ،گفت :تعرفه رای در هیچ کدام از

شهرستان های استان کم نیامد بلکه تعرفه در
جاهایی «بد توزیع» شد.وی با اشاره به این که
هیئت های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری
متشکل از چهار عضو اداری و  9عضو از میان
معتمدان است ،افزود :بیش از  50درصد آن 9
نفر عضو هیئت های اجرایی انتخابات در استان
اصال سابقه اجرای انتخابات نداشته اند و چون
انتخابات برگزار نکرده بودند ،توجیه نبوده اند
که چه کار کنند و در بعضی شعبه ها به این دلیل
تعرفه کم آمد.

•توقف رای گیری در  289شعبه

حجت االسالم والمسلمین محرابی ادامه داد :از
کل چهار هزار و  573شعبه اخذ رای در استان طی
 29اردیبهشت در  289شعبه به دلیل نرسیدن
تعرفه رای گیری بین نیم تا سه ساعت متوقف شده
بود.وی گفت :از این تعداد شعبه رای گیری در 91
شعبه نیم ساعت و در  78شعبه یک ساعت متوقف
بوده و همه دالیل توقف و بازه زمانی آن موجود
است.سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات
استان افزود :تعداد شعبه های اخذ رای که کار
رای گیری به دلیل نرسیدن تعرفه در آن ها متوقف
شده بود نسبت به انتخابات  92بین  2تا  3درصد
افزایش داشته است.وی ادامه داد :در بعضی جاها
دریافتیم که کوتاهی کرده اند اما به این که موضوع
مهندسی شده است نرسیدیم.حجت االسالم
والمسلمین محرابی با بیان این که نگاه های
جریانی همیشه مشکل ایجاد کرده است ،افزود:
یکی از اشکاالت مهم اجرا در انتخابات اخیر این
بود که اعضایی در شعب اخذ رای قرار دادند که بلد
نبودند انتخابات را برگزار کنند و این کار موجب به
وجود آمدن مشکالتی شد.وی با اشاره به آموزش و
سازمان دهی ناظران شورای نگهبان در انتخابات
ادامه داد :در بسیاری از موارد این ناظران صحنه
گردان شدند وگرنه بسیاری از جاها انتخابات از
دست خارج می شد.

•تاخیر در شروع اخذ رای در  990شعبه

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
درباره تاخیر در شروع اخذ رای نیز گفت :از مجموع
چهار هزار و  573شعبه اخذ رای  990شعبه در
روز انتخابات با تاخیر کار خود را آغاز کردند که
این تاخیر بین  15دقیقه تا سه ساعت بوده است.
وی افزود :از این تعداد  326شعبه با  15دقیقه
تاخیر 349 ،شعبه با نیم ساعت تاخیر 21 ،شعبه
با دو ساعت تاخیر و هفت شعبه با سه ساعت تاخیر
آغاز به کار کرده اند.حجت االسالم والمسلمین
محرابی ادامه داد :این میزان تاخیر یک ربع تا نیم
ساعت معموال در انتخابات های گذشته با همین
سطوح وجود داشته است.وی گفت :در  374شعبه
به دلیل وجود اشکال در سامانه ،کار رای گیری
با تاخیر آغاز شده است.سرپرست دفتر نظارت و
بازرسی انتخابات استانی افزود 31 :شعبه به دلیل
نرسیدن اسامی کاندیداهای انتخابات ریاست
جمهوری با تاخیر آغاز به کار کردند .همچنین
اسامی کاندیداها را به بعضی شعبه ها نداده بودند
که برخی خود تایپ کردند!
وی ادامه داد :تخلفات به صورت جدی دنبال شده
است و متخلفان به مرجع قضایی معرفی شده اند.
حجت االسالم و المسلمین محرابی تاکید کرد :در
انتخابات ریاست جمهوری اشکاالتی وجود داشت
که در انتخابات های گذشته نیز بود اما در بعضی
زمینه ها درصد این تخلفات بیشتر بود.وی افزود:
اشکال اساسی در بخش اجرا را اگر ما حمل بر
صحتکنیمونگوییمخدایناکردهجاییمهندسی
شده بود ،این بود که افرادی را در شعبه های اخذ
رای به کار گرفته بودند که خیلی تجربه انتخابات
نداشتند که اسامی آنان موجود است واین افراد
بعضیمواقعنتوانستندکاررابهموقعجمعکنند.او
همچنینبااشارهبهشایعهاعزامنکردنصندوقرای
بهروستایکاریزنودرمحدودهمشهدوکالت،گفت:
پس از بررسی های بسیار مشخص شد اصال چنین
روستایی در این محدوده وجود ندارد.

