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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن
استان می رساند.
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پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

متفرقه

گزارش خراسان از شگرد عجیب ترخیص خودروهای توقیفی در فضای مجازی

رفع توقیف خودروهای لیزینگی بدون پرداخت بدهی!
گزارش

میشودیااینکهتماممراحلکاررابهشرکتواگذارکندتا
ازطریقکارگزارانرسمیمراحلرفعتوقیفپیگیریشود.

محمد بهبودی نیا

اینروزهادرفضایمجازی،تبلیغاتزیادیبهچشممی
خورد که برخی از افــراد با اطمینان به ایــن نوع تبلیغات
در دام کالهبــرداران مــی افتنــد .یکــی از ایــن تبلیغات
که بــه تازگــی تعــداد آن زیــاد هم شــده و در اپلیکیشــن
"دیوار"مشاهده می شود مثل این تبلیغ ؛«اگر خودرویی
داریدکهازطرفشرکتلیزینگتوقیفشدهاست،برای
گرفتن مهلت و آزاد کــردن آن به صورت کامــا قانونی و
بدونپرداختاقساطباماتماسبگیرید» .مربوطبهرفع
توقیف خودروهای لیزینگی است .در این روش خریدار
مبلغی از قیمت تمام شــده خودرو را نقــد و مقدار باقی
مانده را از طریق چند چک مدت دار پرداخت می کند و
در صورت پرداخت نشدن اقساط ،خودرو توسط شرکت
فروشندهتازمانپرداختکاملاقساطتوقیفمیشود.

•حقالزحمه 2میلیونی

برای پیگیــری موضوع به ســراغ افرادی کــه چنین آگهی
هایتبلیغاتیرادرفضایمجازیوبهخصوصاپلیکیشن
"دیوار"منتشرکردهاند،میرویمکهیکیازاینافراددرباره
چگونگیرفعتوقیفخودروهایلیزینگیمیگوید:برای
آزادکردنخودروهایتوقیفشده،بینیکمیلیونو800
تا دومیلیون تومان حق الزحمه می گیریم و طی 24تا48
ساعت ،بدون این که مبلغی اضافه تر بپردازید ،خودروی
توقیف شده را آزاد می کنیم .فقط ابتدا باید شماره پالک
خودرو را داشــته باشــیم تا کارهای مربوط بــه ترخیص را
خودمانشخصاانجامدهیم.ویمیافزاید:ازرویشماره
پالکخودرواستعالممیگیریمتاببینیممیتوانبرایآزاد
کردنخودرویتوقیفشدهکاریانجامدادیانه.اما برای
جریمه ها و اقســاط عقب افتاده نمی توانیــم کاری انجام
دهیم و صاحب خودرو باید شــخصا بعدها در اســرع وقت
در خصوص این موضوع اقدام کند.البته نمایندگی ها به
مناسبتاعیادمختلف،جریمههاراتاسقف 80درصدمی
بخشــند و صاحبان خودرو اصال نگران جریمه ها نباشند
.وی اظهار مــی کند:البته بین یک تا یک ســال و نیم برای
افرادی که خودروهایشان را آزاد کردیم ،مهلت می گیریم
تا در اسرع وقت اقســاط عقب افتاده را پرداخت کنند.وی
خاطرنشانمیکند:بعدازرفعتوقیف،بهراحتیمیتوانید
خودرویخودرابهافرادعادیبفروشید.هرچندتوصیهمی
کنم،برایفروشبهسمتادارههایدولتینروید.فروش
بهافرادعادیبیدردسرتراست.

• 100خودروی آزاد شده در مشهد

درادامهبهسراغیکیدیگرازافرادیکهبرایرفعتوقیف
خودروهــای لیزینگــی تبلیغات کــرده اســت،می رویم
.وی درپاســخ به این ســوال که آیا شــما جــزو کارگزاران

•شگردهایغیرقانونی

نمایندگیخودروهستیدیاخیر،میگوید:ماهیچربطی
به نمایندگی خودرو نداریم  .ما یک وکالت می زنیم و بعد
بدونهیچدردسریوبدوناینکهشماریالیازاقساطرا
پرداختکنید،برایشما یکمهلتازقاضیدادگاهمی
گیریم.وی خاطر نشان می کند :دفتر ما در تهران است و
تاکنونحدود 100خودرویتوقیفشدهرادرمشهدآزاد
کردیم.درهراستانینیروهاییداریمکهکارهایمربوط
راپیگیریمیکنندوتاکنون بیشترپروندههاراباموفقیت
انجــام داده ایم .وی ادامــه می دهد :درقبــال آزاد کردن
خودرویتوقیفشده،بدونپرداختاقساط،دومیلیون
تومان حق الزحمه می گیریــم که باید ابتــدا این مبلغ را
نقدی به نیروهای ما در مشــهد تحویل دهید.وی درباره
روش هایی کــه برای آزاد کــردن خودروهــای توقیفی
لیزینگی اســتفاده می کننــد ،می گویــد:در این زمینه
روش های خاص خودمان را داریم و نمی توانیم به کسی
آمار بدهیم.همین مقدار بدانید که خودروهای توقیفی
لیزینگی را به راحتــی آزاد می کنیــم.وی همچنین در
پاســخ به این ســوال که در این زمینه چــه ضمانتی می
دهید ،می افزاید:بعد از انجام یک سری مراحل ،شماره
چند نفر از افرادی که خودروهایشــان را آزاد کردیم در
اختیارتان می گذاریم و از طریق آن ها می توانید صحت
کارمان را جویا شــوید.این افــراد بهترین ضمانت برای
کار ما هستند.

•پیگیریازتهران

درادامهبرایروشنشدنچگونگیابعاداینموضوعکهآیا
اینکارقانونیاستیاخیر،بایکیازنمایندگیهایفروش
خودرودرمشهدتماسمیگیریموموضوعراباکارشناس
مربــوط درمیان مــی گذاریــم کــه وی درباره رفــع توقیف
خودروهای لیزینگی ،می گوید:بــرای توقیف خودروها ،
شــرکت یا نمایندگی مربوط از تهران به صورت مســتقیم
وارد عمل می شــوند که در برخی مواقع ما در مشــهد هم

مطلعنمیشویم.ازطرفیرفعتوقیفهمازتهرانصورت
می گیرد و نمایندگی ها در شهرستان ها دخالتی در این
کار ندارند.وی در پاسخ به این سوال که معموال در صورت
عقب افتادن چند قسط از اقســاط خودرو ،دستور توقیف
صادر می شــود ،می افزاید:به هیچ وجه مشــخص نیست
که بعد از چند قســط  ،خودروی مربوط توقیف می شــود.
بعضی مواقع بعد از عقب افتادن یک قســط و بعضی وقت
هاهمبیشترازچندقسطعقبافتادهکهخودروتوقیفمی
شود .وی ادامه می دهد:تا جایی که اطالع دارم برای رفع
توقیف،مالکبایدبهشرکتمربوطدرتهرانمراجعهکندو
بعد از پرداخت اقساط ،خودرو رفع توقیف می شود .البته
اینهااطالعاتمقدماتیاستواطالعاتتکمیلیراباید
ازتهرانسوالکنید.

•فقط از طریق کارگزاران رسمی

درادامهبایکیازشرکتهایفروشخودرودرتهرانتماس
می گیریم .یکی از کارشناسانی که مسئول پاسخ گویی به
سواالت مشــتریان اســت درباره رفع توقیف خودروها می
گوید :برای رفع توقیف باید با نمایندگی که خودرو را از آن
تحویل گرفته اید ،تماس بگیریــد و کارگزار نمایندگی بعد
ازتشکیلپرونده برایرفعتوقیفدرتهراناقداممیکند.
اما رفع توقیف زمانی اتفاق می افتد که مالک خودرو تمام
بدهی ها را پرداخت کنــد .وی درباره افرادی که در فضای
مجازیوبهخصوصدرسایت"دیوار"بهتبلیغاتبرایرفع
توقیف خودروهــا آن هم بدون پرداخت اقســاط اقدام می
کنند ،نیز می گوید:شهروندان به هیچ عنوان به این افراد
اعتماد نکنندو برای رفع توقیف فقط باید به نمایندگی که
خودرو را تحویل گرفته اند ،مراجعه کننــد.وی با بیان این
که برای رفع توقیف خودروها تنها دو راه وجود دارد ،خاطر
نشانمیکند:اگرمالکخودروییخودششخصابخواهد
به موضوع ورود کند ،باید به اداره فروش نمایندگی مربوط
مراجعه و اقساط را پرداخت کند و بعد از مدتی خودرو آزاد

اینکارشناسدرادامهاضافهمیکند:افرادیکهباشگرد
های مختلــف و با دریافــت پول های هنگفــت میلیونی،
خودروهای توقیف شده را آزاد می کنند،کار غیر قانونی
انجاممیدهند.صاحبانخودروهامیتوانند،بدونهیچ
گونه دردسروبعدازپرداختاقساط،کاررفعتوقیفرااز
طریققانونیانجامدهند.بنابراینماتوصیهمیکنیمبه
هیچکدامازاینتبلیغاتدرفضایمجازیاعتمادنکنند.
ویدربارهاینادعاکهطی 24تا 48ساعت،خودروبدون
حضور مالک رفع توقیف می شــود ،می گوید :این کار به
هیچ وجه امکان پذیر نیست .روال رفع توقیف خودروها
بیشتر از این مدت طول می کشد .به طور کلی برای رفع
توقیف خودرو ،مالک یا کارگزار رســمی نمایندگی می
تواندکارهایمربوطبهرفعتوقیفراانجامدهد.

• برخوردقضاییبامتخلفان

در ادامه برای پیگیــری ادعای افرادی مبنــی بر نفوذ در
پرونده های قضایی برای رفــع توقیف خودروها با معاون
دادستان مرکزاستانخراسانرضویدر امور اجتماعی
و پیشگیریازوقوعجرمتماسمیگیریم".محمدبخشی
محبی" در این بــاره می گوید :براســاس قانون مجازات،
اعمال نفوذ به خالف حق و مقــررات قانونی مصوب 29
آذر 1315ماده یک این قانون مقرر کرده  ،هر کســی که
به دعوای اعتبار و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا
کشوری ادعاهایی را مطرح کند و از این طریق مالی را از
مردم اخذ کند ،این فرد عالوه بر حبس از شــش ماه تا دو
ســال به جزای نقدی نیز محکوم می شود و اگر وجه نقد،
فایده یا تعهد را به اســم ماموران مذکور بــا عنوان این که
برایجلبموافقتآنهابایدپرداختشود،گرفتهباشد
عالوهبررد وجهبهحبستعزیریازیکتاسهسالوهمین
طور جزای نقدی محکوم خواهد شد .وی می افزاید :این
موارد به جهــت این که فرد بــا ادعای داشــتن اختیارات
واهی افرادی را امیــدوار می کند و از ایــن طریق مالی را
از آن هــا اخذ می کنــد ،ازطریق مــاده یک قانــون مبارزه
با کالهبرداری و ارتشــا قابــل پیگیری اســت  .چون این
تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام شده این موضوع
ازطریق  دادسرایعمومیوانقالبناحیه7ویژهفضای
مجازی قابل پیگیری اســت.وی خاطر نشــان می کند:
ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت و انجمن خودروسازها
نیزبایداقداماتالزمرابرایجلوگیریازاینگونهتخلفات
انجامدهند.ویتاکیدکرد:موضوعرفعتوقیفخودروها
ازسویافرادیخارجازبدنهنمایندگیهایخودرو،قطعا
خالفقانوناستومراجع قضایی براساسقانونبااین
متخلفانبرخوردخواهدکرد.

اول کوچــه "عیدگاه" به ســمت خیابــان امام
رضا(ع) ،مغــازه دارها طوری موتور هــای خود را
پارک میکننــد که هم باعث ایجــاد مزاحمت می
شــوند و هم به هیچ خودرویی اجــازه پارک کردن
نمیدهند.
یکی از اهداکنندگان دایمی خون هستم که
در فاصله هر سه ماه خون اهدا می کنم  .در تاریخ
16شــهریور برای اهــدای خون به یکــی از پایگاه
های مشهد مراجعه کردم که پزشک پس از معاینه
بــه دلیل مصــرف قرص و ســرفه هایی که داشــتم
اجازه نداد خون اهدا کنم .بعد از یک هفته دوباره
مراجعه کردم که گفتند ،سیســتم خراب اســت و
هنوز نتوانستم خونی اهدا کنم.
چرا تعزیــرات در بــازار نظارتی نــدارد .برای
خرید مرغ به فروشگاه های بولوار استقالل رفتم
که هر کدام از آن ها قیمت هــای متفاوتی را ارائه
مــی دادند .وقتــی علت را ســوال کردم بــا توجیه
های صاحبان فروشگاه ها مواجه شدم.
چرا با کامیون هایی که در ســطح شــهر ویراژ
می دهند برخورد نمی شود .برخی از این کامیون
ها اتــاق ندارنــد و در هنــگام حرکت  ،بــار نخاله و
خاک به بیرون پخش می شود.
متاســفانه در این وضعیــت اقتصــادی بازار،
قیمــت اینترنــت را هم چنــد برابــر کردند.قیمت
هایی که اصــا بر آن ها نظارت نمی شــود و بدون
دلیل هم افزایش می یابد.
به نمایشگاه پاییزه مراجعه کردم ،اجناس با
کیفیت و مورد نیاز مردم اصال وجود ندارد .پفک
نمکی بســته  5هــزار تومانی فراوان در دســترس
اســت  ،امــا از اجناس احتــکاری که قــرار بود ،در
نمایشگاه به فروش برسد ،خبری نیست.

شهرداری

از مسئوالن شــهرداری درخواست می کنیم
که به وضعیت اســفناک جوی آب خیابان شــهید
"رجب زاده"  7واقع در بولوار طبرسی شمالی 24
رسیدگی کنند .ســاکنان این محله از این شرایط
واقعا ناراحت هستند که باعث مشکالتی هم شده
است.
شهرداری مشــهد تصمیم دارد با برنامه های
مناسبتی ،عرصه میدان شهدا را دوباره احیا کند
و محلی برای برنامه های مختلف مردمی همچون
گذشته باشد که کار ارزشمندی است.
درختــان خیابان "شــریف" در وکیل آباد 59
درحــال خشــک شــدن اســت .لطفــا شــهرداری
رسیدگی کند.
در بولــوار شــهید کریمــی  ،مغــازه بســتنی
فروشــی اســت که پیاده رو را با نــرده های چوبی
فنس کشی کرده و بعداز ظهرها هم میز و صندلی
هــا را بیرون مــی چینــد ،به صورتــی که مــردم به
سختی می توانند عبور کنند.
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از اهالی بولوار "کشــاورز" در منطقه "خین
عــرب" هســتم  .آســفالت ایــن منطقــه بــه راه
روستایی شبیه است .ازســال  ۹۵پیگیر هستیم
 ،امــا هنــوز اقدامــی بــرای آســفالت آن صــورت
نگرفته است .
شهرداری ناحیه  3منطقه  12واقع در بولوار
"توس" برای وقت مردم اهمیت قائل نیست؛ چرا
که برای یک پاســخ اســتعالم آب و بــرق هفته ها
مردم را به بهانه های واهی معطل و سرگردان نگه
مــی دارد .لطفــا شــهرداری در بــه کارگیــری
نیروهــای کارآمــد در ایــن منطقه دقت بیشــتری
داشته باشد.
لطفــا درخصوص بازگشــایی انتهــای بولوار
خاقانی در رضاشــهر به بولوار نماز اقدام شــود تا
اهالــی منطقه از ناامنــی و ریختن زبالــه و نخاله و
انواع آلودگی ها راحت شوند.

شهرستان ها

چرا کسی به فکر ســاکنانشهر جدید گلبهار
نیســت  .مبلغ قبوض آب ،برق و گاز خیلی بیشتر
از مصرف است .لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.
چرا قطارشــهری تا شــاندیز ادامــه پیدا نمی
کند.ایــن کار باعث می شــود تا از حجــم ترافیک
کاسته شود.
شایســته ســاالری در اداره آموزش و پرورش
شهرســتان کالت نــادر وجــود نــدارد .روابــط و
ضوابط به اوج خود رسیده است و تنها موضوعی
که اصال مهم نیست ،دانش آموزان هستند.
در داخل خیابان "بهار" شــهر جدید گلبهار،
دبیرســتان دخترانــه "الزهــرا" و تعــدادی بنــگاه
امالک و مغازه وجــود دارد که همــه خودروهای
خــود را دوبله پــارک می کننــد و باعث شــلوغی و
ترافیــک مــی شــود.از چنــد روز دیگــر بــا آغــاز
بازگشــایی مدارس ،وضعیت ترافیــک چند برابر
مــی شــود و ممکــن اســت بــرای دانش آمــوزان،
مشکالتی را به وجود بیاورد.
در روســتای "قیــاس آبــاد" در جــاده "کنــه
بیســت" روزانه ســرقت هایی از منــازل انجام می
شود لطفا به این موضوع رسیدگی شود.
حدود یک ســال قبــل در محــل زندگی مان
در نیشــابور ،فردی با احداث مرکز ترک اعتیاد،
باعث مزاحمــت هایی بــرای اهالی منطقه شــده
اســت .ابتــدا بــه فرمانــداری مراجعه و ســپس به
بهزیســتی شــکایت کردیم .در پیگیری های مان
فهمیدیم کــه مجوز مرکز تــرک اعتیــاد مربوط به
یکی ازکارمندان اداره بهزیستی است.

اتوبوسرانی

از ســازمان اتوبوســرانی مــی خواهیــم کــه
ایســتگاه اتوبــوس ورودی پایانه معــراج را اصالح
کند .این ایستگاه متناسب با رفاه مردم نیست.

