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مدیرکلتعزیراتحکومتیدرنشستخبری:

احرازگرانفروشی
درشهربازی

مدیرعامل شهربازی پارک ملت
به تعزیرات احضار شد
پــس از پیگیریها دربــاره گرانی بلیت شــهربازی
پــارک ملــت مشــهد و اظهــارات مدیران شــهری و
اعضای شورای شــهر مشــهد در این زمینه ،این بار
تعزیرات حکومتی اســتان به موضــوع ورود کرده و
رئیس شــعبه یک ســیار تعزیرات حکومتی اســتان
به همراه بازرس اتاق اصناف به شهربازی رفتند.
•با صمت مکاتبه کردیم و نرخ ها اعالم شده بود

دهقــان کــه پیشــتر خــود را مدیرعامــل مجموعه
شــهربازی پــارک ملــت معرفــی کــرده بــود ،ایــن
بار به عنــوان کارمنــد شــرکت تجارت نیمــا نگین
پاســارگاد گفت :قیمت بلیت تمامی دستگاه های
شــهربازی که حدود  ۲۵عدد است ،در مجموع به
عالوه ورودی به شــهرداری اعالم شده و همچنین
مکاتبــه ای بــا معاونــت بازرســی و نظــارت صمت
استان انجام گرفته و نرخ را به آن ها اعالم کردیم اما
پاســخی برای آن دریافت نکردیــم و طبق نرخنامه
گروه الف به کار خود ادامه دادیم .مبلغی که ســال
 ۹۶به عنوان ســال پایه برای بهای کلیــه بازی ها و
ورودی در نظر گرفته شده بود ۱۶۳هزار تومان بود
که با توجه به تورم در سال  ، ۹۷به ۱۸۰هزار تومان
رســید و این مبلغ تا پایان قرارداد  ۴ساله به ۲۲۰
هزار تومان می رسد.
•شورای شهر نمی تواند هزینه های ما را تایید
نکند

دهقان همچنیــن در واکنش به ســوال خراســان
رضوی درباره اظهارات اعضای شورای شهر و این
که نباید هزینــه ای که انجــام شــده از جیب مردم
تامین شود ،گفت :تا به حال این حرف ها را به خود
ما نگفتند ،چرا همین موارد را به ما اعالم نکردند،
مگرمیتواننــد هزینه ای را که انجام شــده اســت،
تاییــد نکنند ،مــا تا به حــال  ۲۰میلیــارد تومان در
شــهربازی هزینه کردیم ،اگر در ســال یک میلیون
نفــر از شــهربازی بهره بــرداری کننــد با قــرارداد
اجــاره ای که ما بســته ایم بــرای هر نفــر باید مبلغ
 ۲۰هزارتومــان به شــهرداری پرداخــت کنیم و تا
همین جا با این وضعیت کامال ضــرر داده ایم حاال
میگویند تایید نمی کنیم.مردم همیشــه معترض
هســتند ،شــما ببینید تعداد ورودی چقــدر بوده و
چه تعداد اعتراض وجود داشته ،ما هیچ اعتراضی
نداشتیم.
•طرح ورودی  ۲۰هزارتومانی را آماده کرده
بودیم اما ...

ابراهیــم دهقــان ،همچنیــن در پاســخ بــه
خراســان رضوی درباره این که پس از اتفاقات رخ
داده و ورود دســتگاه های نظارتی و شــورای شــهر
مشــهد ،شــرکت ســرمایه گذار چه تصمیمی برای
این موضوع اتخاذ کرده اســت و آیا تغییری در روند
کاری خود ایجاد خواهد کــرد ،گفت :من هنوز هم
معتقدم هر اتفاقی بیفتد مردم به همه چیز معترض
هســتند و ما تعداد زیادی اعتراض نداشتیم اما در
شــرکت نیز تصمیماتی گرفته شــده بود و قرار بود
از اول تیرماه قیمت ورودی با همیــن تعداد بازی و
بــدون محدودیت تعداد دفعات بــه  ۲۰هزار تومان
کاهش پیــدا کنــد و حتــی بیلبوردهایی نیــز برای
تبلیغات آن در نظر گرفتیم و به اعضای شورای شهر
نیز اعالم کردیم اما متاسفانه در یکی از کانال های
تلگرامی اظهارات خالف واقع و شــایعاتی مبنی بر
لغو قرارداد ما نوشــته شــد که این مسئله باعث شد
ما این طرح را فعال اجرایی نکنیم اما قطعا در ادامه
تصمیم ما همین است .
•گران فروشی و فروش اجباری تا کنون محرز
شده است

امید جلیلی تقویان ،رئیس شعبه یک سیار تعزیرات
حکومتی اســتان گفت:پــس از پیگیری رســانه ها
مبنی بــر درخواســت مردمــی و دســتور مدیرکل
تعزیــرات حکومتی اســتان برای ورود بــه موضوع
بلیت  ۳۰هزارتومانی شهربازی پارک ملت مشهد
در محــل شــهربازی حضــور یافتیــم و بــا توجــه به
مدارک و مســتنداتی که تا امروز به ما تحویل داده
شــده تخلف گران فروشــی و فروش اجباری کاال و
خدمات برای ما محرز شده است .وی افزود :البته
با تماس تلفنی که با مدیرعامل شرکت گرفته شد،
این فــرد ادعــا کردمــدارک و مســتنداتی مبنی بر
مجوز و تاییدیه برای قیمت  ۳۰هزارتومانی وجود
دارد اما تا کنــون این مجوزهــا ارائه نشــده و تایید
درخواست ها و مکاتبات آن ها به دست ما نرسیده
است .بر همین اســاس فرم تخلف تکمیل و پرونده
این واحد توسط بازرسی اتاق اصناف آماده شده و
روز سه شنبه مدیرعامل احضار شده و در خصوص
این تخلفات توضیحاتشان را ارائه می دهند.

سینا بهداشت  32پرونده تخلف دارد

اظهارات مدیرکل درباره آزمایشگاهی که به جای 15هزار تومان 6،میلیون از اتباع خارجی گرفته بود
گزارش جلسه
مسعود حمیدی

« نمونــه بــارز تخفیفهــای قالبــی در حــوزه
محصوالت غذایی و آرایشــی بهداشــتی است؛
بهطور مثــال در خصــوص محصوالت آرایشــی
بهداشتی که شکایات زیادی به دست ما رسیده،
می توان به شــرکت ســینا بهداشت اشــاره کرد
کــه تــا االن  32پرونــده تخلــف در حوزههــای
مختلف گرانفروشی و قاچاق و موارد دیگر برای
این شــرکت تشکیلشــده و در شــعب تعزیرات
ی است .عالوه بر این
حکومتی در حال رســیدگ 
معاونت دادستانی مشهد نیز به پرونده تخلفات
این شــرکت ورود کرده اســت ،امــا وقتی برخی
قوانیــن و جرایم این حــوزه مربوط به  40ســال
پیش اســت مســلم ًا این جریمههــا بازدارندگی
کافینخواهدداشت»؛اینهابخشیازاظهارات
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان درنشســت
خبری دیروز است.
حمیدرضــا کریم مدیــرکل تعزیــرات حکومتی
استان می گوید" :تابلوی تخفیف 50درصدی
مــواد پروتئینــی و ازدحــام مــردم بــرای خریــد
توجهــم را جلــب کــرد ،از خــودرو پیاده شــدم و
از میــان جمعیت ســراغ یخچــال مغــازه رفتم تا
ببینم جریان این تخفیفها چیست .روی تاریخ
انقضــای محصــول بارکــد زده بودند کــه دیده
نشــود .بارکد را به هر نحوی از روی تاریخ انقضا
پاک کــردم ،تاریخ انقضای محصــول فردای آن
روز بود ،بسیاری از شــهروندان چندین بسته از
این محصــول را خریــداری کرده بودنــد و اص ً
ال
نمیدانســتند که این محصــول روز بعد قابلیت
مصرف ندارد .بالفاصله به قاضی شــعب ســیار
زنگزدموبادانشگاهعلومپزشکینیزهماهنگ
کردم تا با فروشنده برخورد شود و برایش پرونده
تشکیل داده شود".به گزارش خراسان رضوی،

کریم در خــال ارائه گزارش ســهماهه عملکرد
تعزیرات حکومتی به سؤاالت خبرنگاران درباره
پروندههــای ریزودرشــت تعزیراتی اســتان نیز
پاسخ میدهد و معتقد اســت که هرگونه فروش
محصوالت با تخفیف مســتلزم دریافت مجوز از
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستتامشخص
شود دلیل این تخفیف حراج است و هیچ تخلفی
در خصوص کیفیت و ســامت محصــول انجام
نشده باشد.

•شهرداری اجازه تعبیه کانکس را نمیدهد

•سینا بهداشت و  32پرونده تعزیراتی

کریــم میگویــد :نمونه بــارز ایــن تخفیفها در
حوزه محصــوالت غذایی و آرایشــی بهداشــتی
اســت؛ بهطــور مثــال در خصــوص محصــوالت
آرایشی بهداشتی که شکایات زیادی به دست ما
رسیده ،می توان به شرکت سینا بهداشت اشاره
کرد که تــا اآلن  32پرونده تخلــف در حوزههای
مختلــف گرانفروشــی و قاچــاق و مــوارد دیگر
لشدهودرشعبتعزیرات
برایاینشرکتتشکی 
حکومتی در حال رســیدگی است .عالوه بر این
معاونت دادستانی مشهد نیز به پرونده تخلفات
این شــرکت ورود کرده اســت .امــا وقتی برخی
قوانیــن و جرایم این حــوزه مربوط به  40ســال
پیش اســت مســلم ًا این جریمههــا بازدارندگی
کافی نخواهد داشت.
•گرانفروشی  VIPفرودگاه مشهد

گرانفروشــی در فرودگاه شــهید هاشمی نژاد
مشهدموضوعدیگریاستکهمدیرکلتعزیرات
حکومتی استان به آن اشاره میکند و میگوید:
متأسفانه در خصوص تخلفات گرانفروشی در
این فرودگاه موضوع مربوط به اجارههای گران
مغازههاســت که البته ایــن دلیــل قانعکننده و
قانونی برای گرانفروشــی نمیشود؛ اما وقتی
اجاره برخی مغازهها در ســالن فرودگاه مشهد

گالیه مردم از عدم اطالع رسانی برای قطع چندین ساعته آب
رفیع طلب /مدیر روابط عمومی شرکت آب
و فاضالب مشهد درباره گالیه ساکنان بولوار
سجاد از عدم اطالع رسانی قبل از قطع چند
ساعته آب در این محدوده گفت :روز گذشته
به چهار هزار مشــترک محدوده قطــع آب ،از
طریقتماستلفنثابتودر 13مرحلهاطالع
رسانیانجامشدواگرمشترکیتلفنراجواب
ندادهتا 13مرتبهتماسراتکرارکردیم.عباس
اســحاقیان در گفت و گو با خراســان رضوی،
با تاکید بر این که اطالع رسانی به طور کامل
انجام شــده اســت ،اظهار کرد :اگر مشترکی
از قطعــی آب باخبر نشــده ،ممکن اســت در
منزل حضور نداشــته اســت.وی در پاسخ به
این ســوال که چرا از دیگــر روش های اطالع
رسانی استفاده نمی شود ،گفت :تمام روش
ها را مانند زیرنویس ،نصب بنــر در معابر و...
امتحان کرده ایم اما روشــی که بیشتر از همه

و تا زمانی که مراحل تحقیق و تفحص این پرونده
توســط قاضی در حال انجام اســت ،نهتنها بنده
بلکه هیچکس نمیتواند بــه آن ورود و درباره آن
اظهارنظری کند لذا بنــده فع ً
ال در این خصوص
تا زمان صدور حکم اظهارنظــری نخواهم کرد.
البته برخی خبرنگاران با نیت شــخصی دنبال
اینپروندههستندوبندهبهصورتکتبیبارسانه
مربوط درباره این خبرنگار مکاتبه کردم.

باعث رضایت مندی بــوده ،تماس تلفن ثابت
است .اگر از طرق دیگر از جمله رسانه ،اطالع
رسانی شود ممکن اســت ضریب نفوذ کمی
داشتهباشد،ازطریقپیامکهمممکناست
پیامکرارویتنکنند،اماتلفنثابتبهترینراه
اطالع رسانی است .در هر صورت هیچ راهی
کامل نیست و بهترین روش همین است.وی
درباره این که آیا تمام 4هزار مشــترک ،تلفن
را پاســخ دادند و از قطعی آب باخبر شــدند یا
خیر ،گفت :تعداد و آمار دقیق کســانی که در
چندمینتماسماپاسخدادهومطلعشدهاند
درسامانهشرکتآبوفاضالبموجوداست.
وی تاکید کرد :مشــترکان خاص کــه از قطع
آب با خبر نشــده اند به ما معرفی شــوند تا در
این زمینه مشــکل را حل کنیم و برای دفعات
بعد مسئله ای پیش نیاید ،همچنین از طریق
سامانه 122گالیههارادریافتمیکنیم.

روزانه یکمیلیون تومان است ،طبیعی است که
قیمت اجناس در این مغازه ها کام ً
ال غیرمتعارف
اســت .وقتــی جریمــه گرانفروشــی تنهــا 67
هزار تومان اســت ،طبیعی اســت که فروشــنده
به ضابط ما بگویــد جریمــهات را بنویس و بگذار
بنده به کســبوکارم ادامه دهم.وی میافزاید:
هرچنــد از ابتدای امســال تاکنون بیــش از 50
پرونده گرانفروشــی مربوط به فرودگاه مشهد
در تعزیرات حکومتی تشکیلشــده است .سال
گذشــته نیز بــرای رســیدگی بــه تخلفــات این
فرودگاه فشارهای زیادی را متحمل شدیم.
•نیات شخصی پس پرونده  9هزار یخچال

از مدیرکل تعزیرات حکومتی دربــاره پرونده 9
هزار دستگاه یخچال فریزر سؤال میشود .وی
در واکنش میگویــد :این پرونده در شــعبه 12
تعزیراتحکومتیاستاندرحالرسیدگیاست

وی دربــاره تخلفــات و گرانفروشــی برخــی
فروشــندگان اطــراف حــرم امــام رضــا(ع) نیز
میگوید :بیشــترین تأکیــد مــا در این خصوص
مربــوط بــه زائــران علی ابــن موســیالرضا(ع)
اســت .البته زائران خارجی به دلیل نوســانات
ارزی و کاهــش قــدرت پــول ملــی ما شــکایتی
ندارند ولی زائران داخلی در این زمینه شکایات
زیــادی دارند و مــا قصد داشــتیم یــک کانکس
بهعنوان شعبه سیار تعزیرات حکومتی در میدان
بیتالمقــدس تعبیه کنیم تا به شــکایات زائران
رسیدگیکنیمکهشهرداریباآنموافقتنکردو
دلیل آن را ایجاد ازدحام در محدوده مدنظر بیان
کرده اســت.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
میافزاید :البته در خصــوص زائران خارجی در
یک مورد یک آزمایشگاه در مشــهد درحالیکه
ویزیتــش  15هزار تومــان بوده مبالغــی معادل
 6میلیــون تومان هــم از افراد خارجــی دریافت
کرده است که با هماهنگیهای انجامشده این
آزمایشگاه پلمب شد.
•پروندههای ریزودرشت

کریــم دربــاره آمــار پروندههای تشکیلشــده در
حوزههای مختلف تعزیراتی در ســهماهه امسال
میگوید:درحوزهتخلفاتهتلهاومسافرخانهها
تاکنــون  151پرونــده تشــکیل و  135پرونــده

مختومهشدهاست.دربارهتخلفاتنانواییهانیز
از ابتدای امســال تاکنون 735پرونده به شــعب
تعزیــرات حکومتــی وارد و 558پرونده مختومه
شــده اســت .در حوزه لبنیات 15پرونــده وارد و
 14پرونده مختومه شد ه است .در حوزه تخلفات
مربوط به گوشــت قرمــز  15پرونــده و مربوط به
گوشــت مــرغ  135پرونــده در شــعب تعزیرات
حکومتی استان تشکیلشده است .عالوه بر این
درحوزهدامزندهنیزازابتدایامسالتاکنون16
پروندهبرایمتخلفانتشکیلشده است.
•ورود حدود  11هزار پرونده به تعزیرات
در  3ماه

مدیرکل تعزیــرات حکومتــی از ورود  10هزار و
 972پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان
درسهماههامسالخبرمیدهدومیگوید:تعداد
پروندههای مختومه ما در این مــدت  10هزار و
 283پرونده اســت که بهطور متوســط برای هر
رئیس شــعبه ما  132پرونده بوده اســت .البته
عملکردمادراینمدت 94درصدبودهومتوسط
ارزش هــر پرونده مختومــه حــدود  31میلیون
ریال اســت کــه ارزش کل پروندههــای منجر به
محکومیت حدود 323میلیارد ریال بوده است.
•جریمه  7هزارتومانی و هزینه دادرسی
 180هزارتومانی

مدیرکل تعزیرات حکومتی اگرچه معتقد است
که کاهش تعداد پروندههای وارد شده به شعب
تعزیرات حکومتی استان بیانگر عملکرد مثبت
این دستگاه اســت ولی این انتقاد را قبول دارد
که کاهش تعداد پروندهها نشان دهنده کاهش
تخلفات نیســت و میگویــد :ما قبــول داریم که
قوانین و میزان جریمهها بازدارنده نبود ه اســت
ولیبندهمتولیقانونگذارینیستمونمیتوانم
فراتــر از اختیاراتــم عمل کنــم .ما در ســال 93
بررســی کردیم که میــزان جریمه ای کــه برای
تخلف گرانفروشــی تعیینشــده اســت تنها 7
هزار تومان است در حالی که هزینه دادرسی به
یک پرونده گرانفروشــی در همان سال حدود
 180هزار تومان بوده است .لذا مجلس شورای
اسالمی باید در میزان جریمهها و قوانین مربوط
به تخلفات تعزیراتی تجدیدنظر کند.

