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80میلیونکالهبرداری در 15روز
گزارش

محمد بهبودینیا

•کالهبرداری به اسم تخفیف

یکــی از بازرســان ســازمان صمــت اســتان در
گفت و گو بــا روزنامه خراســان رضــوی درباره
این شــرکت توضیــح میدهــد :اگرچه بیشــتر
شــکایات از این شــرکت ،مربوط به کارتهای
دروغین تخفیف خدمات امــداد خودرو بود اما
بعــد از مراجعه حضوری و میــــدانی مشــخص
شد ،تبلیغات و ادعاهای دیگری در زمینههای
متنوعــی مثــل ارائه تخفیــف اقامــت در هتل و
مســافرخانه هــا ،اســتفاده از امکانات اســتخر
و اســتفاده از خدمــات رســتورانها و خریــد از
فروشــگاهها داشــته و در ایــن مســیر ،مبالغی
از برخــی شــهروندان دریافت کرده اســت .به
این معنــی که ایــن خدمــات از مبدا و از ســوی
ارائهدهنــده تخفیف داشــته و اصــوال نیازی به
تهیه کارت از این شــرکت کالهبردار نبوده اما
دستاندرکاران این شرکت ،با یکجور داللی
دروغیــن ،تخفیــف خدمــات و کاالهــای دیگر

مراکز را به اســم خدمات خودشــان رقــــم می
زدند و بابت آن پول دریافت میکردند« .مهدی
مقدسی» کارشنا سمســئول اداره بازرســی
سازمان صمت ،در این باره می گوید«:تعدادی
از شــهروندان در تمــاس بــا مــا ،ادعا داشــتند
اپراتورهــای شــرکتی بــا آن ها تمــاس گرفته و
به خرید کارتهــای تخفیف خدمــات مختلف
تشــویق شــان کرده و در ادامــه و بعد از روشــن
شــدن دروغیــن بــودن ایــن کارتهــا ،تهدیــد
ِ
شدهاند که در صورت شکایت ،به واسطه وصل
بودن شــرکت به نهادهای دولتــی ،در آینده از
برخی تسهیالت دولتی محروم خواهند شد».
همین مــوارد کافی بود تا همــکاران ما و پلیس
اماکن برای بررســی دقیق تر وارد عمل شــوند
و اســناد و مدارک موجــود در این شــرکت را به
طور دقیق بازرســی کننــد .هرچنــد در مرحله
اول بازرســی ،کارکنان شــرکت با بــه هم زدن
ج ّو ،سعی در ایجاد اخالل در روند کار داشتند
امــا در نهایت  592قــرارداد بــه ارزش بیش از
80میلیــون تومــان کــه ظــرف  15روز منعقد
شده است ،در محل کشف شد که نشان دهنده
مبلغ کالهبرداری این شــرکت ،ظرف دوهفته

فعالیت بود .این شرکت که مجوز تاسیس اش از
سوی «سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان
رضوی» صادر شــده ،بــا دریافــت مبالغی بین
 145تــا 250هزار تومــان از هر نفــر ،اقدام به
ارائه کارت تخفیفی میکرده که در واقع ،بدون
استفاده و بهدردنخــــور بوده و اصوال بهواسطه
عنــوان مجوزش ،حــق ارائه این گونــه خدمات
(حتی به شکل واقعی) را نداشته ،بلکه باید در
زمینه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فعالیت
می کرده است .در نهایت این شرکت به دستور
قاضــی «فرزاد بهشــتی تونــدری» دادیار حوزه
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم
دادسرای عمومی و انقالب استان ،پلمب شد».
•دستورالعمل نظارت صمت بر خدمات
امدادخودرو ،روی میز وزیر خاک میخورد

از آن جا که بیشــترین شــکایات از این شرکت،
در زمینــه کارتتخفیف خدمــات امدادخودرو
بــوده ،بــه ســراغ «رضــا میرشمســی» بــازرس
اتحادیــه جرثقیــلداران مشــهد مــی رویــم که
شــکایات مردمی زیــادی در این بــاره دریافت
کرده اســت .میر شمســی به خراســان رضوی

استانداردرستادتسهیلورفعموانعتولید:

شرکت های خصوصی استان در جنگ اقتصادی مقاومت کرده اند
خبر
گروه اقتصاد
اسـتاندار گفـت  :خراسـان رضـوی
بخـش خصوصـی بسـیار قـوی
دارد ،بعضـی از شـرکتهای بخـش
خصوصـی اسـتان دارای سـه هـزار
کارمنـد و چهار هزار کارگر هسـتند ،از
طرفی این شـرکتها بـا وجود شـرایط
جنـگ اقتصـادی تاکنـون مقاومـت
کرد هانـد و سعیشـان بـر ایـن بـوده
تـا تعدیـل نیرویـی انجـام ندهنـد .بـه
گـزارش اداره کل روابـط عمومـی
اسـتانداری خراسـان رضوی ،علیرضا
رزمحسـینی در جلسه سـتاد تسهیل و
رفـع موانـع تولید اسـتان کـه بـا حضور
رئیـس کل بانـک مرکزی برگـزار شـد،
افـزود :در سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع
تولید خراسان رضوی ،سعی کردهایم
بوروکراسـی را حـذف و اقدامـات را
تسـهیل کنیـم ،ضمـن آن کـه یکـی از
مزیتهـای سـتاد تسـهیل اسـتان ایـن
اسـت که کمیتههـای آن توسـط بخش
خصوصـی اداره میشـود.
•باید منافع  ۸۰میلیون نفر را حفظ
کرد

رئیـسکل بانـک مرکـزی هـم در ایـن
جلسـه بـه نوسـانات ارزی در سـال
هـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت:
آمریـکا و متحـدان منطقـهای آن
میخواسـتند مـا بـه  ۲۲بهمـن ۹۷
نرسـیم ،یـک سـال و نیـم پیـش حتـی
تلاش داشـتند دالر را بـه  ۴۰هـزار
تومـان برسـانند امـا باوجـود افزایـش
قیمتهـای اخیـر هماکنـون دالر در
کانـال  ۱۲هـزار تومـان قرارگرفتـه
اسـت .بـه گـزارش ایرنـا« ،عبدالناصر
همتـی» ادامـه داد :بااینحـال
مـردم لطمـه خوردنـد و طبقـات
پاییـن جامعـه بیشـتر تحتفشـار
قـرار گرفتنـد و تولیدکننـدگان نیـز
متحمل مشکالتی شـدند .وی افزود:
تولیدکننـدگان و صادرکنندگان باید

در ایـن شـرایط خـود را بـا طبقـه پایین
جامعـه مقایسـه کنند و فشـارهای این
طبقـه را در نظـر بگیرنـد ،صادرکننده
در ایـن شـرایط خـاص بهناچـار بـا 5
درصـد ارزش کمتـر از بـازار ،ارز خـود
را بفروشـد ،هرچنـد حـق صادرکننده
اسـت کـه در شـرایط عـادی سـود
داشته باشـد اما شـرایط کنونی عادی
نیسـت .همتی خاطرنشـان کرد :من،
رئیس بانـک مرکـزی  ۸۰میلیـون نفر
هسـتم و نمیتوانـم بـرای برخـی ارز
را تأمیـن کنـم و بـرای دیگـران خیـر.
بایـد منافـع  ۸۰میلیـون نفـر را حفـظ
کـرد البتـه تولیدکننـدگان کـه در
کشـور مانـده و بـه تولیـد و صـادرات
میپردازنـد نشـان دادهانـد نـگاه ملی
بـه مسـائل کشـور دارند.رئیـس کل
بانک مرکـزی در این جلسـه همچنین
دربـاره طـرح «گام» بـا هـدف تامیـن
نیازهـای تولیدکننـدگان نکاتـی
را مطـرح کرد .همتـی بـا اشـاره بـه
نگرانـی علمـای عظـام و شـبهات
موجـود دربـاره نحـوه محاسـبه نـرخ
سـودهای بانکـی و جرایـم آن نیـز
گفـت :از ابتـدای سـال آینده سیسـتم
امهـال بانکـی بـر اسـاس نظـر شـورای
فقهی بانـک مرکزی و مصوبه شـورای
پـول و اعتبـار بهگونـهای طراحـی
میشـود کـه دغدغـه علمـا دربـاره

بانکـداری اسلامی رفـع شـود .در
این جلسـه «غالمرضـا پناهـی» معاون
ارزی بانـک مرکـزی نیـز از تامیـن 28
میلیارد دالر ارز برای ثبت سفارشـات
طـی  9مـاه اخیـر خبـر داد.
•تراز تجاری استان به  800میلیون
دالر افزایش یافته است

همچنیـن معـاون هماهنگـی امـور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گزارشـی از نتایـج طـرح مثلـث توسـعه
اقتصـادی فرهنگـی ارائـه و اظهـار
کـرد :تاکنـون هـزار و  129تفاهمنامه
سـرمایهگذاری در چارچـوب طـرح
مثلـث توسـعه اقتصـادی فرهنگـی
اسـتان بـه ارزش  128هـزار میلیـارد
تومـان امضـا و ظرفیـت ایجـاد 163
هـزار شـغل هـم پیشبینـی شـده
اسـت .علـی رسـولیان با اشـاره بـه این
کـه  200پـروژه اولویـت دار اسـتان
احصـا شـده اسـت ،گفـت :هماکنـون
تـراز تجـاری خراسـان رضـوی طـی
امسـال بـه رقـم  800میلیـون دالر
افزایـش یافتـه اسـت .در ایـن جلسـه
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان
خراسـان رضوی نیزبه بیان مشـکالت
خـود پرداختند که بیشـتر بـر تأمین ارز
و خریدهـای ارزی متمرکـز بـود.

مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
میرساند.
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ارائهکارتتخفیفهای دروغینخدماتامدادخودرو ،بهپلمبشرکتخالفکارمنجرشد

سال گذشته در قالب گزارشــی میدانی با تیتر
«کالهبــرداری بــا کارت امداد خــودرو» تخلف
یک شرکت را افشا کردیم که با گرفتن مبالغی
از برخــی مالکان خودروهای شــهر مشــهد ،به
فــروش کارتهایــی جعلــی بــا عنــوان «کارت
خدمات خــودرو» اقدام می کرد .گزارشــی که
در کشور ،بازتابهای چشــمگیر و آثار عمیقی
داشــت .اما هفته گذشــته ،باز هم زمزمههایی
مبنی بر فعالیت مشابه و غیرقانونی یک شرکت
دیگر که به فــروش کارت تخفیف امداد خودرو
در بولوار ابوطالب مشهد مشغول بود ،به گوش
رســید و همزمــان شــکایاتی از این شــرکت در
ســامانه ثبت شــکایات ســازمان صمت استان
نیز ثبت شد.

برایاطالعمسئوالن

معاون استاندار:
تاکنون 1129
تفاهمنامه در
چارچوب طرح
مثلثتوسعه
اقتصادی
فرهنگی استان به
ارزش  128هزار
میلیارد تومان
امضا و ظرفیت
ایجاد  163هزار
شغلپیشبینی
شده است

توضیح میدهد« :هرچند این شرکت در نهایت
پلمب شد اما هنوز هستند شــرکت هایی که به
شکل زیرزمینی ،دست به این نوع تخلفات می
زنند و شاید یکی از دالیلش ،خأل دستور العمل
در این زمینه باشد .تا مدتی قبل خدمات امداد
خــودرو تحــت نظــارت راهــداری و اتحادیه ها
بود اما مدتی اســت این نظارت بر عهده وزارت
صمت گذاشته شده .منتها بهرغم گذشت 18
ماه متاســفانه هنوز این دستورالعمل به استان
ها ابالغ نشــده و روی میز وزیر صنعت ،معدن و
تجارت خاک می خورد و برخی افراد ســودجو
از همین بالتکلیفی ســوء اســتفاده می کنند و
دست به اقدامات این چنینی می زنند .اگرچه
ســازمان صمت خراســان رضوی ،مقابله های
خوبی با این ماجراها داشــته اما بی شک ابالغ
و تبیین این دستور العمل در سطح کشور ،می
تواند بــه نظارت دقیق تر و کوتاه شــدن دســت
سودجویان منجر شود».
•مطالبه جدی دستگاه قضا از وزارت صمت
برای ابالغ دستورالعمل و پر شدن خأل قانونی

قاضی بهشتی ،دادیار حوزه معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و
انقالب اســتان هــم درباره پرونده این شــرکت
می گویــد« :بعــد از بررســی بازرســان صمت و
محرز شــدن کالهبــرداری این شــرکت ،حکم
پلمب ایــن واحــد متخلف صــادر و قرار بــر این
شــد که پرونده تخلفات این شرکت به تعزیرات
استان و دستگاه قضا ارسال شود .هرچند مهم
است که وزارت صمت هر چه ســریع تر با ابالغ
دستورالعمل الزم ،خالئی را که به سوءاستفاده
منجر می شــود ،پر کند اما نبود آیین نامه قطعا
به این معنی نیست که دستگاه قضا به این قبیل
تخلفات بی تفاوت اســت .حتی اگــر کم کاری
توسط مدیران این بخش ها محرز شود ،ما برای
برخورد با این مدیران نیز ورود می کنیم».

تلفن051 37009111 :
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ران فروش 
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طالع دهید

گران نمیخریم
2000999

کرایه تاکسی های چهارراه نخریسی به 17
شهریور که تا پیش از این هزار تومان بود ،شده
 1500تومان.
یـک فروشـگاه گوشـت در بولـوار پیـروزی،
هـم گـران فروشـی مـی کنـد ،هـم کـم فروشـی.
لطفا به بررسـی و بازرسـی واحدهـای صنفی آن
منطقه هم بپردازید.
یـک سـری بـه کلـه پزیهـا هـم بزنیـد .واقعا
قیمتها باالست.

شهرداری
چـرا شـهرداری مشـهد طرحـی اجـرا
نمیکند تا بـرای خریـد موتورسـیکلت برقی و
دوچرخـه ،بـه منظـور کنتـرل آلودگـی هـوا و
کمک بـه حفـظ محیـط زیسـت ،بـه متقاضیان
وام پرداخت کنـد؟
ورودی کوثـر  ۱۴بسـیار باریـک شـده؛
لطفـا شـهرداری محتـرم منطقه  ۹بـه وضعیت
ایـن کوچـه کـه در سـاعات تعطیلـی مـدارس،
درگیـر ترافیـک سـنگین مـی شـود توجـه و
رسیدگی کند.
تعرفه هـای الیـت را بررسـی کنیـد .در دو
روز  ۱۵هـزار تومـان از مـن کسـر شـده؛ بـرای
فقط دو سـاعت اسـتفاده از پارکینگ طبقاتی
فردوسی  ۴۵۰۰تومان کم کردهانــد.
بـه اسـتحضار شـهردار محتـرم منطقـه ۹
مـی رسـاند ،در سـرافرازان  ،۵۲انتهـای
خسـروی  ،1.1چهارمتـری منتهـی بـه
خیابـان ،وجود پسـتی و بلنـدی ،رفـت وآمد را
بـرای اهالـی و مخصوصـا بچـه هـا خیلـی

تلگرام09393333027 :

مشـکل کـرده اسـت .خواهشـمند اسـت برای
به سازی و ترمیم آن اقدام کنید.

شهرستانها

نیشـابور تبدیـل شـده بـه شـهر سـرعت
گیرهـای نامرئـی! چقـدر بایـد بابـت سـرعت
گیرهایـی کـه دیـده نمـی شـوند هزینـه
استهالک خودرو بدهیم؟

سـامانه 137شـهرداری شـهرگلبهار
هرچـه پیـام ضبـط مـی کنـد بـی نتیجه اسـت،
این سـامانه اصلا جـواب گو نیسـت و مـردم را
سرکار گذاشتهاند.
از پلیـس شـهر جدیـد گلبهـار
خواهشـمندیم گشـت هـای موتـوری و
خـودروی پلیـس را در بولـوار برونسـی و
سلمان فارسی بیشترکنند.
درخواسـت دارم شـهرداری تربـت
حیدریـه ،پیـاده روی خیابـان شـهید مطهـری
نرسـیده بـه اتـکا را همسـان سـازی کنـد،
موزائیـک هـا بـاال و پاییـن اسـت و چهـره
بسیارزشـتی دارد ،رفـت و آمـد سـالمندان و
معلوالن در این خیابان هم مشکل است.

متفرقه

مـن از اهالـی روسـتاهای اطـراف مشـهد
هسـتم .کپسـول گاز بـرای مصـرف خانگـی
پیـدا نمـی کنیـم .پـدر و مـادر پیـر مـن بـرای
روشـن کـردن آتـش و پخـت و پـز چـه کار بایـد
کنند؟
د ِر باکـس تلفـن در خیابـان دانشـجو ۲۲
نرسـیده بـه چهـارراه اول ،حـدود یـک سـالی
اسـت که باز مانده و قفل و پلمب نشـده اسـت.
یعنـی کسـی از طـرف مخابـرات حتـی بـرای
تسـت و بازرسـی دوره ای بـه ایـن باکـس های
تلفن سر نمی زند.
خاصیـت  ۲۴سـاعته بـودن شـبکه
خراسـان رضوی چیست؟ این شـبکه در طول
روز چنـد سـاعت برنامـه تولیـدی دارد؟ در
طول این  20سـال فعالیت اش ،چند سـریال
تولید کرده است؟

