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سال سی و پنجم

آغاز نظارت بر قیمت چند قلم کاال از د ِر کارخانه

کارشناس مسئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :از روز گذشته نظارت
بازرسان سازمان صمت بر قیمت چهار نوع کاال آغاز شده
است .عباس اخوان بیان کرد :از روز گذشته نظارت بازرسان
سازمان صمت بر قیمت چهار نوع کاال شامل آب معدنی،
ماءالشعیر ،لوازم خانگی و انواع آبمیوه آغاز شده است و

اعمال قانون
عقیل رحمانی صـبــح روز
گــذش ـتــه رئ ـیــس شـعـبــه سـیــار
تـعــز یــرات حکومتی و بــازرســان
اتاق اصناف مشهد ،بــازار میوه،
آجیل و خشکبار و شیرینی را
مورد بررسی میدانی قرار دادند و
ضمنبرخوردبابرخیمتخلفان،ازتعدادیکسبهکه
رعایت انصاف را داشتند هم قدردانی شد.

شماره 9700

واحدهای تولیدی این اقالم ملزم به رعایت قانون در تعیین
قیمت این اقالم شدهاند.
پیش از این برخی از این کاالها یا برچسب قیمت کارخانهای
نداشت یا برخی شرکتهای پخش در تبانی با کارخانهها،
قیمتی غیرواقعی بــرای کاال تعیین کــرده و روی آن نصب
میکردند که هر دو منتفع شوند و سپس ایــن کاالها با

رفع تصرف از حریم و بستر رودخانهها
در ایستگاه چهلبازه

مدیر امور منابع آب مشهد گفت :حدود ١٠هکتار
از حریم و بستر رودخانه چهلبازه شاندیز رفع
تصرف شد.

ویژهنامه 4079

تخفیفهای غیرواقعی در فروشگاهها عرضه میشد.
بــه گـ ــزارش ای ــرن ــا ،کــارش ـنــاس مـسـئــول ن ـظــارت بــر ک ــاال و
خدمات سازمان صمت استان گفت :به منظور جلوگیری
از گــرانفــروشــی و عرضه کــاال بــا تخفیفها و قیمتهای
غیرواقعی ،سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان در ابالغیه جدید خود تولیدکنندگان چهار

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمد برزویی
گفت :بهمنظور حفاظت از اراضی ملی ،دولتی
و منابع طبیعی کشور ،همچنین حمایت از
حقوق عمومی و حفظ صیانت از منابع آبی،
رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه چهلبازه

شاندیز با مساحت حدود  ۱۰هکتار صورت
گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد :یک حلقه چاه
غیرمجاز عمیق با عمق حدود  ۱۲۰متر با
دستور دادستانی در اراضی چهار فصل پر و

تحرکاتسودجویانتوسطتعزیراتحکومتیرصدمیشود

برخورد با متخلفان بازار شب یلدا

◾

◾وعده اعالم طرح نظارتی
چند روز پیش مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
رضــوی از اج ــرای طــرح نظارتی شــب یلدا ( 20آذر
لغایت یکم دیماه) با همکاری اتاق اصناف و سایر
دستگاههای نظارتی خبر داد .در ادامه سیدمرتضی
مدنی بیان کرد :با توجه به در پیش بودن شب یلدا و
افزایش تقاضا از سوی مصرفکنندگان برای خرید
مـیــوه ،خشکبار و شیرینی و ض ــرورت نـظــارت بر
بــازار کــاالهــای مــزبــور ،گشتی مشترک با همراهی
دستگاههای نظارتی ادامه دارد.
مدنی اف ــزود :در ایــن طــرح ضمن بــازدیــد میدانی،
ب ــرخ ــورد ســر یــع و قــانــونــی بــا تخلفات احتمالی
بهخصوص گرانفروشی در دستور کار است.

◾

◾نظارت بر بازار و متخلفان بیانصاف
چند روز پــس از ایــن خـبــر ،مـقــرر شــد بــا تیمهای
نظارتی که به دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان رضوی به صورت روزانه بازار را زیر نظر دارند
و برای جلوگیری از اجحاف درحق مردم ،متخلفان را
شناسایی میکنند ،همراه شویم.
بهاین ترتیب ،صبح روز گذشته و در نخستین مرحله
قرار میشودبازار آجیلفروشان در میدان توحید مورد
رصد قرار گیرد .ماهم به محل میرویم و به تیم گشت
سیار تعزیرات حکومتی مشهد میپیوندیم.

«اینانلو» رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی
مشهد که همراه کارشناسان بازرسی اتاق اصناف
مشهد به محل آمده بود در نخستین گام به سراغ
برخی آجیلفروشیهای حوالی میدان توحید رفت.

◾

◾گرانفروشی با وجود برچسب قیمت!

بررسی قیمتها در نخستین آجیلفروشی حاکی
از گــرا نفــرو شــی علنی حتی بــا زدن قیمت روی
کاالها بود! رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی
از بــازرســان مـیخــوا هــد فاکتو رهای خرید چند
قلم کاال مانند فندق ،پسته ،شکالت و ...را مورد
بررسی قرار دهند.
فروشنده 20دقیقهای فاکتورها را باال و پایین کرد،

نوع کاالی مزبور را ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی و
فروش آن براساس قیمت مزبور کرده است.
از این پس ،نظارت بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت،
کنترل قیمت کاالهای مزبور از در ِکارخانه تا واحد صنفی
خواهد بود و به مرور کاالهای دیگر نیز در زمره این نوع بازرسی
قرار میگیرند.

مشخص بود به جای افزایش قیمت کاال به صورت
قانونی( حدود 10تا12درصد) ،بیش از اینها دست در
جیب مردم شهرش کرده است.
وقتی از ارائــه فاکتور خبری نشد ،قیمتهای روز
عمدهفروشی هر محصول به صورت برخط دریافت
و پس از محاسبه قیمت معلوم شد این فروشنده
بیانصاف در هر کیلوگرم فندق حدود  15هزارتومان،
در هر کیلوگرم مغز فندق ح ــدود 20هــزار تومان و
هر کیلو شکالت تخممرغی را هم به طور متوسط
 30هزارتومان گرانتر به مصرفکننده میفروخت.
گــزارش تخلف صــورت گرفته توسط بازرسان اتاق
اصناف تنظیم و به امضای رئیس شعبه تعزیرات
حکومتیرسید.

◾

خبر
روز

مسلوبالمنفعه شد.
برزویی گفت :عملیات اجرایی رفع تصرف
اراضی که بیش از  ۱۴ساعت به طول انجامید
موجب جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب به
میزان حدود  ۷۰هزار مترمکعب در سال شد.

◾تخلف پشت فروش فلهای شکالت
«اینانلو» در حاشیه ایــن بــازرســی گفت :فــروش
شکالت به صورت فله هم دارای ایراد است ،دلیل این
گفتههمایناستکهتاریختولیدوانقضایمحصول
روی بستهبندیهای اصلی قــرار دارد .متأسفانه
مــواردی داشتهایم به محض اینکه شکالت تاریخ
مصرفش تمام شده ،از بستهبندی خارج و به صورت
فله به مشتری فروخته شده بود.
فروشگاه دوم هم همان حوالی بود ،پشت ویترین
از شکالتهای قــاچــاق پــر شــده بــود؛ محصوالتی
خارجی که به راحتی بازار فروش تولیدات داخلی را
به ناحق کساد میکند .از همین رو دستور جمعآوری
شکالتهای قاچاق صــادر میشود .فروشنده در
اقالمی نظیر پسته ،فندق و ...رعایت قانون را کرده بود
که برای این کار قدردانی و برای فروش شکالت قاچاق
اعمال قانون شد.
در ادا مــه رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی
مشهد از ما میخواهد به سراغ فروشگاهی برویم
که چند روز پیش به او اخطار داده شد تا دیگر
شکالت قــا چــاق نفروشد .او حتی شکال تهای
تاریخ مصرف گذشته خارجی را هم روی ویترین
ق ــرار داده ب ــود .وق ـتــی وارد ای ــن آجـیـلفــروشــی
مـیشــویــم ،فــروشـنــده رنــگ از صــورتــش میپرد
چراکه تصور نمیکرد دو روز بعد بــرای پیگیری
دستور داده شده ،تعزیرات دوباره به محل بیاید.
نماینده تعزیرات حکومتی به او میگوید مگر
از شما خواسته نشد دیگر شکال تهای قاچاق
و تــار یــخ مصرف گذشته را نفروشی کــه سکوت
پاسخ او بود!
رئـیــس شعبه سـیــار تـعــز یــرات حکومتی دستور
تهــای قــاچــاق و خــارجــی تاریخ
ج ـم ـعآوری شـکــا 
مصرف گذشته را میدهد و از کارشناسان سازمان
یخــواهــد در محل حـضــور پـیــدا ک ــرده و
صمت مـ 

محموله را با خود ببرند تا در ادامه برخورد قانونی با
متخلف صورت گیرد.
اما فروشگاه شناخته شده هم از تیغ بازرسیها دور
نماند ،آنجا هم بادامزمینی در حدود 33هزارتومان در
هر کیلوگرم گرانتر دست مصرفکننده داده میشد.
فندق هم از این قائده مستثنا نبود و  20هزار تومان
در هرکیلوگرم گرانفروشی وجود داشت که پرونده
تخلف برای موارد مذکور تنظیم شد.

◾

◾تشکر از میوهفروشان با انصاف
پس از بررسی بازار آجیل و خشکبار در این منطقه،
میوهفروشیهای محدوده خیابان مطهری شمالی
مقصد بعد بود .بازدید میدانی حاکی از آن بود که
تعداد زیادی از این افراد رعایت قیمتها را میکردند،
اما بازهم بودند عــدهای که نارنگی ،سیب ،پرتقال،
انار و ...را پس از اعمال سود قانونی چند هزارتومان
گرانتر به دست مصرفکننده میدادند .در این میان
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد ضمن
آنکهازکسبهقانونمدارتشکرکرد،برایمتخلفانهم
پرونده تخلف تنظیم و آنها را به تعزیرات حکومتی
فرا خواند.

◾

◾بارفروشان متخلف در نوبت پلمب
در ادامه برای پیگیری بیشتر و نحوه اجرای طرح با
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تماس گرفتیم که
سیدمرتضیمدنیدراینزمینهگفت:براساسوعده
داده شده نظارت بر بازار در این ایام تشدید شده و
تاکنون برای تعدادی از متخلفان پرونده گرانفروشی
تنظیم شده و در دست رسیدگی قــرار دارد .اما در
حوزه نظارت بر فروش میوه در بــازار عمدهفروشی،
تعدادی از متخلفان شناسایی و برای آنها اخطار
اعمال ماده 27نظام صنفی و ...تنظیم شده که آنها
هم در مسیر پلمب شدن قرار دارند.

رد رشوه
 70میلیونی
توسط پلیس
وظیفهشناس

به گزارش قدس
سرهنگ محمد
غالمی جانشین
فرمانده انتظامی
استان از رد رشوه
70میلیون و
600هزار ریالی
توسط مأمور
وظیفهشناس
شیروانی از سوی
عامل انتقال
ابزارآالت سرقتی
خبر داد.
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