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دردسر نداشتن گواهینامه

گرانفروشی در صدر تخلفات

محمدعلی اسفنانی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان تهران ،در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این
سوال که مهمترین پروندههای تشکیل شده در
تعزیرات حکومتی در  ۶ماهه نخست سال چه بوده
است ،گفت :به دلیل اینکه حیطه کاری تعزیرات،
گسترد ه است در طول شش ماه گذشته در بحث
کاال و خدمات ،قاچاق کاال و ارز و همچنین در
بحث بهداشت و درمان نیز پروندههایی به صورت
جداگانه در تعزیرات تشکیل شده است.
وی ادامه داد :به صورت کلی عمدتا گرانفروشی
بیشترین عنوان تخلفی ما در طول شش ماهه
گذشته بوده است و مباحث مربوط به کاالهای
مصرفی خانوارها که عمدتا بحث مرغ و  ...بوده
است ،بیشترین گرانی و به تبع بیشترین پروندهها
را داشتهاست .همچنین بخشی از این پروندهها
در خصوص گرانفروشی میوه بود؛ این موارد از
بیشترین پروندههایی بود که در نیمه اول امسال
شاهد تشکیل آن در سازمان تعزیرات بودیم.
مجازاتهای گرانفروشی بازدارنده نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ
به این سوال که آیا نبود قانون و یا ضعف قانون
باعث ایجاد تشکیل بیشترین پروندهها در زمینه
گرانفروشی میشود ،تصریح کرد :بخشی از این
مشکل مربوط به نقص در قانون است .متاسفانه
برخی از مجازاتها ،بازدارنده نیست به لحاظ اینکه
هم میزان مجازات کم است و هم قانون به گونهای
پیشبینی شده است که اگر کسی در این زمینه
چندین بار تخلفی را مرتکب شد ،موجب افزایش
مجازات است اما صرفا مربوط به همان سالی است
که تخلف صورت گرفته است .یعنی اگر یک سال
از زمان این تخلف بگذرد سابقه کیفری آن حذف
میشود و هر چقدر در سالهای گذشته تخلفاتی
را مرتکب شده باشد در سال بعد اگر تخلفی را
مرتکب شود اینگونه است که این فرد هیچ تخلف
و سابقهای نداشته است که این به نظر من یک
نقص است.
برخی گرانفروشیها به دلیل وجود بستر ارتکاب
جرم است
اسفنانی با بیان اینکه همه گرانفروشیها ناشی
از طمع فروشنده نیست ،خاطرنشان کرد :در برخی
از موارد الجرم کاالها گران در اختیار فروشندگان
قرار داده میشود و آنها مجبور به گرانفروشی
میشوند به طور مثال در خصوص بازار مرغ،
مصرف مرغ روزانه تهران حدود هزار و  ۵۰۰تن در
روز است ما آمارهایی که داریم معموال کمتر از
 ۵۰۰تن گاهی و حتی در برخی از موارد  ۲۵۰تا ۳۰۰
تن مرغ برای مصرف وارد بازار تهران شده است و
این یک چهارم گاهی کل مرغ مصرفی در تهران
است در نتیجه وقتی کمبود داشته باشیم الجرم
تقاضا زیاد است و این موضوع باعث میشود افراد
گرانفروشی کنند یعنی هم عمده فروش که مرغ را
در اختیار واحد صنفی میگذارد مرغ را با قیمت باال
عرضه کند و هم فروشنده مجبور است این مرغ را
گران بفروشد .لذا بخشی از گرانفروشی به دلیل
بستر موجود است یعنی اگر بستر ارتکاب تخلف
فراهم نباشد تخلفی را شاهد نیستیم و حتی کمتر
تخلفات را شاهد خواهیم بود لذا تامین و توزیع بازار
نیز در این خصوص موضوعی است که باید به آن
توجه شود.
توضیح درباره عدم ترخیص کاالهای دپو شده در
گمرک
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات
میتواند در خصوص کاالهایی که مدتها در
گمرکات میمانند ،ورود کنند؟ گفت :قطعا تعزیرات
میتواند در این زمینه ورود کند ،اما موضوع مهم
مراجعی است که متولی این کار هستند .گمرک یک
ساز و کار خاصی دارد و باید حتما در یک پروسه
زمانی خاص یک کاال ثبتسفارش شود و در این
پروسه کاال خریداری شده و پس از حمل وارد
گمرک شود و وجه ارزی آن باید پرداخت شود تا
صاحب کاال ،بتواند کاال را ترخیص کند به اضافه
اینکه باید میزان گمرکی نیز پرداخت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح
کرد :اما متاسفانه اشکاالت جدی در این حوزه
داریم یعنی ثبت سفارش و خرید کاال انجام شده
و حتی کاال حمل شده و وارد گمرک شده است،

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه فروش بلیت اربعین با قیمت باالتر از نرخ مصوب ،تخلف است ،گفت :اگر شرکتی گرانفروشی میکند،
مردم به ما گزارش دهند و حتما مجازاتهای سنگینی برای متخلفان در نظر خواهیم گرفت.

قیمتبلیت
هواپیمارفت
و برگشت به
نجف و بغداد به
جز از مشهد ۵
میلیونتومان
محاسبهشده
است .از مشهد
به بغداد و نجف
نیز  ۶میلیون در
نظر گرفته شده
است
اما تصفیهحساب ارزی به هر دلیلی صورت نگرفته
است .در این گونه موارد هیچ کسی نمیتواند کاری
کند مگر اینکه یک روشی در پیش گرفته شود تا
ایرادی که در عرصه نقل و انتقاالت پولی و ارزی
وجود دارد برطرف شود .اما بخشی از کاالهایی که
در گمرک میمانند ممکن است یک وارد کنندهای
کاالیی اعم از دارویی یا غیردارویی ،تجهیزات
پزشکی ،ماشینآالت و  ...وارد کند ،اما بدهی ارزی
دارد و کاالیی که وارد گمرک کردهاست توقیف شود
تا بتواند بدهیشان را تامین کند.
او افزود :ما در موارد بسیاری در این زمینه
کمک کردهایم تا وارد کننده برای پرداخت تعهد
ارزی مهلت داده میشود تا کاال ترخیص شده و
در بازار عرضه شود تا بتواند بدهی خود را پرداخت
کند .در این گونه موارد معموال سازمان تعزیرات
مساعدت الزم را میکند اما گاهی امکانپذیر نیست
چراکه کاالیی که وارد شده است یک کاالیی است
که امکان ترخیص ندارد به دلیل اینکه رقم بدهی
واردکننده بیش از ارزش کاالی وارد شده است لذا
اینها مشکالت و گرفتاریهایی است که زنجیروار
بهم متصل هستند و همه باید در یک بسته دیده
شود تا تصمیمگیری درستی درخصوص آنها اعمال
شود.
بیشتر پروندههای موجود در اموال تملیکی
تعیینتکلیف شده است
اسفنانی همچنین در پاسخ به این سوال که در
 ۶ماهه ابتدای سال چند درصد پروندههای اموال
تملیکی تعیین تکلیف شدهاند ،گفت :در تعزیرات
تهران میتوانم به جرات بگویم که هیچ پروندهای
نداریم که اموال آن در سازمان اموال تملیکی وجود
داشته و تعیین تکلیف نشده باشد .مگر اینکه
پرونده هنوز در جریان رسیدگی باشد و استعالمی
باید در خصوص آن گرفته شود و همانطور که گفتم
پروندهای که تعیین تکلیف نشده باشد درخصوص
اموال تملیکی نداریم .در برخی از پروندهها نیز هنوز

در پروسه رسیدگی است یعنی استعالمات الزم در
خصوص اینکه آیا این کاال قاچاق است یا خیر اعالم
نشده است .کاالهایی که در اموال تملیکی فرستاده
میشوند ،کاالهای قاچاق هستند یعنی به ظن
قاچاق برای این کاالها پرونده تشکیل شده است
و پس از آن استعالمات الزم انجام میشود و در
صورت قاچاق نبودن ترخیص میشود.
وی ادامه داد :به طور مثال یک کاالیی وارد شده
است و ضابط قضایی آن کاال را تحت عنوان کاالی
مظنون به قاچاق کشف کرده است ،لذا کاال طبق
قانون ظرف  ۲۴ساعت به انبارهای اموال تملیکی
منتقل میشود ،اگر کاال از کاالهای فاسدشدنی
است و یا از زمره کاالهایی است که به مرور
زمان ارزش آن کاسته میشود باید بالفاصله
قیمتگذاری شده و به فروش برسد و وجه آن در
حساب سپرده نگهداری شود تا تعیین تکلیف شود.
در خصوص مابقی کاالها باید کاالها در انبارهای
اموال تملیکی نگهداری شود تا در خصوص پرونده
تصمیمگیری شود .الجرم ما مجبور هستیم از
گمرک استعالم کنیم که این کاالیی که توقیف شده
از مبادی قانونی وارد شده است یا خیر گاهی تا
پاسخ استعالم را بدهند زمان میبرد .گاهی اوقات
هم حکم صادر میشود اما برای تجدیدنظرخواهی
ارسال میشود و تا در مرجع تجدیدنظرخواهی
دوباره بررسی و حکم صادر شود ،یک پروسه زمانی
طی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح
کرد :به جز پروندههایی که پروسه زمانی آنها به
اتمام نرسیده است در مابقی موارد ما پروندهای
نداریم که در این خصوص تعیین تکلیف نشده
باشد .لذا تعامل خوبی با دوستان در اموال تملیکی
داریم و جلسات متعددی با کمیسیون قاچاق
استانداری داشتهایم و با صراحت اعالم کردهایم که
هر مورد کاالیی که پروندهاش در انبار اموال تملیکی
به ما مربوط میشود و تعیین تکلیف نشده است

بالفاصله این آمادگی را داریم که در خصوص آن
اقدام کرده و بررسی کنیم.
وقتی ارزش پول ملی کم میشود ،شاهد کاهش
کاالی قاچاق هستیم
وی در واکنش به این که در  ۶ماهه ابتدای سال
با افزایش کاالهای قاچاق مواجه بودهایم ،گفت :من
نمیتوانم در این خصوص با صراحت اظهار نظر
کنم چراکه آمارها متفاوت است و آمار قطعی در
این زمینه نمیتوانم اعالم کنم چراکه ما در سازمان
تعزیرات برای کشفیات پرونده تشکیل میدهیم نه
کل قاچاقی که صورت میگیرد اما معموال زمانی که
ارزش پول ما کاهش پیدا میکند و ارزهای مختلف
قیمتشان باالتر از پول ملی میشود ،معموال
شاهد کاهش کاالی قاچاق هستیم چراکه برای
قاچاقچیان به صرفه نیست و منفعت زیادی برای
آنها ندارد.
فروش بلیت هواپیما برای سفر اربعین باالتر از
نرخ مصوب تخلف است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین
در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت
بلیت هواپیما برای سفر به عتبات از سوی سازمان
هواپیمایی یک قیمت مشخص و مقطوع اعالم
شده است اما شاهد قیمتهای گزافی در برخی از
سایتهای فروش بلیت هستیم ،آیا این امر تخلف
است و مردم میتوانند چنین مواردی را گزارش
دهند؟ گفت :در بحث بلیتهای اربعین به طور
رسمی وزارت راه اعالم کرده است که قیمت بلیت
هواپیما رفت و برگشت به نجف و بغداد به جز
از مشهد  ۵میلیون تومان محاسبه شده است .از
مشهد به بغداد و نجف نیز  ۶میلیون در نظر گرفته
شده است و طبیعتا اگر هر شرکتی بیش از این
قیمت بلیت بفروشد گران فروشی است و باید به
ما گزارش دهند و ما حتما رسیدگی خواهیم کرد و
پرونده برای این شرکتها تشکیل داده و مجازات
سنگینی برای آنها در نظر خواهیم گرفت.
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جدول

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ
گفت :نوجوانان اغلب هنگام مواجه شدن با خطر
نمیتوانند تصمیم درست را بگیرند و در اصطالح،
فرار از تصادف را نمیتوانند انجام دهند.
به گزارش میزان و به نقل از مرکز اطالع رسانی
پلیس راهور تهران بزرگ رابعه جوانبخت در
برنامه شهر امن که از استودیوی پلیس پایتخت از
شبکه پنج سیما پخش میشد ،حضور یافت و در
خصوص رانندگی نوجوانان قبل از گرفتن گواهینامه
توضیح داد .جوانبخت ،کارشناس تصادفات پلیس
راهور تهران بزرگ ،گفت :خیلی وقتها شاهد
آن هستیم که نوجوانان بدون داشتن گواهینامه
مربوطه اقدام به رانندگی با وسایط نقلیه میکنند و
متاسفانه این اتفاق زیاد رخ میدهد.
وی ادامه داد :آمارها نشان میدهد که  ۱۸درصد
از مصدومین و متوفیان رانندگی به افراد زیر ۱۸
سال اختصاص دارد پس این آمار نشان میدهد
که متاسفانه این اتفاق روی میدهد.
جوانبخت گفت :وقتی رانندهای به عنوان راننده
مقصر در تصادف شناخته میشود بیمهها صرف
نظر از شرایطی که وجود دارد موظف به پرداخت
خسارت هشتند ،اما وقتی که راننده مقصر
گواهینامه الزم را ندارد و در واقع فاقد گواهینامه
است بخاطر اینکه ضرر و زیان فرد مقابل بیمه
آن را جبران میکند و قانون حمایت الزم را انجام
میدهد ،اما واقعیت این است که در اصطالح فنی
که وجود دارد بیمه آن را ریکاوری میکند یعنی
کل آن هزینه را از والدین و یا از آن فرد دریافت
میکنند و ضرر و زیان زیادی را باید پرداخت کند.
وی افزود :حال حساب کنید که آن تصادف فوتی
یا جرحی باشد و اگر بحث پرداخت دیه مطرح
باشد بحث پرداخت دیه بسیار سنگین است که
خواهشی که از والدین گرامی داریم این است
که خیلی با دقت و احساس مسئولیت بیشتری
مدیریت کرده و فرزندان خود را قانونمدار و
قانونپذیر تربیت کنند.
وی اشاره کرد :والدین در مقابل این خواسته که
سوییچ خودرو را به فرزند بدهند و برای یک تفریح
کوتاه و دقایق کم فرزندان را در جایگاه راننده و
راکب موتور سیکلت قرار دهند اجازه این کار را
ندهند و این اتفاق را هرگز رقم نزنند چرا که ما واقعا
شاهد ضرر و زیانهای جبرانناپذیری هم بصورت
مادی و معنوی هستیم.

زن سابقهدار موادفروش در جنوب
تهران دستگیر شد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از
دستگیری توزیع کننده زن سابقه دار تریاک در
جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب حسوند ،رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر تهران ،در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :درپی ارجاع چندین
فقره شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت
مجرمانه یکی از فروشندگان موادمخدر در
جنوب تهران پروندهای دراینباره تشکیل و تیمی
از ماموران پایگاه دهم این پلیس رسیدگی به
موضوع را به عهده گرفتند.
وی افزود :به دنبال این موضوع با رصد دقیق
فعالیت مجرمانه متهم مشخص شد محدوده
مخفیگاه نامبرده در محلهای در جنوب پایتخت
است و به همین منظور ماموران در بررسیهای
بیشتر و دقیقتر منزل وی را شناسایی کردند.
سرهنگ حسنوند تصریح کرد :پس از
هماهنگی با مقام قضایی و رعایت کلیه موازین
شرعی و قانونی ماموران در اقدامی غافلگیرانه
وارد مخفیگاه متهم شده و ضمن دستگیری وی
موفق به کشف  ۱۴کیلو و  ۲۷۰گرم ماده مخدر
تریاک ۱۷ ،میلیون تومان وجه نقد حاصل از
فروش موادمخدر ،دو قبضه قمه ،یک دستگاه
شوکر و مقادیری آالت و ادوات فروش و مصرف
موادمخدر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران تاکید
کرد :این زن مواد فروش که از توزیع کنندگان
سابقه دار در جنوب پایتخت است پس از
دستگیری به مقر پلیس منتقل و ضمن انجام
تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به
مقام قضائی ارجاع شد.
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امیدی به نجات نوجوان فداکار
ایذ های هست؟

در پی وقوع آتشسوزی در یکی از محالت
شهر ایذه که منجر به گرفتاری سه زن میانسال
و مسن در یک خانه شد ،نوجوان  ۱۵سالهای به
نام علی لندی ،پیش از رسیدن نیروهای امدادی
و آتشنشان به محل ،با فداکاری به دل آتش زد
تا آنها را نجات دهد.
این نوجوان فداکار پیش از رسیدن نیروهای
امدادی توانست دو نفر را نجات دهد ،اما
متاسفانه خودش هم دچار سوختگی شدید شد
و پس از اقدامات اولیه در بیمارستان طالقانی
اهواز ،برای ادامه درمان به بیمارستان سوانح
سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان اعزام
شد.
جمشید نمازی ،متخصص بیهوشی بیمارستان
امام موسی کاظم(ع) اصفهان ،درباره آخرین
وضعیت علی لندی به ایسنا ،گفت :وضعیت
بیمار تفاوت زیادی با قبل پیدا نکرده ،در حال
حاضر هوشیار است ،اما کمی دچار مشکل
تنفس شده که سیر طبیعی سوختگی است.
وی با بیان اینکه این نوجوان  ۸۵درصد
سوختگی درجه سه دارد که زیاد و عمیق است،
اظهار کرد :در بیمارستان تالش زیادی برای
نجات این نوجوان در حال انجام است ،اما
متاسفانه سیر سوختگی روند بدی دارد و فرقی
ندارد کجا درمان شود ،اگرچه اصفهان کادر
مجربی دارد که همه تالش خود را برای نجات
این نوجوان میکنند.
این پزشک متخصص با اشاره به اینکه در
سوختگی های این چنینی وضعیت بیمار به
سمت بدتر شدن میرود ،توضیح داد :با توجه
به اینکه بیمار سطح دفاعی بدن یعنی پوست را
از دست داده ،مستعد عفونت است ،هرچند در
بیمارستان آنتی بیوتیکهای قوی میگیرند ،در
واقع سوختگی باعث مشکل نمیشود ،اما تمام
ارگانهای بدن را دچار آسیب کرده و جان بیمار
را به خطر میاندازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امیدی به
نجات این نوجوان فداکار هست؟ گفت :باید
به خدا توکل کرد و کادر درمان هم همه تالش
خود را میکنند .با وجود همه اقداماتی که انجام
میشود متاسفانه سیر سوختگی با این وسعت
و عمق به سمتی میرود که وضعیت بیمار بدتر
می شود .فرقی ندارد بیمار در کجا درمان شود،
حتی در پیشرفتهترین کشور دنیا هم این روند
برای سوختگی اجتنابناپذیر است.
نمازی در عین حال اظهار کرد :با وجود سیر
سوختگی که به سمت بدتر شدن وضعیت بیمار
میرود اما پیش از این بیمارانی با  ۸۵و  ۹۰درصد
سوختگی داشتهایم که بهبود پیدا کردهاند ،یعنی
از مرگ نجات پیدا کردهاند ،اگرچه عوارض
سوختگی مثل از کار افتادگی ،چسبندگی
اندامها ،جای زخم سوختگی و  ...باقی میماند.
این متخصص بیمارستان امام موسی کاظم(ع)
افزود :امیدوار به بهبود علی هستیم و در حال
حاضر نیز وضعیت بیمار خوب است و مشکل
خاصی ندارد ،به جز مشکل مختصر تنفس که
نیاز به اقدام خاصی ندارد ،فعال مشکل دیگری
پیدا نکرده است.
عباس رضایی ،استاندار اصفهان ،روز یکشنبه
این هفته با حضور در بیمارستان امام موسی
کاظم (ع) اصفهان با نوجوان ایذهای دیدار کرد
و از نزدیک در جریان روند درمانش قرار گرفت
و بر تمهید همه امکانات الزم برای ارائه خدمات
درمانی به او تاکید کرد.
احمد وحیدی ،وزیر کشور نیز در تماس با
استاندار اصفهان به وی ماموریت داد تا با
حضور مستقیم در بیمارستان ،وضعیت درمانی
نوجوان فداکار ایذهای را پیگیری و نتیجه را به
وزیر کشور گزارش کند.
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