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شماره 9681

مهار آتشسوزی مهیب کارگاه تولید پوشاک

سامانه  ۱۲۵مبنی بر مشاهده شعلههای آتش و دود از
داخل یک منزل مسکونی در شهرک طالقانی مشهد،
بالفاصله آتشنشانان به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور آتشنشانان در محل مشخص شد آتش
در حال سرایت به سایر قسمتها و انبار این تولیدی
و منازل مجاور اســت که آتشنشانان در عملیاتی

مدیر منطقه  5عملیات آتشنشانی مشهد از تالش
نفسگیر آتشنشانان و نجاتگران چندین ایستگاه
آتشنشانی برای مهار آتشسوزی مهیب یک کارگاه
تولید پوشاک در شهرک طالقانی خبر داد.
به گزارش قدس ،آتشپاد سوم محسن اسدی گفت:
شامگاه چهارشنبه گذشته در پی تماس شهروندان با

نفسگیر ،ضمن تخلیه ساکنان منازل مجاور و انجام
عملیات اطــفــای حــریــق از چندین جــهــت ،آتــش را
مهار و از سرایت به سایر واحدهای مسکونی اطراف
جلوگیری بهعمل آوردند.
مدیر منطقه  5عملیات آتشنشانی مشهد ادامــه
داد :نبود سیستمهای اعــام و اطفای حریق در این

هستند برای تصاحب خانههای سازمانی
چندمیلیاردی مقابل اجرای عدالت ایستاده و
هنوز بیتالمال را پس ندادهاند!
آذرماه پارسال بود که اطالعاتی حساس از آنچه
بیش از  10سال مخفی مانده بود به تحریریه

عقیل رحمانی درحالی که دادستان
مشهد اعالم کرد تمامی افراد در مقابل قانون
یکسان هستند و اخطار تخلیه خانههای
سازمانی بولوار فرامز عباسی صادر شده ،اما
مسئوالن دولتی که از رانت عظیمی برخوردار

خان ههایسازمانی

ویژهنامه 4060

روزنامه قدس ارسال شد .در بررسی ماجرا
مشخص شد حدود  40مدیر استانی که با عهد
خدمت به مردم و نظام اسالمی وارد گود شده
و پلههای ترقی را طی کردهاند ،سالهاست
در خانههای سازمانی واقع در بولوار فرامرز

 40مدیر استانی در اقدامی غیرقانونی خوشنشین آپارتمانهای دولتی شدهاند

از هـمـیــن رو ی ــک سـ ــال پیش
روزنامه قدس پــرده از این اقدام
غیرقانونی و به نوعی سودجویانه
برداشت و در گزارشی با عنوان
« 40مدیر استانی خانه سازمانی
را پس نمیدهند» تمامی زوایای
کار را برای مردم بازگو کرد تا شاید بیتالمال اسیر
شده از دست مدیران بیانصاف دولتی رها شود.
در ایــن گ ــزارش آمــده بــود :در ایــن مرحله به سراغ
مجتمع آپارتمانی میرویم که در بولوار فرامرز عباسی
قرار دارد .پرسوجوها حاکی از آن بود در  48دستگاه
آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آنها باالی
 100متر اســت ،مسئوالنی مانند فرماندار یکی از
شهرستانهای خراسان رضوی ،مدیران استانداری
و...ساکناند و درمیان آ نهــا هستند افــرادی که از
سال 84یعنی 15سال پیش ،خانه سازمانی را تحویل
گرفته و عالقهای به تحویل آن ندارند.
همچنینفرمانداریکیازشهرستانها 10سالاست
بیتالمال را تبدیل به مالالبیت کرده است و درحالی
که او در مشهد حضور ن ــدارد به دختر و پسرش
میگوید به خانه رفت و آمد داشته باشند و چراغها را
روشن و خاموش کنند!
در میان ساکنان آپارتمانها هستند مسئوالنی که
بین سه تا  10سال اضافه بر حق در محل سکونت
دارند .برخی هم دارای خانه شخصی هستند.
در ادامــه «ابــک» مدیرکل راه و شهرسازی وقت که
دوست نداشت در این زمینه شفافسازی صورت
بگیرد مدعی شــد :هر کس خــاف قانون در محل
حضور دارد باید واحدهای مسکونی را تخلیه کند.
ماجرا همچنان از سوی رسانهها رها نشد و پس از
مدتی مشخص شد یک مدیرکل سابق و بازداشت
شده هم یکی از خانههای سازمانی در بولوار سجاد
را در اختیار دارد و او هم دوست نداشت خانه دو

مکان و وجــود مــواد قابل اشتعال در محل ،منجر به
گسترش و توسعه این آتشسوزی شده بود و با توجه
به اینکه این مکان فاقد بیمهنامه آتشسوزی بوده
خسارتهای مالی زیادی به مالک این کارگاه تولیدی
تحمیل شد .خوشبختانه در این آتشسوزی به کسی
آسیبی نرسید.

سکونتمادامالعمر
در خانههای سازمانی!

نبش حــدود  5 00مــتــری را تخلیه کند .ماجرا را از
دادستان شهر مشهد پیگیری کردیم که با ورود این
مقام قضایی و صدور دستور تخلیه،نخستینخانه
سازمانی پس گرفته شد.
طی یک سال پیگیری و باوجود صدور دستور قضایی
و اخطار تخلیه خانهها به 40مدیر دولتی دیگر ،آنها
به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود و به
این بهانه که اگر قرار باشد خانههای سازمانی فروخته
شود آنها در اولویت خرید هستند ،شب و روز خود
را به صــورت غیرقانونی و غیرشرعی در آن خانهها
سپریمیکنند.

قالی و مبل شوئی

بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل دهند .نظام
اسالمی نباید اینگونه مسئوالنی داشته باشد.
شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی کرد ،گفت:
اصــا ًبــاورش سخت اســت ،قـرار مسئوالن خدمت
به مــردم است نه اینکه خودشان بهترین امکانات
را بردارند و پس هم ندهند! مگر فساد چه معنایی
میتواند داشته باشد ،شعار دولت جدید مبارزه با
همین نوع فسادهاست از دولت میخواهم خانههای
سازمانی را از این مدیران پس بگیرد .در ادامه راهی
دفتر دادستان شهر مشهد شدیم .ماجرای خانههای
سازمانی را از قاضی محمدحسین درودی پیگیری
کردیم که ایــن مقام قضای بیان کــرد :همانطور که
پیشتر گفته شده هیچ فرقی بین مسئوالن و مردم
برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود .در این زمینه
دستوراتی هم به اداره کل راه و شهرسازی دادهایم.
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◾مدیری که میخواهد خانه را به پسرش بدهد!
دایره پیگیریها را وسیعتر میکنیم و به سراغ مدیر
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان رفتیم .پیش
از آن هم پی بردیم در اقدامی عجیب یکی از مدیران
ساکن در خانه سازمانی که در حال انتقال به شهری
دیگر بود برای آنکه خانه را از دست ندهد اعالم کرده
است آپارتمان دولتی را در اختیار پسرش قرار دهند
که این موضوع روح و روان هر خوانندهای را تحت فشار
قرار میدهد و باورش سخت است.

◾

◾نامه غیرقانونی معاون وزیر

شکیبا فــر در پــاســخ بــه ایــن مــوضــوع کــه شنیده
میشود از سوی معاون وزیر نامهای در این زمینه به
استان ارسال شده است ،گفت :ارسال نامه درست
است اما مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان آن
نامه را غیرقانونی دانسته و دستور داده است روال
قانونی طی شود .بیتردید این افراد باید خانههای

ممـتاز ایران

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

/1400872ج

/1405577ج

/1404113ط

/1400947ط

 / 1405526ج
/1400869ج

/1407163ط

/1407915ط

/1405747ج

/1407530ط

/1400948ط

خریدضایعات
خاوری

/1402996ج

09157137499-36660883

خریدارضایعات

/1407077ط

/1401808ج

/1406717ج

/1406617ط

/1407429ج

/1407642ج

آهن آالت ساختمانی
به باالترین قیمت

09158012802

(نظام مهندسی خراسان رضوی)

با مدیر مسئولی
مجید آرین راد
مفقود گردیده است.

باالترین قیمت

ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

پروانه اشتغال
دفتر مهندسی شماره 866

متفرقه

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

/1408134ط

09304386194
09012543661

به تعدادی
پیک موتوری
نیازمندیم ساعتی
20هزارتومان+هرفیش
1000تومان+ناهار
ساعت کاری12الی-16
20الی ،24شیفت شب
هرفیش 2000تومان

09155167718

09354604745

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم

رستوران
یاسمین

تک شیفت هم پذیرفته
می شود

خرید و فروش
ضایعات

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

پیکموتوری

کارتمام سال دوخت
سیوشرت شلوار
تسویه نقدی

نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

/1405858ط

خدمات باکیفیت کادر مجرب

36024166-09154077916

37285662

نبش مطهری جنوبی13

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

09159829884
آژانسهای مسافرتی
کیش  -قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

/1403734ج

www.khadamatsaeed.ir

بلوارسجاد،فضای VIP

09155590633

09035480162

آترینا پرواز 37604809

/1405866ط

09153012080
09332929495

سالمندان مهروماه

نیروی کارجوان جهت کار

09391349562

درمحدوده خواجه ربیع

09155209379
09302686595

موتور سوار

آهن ،آلومینیوم،
مس ،برنج
کارتن ،الک و غیره

مفقود شده

/1404992ج

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

37127137

قنادی نون

با تضمین درامد روزانه
از  250تا 600هزارتومان
سریعا نیازمندیم

خرید ضایعات

/1404989ج

تخلیه چاه سعید

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی
دوره سیستمهای ایمنی حفاظتی
(دزدگیر ،دوربین ،مداربسته ،اعالم
حریق ،آیفون تصویری ،دربهای
برقی ) ،تعمیر لوازم خانگی،
دوره های برق صنعتی و ،PLC
برق ساختمان ،دوره تعمیرات
تخصصی کامپیوتر ،دوره های
 ،ICDLاتو کد ،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری +
نرم افزار ،مهارت های دیپلم
ویژه بازماندگان از تحصیل
آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

کارگر ساده

به تعداد زیادی

قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

جهت کار درتولیدی
سیوشرت شلوار
به نیروهای ذیل
نیازمنداست:
-1چرخکارراسته
دوز4نفر
 -2زیگزال دوز2نفر
-3بردست حرفه ای و
ساده 4نفر

پیک احمد آباد

/1407856ج-

پرستاری سفید باالن

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

خیاط و چرخکار

شغل مناسب
با کمترین هزینه

خدمات
پزشکی و درمانی
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاری مراقبت ونگهداری
در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی
تست زردی نوزادان (فتوتراپی)
بین عبدالمطلب 12و14
پالک 198جنب بانک انصار

معلم دوم ابتدایی تا کنکور
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات
مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش 09154188220

09035130141

/1407447ج

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

آموزشگاههای
تخصصی

جذب موتورسواربادرآمدروزانه
250الی 500هزارتومان
تمام وقت ونیمه وقت
باپورسانت پایین باسرویس دهی
باالدربهترین موقعیت شهر میدان
شهداداخل امام خمینی 5

/1403777ج

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

دامداری مقدم

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

خودوحرفه کاری تان

ارسال نمایید

دامداری میرزایی
38464887-09152001021

نیازمندیم.لطفا مشخصات
رابه شماره واتساپ

قصابی و دامداری
گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

پیک سراسری آشنا

جهت کاردرکشورعراق

09152042427

09302978698

09155167718

/1408145ر

قالی شوئی نیما

09388004139-09156004139

نماکار،پالسترکار،گچ سفید

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/1405973ط

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

تلقی و پارچه ای
تحویل  24ساعته

صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....
/9910521ج

خراسان

ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467
ســجاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطهــری 37285670
معلــم 38764467
وکیل آباد 38764467
عبــادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

09380904479
کاور مبل صدف

1820

باسابقه کاری /ساعت کار8:الی17
 11الی22-17الی24
تک شیفت هم پذیرفته می شود

خریدار لوازم منزل

پورسانت 15درصدتماس با

کاشی سرامیک

/1407358ط

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

 09157799971سعیدی

/1400972ط

قالی شویی

رضوی

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

درآمدروزانه  250الی 500

بنادیوارچین

مصطفی

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

پذیرش موتورسوارتمام وقت

/1407574ج

مدیریت روحبخش

مشهد کاور قدیم

وصل اگو

اجناس کرایه

به تعدادی استادکار

مشاغل گوناگون

/1407536ج

09153212034

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

کرایهچی

کارگرماهر

پیک سراسری
شهرگشت

-1کمک آشپز
-2تخته کار
-3کانتر(بسته بندی غذا)
-4سالن دارومیزبان
-5مدیرداخلی
-6ظرفشورآقا
-7کارگر ساده
(فرامرزعباسی)حقوق عالی

/1408098ج

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

مشهدالرضا

پرده و مبلمان

رستوران یاسمین

جهت تکمیل کادرپرسنلی خودبه
افرادزیرنیازمنداست

/1407760ج-

36047576
38453887
32243239
09157007410

لوله بازکنی

3

در شهر

/1404411ط

تهـــران

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

سازمانی را تخلیه کنند.
وی در واکــنــش بــه ایــن مــاجـرا کــه ایــن افــراد تالش
میکنند به هرصورتی شده خانهها به آنها فروخته
شود هم بیان کرد :در قانون آمده زمانی که با آستان
قــدس و اوقــاف توافق حاصل شــد ،آن موقع برای
واگــذاری اقــدام شــود .حتی در این زمینه در غرب
کشور هم نمونه مشابه وجــود داشــت که دیــوان
عدالت ،اداره راه و شهرسازی را در فروش و نگهداری
اینگونه زمینها تصمیم گیرنده دانست.
مدیرحقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی ادامه داد :درحال حاضر ما با آستان قدس در
این زمینه به هیچ توافقی نرسیدهایم ،پس بیتردید
وقتی توافقی در کار نباشد از فروش و واگذاری خبری
نخواهد بود .اگر هم تمامی مشکالت حل شود و
بخواهیم امالک را واگذار کنیم نباید فرم «ج» افراد
(فــرد مذکور از تسهیالت مسکن استفاده نکرده
باشد ،مالک نباشد و )...قرمز باشد .از طرفی هم
خانه باید در زمان مزایده خالی باشد .با این اوصاف
شاید سالها ماجرا زمان ببرد بر همین اساس باید
خانهها تخلیه شود .پس در همه حالتها باید این
افراد واحدهای مسکونی دولتی را تخلیه کنند.
وی گفت :متأسفانه در حال حاضر پنج یا  6واحد
در این میان وجود دارد که مسئولی در آن ساکن
نیست و هرچند روز یک بار به خانه سر میزند و
میرود .در گذشته مکاتبهای با دادستانی کردیم
و طی آن به این افــراد مهلت یک ماهه داده شد
تا خانهها را تخلیه کنند ،در آن زمان دوباره کرونا
اوج گرفت و این افــراد خانهها را تخلیه نکردند.
جمعبندی رسانهای ماجرا نشان میدهد چاره
کــار در دســت مسئوالن قضایی استان اســت و
فقط این مدیران با دستور قهری تخلیه از خانهها
بیرون خواهند رفت و خواسته افکار عمومی جز
این نیست.
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عباسی مشهد ساکن شده و پس از اتمام زمان
سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی برای
آنکه خانههایی که هرکدام امروز چند میلیارد
تومان ارزش دارد صاحب شوند ،آنها را تحویل
نمیدهند!

◾

◾مردم خواستار برخورد با این افراد
از همین رو بــرای چندمین بــار پیگیری ماجرا را در
دستور کار قرار دادیــم ،پیش از آن هم به میان مردم
شهر رفته و نظر آنها در این خصوص را جویا شدیم.
مردی میانسال که کارگری بازنشسته بود در واکنش
به ماجرا گفت :واقعا ًجای تأسف دارد که مسئوالن
دولتی اینگونه خانههای سازمانی را چسبیدهاند،
مــن بعد از  30ســال کــارگــری مستأجر هستم و به
عنوان عضوی از این جامعه از دادستان شهر مشهد
درخواست میکنم با این مسئوالن برخورد قاطع و
قانونی بکنند ،نهتنها آنها را از خانهها بیرون کنند
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