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کارتخوانهای ناشناخته در سامانه امور مالیاتی غیرفعال میشوند
مالیاتی،اتصالدستگاههایکارتخوانودرگاههایاینترنتی
و امکان مشاهده و ویرایش اطالعات را از طریق درگاه ملی
خدمات الکترونیک فراهم کرده است.
وی افزود :بر این اساس ضرورت دارد مؤدیان مالیاتی هر
چه زودتر با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان
امور مالیاتی کشور به نشانی ()www.my.tax.gov.ir

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از غیرفعال شدن
تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت
الکترونیکی غیرمتناظر با پرونده مالیاتی خبر داد.
جعفر احسانی به صداوسیما گفت :سازمان امور مالیاتی
کشور با همکاری بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانههای
فروشگاهیوسامانهمؤدیانوتسهیلدرانجامفرایندهای

مانعتراشیهای فرد مذکور و با پیگیری قاطع
دادستان مشهد تخلیه شد.
باز هم برای آنکه مخاطبان گرامی در جریان یک
سال تالش روزنامه قدس قرار بگیرند و بدانند
چه مراحلی پشت سر گذاشته شد تا امروز و در

عقیل رحمانی پس از یک سال پیگیری
مطالبه عمومی در زمینه تصرف غیرقانونی
خانههای سازمانی توسط چندین مدیر ارشد
حال و سابق دستگا ههای دولتی ،سرانجام
روز گذشته نخستین خانه سازمانی با وجود

پیگیری

بخش پایانههای فــروش ،اطالعات مربوط را مشاهده
کرده و نسبت به الصاق دستگاههای کارتخوان بانکی و یا
درگاههای پرداخت الکترونیکی خود به پروندههای موجود
یا ایجاد پرونده جدید و یا درخــواســت غیرفعالسازی
دستگاههای مطروحه اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت :با توجه به

خانه آخر ،کار به تخلیه خانه مدیرانی برسد
که هرکدام این افراد سالهاست شب و روز را
به صورت غیرقانونی در آن واحدها سپری
میکنند ،به صورت اجمالی گذشته را باید
مروری کوتاه کرد .نخستین گزارش روزنامه

پایان خوشنشینی مدیران دولتی آغاز شد

در آن زمــان فقط توانستیم به
اطــاعــات خــامــی دس ــت پیدا
کنیم کــه نــشــان مـ ـیداد بیش
از 25مــدیــر استانی کــه ادعــای
خــدمــت بــه م ــردم را داشــتــه و
بــرخــی ه ــم هــمــچــنــان دارنـ ــد،
باتوجه به قدرت ،نفوذ و رانتی که داشتند ،سالها
پیش خانههای سازمانی در بولوار فرامرز عباسی
مشهد را بــه بهانه چند ســال سکونتی کــه حق
هر کارمند اســت تصاحب و پس از اتمام زمان
سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی نقشه
مالک شدن واحدها را اجرا کردند .خانههایی که
ارزش مادی آن اکنون میلیاردها تومان است.
پرسوجوها حاکی از آن بود در مجتمع  48واحدی
کــه در محل وج ــود دارد و مــتــراژ هــرکــدام آنهــا
بــاالی 100متر اســت ،مسئوالنی مانند فرماندار
یکی از شهرستانهای خراسان رضــوی ،مدیران
استانداری ،افرادی از دادگستری ،راهوشهرسازی
استان و...ساکن هستند .همچنین در میان آنها
هستند مدیرانی که از ســال 1384یعنی 15سال
پیش خانهها را تحویل گرفته ولــی پس از پایان
مدت سکونت قانونی ،هرگز فکر تخلیه خانهها به
سرشان نزده است.
از سوی دیگر «ابک» مدیرکل راهوشهر سازی وقت
در پاسخ پیگیریهای خبرنگار قدس مدعی شد
که هرکس خالف قانون در واحدها حضور دارد
باید برود ،اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت تا
اینکه این مدیر هم مانند دیگران برکنار شد و از
استان رفت.
بررسیهای تکمیلی خبرنگار ما در این یک سال
و انتشار سلسله گــزارشهــا ،حاکی از آن بود که
باوجود دستور قضایی برای تخلیه واحدهایی که
در تصرف مدیران دولتی بود ،آنها به هیچ عنوان

تخلیهنخستینخانهسازمانی

گزيده

در نخستین اقدام خانه سازمانی یکی از مدیران ارشــد که تا چند روز پیش
فرماندار یکی از شهرستانهای خراسان رضوی بود ،پس گرفته شد و اندک
لوازم داخل خانه سازمانی باوجود مانعتراشــیهای آقای(الف.خ) از واحد
مذکور خارج و به انبار امین منتقل شد.

گوششان به قانون بدهکار نبود.
اینبار موضوع را از دادستان مشهد پیگیری کردیم
که قاضی محمدحسین درودی عنوان کرد :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.

◾

◾آخرین اخطار و انتشار فهرست مدیران
دادســتــان مشهد بــا مسئوالن راهوشــهــرســازی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان

خراسان رضوی برای اجرای عدالت اتمام حجت
کــرده بود و دستورات قاطعی را بــرای پس گرفتن
خانهها صادر کرد .پیگیریهای بیشتر نشان داد
آخرین اخطار هم از سوی دادستانی به ساکنان
منازل سازمانی مذکور داده شده است .همچنین
اطــاعــات واصله نشان م ـیداد بــرای آخرین بار
مهلت ۱۵روزه به این مدیران داده شده تا خودشان
خانهها را پــس دهند و در صــورتــی کــه بــه قانون
تمکین نکنند ،دادستانی با توسل به قوه قهریه

قالی و مبل شوئی
رف

وگر

نمونه

تح
ت پو
بیمه ا شش
ی
ران

اینکه یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور
افــزایــش شفا فسازی فضای اقتصادی و جلوگیری
از سوءاستفاده از بسترهای پــرداخــت الکترونیک
است تقاضا میکنیم از ارائه دستگاه کارتخوان به غیر
به هر نحو و یا استفاده از دستگاه مربوط به دیگران
خودداری شود.

◾خانه آقای(الف.خ) تخلیه شد
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت
15روزه تخلیه حــدود  27واحــد مسکونی تصرف
شده ،دادستانی طی دستوری به مأموران انتظامی
از آنها خواست در زمان اعالمی اقدامهای قاطع
و قانونی برای رفع تصرف از خانهها صورت پذیرد و
هیچ بهانهای برای سکونت غیرقانونی در خانهها
پذیرفته نشود.
از همین رو روز گذشته سرهنگ علینیا؛ فرمانده
یــگــان حــفــاظــت ســازمــان مــلــی زمــیــن و مسکن

ممـتاز ایران

قالی شویی

بدون چین و چروک

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

خراسان

/1407163ط
/1405577ج

/1400948ط

/1406717ج

/1407077ط

/1401808ج

/1404252پ

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

فروشنده و
صندوقدار
کیک شیرینی قدیری

/1404113ط

/1409405ج

جهت تکمیل نیروهای
فروشگاهی به تعدادی

فروشنده ماهر و نیمه
ماهر تمام وقت و پاره وقت
نیازمندیم .حقوق و مزایا عالی

/1400947ط

/1400872ج

/1405747ج

33872450
09153141343
09366662046

هاشمیه 38815136
37660998
سجاد
احمدآباد 38459407
36032154
معلم
امام رضا 38552579
وکیل آباد 35015132
کوهسنگی 38452905
قاسم آباد 36652284
پیروزی 38815136

تمام مناطق09151008325

/1402996ج

مدیریت روحبخش

قالیشویی امیرکبیر

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

دامداری مقدم

09155135239
32115344

/1409790ط

09153212034

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

%50تخفیف

وصل اگو

ترمیم کف سرویس بامصالح

36047576
38453887
32243239
09157007410

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

%100تضمینی

/1407915ط

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

مشهدالرضا

تشخیص با دستگاه

09159829884
ضایعات فلزی
برادران آهنگر

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم
/1405973ط

غزال

ته���ران

بوبدون خرابی

قصابی و دامداری

09035480162

باالترین قیمت

09304386194
09012543661

/1408134ط

قالیشویی

رفع نم و

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

09157137499-36660883

ضایعات
حاضری

خرید انواع ضایعات آهن،
آلومینیوم مس ،برنج ،در و
پنجره و خرده ریز انباری
ضایعات عمده هتل ها
کارخانجات ،ادارات
بازدید و حمل بار رایگان

09155044719

/1408831ط

قالیشویی

منصف

37127137

تضمین پایین ترین نرخ تور

خرید ضایعات

09354604745

ضایعات فالح

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

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

نعیمی

آژانسهای مسافرتی

آترینا پرواز 37604809

خریدضایعات
خاوری

خرید و فروش
ضایعات
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

کیش  -قشم

پرستاری سفید باالن

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

/1409660ج

بلوارسجاد،فضای VIP

لوله بازکنی
لوله بازکنی

09378281474

/1405866ط

www.khadamatsaeed.ir

خدمات
پزشکی و درمانی
خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

/1403777ج

09153012080
09332929495

3

در شهر

مشاغل گوناگون

نیروی کارجوان جهت کار
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

سالمندان مهروماه

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

آغ ــاز ای ــن اقـ ــدام از ای ــن رو ارزشــمــنــد اس ــت که
متأسفانه مدیران خوشنشین باتوجه به قدرت و
نفوذی که داشتند تا امروز بیتالمال را به خدمت
خود درآورده بودند و دادستان مرکز استان تمام قد
در مقابل اجرای حق ایستاد و مدیران متخلف هر
راهی را جز مسیر حق رفتند به نتیجه نرسیدند.
امــا باتوجه به اینکه به احتمال زیــاد خانههای
سازمانی مذکور تا آخر هفته جاری تخلیه خواهند
شد ،این موضوع که براساس قانون این افراد باید
ماهیانه اجــارهای هم به دولــت بــرای سکونت در
خانهها پرداخت میکردند و این فرضیه متصور
است متأسفانه در این سالیان پرداختی وجود
نداشته و بیتالمال تضییع شده است ،میطلبد
این نکته هم مورد توجه قرار گیرد.

/1406106ج

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

 / 1405526ج

09380904479

تخلیه چاه سعید

◾

◾قدردانی از اقدام قاطع دادستان شهر

/1405858ط

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

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

قنادی نون

 09157799971سعیدی

قالی شوئی نیما

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

پرده و مبلمان

کارگرماهر

مشهد کاور قدیم

خرید و فروش
کارکرده

خــراســان رض ـ ــوی ،نــمــایــنــده حــقــوقــی اداره کل
راهوشهرسازی استان ،جانشین کالنتری آبکوه و
دیگر مسئوالن متولی برای آغاز عملیات تخلیه
خانههای سازمانی در محل حضور پیدا کردند.
در نخستین اقدام خانه سازمانی یکی از مدیران
ارشـــد کــه تــا چــنــد روز پــیــش فــرمــانــدار یــکــی از
شهرستانهای خراسان رضــوی بــود ،پس گرفته
شد و انــدک لــوازم داخــل خانه سازمانی باوجود
مانعتراشیهای آقای(الف.خ) از واحد مذکور خارج
و به انبار امین منتقل شد.
در ادامه مأموران اعزامی به دیگر واحدها که هنوز
افرادی در آنجا سکونت داشتند و به اخطار قضایی
صــادره توجهی نداشتند مراجعه و ضمن ابالغ
دستور دادستانی ،یک روز دیگر به آنها مهلت
داده شد نسبت به تخلیه واحدها اقــدام کنند
در غیرآن ،پس از اتمام این مهلت تخلیه قهری
خانهها صورت میپذیرد.

/1404688ج

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464656

رضایینژاد رئیس
اداره حفاظت محیط
زیست بجستان به
صداوسیما گفت:
چهار شکارچی که
به صورت غیرمجاز
قصد شکار کبک و
تیهو را در منطقه
حفاظت شده هاللی
داشتند با اقدام به
موقع مأموران
یگان حفاظت
محیط زیست
شهرستان پیش از
هر اقدامی دستگیر
شدند و از آنها
چهار قبضه سالح
بادی کشف شد.

/1400972ط

 %100اسالمی
سرویس رایگان

قالی شویی

رضوی

دستگیری چهار
شکارچی کبک

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

ی
38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
09155092518
تعطیل
ایام
35130473-32762877
36612586-38822500
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

قدس که ورود به این ماجرای مخفی و پیچیده
محسوب میشد آذرماه پارسال به چاپ رسید.
اصل موضوع هم تضییع علنی حقوق بیتالمال
بود که بیش از  10سال با پنهان کاری برخی
مسئوالن و متولیان امر مخفی مانده بود.

اجرای عدالت را نهایی خواهد کرد و خانهها را پس
خواهد گرفت.
پیگیریهای ما همچنان ادامــه داشــت تا اینکه
فهرست مدیرانی کــه خانههای سازمانی را در
اختیار گرفته بودند را بدست آوردیــم و اسامی
مخفف آنها را با مدت زمانی که در خانهها حضور
داشتند منتشر کردیم .درمیان این افــراد بودند
مسئوالنی که خانهها را تخلیه کرده ولی کلید واحد
را تحویل نمیدادند.
بازهم پیگیری این مطالبه عمومی در دستور کار
روزنامه قدس قرار داشت تا اینکه مطلع شدیم
برخی مدیران و ساکنان خانههای سازمانی به هر
دری میزنند تا همانند سالهای گذشته خانهها
را پس ندهند.
برخی در کمال تعجب ادعاهای عجیب و غریبی
مطرح میکردند که به نوعی بــوی سهمخواهی
از سفره انقالب مـیداد! در همین میان تعدادی
از آنها راهی دفتر دادستان شدند اما براساس
اطالعات بدست آمده قاضی درودی به هیچ عنوان
از اجــرای عدالت دســت برنداشت و قاطعانه از
آنها خواست فقط باید قانون اجرا شود و خانهها
را تخلیه کنند.
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