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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد
زمان بازگشایى پاکت ها 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
دفتر ثبت نام:

آگـهى  مـزایـده 
گلخانه شهید فکورى واقع در میدان 

آزادى روبروى ترمینال غرب تهران

نشانى: تهران میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگرى، سایت شرقى شهرك 
شهید چمران، مدیریت بازرگانى قرارگاه شهداى تهران.

براي انتقال به شهرك در اتحاديه ثبت نام كردند. 
در ابت��داي كار هيئت امنايي از اعض��ا انتخاب و 
نمايندگاني از اتحاديه و ساماندهي بر اي نظارت 
بر عملكرد اين هيئت معرفي ش��دند، اما از آنجا 
كه واگذاري زمين ها بدون برنامه ريزي آغاز شد، 
مش��كالتي را در طول اين س��ال ها براي اعضاي 

اتحاديه به  وجود آورد. 
وي افزود: متأس��فانه با مرور زم��ان نمايندگان 
اتحاديه و ساماندهي در هيئت امناي نخست به 
اصطالح حل و نظارت جايگزين رانت و فساد شد. 
بايد در شروع كار شهرك، شركت تعاوني تشكيل 
مي ش��د تا تمام دارايي ها ثبت ش��ود، اما با آغاز 
به كار هيئت امناي اول زمين هاي سوبس��يدي 
شهرداري كه با قيمت ناچيز به اعضا واگذار شده 
بود، در مدت كوتاهي قيمت شان ميلياردي و به 
اين ترتيب فعاليت هاي اين ش��هرك به انحراف 
كشيده شد، به طوري كه توليد و صنعت به رانت 

و داللي تبديل شد. 
عباس��ي تأكيد كرد: به تدريج ارزش زمين هاي 
اين شهرك باال رفت و اعضای هيئت امنای اول به 
جاي سر و سامان دادن به شهرك، خيابان كشي 
و ايج��اد امكانات رفاهي و از هم��ه مهم تر توليد، 
زمين هاي ش��هرك را مانند ام��وال خانوادگي و 

موروثي شان به نام خودشان سند زدند. 
وي گفت: عالوه براين قرار بود بعد از س��ه س��ال 
هيئت امناي جديدي جايگزين شود، اما مخالفت 
كردند و در نهايت با ش��كايت اعضا بركنار شدند، 
اما زمين ها و دارايي ها همچن��ان در تصرف آنها 
باقي ماند. در حال حاضر هيئت امناي س��وم كه 
مورد تأييد اتحاديه و اعضاي صنف است، انتخاب 
شده اند، اما 1/5 سال است كه نتوانسته اند اموال 
و دارايي ها را از هيئت امناي دوم باز پس بگيرند. 
از اين رو به منظور احقاق حق اعضا شكايت كرده 
و پرونده هايي در مراجع قضايي تش��كيل ش��ده 
تا به فس��اد صورت گرفته در صن��ف درود گران 

رسيدگي شود. 
عباسي تأكيد كرد: اتحاديه تمام و كمال از اعضاي 
صنف خود دفاع كرده و ت��ا باز پس گيري تمامي 
اموال با هيئت امناي جديد هم��كاري مي كند؛ 
چراكه اميد داريم صنف درودگران بتواند در سال 
جهش توليد با محاكمه افراد فاس��د و رانتخوار، 

توليد را به اين شهرك بازگرداند. 
رئيس اتحاديه درودگران اف��زود: اخيراً نيز حكم 
جديدي از دادس��تاني گرفته ايم كه براساس اين 
حكم تمام ام��وال و دارايي ها باي��د در قالب يك 
شركت تعاوني ساماندهي شود و اموال به صاحبان 

آنها برگردد.
علي رحماني رئي��س انجمن اس��المي اتحاديه 
درودگران نيز با دفاع از حقوق تضييع شده اعضا در 
سال هاي گذشته گفت: من به عنوان عضو انجمن 
اس��المي درودگران از حقوق اعضا با تمام وجود 
دفاع مي كنم و اميدوارم هيئت امناي سابق تمامي 
اموال را به هيئت امناي سوم شهرك تحويل دهند 
و مانند دوره اول با حكم بازداشت مجبور به گرفتن 

اموال و دارايي هاي شهرك نشويم. 
   تقاضاي تسريع در روند بررسي پرونده 

از قوه قضائيه
شعبان ابراهيمي، رئيس هيئت امناي شهرك هاي 
صنعتي خاوران فاز 1و ۲ در توضيح اين جريان به 
»جوان« گفت: اين واگذاري از ابتدا دچار شبهه و 
ايراد بوده به نحوي كه بايد شهرداري از ابتدا اين 
واگذاري را ترجيحاً در قالب يك شركت تعاوني 
س��امان مي داد و بعد از اتمام پروژه امور در قالب 
شركت نگهداري و تجهيز و توس��عه رتق و فتق 
مي ش��د، اما متأس��فانه اين اتفاق نيفتاد و پيوند 
نامباركي بين اعضاي هيئت امناي اول و نماينده 
ساماندهي )م.ش( و ناظر اتحاديه درودگران)م.ا(

شكل گرفته است. هريك از اين آقايان، يك دانگ 
از زمين 15هكتاري شمالي اين شهرك به متراژ 
۲۷ هزار متر را به نام خودشان سند زدند و الباقي 

زمين ها به يكي از محكومان خيانت در امانت به نام 
)ع.م( و بقيه اعضاي هيئت امناي متخلف تصرف 
شده و در حال انتقال و واگذاري غيرقانوني حتي 

به صورت زمين خام مي باشد. 
هر چند كه اين آقايان االن مالك نيستند، ولي بايد 
نهادهاي نظارتي با دقت نظر به شكايت اعضا به آن 
موضوع وارد شوند و چنانچه افرادي با سوء استفاده 
از جايگاه و موقعيت خاص خ��ود فرصت را براي 
دس��ت درازي به امكانات عمومي صنف فراهم و 
اموال نامشروع تحصيل و بعضاً خيانت در امانت 

كرده باشند، بدون مسامحه تعقيب كنند. 
وي افزود: در طول اين س��ال ها پرونده هايي در 
قيام دشت، منيريه و... تشكيل داديم و خواستار 
خلع يد اين زمين ها شديم، در نهايت هم نامه اي 
به رئيس قوه قضائيه ارسال كرديم و ايشان نيز به 
سازمان بازرسي كل كش��ور و دادگاه انفال شعبه 
۳۷دادگاه انقالب دس��تور پيگيري دادند. اگر در 
زمان تحويل زمين ها يك شركت تعاوني تشكيل 
مي شد، شاهد اين اتفاقات نبوديم. 1۰سال است 
كه دو نفر از هيئت امن��اي اول و دو نفر از هيئت 
امناي دوم به همراه دو ب��ازرس اين زمين ها را با 
قيمت هاي گ��زاف خريد و ف��روش و پولش را به 
حساب هاي بانكي خودش��ان واريز مي كنند و به 

هيچ مقامي پاسخگو نيستند. 
 شعبان ابراهيمي تصريح كرد: اين شهرك هيچ 
امكانات رفاهي ندارد، به طوري كه تنها مس��جد 
اين شهرك را نيز تخريب كرده اند و آهن هاي بنا 
را فروخته و در جيب خودش��ان گذاشته اند. اين 
افراد با همكاري برخي سازمان هاي ذي ربط حق 
اعضاي اتحاديه درودگران را چپاول كرده اند. وي 
تأكيد كرد: از قوه قضائيه درخواست داريم در سال 
جهش توليد به داد اعضا برس��د. در حال حاضر 
تعدادي فعال صنفي كه اجازه كار در سطح شهر 
را ندارند معطل خلع يد اين زمين ها در ش��هرك 
هستند و بالتكليف مانده اند؛ چراكه هيئت امناي 
س��وم، زمين يا س��وله اي در اختيار 
ندارند كه به واحد هاي صنفي جديد 

يا ثبت نامي تحويل دهند. 
 ابراهيم��ي اف��زود: دو قطعه زمين 
1۸ و 15 هكت��اري در اختي��ار اين 
زمين خواران است كه سند را به نام 
خودشان زده اند و از واگذاري آن به 
هيئت امناي سوم و همكاران صنفي 

خودداري مي كنند. 

رئيس هيئت امناي شهرك هاي صنعتي خاوران 
فاز1و۲تأكي��د كرد: ب��ا توجه به ف��وت دو نفر از 
اعضاي هيئت امناي اول كه س��هم سوله داران را 
واگذار نكرده بودند، متأسفانه سندهاي بعضي از 
سوله داران قديمي به صورت 4/۲ از شش دانگ 
سند داده مي شود. اين يكي از صدها مشكل اين 
شهرك اس��ت كه بايد با ثبت ش��ركت در آينده 
رفع ش��ود. وي تأكيد كرد: عالوه ب��ر موارد فوق، 
مش��كالت رفت و آمد به ش��هرك و نداشتن پل 
عبوري از خيابان هاي اصلي، نداش��تن درمانگاه، 
بانك و محل هاي ورزشي و فضاي سبز و... از ديگر 
مشكالت شهرك صنعتي خاوران است كه بايد در 

اسرع وقت به آن رسيدگي شود. 
   درآم�د ۱۸۰ ميليارد تومان�ي از معامله 

زمين ها 
رئيس هيئت امناي شهرك هاي صنعتي خاوران 
از تخلفات ديگ��ر آنها پرده برداش��ت و گفت: به 
صورت غيرقانوني زمين هايي ك��ه بايد نجارها و 
مبل سازان در آن مستقر ش��وند، به قيمت هاي 
باال به غيرصنفي ها و مغازه هاي غيرقانوني تجاري 
فروخته اند. براس��اس برآورد كارشناسان دادگاه 
قيام دشت، آنها حدود 1۷۰تا 1۸۰ميليارد تومان 
از معامله اي��ن زمين ها درآمد داش��ته اند و پس 
نداده اند. اين پول ها باي��د صرف آباداني و عمران 
ش��هرك مي ش��د كه متأس��فانه در حساب هاي 
بانكي آقايان اس��ت. از اين رو از رياست محترك 
قوه قضائيه خواهشمنديم نسبت به تعيين تكليف 
پرونده هاي فساد مالي ش��هرك صنعتي خاوران 
اقدام شود تا حق تضييع شده اعضاي درودگران 

بازپس گرفته شود. 
وي  افزود: كار به جايي رس��يده اس��ت كه بعد از 
گذشت اين همه س��ال هنوز در اين شهرك يك 
حساب متعلق به شهرك يا هيئت امنا وجود ندارد 
و همه زمين ها و سوله هاي احداثي فروخته شده يا 
در حال فروش شبهه آميز به صورت مبهم و فاقد 
حسابرسي معين به حس��اب شخصي افراد واريز 
مي شود كه از نظر هيئت امناي قانوني فعلي فاقد 

وجاهت قانوني و  اي بسا تخلفات استمراردارد. 
ابراهيمي تأكيد كرد: با توجه به اينكه در دوره اول 
و هيئت امناي اول تمام��ي مايملك اعم از اموال 
منقول و غيرمنقول و سندها به عنوان نمايندگان 
صنف و امناي شهرك از س��وي اينجانب تحويل 
هيئت امناي دوره دوم ش��ده، متأس��فانه ضمن 
اقرارنامه محضري آقايان )م.ص( و )م.ا(و دو تن از 
بازرسان كه در حال حاضر خود را مالك شهرك 
مي دانند و با توجه به اينكه از س��مت خود خلع 
شده اند، از تحويل ش��هرك به هيئت امناي سوم 

خودداري مي كنند. 
وي با تش��كر از مس��اعدت و هم��كاري انجمن 
اس��المي و هيئت مدي��ره وقت اتحادي��ه افزود: 
پرونده هاي ش��كايت از اين رانتخ��واران در حال 
حاضر در شعبه 1۰۲ قيام دشت در حال رسيدگي 
اس��ت. اعضاي اين صنف انتظار دارند با توجه به 
حساس��يت موضوع مالي و صنف��ي و بالتكليفي 
اعضاي غيرمستقر در شهرك و جلوگيري از حيف 
و ميل س��رمايه هاي اعضاي صن��ف درودگران، 
پرونده مذكور در اسرع وقت رسيدگي شود. ضمن 
اينكه در اين مدت رئيس محترم مجتمع قضايي 
قيام دش��ت همكاري بس��ياري با اعضا و هيئت 
امناي سوم داش��ته و در روند رس��يدگي پرونده 
كمك بس��ياري كرده اس��ت. ابراهيمي گفت: با 
توجه به مطال��ب فوق و روند بررس��ي پرونده در 
مراجع قضايي از قوه قضائيه مي خواهيم تا با ورود 
به موضوع و پذيرش اعمال م��اده 4۷۷ از طريق 
اختيارات رئيس قوه قضائيه به موضوع واگذاري و 
فروش ده ها هزار متر زمين در شهرك درودگران 
و نوآوران رسيدگي كند. زمين هايي كه ارزش روز 
آن از بدو تصدي اين شهرك كه مورد حسابرسي و 
استرداد قرار نگرفته، احتماالً بيش از ۳۰۰ ميليارد 

تومان بوده  است.

اعضای هیئت امنا هکتارها زمین مبل سازان را باال کشیدند!
 چند عضو هيئت امنای اول شهرک درودگران زمين هايی را که شهرداری با هدف انتقال صنايع مزاحم به خارج شهر در اختيار آنها گذاشته بود 

به نام خود کرده و از اين طريق ميلياردها تومان به جيب زده اند
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

143851304كويرتاير
11350889معدني و صنعتي گلگهر

5389454سرمايه گذاري نيرو
189901577 ايران دارو

24772011796معدني دماوند
786063743بورس كاالي ايران
444592117رينگ سازي مشهد

13630649پارس مينو
576922747نفت بهران 

1034594926تامين ماسه ريخته گري 
435812075بيسكويت گرجي 

13526644ملي صنايع مس ايران  
17538835پااليش نفت بندرعباس

374311782ايران ترانسفو
608532897پديده شيمي قرن

368031752كالسيمين 
17963855بانك ملت

18972903توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
370491764گروه صنعتي سپاهان 

13346634حفاري شمال
1015064833بورس اوراق بهادارتهران

11730558پااليش نفت اصفهان
12466593پااليش نفت تهران

9127434بانك سينا
304761449آسان پرداخت پرشين

12894614فوالدكاوه جنوب كيش
9087432فوالدمباركه اصفهان

13487642معدني وصنعتي گلگهر
969254610درخشان تهران 

8969427تأمين سرمايه اميد
188389بانك تجارت

298521421سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
322581536سيمرغ

10921520بيمه البرز
427501086صنايع آذرآب 

15759750سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
12208581بيمه پارسيان

392221812نفت پارس 
21610888بيمهآسيا

199595بانك پارسيان 
284371354صنعتي بهشهر

6725320سرمايه گذاري نيرو
7700315سرمايه گذاري مسكن 

247611179پااليش نفت تبريز
19465918سيمان فارس وخوزستان

11070527توسعه معادن وفلزات 
6490306ليزينگ رايان سايپا

17448830سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
9114434بانكپاسارگاد

368201753توليدي فوالدسپيدفرابكوير
13815657سرمايه گذاري صنعت نفت  

169371سايپا
263901251داروسازي كوثر

226901003نفتسپاهان
19929949كويرتاير

10555502تأمين سرمايه نوين
280291331فجرانرژي خليج فارس

10733511سرمايه گذاري خوارزمي
7510357بين المللي توسعه ساختمان

12204581ماشين سازي اراك 
8008381گلوكوزان 

179076بانك صادرات ايران
1314606260كارخانجات توليدي شهيدقندي

234261115گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
6001285صنايع ريخته گري ايران 

11957569سيمان سپاهان 
10350491مهركام پارس 

10170484سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
10440463ليزينگ صنعت ومعدن 

210961004داده گسترعصرنوين-هايوب
24180912 داروسازي زهراوي 

1902949061گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
1325533669پتروشيميپارس

257471226پتروشيمي شازند
352141408خدمات انفورماتيك 
387801615فوالداميركبيركاشان

327551559ايران ارقام 
253971209كارخانجات توليدي شيشه رازي 

299041424سراميك هاي صنعتي اردكان 
14714700صنايع پتروشيمي خليج فارس

151972ايران خودرو
852564059قندثابت خراسان 

11162531تأمين سرمايه بانك ملت
14700397مخابراتايران

19413624سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
218171038حمل ونقل توكا
475132262داروسازي سينا

8973427س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
12581599گروه دارويي بركت

292181391غلتك سازان سپاهان
8730391سايپاآذين 

19610933عمران وتوسعه فارس 
253791208گروه مپنا)سهاميعام(
582142772پتروشيمي خراسان

398081895سرمايه گذاري ساختمان ايران
10453497سرمايه گذاري سپه 

12416591سرمايه گذاريصدرتامين
998884756ملي سرب وروي ايران 

374921785شكرشاهرود
18824896سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

13400474سيمان مازندران 
631013004پتروشيمي پرديس

9000315بيمهدانا
13840502سرمايه گذاري بهمن 

14335612معدني وصنعتي چادرملو
1072345106پارس الكتريك 

405021928نيروكلر
20680984 ايران دارو

15467736سرمايه گذاري آتيه دماوند
19931374تايدواترخاورميانه 

11151252سيمان دورود
8271238سرمايه گذاري صنعت بيمه 

12471533ليزينگ ايرانيان
20647983آلومينيوم ايران 

305921456توسعه معادن روي ايران 
8471403فيبرايران 

515882456شيشه وگاز
944444086داروسازي فارابي 

244441159سايپاشيشه 
455078بانك اقتصادنوين 

1447966895پارس سرام 
242411153مبين انرژي خليج فارس

481582293مارگارين 
252081198توسعه معدني وصنعتي صبانور

30140870گروه صنعتي بارز
362831727پتروشيمي خارك 

11251535فنرسازي زر
19107908ايركاپارتصنعت

294221401كنترل خوردگي تكين كو
18650848فوالدآلياژيايران
11286537بانك خاورميانه

799923809بهنوش ايران 
223461064فوالدخوزستان

1419856761داروپخش )هلدينگ 
12135577سرمايه گذاري بوعلي 

470001080مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
424991383سيمان تهران 

14700551پست بانك ايران
13120448موتورسازان تراكتورسازي ايران 

333531588داده پردازي ايران 
7000260سرمايه گذارياعتبارايران

12087575سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
398381897معادن بافق 

485562312كشت وصنعت پياذر
8901423سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

19867946لبنيات كالبر
648003043معادن منگنزايران 

370961766توليدي كاشي تكسرام 
252951188فرآوري موادمعدني ايران 

16424782گسترش نفت وگازپارسيان
310001435صنعتي آما

19414924سيمان صوفيان 

اعضاي ش�هرک درودگران ب�ر اين باورن�د اين ش�هرک بيش از 
آنكه متعلق به درودگران تهران باش�د، در اختيار عده اي معدود 
بوده ک�ه دخل و تصرف در ده ه�ا هزار متر زمين و س�وله های اين 
ش�هرک را بدون هيچ حس�اب و کتابي انجام داده ان�د. به طوري 
ک�ه در حال حاض�ر تعدادي فع�ال صنف�ي در انتظار آزاد س�ازي 
چن�د هكتار از زمين هاي اين ش�هرک هس�تند که در س�ال هاي 
گذش�ته به صورت غيرقانوني سندش�ان به نام دو نف�ر از اعضاي 
هيئت امناي دور نخس�ت ش�هرک خ�ورده اس�ت. از اي�ن رو از 
قوه قضائي�ه مي خواهند تا به طور جدي در اين ح�وزه ورود کنند. 
در س��ال 1۳۷5 و 1۳۸۳ حدود ۳۳/۸هكتار زمين از س��وي ش��ركت 
ساماندهي مشاغل شهرداري تهران با واسطه از منابع طبيعي تأمين و به 
قيمت نازل و سوبسيدي متري هزار و 1۰۰ تومان به صنف درودگران و 
مبل سازان تخصيص يافت تا از آلودگي صوتي و محيطي به دور باشند. 
اما به گفت��ه هيئت امن��اي جديد اين ش��هرك صنفي ك��ه در جاده 
خاوران مستقر هستند، در يك فرآيند 1۰س��اله عده اي معدود بدون 
آنكه سمتي قانوني داشته و نس��بت به عملكرد و تراكنش هاي وسيع 
مالي شان پاسخگو باشند، بر سرنوشت بالغ بر ۶۰۰ عضو مربوط مسلط 
شده و ضمن بنگاهداري غيرقانوني، فروش و واگذاري آنها پاسخگوي 

اعمالشان نيستند. 
داستان از آنجايي آغاز شد كه زمين مذكور طي قراردادي كه يك طرف 
آن ساماندهي مشاغل ش��هرداري و يك سوي ديگر آن امناي اتحاديه 
درودگران بود، براي انتقال صنوف آالينده توافق شد و براي اين منظور 
قرارداد هاي��ي در تاري��خ 1۳۷5/4/1۸ و 1۳۸۳/۲/1۹ تنظيم و زمين 
مذكور به ترتيب به ارقام سوبس��يدي هر متر ه��زار و 1۰۰ و 5 هزار و 
5۰ تومان واگذار ش��د. هيئت امناي اول به جاي امانتداري و ساخت 
ساختمان و سوله و تحويل آن به نجاران و فعاالن صنفي، ۳4 هكتار از 
زمين هاي فاز۲ نوآوران و 15هكتار از زمين هاي شهرك خاوران را به 

نام خودشان سند زدند. 
هيئت امناي دوم به اتكاي اساسنامه جديد كه عمر فعاليت آنها را سه 
ساله اعالم و آنها را موظف به اعالم بيالن مالي كرده بود، انتخاب شدند 
و يكي از مهم ترين وظايفشان جلوگيري از بروز نابساماني هاي گذشته 
و تعيين  تكليف اماكن تجاري و كارگاهي و خلع يد مالكان غيرقانوني و 
رفع تصرف سوءاستفاده كنندگان بود. از آنجا كه برخي از اعضاي هيئت 
امناي اول حاضر به همكاري با هيئت امن��اي دوم نبودند و از تحويل 
زمين ها و دارايي ش��هرك خودداري مي كردند، هيئ��ت امناي دوم به 
ناچار با شكايت به مراجع قضايي توانستند بخشي از اين دارايي ها را باز 
پس بگيرند. اكنون بعد از گذشت 1۰سال، همچنان دو عضو هيئت امنا 
و دو بازرس امناي دوم از تحويل دارايي ها خودداري مي كنند و به رغم 
انتخاب هيئت امناي سوم در 1/5 سال گذشته، همچنان تكليف اموال 
نامشخص بوده و هيئت امناي دوم نيز اموال را به هيئت امناي جديد 
تحويل نداده اند و حاضر به حساب كش��ي و تحويل امكانات عمومي به 

منتخبان جديد نيستند. 
اكنون هيئت امناي قانوني فعلي با تعقيب قانوني موضوع مدعي اند كه 
در زمين اعضاي صنف درود گران افرادي كه خ��ود بايد امين اعضاي 
صنف درودگران باش��ند، دخل و تصرف غيرقانون��ي و كاماًل برخالف 
تعهدات امين اقدام كرده اند و اين تخلفات ب��ا اقرارنامه محضري اين 
متخلفان نوشته شده تمامي امكانات و امالك، اموال و زمين و نقدينگي 

متعلق به اعضا سايت مي باشد، منافات دارد. 
   رئيس اتحاديه درودگران: توليد و صنعت به س�مت داللي 

رفت 
رئيس اتحاديه درودگران كه در يك س��ال اخير پيگير رفع مشكالت 
زمين هاي تصرف شده مركز تجاري سايت خاوران و شهرك صنعتي 
است، معتقد است به دليل ضعف مديريتي در شهرداري و ساماندهي 
وقت، بسياري از اعضا بالتكليف مانده اند و به جاي اينكه توليد و صنعت 
در اين شهرك ها رونق بگيرد، داللي، واسطه گري و رانتخواري بر اين 
شهرك ها حاكم شده است. عليرضا عباس��ي در گفت و گو با »جوان« 
درخصوص ش��هرك صنعتي خاوران و تضييع حقوق اعضا گفت: سال 
1۳۷۲ با هماهنگي شهرداري، قرار شد زمين هايي در اختيار مشاغلي 
كه آلودگي صوتي و محيط زيس��تي داش��تند، قرار گي��رد. با تصميم 
ش��هرداري زمين هايي در منطقه خاوران زير نظر ساماندهي به صنف 
دروگران اختصاص يافت. در آن زمان حدود ۳۰۰نفر از اعضاي صنف 
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