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معموال پدیده چند شغلگی به دو صورت 
وجود دارد. افرادی که در مشاغل و مناصب 
دولتی فعالیت دارند و گروهی که در سطوح 

میانی و بازار کار هستند.
اما از همه مهم تر نامش�خص بودن آمار 
افرادی است که در بیش از یک شغل فعالیت 

دارند.
یعن�ی مرکز آم�ار ایران آنچن�ان که در 
گزارش های فصلی خ�ود آمارهایی از تعداد 
بی�کاران و تغیی�رات آنه�ا ارائ�ه می دهد، 
درخصوص افراد چند شغله آمار دقیقی وجود 
ندارد و این موضوع رسیدگی به این معضل را 
با پیچیدگی های بسیاری روبه رو کرده است.

هر چند در س�ال 1383 مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی تحلیلی یکی از دالیل بیکاری 
را گسترش پدیده چند شغله بودن برخی مدیران 

و شاغالن این پدیده اعالم کرده بود.
در حال حاضر براس��اس آمارهای غیررسمی 
بیش از 7میلیون فارغ التحصیل و جوان بدون کار 
و ش��غل رسمی در کشور وجود دارد در حالی که 
باز هم آمارهای غیررسمی می گویند بیش از سه 
میلیون نفر بیش از یک شغل دارند که در این بین 
هم برخی به واس��طه عضویت در هیئت مدیره ها 
حتی تا 20فرصت شغل و دریافت حقوق هم برای 

خود فراهم کرده اند.
در چنین ش��رایطی ش��اید به کار بردن لفظ 
مافیای شغل چندان هم بیراه نباشد. با یک حساب 
سرانگشتی به راحتی می توان به این نتیجه رسید 
که حضور این مافیا در بازار مشاغل خصوصا مشاغل 
دولتی و پس��ت های مدیریتی نه تنها فرصت های 
برابر شغلی را از طیف متقاضی کار می رباید بلکه در 
نهایت به نوعی فساد اقتصادی و رواج رانت خواری 
هم منتهی می ش��ود. این وضعیت چندین سال 
اس��ت که به همین شکل تداوم یافته و فراگیری 

قابل توجهی ایجاد کرده است.
بدیهی است رواج پدیده چند شغلگی بدون 

 * رواج پدیده چند شغلگی 
بدون اعمال ابزارهای 

بازدارنده کارآمد ضربه های 
جبران ناپذیری به اقتصاد، 

بازارکار و از همه مهمتر انگیزه 
میلیون ها جوان جویای کار 

وارد خواهد کرد.

آسیب شناسی معضل فعالیت چند شغله ها در سایه ناکارآمدی برخی قوانین 

چند شغله های پرکار
 و جوانان بیکار!

گروه گزارش

* دکتر ابوالقاسمی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ممکن است کسانی با زد و بندهایی که دارند 
بعضی پست های حساس را در دست بگیرند و از طرف دیگر یک پست دیگر را که با منافع پست اولشان گره خورده 
را هم می گیرند که این قبیل اقدامات و رفتارها صدمات غیرقابل جبرانی به کشور و خصوصا اقتصاد وارد می کند.

* دکتر خسرو نامجونیک، پزشک متخصص: »آنچه که ما امروز از آن
 به عنوان آفت و معضل دوشغله و چند شغله بودن یاد می کنیم، 

سمت هایی است که با سفارش و واسطه به عهده کسی گذاشته می شود.«

اعم��ال ابزاره��ای بازدارن��ده کارآم��د ضربه های 
جبران ناپذیری به اقتصاد، بازارکار و از همه مهم تر 
انگیزه میلیون ها جوان جویای کار وارد خواهد کرد.

شیفتگان منفعت یا تشنگان خدمت!
هر چند پدی��ده یا بهتر بگوییم معضل چند 

شغله بودن خصوصا در کشورهای روبه توسعه ای 
همچ��ون ایران به این جهت که فرصت های برابر 
شغلی برای همه را صلب می کند، پدیده ای مخرب 
تعریف می ش��ود اما برخی از صاحب نظران هم در 
این بین معتقدند که پدیده چند شغله بودن ذاتا 
دارای عیب نیست بلکه کاستی ها و خألهای قانونی 
و نظارتی که در این بین وجود دارد مشکل س��از 

شده است.
دکتر حس��ن ابوالقاسمی پزشک متخصص و 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  چنین 
نظ��ری دارد، و در گفت وگو با س��رویس گزارش 
روزنامه کیهان می گوید: »ممکن است کسی بیاید 
و منصب دولتی را اشغال کند، منصبی که برای آن 
حقوق می گیرد اما ممکن است به اندازه خود آن 
شغل و حقوق دریافتی برای آن وقت نگذارد. اصال 
جدای از بحثی که به تازگی مطرح شده براساس 
قانون اساسی کسی نمی تواند و نباید در آن واحد 
دو شغل داشته باشد. اما در سالهای اخیر برای فرار 
از این موضوع عده ای می آیند و یک شغل دولتی 
در جایی را اش��غال می کنند و از طرفی در جای 
دیگری عضو هیئت مدیره سازمان یا شرکت های 
مختلف می ش��وند و از حقوق و مزایای هر دو جا 
بهره مند می شوند.  خب اینها مواردی است که به 

وفور اتفاق می افتد.

 اصال برای کش��ور ما که رو به توس��عه است 
و ب��ا خیل عظیم جوانان و بحران بی کاری روبه رو 
است اتفاق خوبی نیست. مصوبه ای هم که مجلس 
در این باره داد باید هر چه زودتر بازبینی ش��ود و 
ایرادات آن برطرف شود و از سوی شورای نگهبان 

به مجلس فرستاده شود.«
اما آنچه بیش��تر از همه این بحث ها موضوع 
چند ش��غله بودن را با چالش های زیادی رو به رو 

کرده است بحث منفعت طلبی است.
دکتر ابوالقاسمی در این باره می گوید: »ممکن 
اس��ت کس��انی با زدوبندهایی ک��ه دارند بعضی 
پس��ت های حساس را در دست بگیرند و از طرف 
دیگر یک پست دیگر را که با منافع پست اولشان 
گ��ره خورده را هم می گیرند. مثال کس��ی در یک 

سازمان دولتی مسئولیتی دارد و از طرف دیگر در 
جایی که وظیفه نظارت بر همان سازمان را دارند 
هم یک پس��ت دیگر می گیرد. خب طبیعی است 
که در این ش��رایط از امکانات و اختیاراتی که در 
آن نهاد نظارتی دارد به نفع س��ازمان اولی که در 
آن سمت دارد استفاده می کند که خب این قبیل 
اقدام��ات و رفتارها صدم��ات غیرقابل جبرانی به 

کشور و خصوصا اقتصاد وارد می کند.«
دستگاه های نظارتی چکار کرده اند؟

بح��ث نظارت بر س��رانجام این ط��رح نیز از 
منظرهای گوناگونی قابل بررس��ی است. اینکه به 
راس��تی ابزارهای نظارتی و بازرس��ی تا چه اندازه 

مطلوب عمل کرده اند؟
دکتر ابوالقاس��می در این خصوص می گوید: 
»اگر اقدامی هم از س��وی س��ازمان های بازرسی 
صورت بگیرد عموما متوجه افراد رده پایین است 
و نه افراد رده باال که بعضا همزمان چندین شغل 
دولتی هم دارند. به نظر من در وهله اول باید قبح 
این موضوع مطرح شود و تمام مصادیق بدون هیچ 
گونه جانب داری معرفی شوند و در نهایت به طور 
جدی با این معضل مبارزه شود. چرا که به راستی 
اشغال همزمان شغل ها در منصب های دولتی کار 

پسندیده ای نیست.«
بحث اشغال منصب های دولتی توسط افراد 
غیرمتخصص و غیرمتبحر نیز بحران دیگری است 
که در امتداد معضل چند ش��غل بودن می توان از 

آن نام برد.
بحرانی که می تواند از عدم مهارت و تخصص 
و تجربه کافی در منصب های مختلف یک فاجعه 

خلق کند.

علیرضا رخساری، کارشناس مدیریت فرهنگی 
در این باره ضمن تاکید بر این موضوع به گزارشگر 
روزنام��ه کیهان می گوید: »اص��وال اگر فردی در 
منصبی قرار بگیرد که در آن تخصص و تجربه کافی 
نداشته باشد، مرتکب تخلفی آشکار شده است.«

وی در ادامه می گوید: »باید افرادی به مدیریت 
نهادهای مختلف منصوب شوند که در آن زمینه 
تجربه موفقی داشته باشند مطابق همان طرحی 
که قبال س��ازمان مدیریت تعری��ف کرده بود که 

مثال کارشناس فالن  سمت در فالن سازمان باید 
چه مدرک و چه سوابقی داشته باشد تا در پست 
مربوطه احراز ش��ود. تمامی اینها نکاتی است که 
بای��د مورد توجه قرار بگی��رد و به نظر من حتی 
تصویب طرح هایی از این دست که در حال حاضر 
در مجل��س وجود دارد ب��دون توجه به این نکات 

چندان راهبردی نخواهد بود.«
استعدادها باید دیده شوند

اگرچه موضوع چند شغله بودن سر و صداهای 
زی��ادی تاکن��ون به پا ک��رده اس��ت و موافقان و 
مخالفان زیادی نیز دارد. اما مخالفان این طرح از 
جمله دکتر خسرو نامجو نیک، پزشک متخصص 
و س��رتیپ بازنشسته ارتش جمهوری اسالمی که 
در دوران دفاع مقدس از همرزمان همراه ش��هید 
صیاد ش��یرازی بوده است بر این باورند که برخی 
افراد دارای اس��تعدادها و ویژگی های منحصر به 
فردی هستند که اگر از آنها در پست های مختلف 
مدیریتی اس��تفاده نش��ود خود جامع��ه متضرر 

می شود.
او در گفت وگ��و با س��رویس گزارش روزنامه 
کیه��ان می گوید: »به نظر من این بحث بیش��تر 

از آنکه واقعیت نگری باش��د، هیاهو و سر و صدای 
رسانه ای است.«

وی در ادامه تصریح می کند: »حقیقت امر این 
اس��ت که ما افراد خبره، صاحب نظر و با استعداد 
زی��ادی داریم ک��ه باید از آنها در چند پس��ت و 
سمت استفاده شود. هر فردی فقط در یک دوران 
طالیی می تواند بازده کافی داشته باشد و جامعه 
باید در این دوران از آنها اس��تفاده کند. خب اگر 
این انتخاب واقعاً  با اندیش��ه و براس��اس سوابق و 

تجربیات فرد باش��د و نه فامیل بازی و پارتی بازی 
و روابط خانوادگی بدیهی اس��ت که می تواند آثار 
خوبی در جامعه داشته باشد. اما آنچه که ما امروز 
از آن به عنوان آفت و معضل دو شغله و چند شغله 
بودن یاد می کنیم، سمت هایی است که با سفارش 

و واسطه به عهده کسی گذاشته می شود.«
دکتر نامجو نی��ک در خصوص مصوبه اخیر 
مجل��س نیز می  گوی��د: »بس��یاری از این قوانین 
که تصویب می ش��ود فقط در ح��د زمان و مکان 
به قوانین توجه می کنند و بعد از گذش��ت مدت 
زمانی خود این قوانین دست و پاگیر می شود. مثال 
ما اس��اتید زیادی داریم که در حوزه های مختلف 
تدری��س می کنند اما اس��اتیدی که واقعاً صاحب 
سبک و خبره باشند، آن قدر زیاد نیستند یا مثال 
م��ا فرمانده نظامی زیاد داریم اما واقعاً چند نفر از 
این فرماندهان با صالحیت های الزم هستند؟ پس 
باید از آن تعداد محدود افراد با استعداد و خبره و 
صاحب نظر در عرصه های گوناگون استفاده شود 
و اگر هم قانونی قرار اس��ت تصویب ش��ود باید با 

بینش و بصیرت باشد.«
وی تصریح می کند: »حتی بعضی موسسات 

آموزش��ی با فش��ار بر نماین��دگان مجلس از آنها 
می خواهند به فارغ التحصیالن این مراکز شغل های 
متعددی بدهند. در شرایط فعلی هم دولت تحت 
فشار است و هم نمایندگان. از یک طرف جوانان 
زیادی هستند که نیاز به کار دارند و از طرف دیگر 
افراد دارای تجربه زیاد نیس��تند که بتوان از آنها 
در پست ها و سمت های مختلف استفاده کرد. به 
عبارت دیگر اگر قرار باش��د فقط به موجب قانون 
به افرادی که صالحیت و تجربه و توانایی الزم را 
دارند، اجازه فعالیت در یک شغل داده شود عالوه 
بر اینکه جامعه ضرر می کند با بحران دیگری به 
نام فرار مغزها هم مواجه می شویم. زمانی که فردی 
احساس کند به اندازه ظرفیت و توانایی که دارد از 
او استفاده نمی شود با نوعی سرخوردگی اجتماعی 

مواجه می شود.«

تعیین صالحیت ها با کیست؟
اما یکی از موضوعات قابل طرح این است که 
اصوال تعیین صالحیت پست های مدیریتی برعهده 

چه فرد یا نهاد و سازمانی است؟
حمزه صادقی نژاد استاد دانشگاه و کارشناس 
عل��وم اجتماعی در این خص��وص که تعیین این 
صالحیت ها برعهده کیس��ت، به سرویس گزارش 
روزنام��ه کیهان می گوید: »این را که چه کس��ی 
تشخیص می دهد چه افرادی صالحیت و توانایی 
الزم برای حضور همزمان در چند ش��غل را دارند 
برعه��ده صاحبان فنون و مس��ئوالن اس��ت که 
تعیین کنند چه کسی با چه صالحیتی باید کجا 

قرار بگیرد.«
وی می گوید: »به نظر من اگر هم قرار باش��د 
قانون��ی به تصویب برس��د باید به گونه ای باش��د 
که بش��ود از نهایت توان مدیران در رده های باال 
اس��تفاده کرد و اگر صحبت از اشتغال زایی برای 
جوانان هم باش��د بهتر است در رده های پایین از 

آنها استفاده شود.«
صادقی نژاد اظهار می دارد: »امید اس��ت با 
تصوی��ب این طرح در مجل��س و البته نظارت 
بر اجرای آن خصوصاً در نهادها و س��ازمان های 
دولت��ی ت��ا ان��دازه ای این پدیده ک��ه همچون 
ویروسی مهلک در فضای کنونی کشور منتشر 
شده است، کنترل ش��ود و بار دیگر روزنه های 
امید برای ایج��اد جامعه ای با فرصت های برابر 

شغلی زنده شود.«

)بخش پایانی(

کد درخواست: 1791684

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

خانم افسانه مرشدی به شماره ملی 4579264398 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده مرشدی به شماره ملی 4579296133 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رضوی به ش��ماره ملی 0013622171 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا 

رضوی به شماره ملی 0013622171 به سمت مدیرعامل.
2- قراردادها، چک و س��فته و برات و اس��ناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت یا دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1391/8/24 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش صنعت دانیال سهامی خاص
 به شماره ثبت 417407 و شناسه ملی 10320689573

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
مورخ  فوق الع��اده  به ط��ور 
1391/7/23تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
محمودی  محسن  آقای   - 1
باال کفش��ه به ش��ماره ملی 
ب��ه عنوان   0078716969
خانم صغری  اصلی،  بازرس 
مهین ترابی به ش��ماره ملی 
عنوان  ب��ه   0030689661
بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند.

2 -اعض��اء هیئ��ت مدیره تا 
تاری��خ 1393/7/23 به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
مهدی محمودی به ش��ماره 
ملی 0072723025 و خانم 
مریم خوش آمد به ش��ماره 
و   0532301803 مل��ی 
آقای هوشنگ محمودی به 
شماره ملی 2591601038 

تا تاریخ 1393/7/23.
 1391/9/21 تاری��خ  در 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
موسس��ات غیرتجاری ثبت 
و مورد تائی��د و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات 
شرکت آینده 
طالئی پارسیان 
سهامی خاص

 به شماره
 ثبت 341150
 و شناسه ملی 
10103878152

کد درخواست: 1789832

اداره ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران
م الف 99138
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ÈU?M?¤?� d?� v?¤?�� Áb�«e� o�dÓ “« œu©u� XOF{Ë U� Ë dÛR� ¡UN© lOL© Ë v�UJ� XOF�u� t� t©u�

Á—«œ« ̈ È—«œdN�® vÄUL��« l�«u� tOK� l´— q¤I� Ë ÈœU§ œ«œ—«d� ¡—uB� ÈœUNMAOÄ XLO� s�d�ôU�

Èb?I?� ¡—uÊ t� ¨—«b�d� ÁbN§ t� ÷—«u§ Ë ¡UOÄU� tKL© “« t¤�d�� ÈU� tM�e� tOK� Ë ©ÆÆÆË X¤Û

Æb�U�d� ‘ËdH�

©n�« ≠±—œ l?�«Ë ∏ Ë ≥ \≤ \± ¡U?F?D� d� qL�A� l�d� d�� ±∏≤Ø∂∑∏Ø≥± X�Uª� t� sO�“ tFD� 

t�U�œË— “« t�UI� Ë tLAÇ t��— Ëœ ¨s�Ëe� ≠X�— ÊU�u�« “« d�� ±µ∞∞ tKÊU´ U� q�Ë“d� qO¨M�

Ë v?M?O?�“ v?M�� »¬ l¤M� ≤ È«—«œ ¨ÊU��—œ d�U� tKÊ« ≤∞∞ Ë Êu��“ X�—œ tKÊ« ≥∑∞∞ ¨q�Ë“d�

XLO� t� ©X�uOÄ tAI� ”U�«d�® —«uK� ÈôU� ≠v�öO� È«u� Ë »¬ Ë ö�Ë X�U� È«d� ÁœU�¬ j�«d�

Áœu� Ê¬ VÄU� —œ v�“—Ë t§uL¨� t� ≤ tFD� Áœ“ —u�U� XLª� —œ® ‰U�— ¥∂Ø∏π∂Ø±∞∏Ø∏∞∞ t�UÄ

vB�� l�d� d�� ¥∂±∞ Ê«eO� t� Áœ“ —u�U� XLª� ∏ Ë ≥ Ë ≤ tFD� —œ Ë b�U� v� ‘Ëd´ ̨ «d�� ¡e©

©Æb�U� vL� ‘Ëd´ ¡e© Ë »uªÀ�

≠≤“« ̈ vB�� ÈU� t�U� —ËU¨� ©q�Ë“d�® ¥ tFD� d� qL�A� l�d� d�� ∂¥≤Ø≤¥ X�Uª� t� sO�“ 

¥ t?FD� Áœ“ —u�U� XLª�® ‰U�— ±∑≥Ø¥∞¥Ø∏∞∞ t�UÄ XLO� t� ‰U�— ≤∑∞Ø∞∞∞ vF�d� d�� —«d�

©Æb�U� vL� ‘Ëd´ ¡e© Ë Áœu� dO�«u� „dN� t�U� tOHB� t� ◊u�d�

≠≥q�Ë“d� vKÊ« ÁœU© —ËU¨� ̈ µ tFD� d� qL�A� l�d�d�� ∑∑∏∞Ø∑≤ X�Uª� t� sO�“ 

≥Ø∏π∞Ø≥∂∞Ø∞∞∞ t�UÄ XLO� t� ‰U�— µ∞∞Ø∞∞∞ vF�d� d�� —«d� “« ¨vB�� ÈU� t�U� Ë

Æ‰U�—

≠¥ÈU?� t?�U� Ë q�Ë“d� vKÊ« ÁœU© —ËU¨� ∂ tFD� d� qL�A� l�d� d�� ¥∑∑∞Øµµ X�Uª� t� sO�“ 

Áœ“—u�U� XLª�® ‰U�— ±Øπ∞∏Ø≤≤∞Ø∞∞∞ t�UÄ XLO� t� ‰U�— ¥∞∞Ø∞∞∞ vF�d� d�� —«d� “« ¨vB��

©Æb�U� vL� ‘Ëd´ ¡e© q�Ë“d� vKÊ« ÁœU© t� qB�� Á«— dOª� Ë Ê¬ tÓuÀ� Ë t�—b� t� ◊u�d� ∂ tFD�

≠µv?F?�d� d�� —«d� “« ¨©q�Ë“d�® ∑ tFD� d� qL�A� l�d� d�� ±≤∏∑∑Ø±π X�Uª� t� sO�“ 

t� ◊u�d� ∑ tFD� Áœ“ —u�U� XLª� —œ® ‰U�— ∑Ø∞∏≤Ø¥µ¥Øµ∞∞ t�UÄ XLO� t� ‰U�— µµ∞Ø∞∞∞

©Æb�U� vL� ‘Ëd´ ¡e© q�Ë“d� t� qO¨M� ÁœU© t� qB�� dOª� Ë dO�«u�

¿¿U?� Ë t?F?D� bMÇ U� p� È«d� dH� p� X�d� ¨bO�— b�«u� ‘Ëd´ t� t�UÖ«b© ¡—uB� tFD� d� 

¡UFD� “« qI�ª� ¡—uÊ t� tFD� d� È«d� Áb�d� sOOF� Æb�U� v� l�U�ö� t�UÖ«b© —uD� ¡UFD� tL�

ÆœœdÖ v� sOOF� d~�œ

cð∫d	Ê«uMF� bM�U� v� ¡UFD� sO�U� t� q�Ë“d� Ê«bO� Ë r�b� ÈU� ÁœU© Ë q�Ë“d� vKÊ« ÁœU© 

Ë ·dB� Ë q�œ t�u~âO� o� Ê«—«b�d� Ë bM�U� vL� ‘Ëd´ ¡UFD� ¡e© Ë Áœu� v�uL§ Á«— Ë ÁœU©

Æb�—«b� «— Ê¬ Êœd� œËbª� U�

©»g�� Ë ±≤ vKÊ« @M� Ë ≤∞ v�¤Û „öÄ “« l�d� d�� ≤±µ∏πØ∑∑ X�Uª� t� sO�“ tFD� ‘Ëd´ 

 ‚d� “UO��« Ë vKÊ« ÊU�UO� d� d�� ≤∞∞ “« gO� U� d~M� ÁœU© ∫—œ l�«Ë X�— ¥KVAvA�—«u�œ Ë ∏∞

vFD� bM� “« vA�� Ÿu{u� ̈ ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� v�“—Ë t§uL¨� ÈË— t� Ë— ≠Áb�

‰U�— µ≥Øπ∑¥Ø¥≤µØ∞∞∞ mK¤� t� v�UM�—U� t�UÄ XLO� ̈ È—«œ« Èd�—U� U� b�b© Á—œUÊ ‰uIM�dOâ

¨π±Ø±≤Ø±∞ t?¤?MA¨MÄ “Ë— È—«œ« X�Ë ÊU�UÄ U� Áb�«e� vNÖ¬ —UA��« a�—U� “« bM�«u� v� ÊUO{UI��

œ—u� „ö�« b�œ“U� Ë ŸöÓ« Vª� XN© dB§ ±¥ vÄ« `¤Ê ∏ X§U� “« qODF� ÂU�« ¡e© t� Á“Ë— tL�

ÂU�« —«uK� ≠X�— v�UA� t� Áb�«e� —œ X�d� j�«d� ÈU� tÖd� c�« Ë tÓu�d� œUM�« X�ƒ— Ë dE�

s?H?K?� Á—U?L?� U?� U?� Ë b?M?�U?L?� t?F?©«d� ¡U�—«b� —u�« ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� vMOL�

Æœu� qÊU� ”UL� X�— ∞±≥±≠∂∂∂∞π±≥

ËdO� �—«“Ë

Ê«d¹« »¬ lÐUM� X¹d¹b� X�dý

ÊöOÖ È«ÅtIDM� »¬ X�dý

آگهى تجديد مزايده اموال غيرمنقول
½Ëœ XÐuشماره: ال�-ب-٢-٥٦٧-٩١

Â

dáÝ mK³�dÐ Áœ— È«∫ÈUNH¹œ

©n�«

‰U�— ±Ø¥∑≥Ø∏∏≥Ø≤∂¥ Ê«eO� t� p� n�œ— pK� È«d� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

‰U�— ±∑Ø≥¥∞Ø¥∏∞ Ê«eO� t� Ëœ n�œ— pK� È«d� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

‰U�— ±∏≥Ø∑±∞Ø∏∞∞ Ê«eO� t� t� n�œ— pK� È«d� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

‰U�— ±≤¥Ø≤¥∂Ø∂∞∞ Ê«eO� t� —UNÇ n�œ— pK� È«d� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

‰U�— ≤∑πØ¥∑≥Ø∂≥µ Ê«eO� t� ZMÄ n�œ— pK� È«d� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

©»

‰U�— ±Ø∂∏∂Ø≤≥≤Ø∑µ∞ Ê«eO� t� Áb�«e� —œ X�d� Áœdá� mK¤� ≠

dáÝdý Áœe� —œ X	—u� d¹“ ‚dÞ “« vJ¹ tÐ Áb¹«dOÖ v� �∫œ

 ©nÄ« ©nÄ« ©nÄ« ©nÄ« ©nÄ«p?�U?� œe� ≤±∑µ∞∏¥¥∞∂∞∞≤ U¤O� È—U© »Uª� Á—UL� t� Áb�«e� Áœdá� e�—«Ë gO´ t�«—«

≥∑∞± b� ≠X�— t¤F� vK�

©»©»©»©»©»vJ�U� d¤�F� t�UM��UL{ tz«—« 

—U¤�§« ¡b� q�«b� ¨ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� t©Ë —œ vJ�U� t�UM��UL{ tz«—« ¡—uÊ —œ

Æb�U� b�bL� q�U� Ë ÁU� t� ¡b� t� Xª�U� v� Áb�«e� È—«eÖd� ÊU�“ “«

uð∫�U×O{

©nÄ«©nÄ«©nÄ«©nÄ«©nÄ«ÆX�« —U��� U�œUNMAOÄ œ— U� ‰u¤� —œ ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� 

©»©»©»©»©»d?Û« V?O?�d?� d�cÄ« ‚u´ ÈUNMO�“ È«d� v�UM�—U� t�UÄ XLO� “« d� sO�UÄ ÈUN�LO� œUNMAOÄ t� 

Æb� b�«u�� Áœ«œ

©Û©Û©Û©Û©Û◊ËdA� Ë rN¤� ̈ ‘Ëb�� ̈ Áb� Âö§« Ê«eO� “« d�L� Áœdá� È«—«œ U� Áœdá� b�U´ ÈU�œUNMAOÄ 

ÆX�« œËœd�

©Ã©Ã©Ã©Ã©ÃÆb�U� v� v�«eÄ« Áb�«e� ÈU� tÖd� —œ Ã—bM� œ—«u� tOK� X�U§— 

©Á©Á©Á©Á©ÁÆbM�U� t��«b� tK�UF� ÂU¨�« È«d� v�u�U� lM� Ë ÁbO�— tK�UF� ÂU¨�« v�u�U� s� t� b�U� ÊUÖbMM� X�d� 

©œ©œ©œ©œ©œU?� d?Î?�«b?� t�ª�—œ X�UÄ —œ Xª�U� v� —u�e� „ö�« b�d� ÊUO{UI�� œUNMAOÄ ÈËU� ¡U�UÄ tOK� 

bO�— Ë Áb�œdÖ t�U�dÀ� —u�« Ë X�«d� t�U�dO�œ q�uÀ� π±Ø±≤Ø≤∞ Œ—u� t¤MAJ� “Ë— ̀ ¤Ê ±∞ X§U�

Œ—u?� t?¤?M?A?J� “Ëd�UL� `¤Ê ±± X§U� ”√— ÈœUNMAOÄ ¡U�UÄ v�UAÖ“U� Ë œu� c�«—œ π±Ø±≤Ø≤∞ 

—«u?K?� ≠X?�— ∫v?�UA� t� ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� v�U¤O�AÄ Ë vÄU� X�ËUF� d�´œ

œU� b§u� —œ bM�«u� v� ÊUO{UI�� «cÄ œu� b�«u� ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UN� X�d� ≠ vMOL� ÂU�«

X?À?� Áb?� œU� tªK© —œ v{UI�� —uC� Âb§ X�« vN�b� ÆbM�UL� X�d� —u�c� tªK© —œ Áb�

Æb� b�«u�� Áb�«e� ÂU¨�« l�U� t©u� dOâ U� t©u� “« r§« qOÄœ d� t� Ë vD�«d� d�

dýuIŠ ÈUN²	u� X¦¹UÐ v� v�—«— d¹“ œ—« «∫bM¹UL½ t¹«

vL�— t�U�“Ë— —œ ÁdA�M� ¡«dOOG� s�d�¬ Ë t�UM�U�« ¨X�d� X¤Û vNÖ¬ ≠±

X�d� v�ªÄ b� ¨q�U§ d�b� vK� b� ≠≤

X�d� —U~�—Ëœ Ë sHK� Á—UL� ¨ÈœUB��« b� ¨X�d� vK� t�UM� b� ≠≥

X�d� “U¨� ÈUC�« ÊU¤�UÊ Êœd� h�A� ≠¥

UML{ ≠µÎÆb�U� X�d� “U¨� ÈUC�« ÊU¤�UÊ ÈUC�« Ë dN� t� —uNL� Xª�U� v� Áb�«e� œUM�« tOK� 

—œ¬d²M¹« ”dý v²½                ∫ ÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UNÝ X	WWW.GLRW.IR
—œ¬d²M¹« ”d¹« »¬ lÐUM� X¹d¹b� v²½                                         ∫Ê«WWW.WRM.IR
—œ¬d²M¹« ”— ŸöÞ« vK� ÁU~¹UÄ v²½                              ∫�UB�UM� v½UÝiets.mporg.ir

dýÊöOÖ È« tIDM� »¬ v�UNÝ X	

∫—«e?Ö t?B�UM� ÁU~��œ v�UA� Ë ÂU� ≠±∫—«e?Ö t?B�UM� ÁU~��œ v�UA� Ë ÂU� ≠±∫—«e?Ö t?B�UM� ÁU~��œ v�UA� Ë ÂU� ≠±∫—«e?Ö t?B�UM� ÁU~��œ v�UA� Ë ÂU� ≠±∫—«e?Ö t?B�UM� ÁU~��œ v�UA� Ë ÂU� ≠±≠X?�— v?�U?A� t� ©’U� v�UN�® ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� 

vKB� Ê«bO� “« d�ôU� ≠vMOL� ÂU�« —«uK�

∫tB�UM� Ÿu{u� ≠≤∫tB�UM� Ÿu{u� ≠≤∫tB�UM� Ÿu{u� ≠≤∫tB�UM� Ÿu{u� ≠≤∫tB�UM� Ÿu{u� ≠≤

©≤≠±©≤≠±©≤≠±©≤≠±©≤≠±`?D� —œ “UO� œ—u� vKG� nK��� ÈU� g�� —œ d�U� tLO� Ë d�U� v�U�b� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d�

©≤≠≤©≤≠≤©≤≠≤©≤≠≤©≤≠≤ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� `D� —œ “UO� œ—u� v��UH� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©≤≠≥©≤≠≥©≤≠≥©≤≠≥©≤≠≥ÊU?�?�« ‚d?� ÈËd?O� l�“u� X�d� `D� —œ “UO� œ—u� ±≤± e�«d� ¡U�UH�« ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

ÊöOÖ

©≤≠¥©≤≠¥©≤≠¥©≤≠¥©≤≠¥‚d?� ÷u?¤?� l�“u� Ë —u�M� Xz«d� t� ◊u�d� ¡UOKL§ ÂU¨�« XN© v�Uª�« ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� ÈœU§ ·—UB� sO�d�A�

©≤≠µ©≤≠µ©≤≠µ©≤≠µ©≤≠µÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� vÖbM�«— ¡U�b� Õd� ¨X�U� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

∫tB�UM� —œ X�d� sOLC� mK¤� Ë Ÿu� ≠≥∫tB�UM� —œ X�d� sOLC� mK¤� Ë Ÿu� ≠≥∫tB�UM� —œ X�d� sOLC� mK¤� Ë Ÿu� ≠≥∫tB�UM� —œ X�d� sOLC� mK¤� Ë Ÿu� ≠≥∫tB�UM� —œ X�d� sOLC� mK¤� Ë Ÿu� ≠≥∫d�“ Õd� t� d¤�F� vJ�U� t�UM��UL{ U� Èe�—«Ë gO´ 

©≥≠±©≥≠±©≥≠±©≥≠±©≥≠±Ë œ—U?O?K?O?� Ëœ® ‰U�— ≤Ø∑µµØ∞∞∞Ø∞∞∞ mK¤L� d�U� tLO� Ë d�U� v�U�b� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©‰U�— ÊuOKO� ZMÄ Ë ÁU¨MÄ Ë bB�H�

©≥≠≤©≥≠≤©≥≠≤©≥≠≤©≥≠≤©‰U�— ÊuOKO� —UNÇ Ë qNÇ Ë Xª�Ëœ® ‰U�— ≤¥¥Ø∞∞∞Ø∞∞∞ mK¤L� v��UH� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©≥≠≥©≥≠≥©≥≠≥©≥≠≥©≥≠≥Z?M?Ä Ë XB� Ë Xª�Ëœ® ‰U�— ≤∂µØ∞∞∞Ø∞∞∞ mK¤L� ±≤± e�«d� ¡U�UH�« ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©‰U�— ÊuOKO�

©≥≠¥©≥≠¥©≥≠¥©≥≠¥©≥≠¥ÊuOKO� Áœe�UÄ Ë œ—UOKO� p�® ‰U�— ±Ø∞±µØ∞∞∞Ø∞∞∞ mK¤L� f�u� —u�M� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©‰U�—

©≥≠µ©≥≠µ©≥≠µ©≥≠µ©≥≠µ‰U?�— ≤µ∞Ø∞∞∞Ø∞∞∞ m?K?¤?� t?� v?ÖbM�«— ¡U�b� Ë ¡U�b� Õd� ¨X�U� ÈU�ËdO� sO�Q� œ«œ—«d� È—«cÖ«Ë 

©‰U�— ÊuOKO� ÁU¨MÄ Ë Xª�Ëœ®

∫t?B?�UM� œUM�« X´U�—œ qÀ� ≠¥∫t?B?�UM� œUM�« X´U�—œ qÀ� ≠¥∫t?B?�UM� œUM�« X´U�—œ qÀ� ≠¥∫t?B?�UM� œUM�« X´U�—œ qÀ� ≠¥∫t?B?�UM� œUM�« X´U�—œ qÀ� ≠¥‚d?� ÈËd?O?� l�“u� X�d� ≠vKB� Ê«bO� “« d�ôU� ≠vMOL� ÂU�« —«uK� ≠X�— 

≠©p�® ÈbOAL© ÊU¤K� bON� ÊU�UO� ≠ÃU� Ê«bO� ≠œU�¬ ¡œUF� ≠Ê«dN� U� Ë U�—U¤�« Ë ¡U�—«b� —u�« ≠ÊöOÖ ÊU��«

±¥ „öÄ ≠tÄô Èu� ≠rM¤� ÊU�UO�

 ∫»U?ª� Á—UL� Ë œUM�« b�d� XLO� ≠µ ∫»U?ª� Á—UL� Ë œUM�« b�d� XLO� ≠µ ∫»U?ª� Á—UL� Ë œUM�« b�d� XLO� ≠µ ∫»U?ª� Á—UL� Ë œUM�« b�d� XLO� ≠µ ∫»U?ª� Á—UL� Ë œUM�« b�d� XLO� ≠µd?N?á?� »Uª� t� œ—u� d� È«d� ©‰U�— —«e� bB�UÄ® ‰U�— µ∞∞Ø∞∞∞ mK¤�

ÊU?�?�« ‚d?� ÈËd?O?� l?�“u� X�d� ÂU� t� X�— @M�d´ µ¥π t¤F� ¡«—œUÊ p�U� œe� ∞≤∞∑≥π¥±∏∞∞∞∞ Á—UL�

ÆÊöOÖ

∫œUM�« X´U�—œ XKN� ≠∂∫œUM�« X´U�—œ XKN� ≠∂∫œUM�« X´U�—œ XKN� ≠∂∫œUM�« X´U�—œ XKN� ≠∂∫œUM�« X´U�—œ XKN� ≠∂π±Ø±≤Øπ a�—U� X�UGÄ π±Ø±≤Øµ a�—U� “« 

∫U�œUNMAOÄ q�uÀ� qÀ� Ë ÊU�“ ≠∑∫U�œUNMAOÄ q�uÀ� qÀ� Ë ÊU�“ ≠∑∫U�œUNMAOÄ q�uÀ� qÀ� Ë ÊU�“ ≠∑∫U�œUNMAOÄ q�uÀ� qÀ� Ë ÊU�“ ≠∑∫U�œUNMAOÄ q�uÀ� qÀ� Ë ÊU�“ ≠∑X§U� U� dÎ�«b� Ë ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� t�U�dO�œ Á—«œ« 

Æb�U� v� π±Ø±≤Ø±π Œ—u� t¤M� “Ë— ±¥Ø≥∞

 ∫tB�UM� ¡U�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫tB�UM� ¡U�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫tB�UM� ¡U�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫tB�UM� ¡U�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫tB�UM� ¡U�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏¡U§UL�©« sÄU� —œ ±∂∫≥∞ X§U� ”√— π±Ø±≤Ø±π a�—U� t� tB�UM� » Ë nÄ« ¡U�UÄ

v�UÖ—“U� vM´ v�U�“—« “« fÄ Ã ¡U�UÄ v�UAÖ“U� ÊU�“ Ë œœdÖ v� v�UAÖ“U� ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d�
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 ∫t?B?�U?M?� ¡U?�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫t?B?�U?M?� ¡U?�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫t?B?�U?M?� ¡U?�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫t?B?�U?M?� ¡U?�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏ ∫t?B?�U?M?� ¡U?�UÄ g�UAÖ ÊU�“ ≠∏s?ÄU?� —œ ±∂∫≥∞ X?§U?� ”√— π±Ø±≤Ø±π a?�—U?� t?� tB�UM� » Ë nÄ« ¡U�UÄ

v�U�“—« “« fÄ Ã ©¡U�UÄ v�UAÖ“U� ÊU�“ Ë œœdÖ v� v�UAÖ“U� ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d� ¡U§UL�©«

U¤�UF�� vM´ÎÆœœdÖ v� Âö§« 

∫œ«œ—«d� ¡«bNF� ÂU¨�« sª� sOLC� ≠π∫œ«œ—«d� ¡«bNF� ÂU¨�« sª� sOLC� ≠π∫œ«œ—«d� ¡«bNF� ÂU¨�« sª� sOLC� ≠π∫œ«œ—«d� ¡«bNF� ÂU¨�« sª� sOLC� ≠π∫œ«œ—«d� ¡«bNF� ÂU¨�« sª� sOLC� ≠πvJ�U� t�UM��UL{ ¡—uÊ t� œ«œ—«d� q� mK¤� bÊ—œ ±∞ 

∞≤±≠≤≤∞∂≤µ∂∑ Ë ∞±≥±≠∂∂∂≥∞∞∂ ≠∂∂∞∂µ∑± ∫”UL� ÈUNMHK� Á—UL� ≠±∞∞≤±≠≤≤∞∂≤µ∂∑ Ë ∞±≥±≠∂∂∂≥∞∞∂ ≠∂∂∞∂µ∑± ∫”UL� ÈUNMHK� Á—UL� ≠±∞∞≤±≠≤≤∞∂≤µ∂∑ Ë ∞±≥±≠∂∂∂≥∞∞∂ ≠∂∂∞∂µ∑± ∫”UL� ÈUNMHK� Á—UL� ≠±∞∞≤±≠≤≤∞∂≤µ∂∑ Ë ∞±≥±≠∂∂∂≥∞∞∂ ≠∂∂∞∂µ∑± ∫”UL� ÈUNMHK� Á—UL� ≠±∞∞≤±≠≤≤∞∂≤µ∂∑ Ë ∞±≥±≠∂∂∂≥∞∞∂ ≠∂∂∞∂µ∑± ∫”UL� ÈUNMHK� Á—UL� ≠±∞

Æb�U� v� ©ÊöOÖ ÊU��« ‚d� ÈËdO� l�“u� X�d�® —«eÖ tB�UM� ÁU~��œ ÁbN§d� t�U�“Ë— —œ vNÖ¬ ÛUÇ tM�e� ≠±±

∫bO�U�d´ tF©«d� d�“ Õd� v��d�M�« ÈU� ÁU~�UÄ t� d�AO� ¡U§öÓ« t� “UO� ¡—uÊ —œ

dýÊöOÖ ÊU²Ý« ‚dÐ ÈËdO½ l¹“uð X	

uLŽ tB�UM�‚dÐ l¹“uð �U³Fý È—UáÝ ÊËdÐ v�

d� Ëœ®—ULý È«ÅtKŠ©π±≠≥∞ Á

INFO@GILANPDC.IR

http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir

vJO�Ëd�JÄ« XªÄvJO�Ëd�JÄ« XªÄvJO�Ëd�JÄ« XªÄvJO�Ëd�JÄ« XªÄvJO�Ëd�JÄ« XªÄ

∫v��d�M�« ”—œ¬∫v��d�M�« ”—œ¬∫v��d�M�« ”—œ¬∫v��d�M�« ”—œ¬∫v��d�M�« ”—œ¬

ÂËœ XÐu½

dýÊö?O?Ö È« t?I?DM� »¬ v�UNÝ X	U?� «— d?�“ „ö?�« ÊU?O§« Ë tÊd§ @�«bA� œ—«œ dE� —œ 

ÈU?M?¤?� d?� v?¤?�� Áb�«e� o�dÓ “« œu©u� XOF{Ë U� Ë dÛR� ¡UN© lOL© Ë v�UJ� XOF�u� t� t©u�

Á—«œ« ̈ È—«œdN�® vÄUL��« l�«u� tOK� l´— q¤I� Ë ÈœU§ œ«œ—«d� ¡—uB� ÈœUNMAOÄ XLO� s�d�ôU�

Èb?I?� ¡—uÊ t� ¨—«b�d� ÁbN§ t� ÷—«u§ Ë ¡UOÄU� tKL© “« t¤�d�� ÈU� tM�e� tOK� Ë ©ÆÆÆË X¤Û

Æb�U�d� ‘ËdH�

©n�« ≠±—œ l?�«Ë ∏ Ë ≥ \≤ \± ¡U?F?D� d� qL�A� l�d� d�� ±∏≤Ø∂∑∏Ø≥± X�Uª� t� sO�“ tFD� 
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