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اقتصاد

الگوی بانکداری اسالمی تحت نظارت مشترک علمای شیعه
و اهل سنت قابل تعمیم به جهان اسالم است

| سهشنبه |  14آذر | 1396
| شماره | 4626

اخبار
نرخ مرغ به  ۷۶۵۰تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع
مش��تقات آن را اعالم کرد و گفت :قیمت مرغ در مراکز
خردهفروشی به  ۷۶۵۰تومان رسیده است.
مهدی یوسفخانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن
را اعالم کرد و اظهارداشت :دیروز قیمت مرغ زنده ۴۸۰۰
تومان اس��ت .وی قیمت مرغ آماده طبخ در عمدهفروشی
درب کش��تارگاه را  ۶۸۰۰تومان اعالم کرد و گفت :قیمت
ای��ن کاال تحویل درب واحدهای صنف��ی  ۶۹۵۰تومان و
خردهفروشی واحدهای صنفی  ۷۶۵۰تومان است.
وی اضاف��ه کرد :همچنین قیم��ت هرکیلوگرم ران
م��رغ با کم��ر  ۶۶۵۰توم��ان ،ران م��رغ بیکمر ۷۶۵۰
تومان ،س��ینه با کتف  ۱۳۰۰۰تومان ،سینه بدون کتف
 ۱۴۰۰۰تومان و فیله مرغ  ۱۶۰۰۰تومان است.

افت قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت برنت دیروز ،با  0.6درصد کاهش به 63
دالر و  34سنت رسید.
قیمت هر بش��که نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدییت
آمریکا ،با  46سنت ،معادل  0.8درصد کاهش به  57دالر و
 90سنت رس��ید .قیمت نفت برنت نیز  39سنت ،معادل
 0.6درصد کاهش داش��ت و به  63دالر و  34سنت رسید.
پ��س از آنکه ش��رکتهای حفاری نفت ش��یل آمریکا در
هفته گذش��ته تعداد سکوهای حفاری خود را زیاد کردند،
قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه بود ،اما به لطف تمدید
توافق کاهش تولید ،قیمتها همچنان در نزدیکی باالترین
رقمهای ثبت شده از اواسط سال  2015تاکنون باقی ماند.
شرکتهای حفاری نفتی در آمریکا در هفته منتهی به
اول دسامبر دو سکوی حفاری دیگر را به فعالیتهای خود
اضافه کردند و تعداد کل سکوها را به  749سکو رساندند
که باالترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون بوده است.

وارداتحدود ۳۰۰۰گوشیآیفونایکسدرآبانماه

براساسآمارگمرکدرآبانماهسالجاری ۲۰۹۶،دستگاه
گوشی تلفن همراه آیفون ایکس به ایران وارد شده است.
اطالعات این تعداد گوشی تلفن همراه آیفون ایکس
با جزئیات کامل در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی وارد و شناس��ه بینالمللی یا اصطالحا
 IMEIآنها در سامانههای گمرک ثبت شده است.
ارزش این تعداد گوش��ی براس��اس اطالعات ثبت
شده در س��امانه جامع گمرکی در مجموع به میزان دو
میلیون و  ۲۹۰هزار دالر میرسد.
مجموع واردات گوش��یهای تلفن هم��راه آیفون
ایکس در سالجاری صرفا  ۲۰۹۶دستگاهی است که در
آبان ماه وارد ایران شده و همچنان ادامه دارد.
براس��اس طبقهبن��دی بینالملل��ی کاالیی ()HS
و جداول پیوس��ت کت��اب مقررات ص��ادرات و واردات
کش��ورمان تعرفه گمرکی ترخیص گوش��ی موبایل در
ردیف تعرفهای  ۸۵۱۷۱۲۱۰قرار دارد.

خصوصیس��ازی ش��اهکلید
رهای��ی جوان��ان از رک��و ِد در
كس�ب و كار
اشتغالی است که تنها با زدودن
چهره رقابتطلبانه نظام مالی عملیاتی میشود.
براس��اس جدیدترین اطالعات؛ از  11میلیون
و  800ه��زار نفر جمعیت فارغالتحصیل و در حال
تحصیل دانشگاهی سال  94؛ تعداد بیکاران فعال
فارغالتحصیل 900 ،هزار نفر وتعداد بیکاران فعال
جمعیت در حال تحصی��ل عالی حدود  200هزار
نفر برآورد شده است.
وجود تعداد بیش��ماری از جوانان بیکار جویای
کار که هرس��اله بر ش��دت آن افزوده میشود باعث
ش��ده تا به هنگام برگزاری هر آزمون اس��تخدامی،
برای هر کرسی اشتغال ،دهها هزار نفر ثبتنام کنند.
از اینرو گاهی دیده میش��ود که طراحان ش��رایط
آزمون جذب نیرو ،با سختگیریهایی غیرمعقول و
ناعادالنه به غربالگری جوانان جویای کار میپردازند
تا شاید نخبهای برای دستگاه خود برگزینند.
یک��ی از ای��ن آزمونهای��ی ک��ه در ش��رایط
بغرنج بیکاری برای اس��تخدام جوانان وارد معرکه
شده،آزمون استخدامی وزارت نفت بوده است.
ثبتنام در این آزمون از تاریخ  23آبانماه امسال
آغاز شده و با تمدید دوباره مهلت ثبتنام( 30آبان و
 8آذرماه ) به علت اعتراض بر شرایط سخت آن چه
از جانب متقاضیان و چه از جانب نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی؛ ش��رایط آن در تاریخهای  8و 9
آذرماه دس��تخوش تغییراتی قرار گرفت که باز هم
دردی از داغ بیکاری جوانان ما کم نمیکرد.
کش و قوسهای اعتراض گونه فارغالتحصیالن
و دانشجویان صنعت نفت بر این آزمون استخدامی
تا جایی ادامه یافت که در  11آذر ماه ،دیوان عدالت
اداری حک��م لغو موقت آن را ص��ادر کرد .بالفاصله
فردای آن یعنی  12آذرماه کامران دهقانی مدیرکل
آموزش وزارت نفت اع�لام کرد که تاکنون حکمی
مبنی بر توقف موقت آزمون اس��تخدامی از س��وی
دیوان عدالت اداری به وزارت نفت ابالغ نشده است.
به همین منظور در این گزارش به بررسی یک
بام و دو هوای این آزمون اس��تخدامی وزارت نفت
پرداختهایم که به شرح ذیل است.
کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی
شرایط آزمون استخدامی وزارت نفت است
"امیر .ت" دانش��جوی  28س��اله مکانیک در
مقطع کارشناس��ی ،یک��ی از متقاضی��ان ثبتنام
در آزمون اس��تخدامی وزارت نف��ت درباره چرایی
اعت��راض خود نس��بت به ش��رایط درج ش��ده در
آزمون مذکور اظه��ار کرد :دفترچه ثبتنام آزمون
اس��تخدامی دارای  2بخ��ش ش��اغالن و نخبگان
دانش��گاهی است که در بخش اول تبدیل وضعیت
نیروهای مدت موقت ،مدت معین و پیمانکاری به
شرایط رسمی صورت میگیرد.
وی ادام��ه داد :متقاضیان ش��رکت در مقطع

ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ،
ﺫﻳﻼ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻘﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻳﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ
ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ  ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺧﺬ ﻭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻠﻜﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1386ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.1
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  106/56ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻴﻀﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1736ﺍﺻﻠﻰ
.2
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  144/08ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﻬﺎﺍﻟﺪﻳﻦﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1741ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.3
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  122/98ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﻬﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 328ﻭ  327ﻓﺮﻋﻰ
.4
ﺍﺯ 89ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -1741ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75/46ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻣﻴﻨﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﻳﺎ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1742ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.5
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  79/99ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﺎﻋﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1742ﺍﺻﻠﻰ
.6
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  101/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺳــﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
.7
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  715ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -1742ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  234/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ
ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1744ﺍﺻﻠﻰ
.8
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  95/02ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1744ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.9
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  21/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﻧﻤﻴﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -1744ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.10
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1843ﺍﻟﻰ -1848
.11
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  374ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﻒ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺒﺎﻝ
ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻜﻔﺮﻋﻰ ﺍﺯ -1882
.12
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  82/81ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻭ ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻧﻮﺭ ﺳﺎﻋﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ - 1882ﺍﺻﻠﻰ
.13
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  156/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻋﺪﻯ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺭﺍﺙ ﺳﺎﻋﺪﻯ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴــﺘﻮﺭﻩ ﺻﺪﺭﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.14
-1945ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  74/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻘﺮﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺯﻳﻪ ﺣﻤﻴﺪﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.15
-1945ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻘﺮﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻬﺪﻳﻪ ﻗﻴﺼﺮﻳﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.16
-1945ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  81/28ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺳﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻘﺮﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.17
-1945ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  141/44ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻘﺮﻧﻰ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻠﻘﺮﻧﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺣﻤﺘﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.18
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.19
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  88/73ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻛﺮﻣﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ
.20
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  87/28ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺘﺎﺡ ﻣﻘﻨﻰ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳــﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
.21
ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  87/28ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
.22
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  101/38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺧﺎﺩﻣﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ
.23
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﻮﺳﻔﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺍﺑﻬﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 127ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -7
.24
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  101/02ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻳﻮﺳــﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
.25
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مدیرعامل بانک انصار با اشاره به جایگاه بانکداری اسالمی
در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی ،گفت :این واقعیت
ی اس�لامی در جریان رکود اقتص��ادی بزرگی که
که بانکها 
بانکهای آمریکایی به جهان تحمیل کردند ،آس��یب ندیدند،

مایه سربلندی ما مسلمانان است.
آیتاهلل ابراهیمی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه بانکی
کشور و مزیتهای رقابتی آن تصریح کرد :پیشتازی بانک انصار در
بکارگیری فناوریهاینوین بانکی ،پیشگامی در حوزه قرضالحسنه

درمیان بانکهای جهان اس�لام ،اهتمام و اقدام جدی در تحقق و
استقرار اقتصاد مقاومتی ،پیادهسازی عقوداسالمی و انطباق عملیات
بانکی مبتنی بر موازین شریعت و ...ازجمله مزیتهای رقابتی بانک
انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی کشور است.

نظام مالى ،كارآفرين را رقيب خود میداند

خصوصىسازی مشكل بيكارى جوانان را حل میكند
کارشناس��یِ بخ��ش نخب��گان دانش��گاهی نیز در
ابتدا ،باید دارنده رتبه کش��وری کنکو ِر کمتر از 4
هزار و معدل ب��االی  17میبودند که با اعتراضات
انجام ش��ده این شرایط به معدل باالی  16و رتبه
کشوری کمتر از  6هزار تغییر پیدا کرد.
این متقاضی ش��رکت در آزمون اس��تخدامی
وزارت نف��ت اضافه ک��رد :در مقطع کارشناس��ی
نی��ز متقاضیان باید دارای رتبه کش��وری کمتر از
 250باشند که این موضوع تنها شامل دانشجویان
دانشگاههای تراز اول کشور میشود.
"امیر.ت" بیان کرد :عالوه بر موارد فوق متقاضی
ش��رکت در بخش نخبگان دانش��گاهی باید دارای
حداقل  4سال سابقه کار پیوسته و مستمر در وزارت
نفت و یا صنایع مرتبط با نفت باشد .وی گفت :کدام
نخبه دانشگاهی حائز تمامی این شرایط است؟
وزارت نفت عالقهای به استخدام ندارد
هدایتاهلل خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی درباره استخدام وزارت نفت،
اظهار کرد :مش��کل پیش آمده در عرصه استخدام
و اش��تغال مس��ئلهای کلی اس��ت و تنه��ا مربوط
ب��ه وزارت نفت نمیش��ود .وی اذع��ان کرد :ظرف
چندین سال گذشته نتوانسته ایم پاسخ مناسبی به
فارغالتحصیالن کش��ور ارائه دهیم ،چراکه دولتها
برای اش��تغالزایی اقدام خاصی نکردهاند .از اینرو
اکثر جوانان ما به ویژه دهه شصتیهایی که اکنون
به سن میانسالی رسیده اند ،بیکار هستند.
خادم��ی تصری��ح ک��رد :ن��ه تنه��ا دولت در
ایجاد اش��تغال موفق نب��وده ،بلکه در تحقق هدف
خصوصیسازی که یکی از راههای ایجاد اشتغال به
ش��مار میرود نیز درست عمل نکرده است .از این
رو تنها جوانان این کشور ضرر کرده اند.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی گفت :اکنون در
ح��وزه انتخابیه من به جز آم��وزش و پرورش؛ فضا،
س��ازمان ،شرکت و یا کارگاهی برای مشغول به کار
شدن جوانان وجود ندارد یا در خوزستان که یکی از
مراکز اصلی درآمدزایی برای ایران است ،نرخ بیکاری
بیداد میکند ،بنابراین باید بپذیریم که بیکاری دامن
همه جوانان کشور را در بر گرفته است.
خادمی با اشاره به وجود شمار بسیار زیادی از
جوانان جویای کار ،افزود :دولت به علت محدودیت
منابع مالی امکان اس��تخدام ای��ن افراد را ندارد و از
س��وی دیگر نبود بخش خصوصی مزید بر علتی در
تشدید بیکاری جوانان شده است .به عبارتی دولت
از مس��ئولیت خود در قبال اش��تغال سرباز زده و از
سوی دیگر بخش خصوصی به علت رقابت سخت و
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 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  94/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻌﻴﺪ ﻧﺪﺍﻳﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
.39
 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  146/19ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  110/42ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺷــﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  74/07ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺳﺎﻛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﻧﻴﺎ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺳﺎﻛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
.43
 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟــﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺳﺎﻛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻳﺴﻰ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  624/47ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻗﻴﺼﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  162/03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
.46
 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  122/41ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻨﺠﺮ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  139/17ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﻳﺎﺯﻳﺒﻼﻏﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ
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ﺍﻟــﻰ  32-12-11-5ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112-110ﺍﻟــﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 180
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻤﺪﻯ ﻗﻮﺟﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  68/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﻭﻟﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -12-11-5
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 32ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -117-112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  149/67ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ
ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  146/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
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شدید دولت به زمین خورده و امکان ایجاد اشتغال
ندارد .وی ضمن انتقاد از واگذاری نادرست صنایع،
بی��ان کرد :در عمل این صنایع به جای واگذاری به
بخ��ش خصوصی ،تحت مالکی��ت عنوانی به نام رد
دیون قرار گرفتهاند و همین باعث شده تا آنها عالوه
بر رسیدن به ورشکستگی ،به اخراج نیروی انسانی
خود مب��ادرت ورزند ،بنابراین در س��ایه این نوع از
واگذاری ها ،نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نشده ،بلکه
ریزش نیرو و افزایش شمار بیکاران رخ داده است.
خادمی افزود :در کشور ما ،با  80میلیون جمعیت
و این همه منابع و ذخایر معدنی و زیر زمینی بیکاری
بیداد میکند ،در حالیکه کش��وری هم چون چین با
یک میلیارد و  480میلیون نفر جمعیت و بدون هیچ
منبعی ،حتی یک بیکار هم ندارند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:
کشوری همچون تایوان که به واردات شن و ماسه
از چین میپردازد یک نفر هم بیکار ندارد ،بنابراین
چه شده که در کش��ور ما که مدام ادعای هوش و
استعداد دارند این میزان بیکاری موج میزند.
خادمی با اش��اره ب��ه نقش بانکه��ا در ایجاد
اش��تغال ،گف��ت :در س��ایر کش��ورها؛ بانکه��ا با
جمعآوری منابع مالی مردم ،ارائه سود معقول (کم)
به سپردهگذاران و اعطای تسهیالت با درصد بسیار
کم به بخش خصوصی و کارآفرینی در ایجاد اشتغال
اهتمام میورزد از اینرو ضمن مس��اعدت در تولید
ثروت و انجام صادرات ،بر افزایش سرعت چرخهای
تولید و شتاب اشتغالزایی در کشور میافزایند ،اما
در کشور ما بانکها به رقبای اصلی بخش خصوصی
تبدیل ش��دهاند ،به طوریکه اقدام به خرید صنعت
پتروشیمی ،فوالد و سیمان میکنند.
وی اضاف��ه کرد :زمانیکه ی��ک کارآفرین برای
دریافت تس��هیالت جهت رونق کس��ب و کار خود
ب��ه بانک مراجع��ه میکند ،نظام مال��ی وجود او را
ب��ه عنوان یک رقیب پنداش��ته و با ارائه یک وام با
درصد بسیار باال وی را به سمت ورشکستگی سوق
داده و در نتیجه منجر به خارج ش��دن او از گردانه
کسب و کار میشود .خادمی تصریح کرد :عالوه بر
ای��ن ،فرایند گرفتن مجوز و حمایت از بخش تولید
در کش��ورها طوری است که ش��خص کارآفرین به
راحت��ی میتواند اش��تغالزایی کند ،ام��ا در ایران
بروکراسی اداری به همراه سایر فرایندها و هزینهها
مانع از تولید ثروت از جانب کارآفرینان میشود.
نایب رئیس کمیس��یون ان��رژی مجلس افزود:
هن��وز به آن جایگاهی نرس��یدهایم که نگاهمان به
شخص تولیدکننده ثروت ،نگاه حمایتگرانه باشد،
به عبارتی سیستم اداری ما طوری تعریف نشده که

از این افراد حمایت کن��د .خادمی بیان کرد :برای
مثال چند سال پیش یک ش��رکتی در اهواز برای
جذب تعداد بسیار محدودی اقدام به انتشار آگهی
اس��تخدام کرد ،درپی این موضوع مس��ئله امنیتی
شده و به اس��تانداری کشیده ش��د و کار تا جایی
پیش رفت که استخدام لغو شد.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس گفت:
اکنون نیز تعداد بس��یار زیادی از کارکنان نفت با
س��ابقه اش��تغال باال ؛ تحت نام مدت موقت ،مدت
معی��ن و پیمان��کاری ب��دون هیچ گون��ه تعیین و
تکلیفی مش��غول به کارند ،در حالیکه دستیابی به
امنیت شغلی حق مس��لم آنهاست .وی ادامه داد:
همین مسائل باعث ش��ده تا راندمان کار و میزان
ایمنی کارکنان نفت کاهش یافته و درنهایت شاهد
آتشسوزیهایی در مناطق نفتی باشیم.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اس�لامی با اش��اره به ادع��ای وزارت نفت مبنی بر
ی مح��دود ،افزود:
وجود نیروی م��ازاد و منابع مال 
وزارت نف��ت تنها  14و نیم درصد از درآمد فروش
نفت را به عنوان بودج ه خود دریافت میکند و گویا
این میزان اعتبار کفاف حقوق و دستمزد نیروهایش
نمیده��د ،بنابراین این وزارتخانه با ش��رایط فوق؛
هیچ عالقهای به استخدام نخواهد داشت.
خادم��ی با بیان اینکه وقتی بحث اس��تخدام
پیش میآید وزارتخانهها در چگونگی برخورد با آن
مس��تأصل میماند ،گفت :این اتفاق از آنجا نشات
میگیرد که برای هر صندلی دهها هزار نفر ثبتنام
میکنند .بنابراین به هنگام انتشار آگهی استخدام،
ش��رایط بس��یار س��ختی را ب��رای آن برنامهریزی
میکند ،تا به جذب افراد معدودی بپردازند.
وی در تشریح نحوه رفع این مشکل ،بیان کرد:
برای زدودن ش��رایط س��خت در آزمون استخدام،
باید چن��د وزارتخانه دیگر؛ همراس��تا و همگام با
وزارت نف��ت اقدام ب��ه برگزاری آزمون اس��تخدام
کنند اما آی��ا اکنون وزارتخان��های تصمیمی برای
جذب نیرو دارد یا خیر .خادمی تاکید کرد :اگر به
هم��راه وزارت نفت وزارتخانههای دیگری از جمله
صنای��ع و معادن ،کار ،رفاه و امور اجتماعی و غیره
به جذب نیرو میپرداخت ،از شدت سختگیریهای
آزمونهای استخدام کاسته میشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی در تشریح چرایی سخت گیریهای آزمون
اس��تخدامی وزارت نفت ،گفت :برگ��زار کنندگان
آزم��ون مدعیاند که ما دولتی ب��وده و نمیتوانیم
دول��ت را ب��زرگ کنیم ک��ه البته سخنش��ان هم
درس��ت اس��ت؛ ولی قرار بود زمانی ،دولت بزرگ
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ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﻦ ﻓﺘﺎﺣﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  194/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
.61
 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  95/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  88/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  156/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﻴﺼﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  99/98ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﻓﻴﻀﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150/54ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟــﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  150ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﮕﻠﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
.67
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 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  108/71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
.68
 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  132/81ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ -11-5
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 32-12ﺍﻟــﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟــﻰ -112-110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  196/58ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  144/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴــﻦ ﭘﻮﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  121/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﻣﻴــﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  143/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ
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 32-12-11-5ﺍﻟﻰ  47 – 38ﺍﻟﻰ  52 – 50ﺍﻟﻰ -110-109-106-102-93-83-80-79- 68 – 66 – 54
 128-119-117-112ﺍﻟﻰ  137 – 132ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  139/26ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮﺑﺎﺑﺎﻣﻴﺮﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ
.74
ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ  14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88-81-67ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 119ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺻﻼﺡ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ
.75
ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ  14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88-81-67-64ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  119ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.76
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  184/32ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ -10
.77
 14ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90ﺍﻟــﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  252/37ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺻﻔﻴﺎﺭﺧﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ
.78
 14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  111/17ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ

نش��ود که بخش خصوصی فعال ش��ده باش��د ،اما
وقت��ی همین دولت بخش خصوص��ی را متوقف و
ش��رکتها را تحت نام رد دیون به بانکها ،تأمین
اجتماع��ی و ...واگذار کرده و ب��ه دنبال این اتفاق
موجب ورشکستگی آنها شده است ،جوانان جویای
کار چه تقصیر و چه تکلیفی دارند؟
وی ادامه داد :همچنین وزارت نفت میگوید من
فقط یک وزارتخانه هستم و نمیتوانم مشکل اشتغال
کش��ور را به تنهایی حل کنم .موضوع اس��تخدام به
قدری حیاتی شده که این وزارتخانه حتی به تعیین
و تکلی��ف نیروه��ای م��دت موقت ،م��دت معین و
پیمانکاران نمیپ��ردازد ،چراکه اگر به این کار اقدام
ورزد مابقی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی نیز باید
با این قبیل از نیروهایشان اینگونه رفتار کنند.
خادم��ی تصریح ک��رد :وقتی دول��ت با رقمی
مع��ادل  900هزار نف��ر بیکار در کش��ور برخورد
میکند در چگونگی اس��تخدام آنها عاجز میماند
ام��ا اگر دولتم��ردان ادعای کوچ��ک کردن دولت
را دارن��د و حاضر به اس��تخدام کس��ی نیس��تند؛
باید بخ��ش خصوصی را ب��ه راه بیندازند ،در غیر
این صورت خود قوه مجریه باید مس��ئولیت ایجاد
اشتغال برای جوانان را بر عهده بگیرد.
وی درخصوص شرایط سخت استخدام اخیر
وزارت نفت نیز گفت :مجلس به نوبه خود به صورت
شفاهی و کتبی اعتراض خود را به زنگنه وزیر نفت
اعالم ک��رده وحتی به صراحت گفت��ه ایم که این
شرایط سخت درج ش��ده در آزمون استخدامی به
معنی تمایل نداشتن وزارت نفت برای استخدام و
جذب نیرو اس��ت .نمیشود که در این شرایط هم
مع��دل ،هم رتبه کنکور و هم ش��خص جویای کار
سابقه فعالیت داشته باشد.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی تاکید کرد :این
عملکرد وزارت نفت به معنی بینیازی او به استخدام
است .نحوه اعالم نیاز وزارت نفت برای جذب نشان
میدهد که این وزارتخانه تنها از روی اجبار اقدام به
برگزاری آزمون اس��تخدامی کرده تا با تنگ کردن
فضای رقابتی به خ��روج نخبگان مبادرت ورزد .وی
تصریح کرد :اکنون مجموعه پیچیدهای از مشکالت
در زمینه اش��تغال گریبانگیر جوانان و دولت شده
است .مشکل بیکاری باعث بیانگیزگی و افسردگی
این قشر شده و کسی در این زمینه فریادرس نبوده
و این موضوع برای دولت خوب نیست.
خادمی افزود :طبق قانون اساسی حاکمیت باید
شرایط را طوری مهیا کند تا جوانان فارغالتحصیل
و غی��ر فارغالتحصیل حق انتخاب ش��غل داش��ته
باش��ند .وی گفت :در کش��وری که تقاضا بیشتر از
عرضه باش��د البیگری به وج��ود میآید .بنابراین
پارتی بازی در اس��تخدام تمامی نیروهای جویای
کار بسیار فاحش است .در کشور ما نیز ،تا واسطه
نداشته باشی اتفاقی نمیافتد و برای استخدام ،به
مدرک تحصیلی و شایس��تگیهای فردی توجهی
ندارند(.باشگاه خبرنگاران)

ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳــﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ
.79
ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ  14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88-81-67-64ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  117/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺭ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﺪﻳﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ
.80
ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ  14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88-81-67-64ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  117/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺭ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻙ ﺍﻟﻪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.81
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  73/23ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﻭﺗﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﭘﻮﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ -10
.82
 14ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90ﺍﻟــﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  111/64ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﻭﺗﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ
.83
 14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﻭﺗﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.84
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  108/05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﻭﺗﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻨﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﻧﻴﺎ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.85
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  152/45ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.86
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  224/73ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.87
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  91/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.88
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  104/81ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ
.89
 14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  114/43ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻠﻴﻞ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.90
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  81/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﺣﺼﺎﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ
.91
 14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  80/79ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺷﺪﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.92
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  92/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.93
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  71/37ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺷﺮﺍﻓﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺮﺍﻓﺘﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ
.94
 14-10ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟــﻰ -81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
-90-88ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  88/12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺫﺍﻛﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺋﻮﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.95
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  163/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺫﺍﻛﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.96
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  111/03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺫﺍﻛﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ  7ﺍﻟﻰ 14-10
.97
ﺍﻟﻰ  58-27-25-22-20ﺍﻟﻰ -90-88-81-67-64-144-121-98-89-69-57-26-21-13-6-61
ﺍﻟﻰ 149-148-147-146-145-116-113-103-97-95-92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  - 7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳــﻘﺰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  204/38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻴﺮﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ -46 -39-38-23
.98
-168-167-158-157-156-155-116-111-102-101-89-86-82-81-80-74-67-58-48
 - 83-18-120 -121-127-112-119-176-169ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺳــﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 141/82
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ -23
.99
-158-157-156-155-116-111-102-101-89-86-82-81-80-74-67-58-48-46 -39-38
 - 83-18-120 -121-127-112-119-176-169-168-167ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 136/09ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 154ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.100
 -23ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120/59ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻴﻤﻦ ﻇﻬﺮﺍﺑﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  159ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
.101
 -23ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  240ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -1396/09/14ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1396/09/28
ﻡ/ﺍﻟﻒ 1859
ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ -ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺳﻘﺰ

