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 کرمان جنوبی در مجلس

2

ت
 مل

خاه
س: 

عک

بازار کار مردانه تر شد
 خروج 663 هزار زن شاغل از بازار کار

کاهش ۵ درصدی 
برداشت گیالس در کرمان

وجود 3 هزار زن سرپرست 
 خانوار در شهر کرمان 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت:۳ هزار زن سرپرست خانوار 
تحت حمایت اداره بانوان منطقه یک کرمان قرار دارند که با مشکالت 

زیادی مواجه هستند.یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان در 
بازدید سردار معروفی، فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان از اداره بانوان منطقه یک کرمان از زحمات 
و همراهی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با این نهاد در خدمت رسانی و کمک به محرومان به 
حجم باالی کار در اداره بانوان کمیته امداد منطقه یک کرمان اشاره کرد و گفت: بانوان امدادگر در 
این مجموعه با خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار آسیب دیده ایثارگرانه و عاشقانه کار می کنند.

»محمدرضا بهرامن« در خصوص برنامه دولت برای آزادسازی 
معادن حبس شده، افزود: نخستین بار خانه معدن ایران اوایل سال 

۹۷ پیشنهاد کاملی را به معاونت وقت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آمادگی 
کامل این نهاد، برای آزادسازی ۵۰۰ معدن در سراسر کشور با انجام مطالعات در این زمینه و با 

هزینه های خود ارائه داد.
وی بیان  داشت: هدف ما این بود که معادنی که به هر دلیل تعطیل شده و بهره برداری از آنها 
انجام نمی شود و در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بود را فعال سازی کنیم 
تا ضمن جذب سرمایه برای آنها، به اشتغال زایی بپردازیم که به طور عمده در مناطق بسیار 

محروم کشور واقع شده اند.

بردیا امیرتیموری 
برگزاری  مدیر 

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان 
از برگزاری پنجمین دوره این رویداد در تاریخ 
دوازدهم تا پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد و 
گفت: این نمایشگاه تخصصی ترین نمایشگاه 
معدنی کشور است که در حوزه فرآوری فلزات 
آهنی و غیرآهنی برگزار می شود و چنین 
نمایشگاهی در حوزه فرآوری در کشور و 
منطقه وجود ندارد و برگزاری این نمایشگاه 
در غنی ترین استان ایران از نظر میزان ذخایر 

معدنی بر اهمیت آن افزوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از کاهش ۵ درصدی 
برداشت گیالس بر اثر خسارت تگرگ، سرمازدگی و باد و طوفان در 

استان کرمان خبر داد.
مهدی لطفعلی زاده پیش بینی کرد:طی امسال،حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تن محصول گیالس در استان 

کرمان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

 احیا و فعال سازی
 ۲۵۰ معدن راکد   در کشور
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جزییات جدید از 
پنجمین نمایشگاه 

معدن کرمان

فراهم نبودن 
زیرساخت های صادرات 
صنایع دستی در کرمان

احتمال واریز 
3۰ درصد از باقیمانده 
سود سهام عدالت به 

حساب سهامداران

آگهی استخدام 
در استان کرمان
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ادامه مطلب را در 
صفحه 3بخوانید 

ادامه مطلب را در 
صفحه3 بخوانید 
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کشاورزی همچنان پیشرو کشاورزی همچنان پیشرو 
در اشتغال استاندر اشتغال استان

مجهز شدن 2روستای منوجان 
به سیستم پایش تصویری 

پزشکان بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( مانع قطع 
پای مرد رفسنجانی شدند

برپایی نمایشگاه اردیبهشت گان در کرمان

۵۰ بستری جدید و۸ فوتی 
در شبانه روز گذشته

فرماندار منوجان گفت:2روستای این شهرستان به سیستم پایش 
تصویری مجهز شده و تجهیز کار چند روستای دیگر نیز در دست 
اقدام است.محمد محمودی اظهار داشت:این روستاها شامل 
محمد آباد و سراس بودند که در مجموع به ۱8 دوربین نظارتی 
و پالک خوان مجهز شدند.او ادامه داد:این روستاها در راستای 
جلوگیری از سرقت ها و تخلفات جاده ای  به سیستم پایش 
تصویری مجهز شدند و کار چند روستای دیگر در بخش آسمینون 
نیز در حال انجام هستند.فرماندار منوجان همچنین از بازدید 
شهرک بنیاد مسکن روستای چاه شور سفلی خبر داد و گفت:در 
این بازدید اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند که مسائل 
و مشکالت منطقه مورد بررسی قرار گرفت.محمودی مهمترین 
مشکل شهرک بنیاد مسکن روستای چاه شور سفلی را برق و آب 
اعالم کرد و از پیگیری برای رفع این مشکل خبر داد.او ادامه داد: در 
این بازدید مقرر شد تا اعتبارات الزم برای رفع مشکالت این 
شهرک برنامه ریزی شود.محمودی به بازدید از جایگاه سوخت 
ماهکنگان اشاره کرد و گفت: این بازدید در راستای پیگیری 
مشکالت حوزه سوخت به ویژه گازوئیل در حمل و نقل جاده ای 
انجام شد.او همچنین به بازدید از جاده قلعه به یوسف آباد اشاره 
کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده زیر سازی این محور انجام 
و مورد استفاده اهالی روستا و روستاهای توابع قرار گرفت.فرماندار 
منوجان افزود: با تعامل دستگاه های مختلف زیرسازی این جاده 
پراهمیت بدون کد و اعتبار انجام شد.او ادامه  داد: امیدواریم 

بتوانیم با این تعامل آسفالت این محور را نیز انجام دهیم.

رییس بیمارستان علی بن ابیطالب)علیه السالم( 
رفسنجان گفت: کادر درمان بیمارستان پاهای 
مرد ۶۰ ساله ای که دچار فلج ناگهانی شده بود را از 
قطع شدگی حتمی نجات دادند.دکتر علی موسوی 
روز گذشته اظهار کرد: مرد۶۰ ساله رفسنجانی که 
شب گذشته دچار درد شدید و فلج ناگهانی هر دو پا 
شده به اورژانس مراجعه کرده بود با تشخیص بسته 
شدن رگ اصلی خون رسان اندام های تحتانی)رگ 
آئورت که از قلب به هر دو پا خون را منتقل می کند( 
وارد اتاق عمل شد.او ادامه داد: با توجه به محدود 
بودن زمان برای زنده ماندن پاهای این بیمار توسط 
تیم جراحی این مرکز به سرپرستی دکتر اسماعیل 
اله آبادی، با انجام عمل جراحی رگهای مسدود 

شده باز، لخته های خون از داخل رگ مسدود شده 
خارج، خون رسانی مجدد هر دو پا برقرار،عمل 
با موفقیت انجام، بیمار به بخش آی سی یو 2 و 
سپس به بخش جراحی مردان منتقل شد.رییس 
بیمارستان علی بن ابیطالب)علیه السالم( رفسنجان 
با اشاره به زحمات کادر درمان این مرکز به خصوص 
بخش های اورژانس،اتاق عمل، آی سی یو2، جراحی 
مردان و همچنین تالش های دکتر اسماعیل اله 
آبادی را یادآور شد و هشدار داد: همشهریان هرگاه 
در اندام های خود درد شدید احساس کردند که 
باعث بی حرکتی آن ها شد هر چه سریع تر خود را 
به بیمارستان برسانند چون این موضوع می تواند 
یک عالمت خطر از بیماری عروقی و یا سکته باشد.

کاغـذ وطـن- بـازار کار هـم بـرای شـاغالن و هـم بـرای بیـکاران خلـوت تـر از 
قبـل شـده. مرکـز آمـار ایـران می گویـد سـال پیـش تنهـا ۳9.۶درصـد از جمعیتـی کـه 

در سـن کار بودنـد بـه بـازار کار مراجعـه کردنـد. بـه عبـارت دیگـر ۶۰ درصـد 
 از جمعیـت فعـال کشـور حتـی رغبتـی بـرای حضـور و تقاضـای کار نداشـتند. 

مدیر موسسه فرهنگی و هنر هومهر کرمان از برگزاری 
نمایشگاه گروهی اردیبهشت گان با حضور ۴۰ هنرمند 
در محل این نگارخانه در شهر کرمان خبر داد.آزاده 
عطایی با بیان اینکه اردیبهشتگان از جمله جشن 
های دوازده گانه ساالنه در ایران باستان بوده است 
افزود: همچنین به واسطه اینکه ماه اردیبهشت 
موسم شکوفایی گل ها است، این نمایشگاه با موضوع 

طبیعت برگزار شده است.
او تصریح کرد: ۴۰هنرمند از استان های تهران، 
اصفهان، البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان، 
9۰ اثر هنری خود را در نمایشگاه به معرض دید 
عالقه مندان قرار داده اند.مدیر موسسه فرهنگی و 
هنر هومهر کرمان اظهار داشت: آثار شرکت داده شده 

در نمایشگاه اردیبهشت گان در بخش های نقاشی، 
طراحی و چاپ دستی به نمایش گذاشته شده و 
شرایط خرید آثار نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز 
فراهم است.او بیان کرد: نمایشگاه اردیبهشت گان از 
2۵ اردیبهشت افتتاح شده است که تا ۳۰ اردیبهشت 
ادامه دارد و عالقه مندان می توانند صبح از ساعت 9 تا 
۱۱ و عصر از ۱8 تا 2۰ برای بازدید به نگارخانه هومهر 
واقع در خیابان آبنوس پالک پنج مراجعه کنند.عطایی 
با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری 
نمایشگاه تاکید کرد: هر چند شیوع ویروس کرونا 
ضربه بزرگی به جامعه هنری وارد کرده است، اما با 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی سعی داریم تا رونق  را 

به حوزه فرهنگ و هنر بازگردانیم
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر یکشنبه 2۶ اردیبهشت ماه 
با بیان اینکه طی 2۴ ساعت گذشته،۵۰ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »2۷ نفر از آن ها 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، 
بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، یک 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم، 9نفر از حوزه  دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان و ۱۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت هستند«.او با بیان این که از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان بستری جدید گزارش نشده است، افزود: »در حال 
حاضر، ۳۴۳بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 
هستند«.شفیعی ادامه داد:»2۱۷نفر از بیماران بستری در 
حوزه  علوم پزشکی کرمان،2۱ نفرحوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 
۵8 نفر حوزه  جنوب،۷ نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 
۴۰نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند 
و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: »از 
ابتدای اپیدمی تاکنون 2۰هزار و ۴8 نفر در استان، به دلیل ابتال به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 
2۴ ساعت گذشته،8 مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شده که ۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان،2نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است«.  به گفته  شفیعی،از 
ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 28۳۴نفر به دلیل ابتال به 

کوویدـ  ۱9 جان خود را از دست داده اند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روز ارتباطات 
و روابط عمومی 

گرامی باد
ارتباطات  عصر  در  عمومی  روابط  جایگاه  اهمیت 

پیشتاز  عرصه ها  همه  در  اطالع رسانی  که  دورانی  در  و 
موفقیت  که  ای  گونه  به  است  شده  دوچندان  است، 
عرصه ها  در  دوامشان  و  شرکت ها  و  ادارات  سازمان ها، 
عمومی های  روابط  عملکرد  به  تخصصی  های  فعالیت  و 
روابط  همکاران  خدمت  را  روز  این  است.  وابسته  آن ها 
می گویم. تبریک  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه   عمومی 

دکتر مکارم - رییس دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت

غول های اقتصادی کرمان سهم کمتری در اشتغال داشتند

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان گفت: به لحاظ زیر ساختی در 

زمینه صادرات صنایع دستی در استان کرمان 
دچار ی کسری مشکالت هستیم.
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فراهم نبودن زیرساخت های 
صادرات صنایع دستی در کرمان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: 
به لحاظ زیر ســاختی در زمینه صادرات صنایع دستی در استان 

کرمان دچار ی کسری مشکالت هستیم.
کاظم حسین زاده اظهار کرد: صنایع دستی تنها کاال در کشور است 
که ظرفیت صادرات چمدانی و رسمی را دارد و ارزش افزوده بسیار 

زیادی هم ایجاد می کند و اشتغالزایی خوبی در بردارد.
حسین زاده مبنای صادرات چمدانی را گردشگر خارجی دانست 
و افزود: طی دو سال اخیر به دلیل شرایط کرونا در زمینه گردشگر 

خارجی دچار مشکل هستیم.
او با اشاره به اینکه صادرات رسمی صنایع دستی از مبادی گمرکات 
کشور باید انجام شــود، بیان کرد: به لحاظ زیر ساختی در زمینه 

صادرات دچار ی کسری مشکالت هستیم.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان گفت: زیر ساخت های خدمات پیش و پس 
از تولید در استان کرمان وجود ندارد؛ مثاًل مواد اولیه گلیم از جای 
دیگر وارد شده اما در سیرجان تولید می شود. این در حالیست که 
خدمات پس از تولیدش هم در کارگاه های قالی شویی و روشویی 

تهران انجام می شود و از گمرک همان محل هم صادر می شود.
او با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های صادرات در استان کرمان 
بیان کرد: رقم صادرات رسمی کرمان در سال حدود ۱.۵ میلیون 
دالر است که از مبادی گمرکات سایر مناطق کشور انجام می شود.

حســین زاده گفت: علیرغم اینکه در زمینه گردشگری خارجی 
در سال گذشته مشکل داشــتیم، حدود ۴9۵ هزار دالر صادرات 
چمدانی در استان کرمان داشــته ایم که نسبت به سال های قبل 

کاهش دارد اما با توجه به شرایط کرونا قابل قبول است.

کلیپ منتشر شده توزیع 
رایگان پیاز صحت ندارد

فرماندار شهرســتان منوجان گفت: کلیپ منتشر شده در زمینه 
توزیع رایگان پیاز در این شهرستان صحت ندارد.

محمد محمودی به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اینکه 
پیازهای دپو شده در شهرستان منوجان به رایگان در اختیار مردم 
قرار می گیرد، اشاره کرد و افزود: این فرد هیچ ارتباطی با مجموعه 
تعاون روستایی و هیچ دستگاه دولتی ندارد و از طرف خودش این 

کلیپ را تهیه و منتشر کرده است.
او تصریح کرد: این پیاز ها متعلق به سازمان تعاون روستایی جنوب 

کرمان بوده که در جریان خرید تضمینی انبار شده است.
محمودی افزود:هیچکس حق ندارد بدون اجازه تعاون روستایی 
از این پیازها استفاده کند.وا با بیان اینکه خرید تضمینی با هدف 
حفظ تعادل بازار صورت می گیرد، افزود: پیازهای خریداری شده 
نباید به چرخه بازار برگردد چرا که سبب برهم خوردن تعادل بین 
عرضه و تقاضا می شود.فرماندار منوجان بیان کرد: مردم به شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اهدای رایگان پیاز به مردم 
توجه نکنند و اخبار را از طریق ســایت این سازمان و خبرگزاری 
های رسمی پیگیری کنند.او با بیان اینکه پیازهای انبار شده فقط 
در قالب تفاهم نامه به نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی 
به صورت رایگان اهدا می شوند، گفت: نهادهای حمایتی متقاضی 
جهت هماهنگی با سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان هماهنگ 
کنند.او تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی در قالب تفاهم نامه با 
سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی تاکنون مقدار 
زیادی پیاز را به صورت رایگان به قشر محروم جامعه اهدا کرده و 

این روند ادامه دارد.
خرید تضمینی پیاز توسط سازمان تعاون روستایی از2۰ اسفند ماه 
سال گذشته آغاز و تا اردیبهشت ماه سال جاری در جنوب استان 

کرمان ادامه داشته است.
خرید تضمینی پیاز در راستای اجرای ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی 
و دستورالعمل خرید و فروش پیاز تضمینی سازمان مرکزی تعاون 

روستایی انجام شده است.

ایجاد انگیزه مشارکت انتخاباتی
 را افزایش می دهد

رئیس مجمع جوانان استان کرمان با اشاره به اهمیت مشارکت جوانان 
در انتخابات گفت: مشارکت بیشــتری در عرصه سیاسی و اجرایی 

داشته باشند، باید برای آنها انگیزه ایجاد کنیم.
احمد احمدی نژاد افزود:باید دالیلی که جوانان را از مشارکت ناامید 
می کند،ریشه یابی و بررسی شود  تا جوانان انگیزه الزم را پیدا کنند 
چون در حوزه های مختلف فعالیت های خوبی می توانند انجام دهند.

او بیان کرد:پس از برگزاری انتخابات ۱۴۰۰و در دوره جدید فعالیت 
دولت و شوراها باید استفاده از ظرفیت های جوانان از حالت شعاری و 

گفتمانی بیرون بیاید و اقدام اساسی و عملی انجام گیرد.
رئیس مجمع جوانان استان کرمان تاکید کرد:مشارکت های جوانان 
در فعالیت های مدنی و اجتماعی ماننــد انتخابات،می تواند ضمن 
تاثیرگذاری،انتخاب دقیق تری انجام شود و قشر جوان جایگزین افراد 

مسن تر شوند.
او اظهار داشت:همانگونه در بیانیه گام دوم رهبر انقالب و باور مسئوالن 
وجود دارد،جوانان و انجمن های متشکل از نیروهای جوان در میدان 

هستند و نسبت به سرنوشت جامعه بی انگیزه نیستند.
احمدی نژاد ادامه داد:جوانان با مشارکت خود در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی ظرفیت سرمایه اجتماعی  کشور را باال می برند و باید از 
جوانان در مدیریت  کشور استفاده شود تا انگیزه قشر جوان برای حضور 
در پای صندوق رای باال رود و جوان احساس نکند فقط حضور او را برای 
رای دادن می خواهند و نباید پس از انتخابات حضور جوانان فراموش 

شود و پس از چهار سال دوباره به فکر افزایش مشارکت بیفتیم.
او بیان کرد:شاید عده ای کاهش مشارکت را فقط به مسائل اقتصادی 
ربط دهند،اما اقتصاد تنها دلیل مشارکت یا عدم مشارکت نیست،بلکه 
دیده نشدن و توجه نکردن جوانان است که باید این تصور تغییر کند.

رئیس مجمع جوانان اســتان کرمان گفت:ما در دوره قبل تبلیغات 
کاندیداهای ریاست جمهوری دیدیم که اولویت ها مسائل خارجی،رفع 
تحریم ها و غیره بود،اما کمتر به مسائل جوانان پرداخته شد که این 

نباید دوباره اتفاق بیفتد.
احمدی نژاد با اشاره به لزوم مشارکت گسترده همه اقشار و سلیقه ها 
در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید کرد:در صورتی که مردم در همه عرصه ها 
احساس مشارکت کنند بویژه در پای صندوق های رای، می تواند به 

رفع و کم کردن مشکالت توسط رئیس جمهور منتخب کمک کند.
او تصریح کرد:اگر مردم حس کنند که در چهار سال پس از انتخابات به 
آنها بها داده نمی شود،نسبت به مشارکت انتخاباتی بی تفاوت می شوند 
و بی اعتمادی باید بین ملت و دولت کم شود و اگر مردم با دولت بعدی 

همراهی نکنند،مشکلی حل نخواهد شد.

دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد،روز 
گذشته با انتشار خبری در صفحه اینستاگرام خود 
از اعالم وصول طرح تشکیل استان کرمان جنوبی 

در مجلس خبر داد.
او گفت: طرح تاسیس استان کرمان جنوبی 2۶اردیبهشت در 

صحن علنی مجلس اعالم وصول شد .
نماینده مردم جیرفت افزود :طرح فوق بطور رسمی در کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مورد و اقدام الزم قرار خواهد 
گرفت .پیشتر هم زمزمه هایی مبنی بر تشکیل استان کرمان 
جنوبی توسط نمایندگان پیشین مجلس مطرح شده بود که همه 

آنها به محاق رفته بودند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان از کاهش ۵ درصدی برداشت گیالس بر 
اثر خسارت تگرگ، سرمازدگی و باد و طوفان در 

استان کرمان خبر داد.
مهدی لطفعلی زاده پیش بینی کرد:طی امسال،حدود ۶ هزار و 
۷۰۰ تن محصول گیالس در استان کرمان برداشت و روانه بازار 

مصرف شود.
او با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گیالس در استان کرمان،هزار 
و ۱۱۳ هکتار است، افزود:از این میزان، 2۰۶هکتار غیر بارور و 

9۰۷هکتار با رور است.
لطفعلی زاده بیان داشت: توصیه های فنی در زمینه کاشت ارقام 
سازگار و پر محصول و کاشت ترکیبی ارقام در خصوص افزایش 
گرده افشانی و همچنین استفاده از کندو زنبور عسل همزمان با 
گرده افشانی در باغ های گیالس در فصل بهار از جمله برنامه های 

اصالحی سازمان جهاد کشاورزی است.
او بیان داشت:بیشترین سطح زیر کشت گیالس به شهرستان 
بافت با سطح 28۳ هکتار و کمترین سطح زیر کشت به شهرستان 

کوهبنان با سطح ۱۱هکتار اختصاص دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود:از لحاظ 

سطح زیر کشت،رتبه خاصی در سطح استان نداریم.
او بیان کرد:محصول گیالس برداشتی به مصرف داخل استان 

می رسد و مقادیری به استان های همجوار ارسال می شود.
لطفعلی زاده ادامه داد:برداشت گیالس از اواخر خرداد ماه در سطح 

استان کرمان شروع و تا نیمه مرداد ماه ادامه دارد.

احمد اسکندری نسب،مدیرکل آموزش وپرورش 
استان کرمان در جمع روسای ادارات آموزش و 
پرورش شهرستان های جنوبی استان کرمان با 
بیان اینکه توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، الزمه ایجاد عدالت 
آموزشی است،گفت:خوشبختانه  طی چند سال اخیر اقدامات 
موثری در این زمینه با همکاری بنگاه های اقتصادی در مناطق 

جنوبی استان رخ داده است.
او با اشاره به جذب معلمان حق التدریس و پیش دبستانی در استان 
افزود:خوشبختانه باالی 9۵ درصد نیروی انسانی آموزش و پرورش 
مناطق جنوبی و شرقی استان بومی هستند که این موضوع، بیانگر 
آینده ای روشن برای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و 

پرورشی در این مناطق است.
اسکندری نسب تشکیل مثلث اولیا،معلم و دانش آموز را 
الزمه تسهیل فرآیند یاددهی و یادگیری دانست و بیان کرد: 
برگزاری دوره های آموزشی ویژه اولیا،دانش آموزان و معلمان در 
مناطق جنوبی در دستور کار قرار گرفته که نقش موثری در افزایش 

کارآمدی و بهره وری داشته است.
او مهارت آموزی در این مناطق را الزمه کاهش آسیب های 
اجتماعی دانست و گفت:هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت 
رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و رشته ریاضی،ضرورتی 

انکار ناپذیر برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد:براساس تفاهم 
منعقد شده با یکی از شرکت های صنعتی ـ معدنی،تمامی دانش 
آموزان مناطق جنوبی که رشته ریاضی و فیزیک را انتخاب 

کنند،بورسیه این شرکت خواهند شد.
اسکندری نسب با اشاره به درخشش دانش آموزان مناطق 
جنوبی در کنکور سراسری 99 افزود:با توجه به برگزاری 
کالس های آموزشی کنکور در مناطق جنوبی،اطمینان داریم 

در کنکور۱۴۰۰نیز،دانش آموزان این مدارس خوش بدرخشند.
او با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و نهم به صورت 
حضوری،بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حوزه ها ی 

امتحانی تاکید کرد.

اعالم وصول طرح تشکیل استان 
کرمان جنوبی در مجلس

کاهش ۵ درصدی برداشت 
گیالس در کرمان

۹۵درصد نیروی انسانی در جنوب و 
شرق کرمان بومی هستند

خبر

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

اراضـی و  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
۱۳9960۳۱9062000902 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـن گـودرزی گوکی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۱72 صادره از گلبـاف در ششـدانگ یکدرب باغ 
بـه مسـاحت ۳۳22متـر مربـع پـالک ۱4 فرعـی از ۱۳4 – اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک ۱۳4 اصلـی  بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف محله رزنـو کوچه 
شـهید پـور جعفـری خریداری از مالک رسـمی عصمـت وزیری و حسـن گودرزی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف۱4۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/۱2

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/02/27
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

آگهی حصر وراثت
اقـای سـجاد چمـک  فرزنـد علـی دارای شناسـنامه 
شـماره  دادخواسـت  ۳۱۵022۱749بشـرح 
توضیـح   ۱400/2/۱۵ مـورخ   ۱4002۱920000۳92۵۳۱
داده شـادروان علـی چمـک  فرزنـد گل محمـد بشناسـنامه۱6۵7 در 
تاریـخ۱400/۱/۳۱در شـهرقلعه گنـج  فوت شـده و وراثت منحصر حین 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت 
۱-سجاد چمک به شماره ملی ۳۱۵022۱749)فرزند متوفی(

2-سمیه چمک به شماره ملی ۳۱60480۳2۱فرزند متوفی
۳-فهیمه سعادت پور به شماره ملی ۳۱۵006۱۵۳9فرزند متوفی

4-سودابه سعادت پور به شماره ملی ۳۱6۱2۵6۱2۳فرزند متوفی 
۵-سکینه تاوان به شماره ملی ۳۱6024072۱همسر متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

تصمیم نهایی
به تاریخ ۱400/2/۱۳در وقت فوق العاده جلسـه شـعبه ۱شـورای حل اختالف شهرسـتان قلعه گنج به 
تصدی امضاءکنندگان ذیل تشـکیل اسـت پرونده کالسـه 990998۳888۱0۱۵88تحت نظر قرار دارد 

قرار تحریر ترکه"
در خصـوص دادخواسـت خواهـان خانـم فاطمـه پورمحمـودي فرزنـد میرجـان بـه طرفیـت خوانـدگان ۱ - 
اقـای حمیـد پورمحمـودي2- خانـم اذر پورمحمـودی فرزنـد۳-  خانم زهـرا پورمحمـودي 4- خانم عصمت 
پورمحمـودي ۵-اقـای حبیـب پورمحمدی6-خانـم گـران نـاز پورمحمودي7-اقـای مصطفـی پورمحمـودي 
8- خانـم ليـال پورمحمـودي همگـی فرزنـدان ميرجان9-خانـم در خاتـون اشـوبي خرگوشـکي فرزنـد چمل 
بـه خواسـته تحریـر ترکـه: به خواسـته تحریرترکه مـورث مرحـوم میرجان پور محمـودی که متوفـى بتاريخ 
۱۳96/07/08در اقامتـگاه دائمـی خـود واقـع در شهرسـتان قلعـه گنـج فـوت نمـوده ، لـذا شـورا بـا عنایـت 
بـه گواهـی فـوت صـادره از اداره ثبت احـوال و گواهـی انحصار وراثـت شـماره 990998۳888۱0۱۵۳0صادره 
از شـورای حـل اختـالف و سـایر مـدارک ضميمـه مسـتندا بـه مـواد 206و207قانـون امـور حسـبی قـرار 
تحریرترکـه نامبـرده را صـادر و اعـالم و در اجـرای مـاده 2۱0همـان قانـون مقـرر مـی دارد دبیرخانـه شـورا 
وقتـی را کـه کمتـر از یـک مـاه و بيـش از سـه مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نباشـد معیـن و بـا هزينـه 
متقاضـی در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار آگهـی نمایـد که ورثه يـا نماينـده قانونی آنها ، بسـتانکاران 
و مدبوليـن بـه متوفـی و کسـان دیگـری کـه حقـی برتـر کـه متوفی دارنـد در سـاعت و روز معین در شـورا 
بـرای تحریـر ترکـه حاضـر شـوند کارشـناس بـه عـالوه برای هریـک از ورثه یـا نماینـده قانونی آنهـا و وصی 
و موصـی لـه اگـر معیـن و در حـوزه مقيـم باشـد بـرای حضـور در وقـت مقـرر دعـوت نامـه فرسـتاده و بـه 
متقاضـی ابـالغ شـود وسـيله اجـرای قـرار فراهـم نمایدقـرار صـادره بارعایـت مـاده ۱8 قانـون آییـن نامـه 
اجـرای مـاده ۱89 قانـون برنامـه سـوم توسـعه ظرف بیسـت روز از تاریـخ ابالغ قابـل تجدیدنظـر در دادگاه 

عمومـی محل اسـت.  
سجاد افشارمنش قاضی شورای حل اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(کالسه 9800359 

بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه فوق، ششـدانگ دانگ یک بـاب خانه ذیل ثبت شـماره ۳26۵ صفحه 
206 دفتـر امـالک جلـد 22 تحـت پـالک  ثبتـی ۱۵49 فرعـی از 2 اصلی بخش 46 کرمان، ثبـت و به نام 
آقـای مالـک محمـودی فرزند درویش شـماره شناسـنامه ۱ متولـد۱۳42/0۵/02و شـماره ملی ۵۳69869۱۱۱ صادر شـده 
اسـت، طبـق سـند رهنـی شـماره 76220 مـورخ 92/04/02دفترخانـه 48 کهنـوج در قبال مبلـغ ۱080000000یـک میلیارد و 
هشـتاد میلیـون ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه رودبار جنـوب به شناسـه ملـی ۱0۱008۳0۱84 قـرار گرفته و طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی مـورخ 99/۱0/07بـه مبلـغ 9460000000 نـه میلیـارد و چهارصـد و شـصت میلیـون ریـال ارزیابـی 
شـده و پـالک فـوق خانـه ایسـت واقـع در کهنـوج - سـه راه زه - کوچـه مقابل سـه راه زه )خلیج فارس ۳8( کدپسـتی 
788۱7۳۵027 بـا عرصـه 279۳ مترمربع و اعیانی مسـکونی بمسـاحت 226 و همچنین 40 مترمربع سـاختمان کلنگی 
و محصـور دارای پاینـکار شـماره ۱۵۵ مورخـه 99/۱2/۱۵بـا انشـعابات آب و بـرق ، کـه برابـر گزارش مامور اجـرا در تصرف 
راهـن مـي باشـد، پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی ۱2 روز سـه شـنبه مـورخ ۱400/0۳/۱۱در اداره ثبت اسـناد و امالک کهنوج 
واقـع در بلـوار شـاهد کهنـوج از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ 9460000000نـه میلیـارد و چهارصد و 
شـصت میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود. کلیه هزینـه هـای قانونی به 
عهـده برنـده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقداوصول خواهد شـد. شـرکت در جلسـه مزایده منـوط به پرداخت 
حداقـل ۱0 درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی و همچنیـن حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. 
همچنیـن برنـده مزایـده بایـد ظـرف ۵ روز از تاریـخ مزایـده مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را به حسـاب اداره ثبـت واریز 
نمایـد. در غیـر اینصـورت مبلـغ واریـزی دیگر قابل اسـترداد نمی باشـد. ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم 

گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد .
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آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  به  علی   فرزند  نسب  کهنوج  مسلم  آقای  اینکه  به  نظر 
شناسنامه ۱60۵8وشماره ملی ۳۱60۱60424صادره از کهنوج مالک 
ششدانگ یک قطعه زمین  دارای پالک 2467فرعی از یک-اصلی 
واقع در شهرستان  کهنوج بلوارخلیج فارس جنب پمپ بنزین شهید زابلی  ،قطعه 
ب  6290۳4سری  چاپی  شماره  به  آن  مالکیت  سند  46کرمان که  بخش  یک 
وتسلیم گردیده  ۱۳9820۳۱00200۱۱09صادر  الکترونیکی  دفتر  شماره  96با  سال 
نموده که  اعالم  امضاءشده  تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ،ضمن 
سند مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با 
استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱20آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره 
ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد گردید /م الف 76
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019070000118.1
دولت کردستانی  هللا  عزت  اقای  به  بدینوسیله 
و خانم ناز گل دولت کردستانی بدهکار پرونده 
برابر  ۱۳97040۱9070000۱۱8.۱که  کالسه 
اید  نگردیده  شناخته   ۱400/02/26-249۱ شماره  گزارش 
 ۱۳9۳/0۱/۱2-۵۳2۱ سند شماره  برابر  می گردد که  ابالغ 
۱۱/۱47/000/000ریال  مبلغ  نظری  لیلی  خانم  و  شما  بین 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  باشید که  می  بدهکار 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد 
اسناد رسمی  اجرائی مفاد  نامه  ۱8.۱9آئین  لذا طبق ماده 
تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از  می گردد  ابالغ  شما 
روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ 
نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  می گردد  ومنتشر  درج  چاپ 
بدون  این صورت  غیر  در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به 
علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار 

شد. خواهد  تعقیب  شما 
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
۱۳9960۳۱90۱20046۵۵هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
نساء  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  در  سیرجان  از  صادره   ۱ شناسنامه  بشماره  کاظم  فرزند  فریدونی  پور 
 ۳6 بخش  سنگ  قلعه  آباد  منصور  در  واقع  اصلی   ۳942 پالک  مترمربع   698۳/0۱ مساحت  به 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  احمد کشاورزی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  تواند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف ۱0۳0

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/02/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/0۳/۱۱
محمد آرمان پور - ِرئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( کالسه 9800357 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق، ششدانگ دانگ یک باب خانه ذیل ثبت شماره ۱7602 صفحه 
۱00 دفتر امالک جلد 90 تحت پالک  ثبتی 4۱07 فرعی از 2 اصلی بخش 46 کرمان، ثبت و به نام 
آقای مالک محمودی فرزند درویش شماره شناسنامه ۱ متولد۱۳42/0۵/02و شماره ملی ۵۳69869۱۱۱ صادر شده 
است، طبق سند رهنی شماره 7622۱8 مورخ 92/04/02دفترخانه 48 کهنوج در قبال مبلغ۱۳۵0000000یک میلیارد و 
سیصد وپنجاه میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه رودبار جنوب به شناسه ملی ۱0۱008۳0۱84 قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 99/۱0/07به مبلغ 4۵00000000 چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی شده و 
پالک فوق خانه ایست واقع در کهنوج - سه راه زه - کوچه مقابل سه راه زه )خلیج فارس ۳8( انتهای کوچه کدپستی 
788۱7۳۵02۵ با عرصه ۱۵09.8۱مترمربع و اعیانی مسکونی بمساحت ۱086 با انشعابات آب و برق ، که برابر گزارش 
مامور اجرا در تصرف راهن مي باشد، پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز سه شنبه مورخ ۱400/0۳/۱۱در اداره ثبت اسناد 
و امالک کهنوج واقع در بلوار شاهد کهنوج از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4۵00000000چهار میلیارد 
و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداوصول خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت حداقل 
او در جلسه مزایده است. همچنین  قانونی  نماینده  یا  پایه کارشناسی و همچنین حضور خریدار  از مبلغ  ۱0 درصد 
برنده مزایده باید ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده مابه التفاوت مبلغ فروش را به حساب اداره ثبت واریز نماید. در غیر 
اینصورت مبلغ واریزی دیگر قابل استرداد نمی باشد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
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کشاورزی همچنان پیشرو در اشتغال استان

مدیرعامل خیریه ثامن الحجج)ع(:

۵۰۰میلیون تومان زکات فطریه به بیماران خاص کرمان پرداخت شد

 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان 
باعث شده  به صنعت  توجه  که  است  معتقد 
کشاورزی مظلوم واقع شود و این نگاه باعث ضعیف 

شدن کشاورزی در استان شده است.
»صنعتی شدن کرمان و بهره برداری بیشتر از 
معادن« این سیاستی است که مسئوالن کرمانی 
برای توسعه کرمان در نظر گرفته اند و معتقدند 

که برای اشتغال زایی بیشتر باید از این مسیر رفت.
از جلسات اقتصاد مقاومتی گرفته تا کارگروه رفع 
موانع تولید و غیره، همه بحث صنعت و معدن 
است و سعی دارد تا به هر نحو و با هر امتیازی این 
دو بخش را حتی با وجود تعارضات محیط زیستی 

فعال کنند. 
افزایش اشتغال در حوزه کشاورزی

گزارش مرکز آمار ایران اما نشان داد که تمام این 
حرف ها باد هواست.

بیشترین اشتغال در استانی که درگیر بحران آبی 
شدید است بر بخش کشاورزی استوار است. 

رصد آمار نشان داده که این درصد نه تنها کمتر 
نشده بلکه بیشتر هم شده است.

به عبارت دیگر اگر در سال 98حدود ۳۷ درصد از 
اشتغال استان در بخش کشاورزی بوده در سال 99 

این رقم به ۳8.۷ درصد رسیده است.
در عوض اشتغال در بخش خدمات تکان خاصی 
نخورده و اشتغال بخش صنعت علی رغم تمام 
شعارها کاهش هم داشته و از 2۵.۳ به 2۳.9 رسیده 

است.
مهرابی: صنعت رشد داشته است

هرچند که سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
کرمان این موضوع را درست نمی داند و می گوید 
سهم اشتغال با قدرمطلق متفاوت است و صنعت 

هم رشد داشته.
حسین مهرابی اضافه می کند: سهم را با قدر مطلق 
اشتباه نکنید. وقتی که عدد قدر مطلق در بخش 
صنعت باال می رود اما به نسبت کشاورزی کمتر رشد 
دارد سهم کشاورزی افزایش می یابد، اما به منظور 

کاهش قدر مطلق در حوزه صنعت نیست.
اظهارات مهرابی اگرچه در دفاع از رشد اشتغال در 
بخش صنعت است اما رشد بیشتر اشتغال در حوزه 

کشاورزی در جای خود قرار دارد.
با این حال به نظر می رسد در این شرایط اشتغال 
کشاورزی هم چنان از صنعت پیشی دارد اما 

سیاست دولت در این حوزه کم رنگ است.
تصور می کنند کشاورزی 

مقرون به صرفه نیست
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان 
می گوید بهره وری در حوزه کشاورزی در سال های 
گذشته کم بوده و تصورات این است که صنعت 

مقرون به صرفه تر از کشاورزی است.
سید محمدرضا ترابی موسوی علت بهره وری کم را 
فرسودگی ادوات کشاورزی، افزایش قیمت نهاده، 

کود و هزینه های این حوزه می داند.
او می گوید: باید نگاه این باشد کشاورزی امنیت 
غذایی را تامین می  ند و مثل صنعت درآمد خالص 
ندارد.به اعتقاد او همه ی بخش های استان فعال 
است اما  پتانسیل یک بخش چندین برابر بهره 

برداری کنونی است.
اشتغالزایی در کشاورزی کم هزینه تر است

ترابی موسوی می گوید میزان هزینه ای که حوزه 
کشاورزی برای ایجاد شغل صورت می گیرد خیلی 

کمتر از اشتغالزایی در صنعت است.
به اعتقاد او در یک مزرعه ای که روی دست 
کشاورزی میچرخد 2۰ الی ۳۰ نفر مشغول به کار 
اند اما اگر کارخانه صنعتی بخواهد راه اندازی شود 
چند میلیون یورو هزینه می شود و در نهایت ۱۰۰ 

کار ایجاد می کند. 
این فعال حوزه کشاورزی می گوید که حتی در 
فصل برداشت محصوالت گاهی نیرو کم می آوریم و 
در سال گذشته به دلیل کرونا و نبود کارگر فصلی از 
استان های مجاور ۵۰ درصد گل محمدی بردسیر 

نابود شد.
سید محمدرضا ترابی موسوی معتقد است که 
کرمان قطب کشاورزی کشور است و باید نگاه 

ویژه ای به این حوزه شود. 
تشکل های کشاورزی 

در اشتغالزایی کاری نکردند
او از تشکل  های خصوصی حوزه کشاورزی هم 
گالیه می کند و می گوید: تشکل ها هیچ کاری برای 
اشتغالزایی زیرمجموعه خودشان کاری نکرده اند 
و بیشتر فعالیت شان روی فروش محصوالت بوده 

است.

مدیرعامـل موسسـه خیریـه بیمـاران خـاص 
ثامن الحجـج )ع( کرمان گفت: مـردم خداجو 
و نـوع دوسـت ایـن شهرسـتان در عیـد فطـر 
سـال جـاری ۵۰۰ میلیـون تومـان از زکات 
فطریـه خـود را بـه بیمـاران خـاص و سـخت 

درمـان اختصـاص دادنـد.
علـی شمسـی نیـا افـزود: زکات فطریـه جمع 
آوری شـده در شهرسـتان های اسـتان کرمان 
بـرای بیمـاران خـاص و سـخت درمـان هنوز 
بـه صـورت سـرجمع اعـالم نشـده اسـت و 
رقم اعـالم شـده فقـط مربوط بـه شهرسـتان 

کرمـان اسـت.
او مقـدار زکات فطریـه جمع آوری شـده برای 
موسسـه خیریه ثامـن الحجـج در شهرسـتان 
کرمـان را طـی سـال جـاری بیـش از ۳۰۰ 
میلیـون تومـان شـامل کمـک هـای نقـدی و 
غیـره و بیـش از 2۰۰ میلیـون تومـان بـرای 
دارالشـفای امـام رضـا )ع( از طریـق صنـدوق 
های جمع آوری فطریه و حسـاب هـای بانکی 

اعـالم کـرد.
مدیرعامـل موسسـه خیریـه بیمـاران خـاص 
اسـتان کرمـان ثامـن الحجـج )ع( گفـت: 

همچنیـن فرزندانـم از ایـن مـاه درصـدی از 
درآمدشـان را بـه ایـن مجموعـه اختصـاص 
خواهنـد داد کـه ایـن مبلـغ بـا توافـق انجـام 
شـده ماهانـه ۵۰۰ میلیـون تومـان اسـت که 
بـه منظـور تکمیل سـاختمان و طـرح های در 
دسـت اجـرای مجموعه دارالشـفای امـام رضا 

)ع( هزینـه خواهـد شـد.
خیریـن  ز  ا یکـی  نیـا  شمسـی  گفتـه  بـه 
اسـتان کرمـان یـک بـاب منـزل مسـکونی را 
در محـدوده ترمینـال قدیـم شـهر کرمـان 
بـه منظـور احـداث خوابـگاه بـرای همراهـان 
بیمـاران بـا ارزش ریالی بیـش از سـه میلیارد 
تومـان در اختیـار موسسـه خیریـه بیمـاران 

خـاص قـرار داده انـد.
شمسـی نیا گفـت: آقـای مهـدوی دیگـر خیر 
کرمانـی نیـز بـه نیابـت از خانـواده اش قطعـه 
زمینـی بـه ارزش ریالـی بیـش از 2 و نیـم 
میلیـارد تومـان را در خیابـان شـهید باهنـر 
کرمـان در اختیـار ایـن مجموعـه قـرار داده 

اسـت.
او تصریـح کـرد: خانـواده میمنـدی نـژاد نیـز 
کـه پیـش از ایـن بخـش فیزیوتراپی موسسـه 

خیریـه ثامـن الحجـج )ع( را راه انـدازی کرده 
بودنـد اکنـون منزلـی بـا ارزش ریالـی چهـار 
یـن موسسـه خیریـه  میلیـارد تومـان بـه ا

بخشـیده انـد.
مدیرعامـل موسسـه خیریـه بیمـاران خـاص 
اسـتان کرمـان ثامـن الحجـج )ع( گفـت : 
در جریـان بازدیـد اسـتاندار کرمـان از ایـن 
موسسـه، تفاهم نامه ای در زمینه تسـهیلگری 
در درمـان بیمـاران خـاص بـا جمعیـت هالل 

احمـر ایـن اسـتان منعقـد شـد.
او گفـت: همچنیـن بعـد از بازدیـد اسـتاندار 
کرمـان از موسسـه خیریـه ثامـن الحجـج )ع( 
تعـداد زیـادی از ادارات و نهادهـای دولتـی 
بـه منظـور همـکاری بـا ایـن موسسـه اعـالم 

آمادگـی کردنـد.
شمسـی نیـا خـود را امانتـدار مـردم معرفـی 
کـرد و تصریـح کـرد: مـردم در بخـش هـای 
مختلف بـه منظـور کمک بـه موسسـه خیریه 
ثامـن الحجـج )ع( اظهـار عالقـه کـرده انـد و 
امیدواریـم بتوانیـم از امانـت آنهـا آنطـور کـه 

بایـد بـه نفـع بیمـاران بهـره بـرداری کنیـم.
او بـه دیـدار بـا فاطمـه هاشـمی رفسـنجانی 

رئیـس بنیاد امـور بیمـاری های خاص اشـاره 
کرد و از قـول مسـاعد وی به منظور بازسـازی 
بخـش هـای همودیالیـز و تاالسـمی موسسـه 
خیریـه ثامن الحجـج )ع( خبـر داد و گفت: در 
زمینه تامیـن تجهیـزات دارالشـفای امام رضا 
)ع( بـا ارز دولتی نیـز دانشـگاه علوم پزشـکی 

قول مسـاعد داده اسـت.
شمسـی نیـا ادامـه داد: در همیـن اسـتاندار 
کرمـان بـه منظـور تامیـن تجهیـزات مرکـز 
جامع پیشـگیری از بیمـاری های دارالشـفای 
امام رضـا )ع( از طریـق هماهنگی بـا کارخانه 
هـای فـوالد ایـن اسـتان قـول مسـاعد داده 

شـده اسـت.
مدیرعامـل موسسـه خیریـه بیمـاران خـاص 
اسـتان کرمان ثامـن الحجج )ع( ضمـن تقدیر 
از مدیـران همـراه بـا ایـن موسسـه از مـردم 
بـه دلیـل همراهـی و مشـارکت در اقدامـات 
نـوع دوسـتانه موسسـه خیریـه ثامـن الحجج 
)ع( تقدیـر و ابـراز امیـدواری کـرد، بـا کمـک 
مسـئوالن تسـهیل گـری الزم بـرای خدمـات 
دهـی به بیمـاران خاص انجام شـود تـا کرمان 
در ایـن بخـش الگـوی سـایر اسـتان ها شـود.

زکیه سلیمی |کاغذوطن  

گزارش

ترابی موسوی می گوید میزان هزینه ای که 
حوزه کشاورزی برای ایجاد شغل صورت 
می گیرد خیلی کمتر از اشتغالزایی در صنعت 
است.

به اعتقاد او در یک مزرعه ای که روی دست 
کشاورزی میچرخد 2۰ الی 3۰ نفر مشغول 
به کار اند اما اگر کارخانه صنعتی بخواهد 
راه اندازی شود چند میلیون یورو هزینه 
می شود و در نهایت ۱۰۰ کار ایجاد می کند. 
این فعال حوزه کشاورزی می گوید که حتی 
در فصل برداشت محصوالت گاهی نیرو کم 
می آوریم و در سال گذشته به دلیل کرونا 
و نبود کارگر فصلی از استان های مجاور ۵۰ 
درصد گل محمدی بردسیر نابود شد.
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 غول های اقتصادی کرمان سهم کمتری در اشتغال داشتند
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نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )یکشنبه، 2۶ اردیبهشت ماه( با ۱۱۷ تومان افزایش نسبت 
به روز کاری گذشته به رقم 22 هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ســاعت ۱۳ امروز با افزایش ۱8 تومانی 
نسبت به روز کاری گذشته به رقم 2۶ هزار و ۶۷۰ تومان رسید.

دیروز قیمت خرید هر دالر 2۱ هزار و 8۵8 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۶ هزار و ۱۴۱ تومان 
بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 22 هزار و ۳۳۳ تومان و نرخ فروش آن 22 
هزار و ۱۱2 تومان اعالم شد.  همچنین نرخ خرید یورو در این بازار 2۶ هزار و ۷۶۴ تومان و نرخ 

فروش آن نیز 2۶ هزار و ۴99 تومان اعالم شد.
در سامانه ســنا نیز قیمت دالر 2۱ هزار و 8۰9 تومان و قیمت یورو 2۶ هزار و ۴۷۷ تومان رقم 
خورده است. همچنین در سامانه نیما در معامالت امروز، حواله یورو به قیمت 2۵ هزار و ۱۱۴ 

تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 2۰ هزار و ۶8۶ تومان معامله شد.

رشد اندک دالر
 در کانال 22 هزار تومانی

قیمت هـر قطعه سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح جدیـد دیـروز )یکشـنبه( در بـازار تهـران با 
افزایـش ۳۰۰ هزار تومانی نسـبت بـه روز کاری گذشـته بـه ۱۰ میلیـون و ۴۷۰ هـزار تومان 

رسـید.
به گـزارش روز یکشـنبه ایرنا، در سـاعت ۱۳ امـروز، ارزش هـر قطعه سـکه تمام بهـار آزادی 
طرح جدید بـا افزایـش ۳۰۰ هـزار تومانی نسـبت بـه روز شـنبه به رقـم ۱۰ میلیـون و ۴۷۰ 
هزار تومان رسـید و سـکه تمام بهـار آزادی طـرح قدیم نیـز ۱۰ میلیـون و ۳۵۰ هـزار تومان 

معامله شـد.
همچنین امروز نیم سـکه بهـار آزادی پنج میلیـون و 9۵۰ هزار تومان، ربع سـکه سـه میلیون 
و 9۰۰ تومان و سـکه یـک گرمی هـم 2 میلیـون و 2۵۰ هـزار تومان قیمـت خورد. عـالوه بر 
ایـن، در بازار طال نیـز نرخ هر گـرم طالی ۱8 عیار بـه ۱۰۴ هـزار و ۴۵9 تومان رسـید. قیمت 
مثقال طال نیـز چهار میلیـون و ۵2۵ هزار تومان شـد. همچنیـن اونس جهانی طـال نیز امروز 

یک هزار و 8۴۳ دالر و ۷۶ سـنت فروخته شـد.

قیمت سکه 
به ۱۰ میلیون و 4۷۰ هزار تومان رسید

بانک مرکـزی امروز معـادل ریالـی ناشـی از فـروش ۵۰ میلیـون دالر از منابع ارزی 
حسـاب صنـدوق توسـعه ملـی را بـه »صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه« واریـز کرد. 
به گـزارش روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، براسـاس تصمیم های جلسـه دویسـت و 
بیسـت و یکم سـتاد هماهنگـی اقتصادی دولـت در تاریـخ ۷ اردیبهشـت ۱۴۰۰، در 
اجـرای مصوبـه شـورای عالی امنیـت ملـی، بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران 
می بایسـت نسـبت به فـروش تدریجـی 2۰۰ میلیـون دالر از منابع ارزی به حسـاب 
صنـدوق توسـعه ملـی اقـدام و منابـع حاصـل را بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه 

ریـز کند.  وا
 گفتنی اسـت پیـش از ایـن رییـس کل بانـک مرکزی اعـالم کـرده بـود، مبلغ 2۰۰ 
میلیـون دالر بـه صـورت تدریجـی فروختـه و بـرای کمـک بـه بـورس بـه صنـدوق 
تثبیـت بـازار سـرمایه واریز می شـود کـه اقـدام امـروز اولیـن گام در همین راسـتا 

بـود و ۱۵۰ میلیـون دالر باقیمانـده نیـز بـه تدریـج واریـز خواهد شـد.

واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دالر 
به »صندوق تثبیت بازار سرمایه«

خبرخبر

ر کار هـم بـرای  کاغـذ وطـن- بـازا
شـاغالن و هـم بـرای بیـکاران خلـوت 
تـر از قبـل شـده. مرکـز آمـار ایـران 
می گوید سـال پیـش تنهـا ۳9.۶درصد 
از جمعیتـی کـه در سـن کار بودنـد بـه 
بـازار کار مراجعـه کردنـد. بـه عبـارت 
دیگـر ۶۰ درصد از جمعیت فعال کشـور 
حتی رغبتی برای حضـور و تقاضای کار 
نداشـتند. موضوعـی کـه از دیـد فعاالن 
اقتصـادی عاملـش دسـتمزدهای پایین 
در بخـش خصوصـی اسـت و تـورم باال.

بـا ایـن حـال مرکـز آمـار می گویـد که 
حتـی در ایـن بـازار خلـوت هم بـاز آمار 
بیـکاری بیـداد می کنـد. نـرخ بیـکاری 
بـر  کرمـان در سـالی کـه گذشـت برا
۱۰.۶درصـد بـود. یعنـی بیـش از ۱۰ 
درصـد از جمعیـت فعال جویـای کار در 
سـال 99 موفـق بـه پیـدا کـردن شـغل 

نشـدند.
ایـن کاهـش فرصـت هـای شـغلی، امـا 
بیـش از هـم بـه ضـرر زنـان بـوده. آمار 
کشـوری نشـان می دهـد کـه در سـال 
گذشـته ۶۶2 هـزار و 8۵2 شـاغل زن 
از بـازار کار ایـران حـذف شـده اند. ایـن 
در حالی اسـت کـه حجم مـردان خارج 
شـده از این بـازار نصـف این عـدد بوده 

اسـت.
 نکتـه جالب آنکه هـر چه مـدارج علمی 
زنـان باالتـر رفته، احتمـال بیکاریشـان 
هم بیشـتر شـده اسـت. بـه طوریکه در 
سـال گذشـته ۷۰.۴درصـد از بیـکاران 
زن از میان  فـارغ التحصیل دانشـگاهی 

بودنـد.
مشـخص نیسـت که چه تعـداد از زنانی 
کـه از بـازار کار حـذف شـدند از کرمان 
بودنـد امـا  همـواره نـرخ بیـکاری زنان 
تحصیل کرده کرمان بیشـتر از متوسـط 
کشـوری بـوده اسـت. موضوعـی کـه  از 
دیـد علـی زینی وند، اسـتاندار کرمـان 
علتش بـه سـهم پاییـن بخـش خدمات 

در اشـتغال اسـتان بـر می گـردد.

مدیرکل کمیتــه امداد اســتان کرمان 
گفت:۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت 
حمایت اداره بانــوان منطقه یک کرمان 
قرار دارند که با مشــکالت زیادی مواجه 

هستند.
یحیی صادقی، مدیــرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان کرمان در بازدید 
ســردار معروفی، فرمانده ســپاه ثاراهلل 
اســتان کرمان از اداره بانوان منطقه یک 
کرمــان از زحمات و همراهــی فرمانده 
سپاه ثاراهلل اســتان کرمان با این نهاد در 
خدمت رســانی و کمک به محرومان به 
حجم بــاالی کار در اداره بانوان کمیته 
امــداد منطقه یک کرمان اشــاره کرد و 
گفت: بانوان امدادگر در این مجموعه با 
خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار 
آســیب دیده ایثارگرانه و عاشــقانه کار 

می کنند.
او افزود: گروه هــدف اداره بانوان منطقه 
یک شدیدترین آســیب ها را دیده اند و 
عمده این گروه  سرپرست خود را به علت 

فوت از دست داده اند.
صادقی با بیان اینکــه بیش از هفت هزار 
خانوار در شهر کرمان مددجوی کمیته 
امداد هستند تصریح کرد: ۳هزار خانوار از 
این تعداد خانوار تحت حمایت سرپرست 
و نان آور خانواده زنان هستند. صادقی با 
بیان اینکه بعضــی از خانواده های تحت 
حمایت به ویژه زنان سرپرســت خانوار 
در شــرایط ســختی زندگی می کنند و 
تنها منبع درآمد آن ها مســتمری ناچیز 
کمیته امداد اســت که جوابگوی مخارج 
زندگی آن ها نیست ادامه داد: به دنبال این 
هستیم با راه اندازی مشاغل خانگی زمینه 
توانمندی این خانواده ها را فراهم کنیم تا 
در کنار رسیدگی به فرزندان و امور خانه 

بتوانند منبع درآمدی هم داشته باشند.
او در ادامه از ارائه بسته های تشویقی به 
کارفرمایانی که زمینه اشتغال مددجویان 
را فراهم کنند اشاره کرد و گفت: پرداخت 
حق بیمه ســهم کارفرما و پرداخت ۵۰ 
میلیون تومان تســهیالت قرض الحسنه 
به ازای به کارگیری هر مددجو و فرزندان 
آنان از جمله این بســته های تشــویقی 

است.
صادقی عمده مشکل و دغدغه مددجویان 
شهر کرمان را مشکل مسکن اعالم کرد 
و گفت: امیدواریم با کمــک و همراهی 
خوب سپاه، مســئوالن مربوطه و خیران 
بتوانیم این مشکل و دغدغه مددجویان 

را برطرف کنیم.
او تصریح کرد: بعضــی از این خانواده ها 

هیچ مشاوری ندارند

پیگیری های انجام شده حاکی از آن است که به احتمال زیاد از ۵۰ 
درصد باقیمانده سود سهام عدالت، ۳۰ درصد آن به حساب سهامداران 
پرداخت می شود و 2۰ درصد دیگر بعد از تکمیل سودهای واریز شده 

از سوی شرکت های سرمایه پذیر در اختیار مشموالن قرار می گیرد.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، نخستین مرحله از واریز 
سود سهام عدالت برای سهامداران 2 روش مستقیم و غیرمستقیم در 
تاریخ 28 اسفند ماه سال 99 انجام شد، دارندگان سهام ۵۰۰ هزار 
تومانی، رقمی حدود 2۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان 
سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت 

شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.
در این میان، گمانه زنی هایی در زمینه واریز ۵۰ درصد باقیمانده سود 
سهام عدالت مطرح شد که در ابتدا رییس سازمان بورس از زمان واریز 
باقیمانده سود سهام عدالت خبر داد و افزود: تالش سازمان بورس در 
جهت تجمیع سود شرکت ها است، در نتیجه مرحله دوم سود سهام 

عدالت تا قبل از ماه رمضان و در نهایت، همین ماه پرداخت می شود.
شرکت سپرده گذاری مرکزی، مجری واریز سود به حساب سهامداران

در اواسط اردیبهشت ماه »حسین قشمی«،  مدیر سیستم های تسویه و 
پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره علت عدم واریز باقیمانده 
سود سهام عدالت به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: به محض تکمیل شدن 
وجه و واریز سود توسط همه شرکت های سرمایه پذیر،  مرحله دوم 
سود سهام عدالت سال ۱۳98 که مجامع آن در سال ۱۳99 برگزار 

شده است، واریز می شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی، مجری واریز سود 
به حساب سهامداران است و در خصوص تامین موجودی، شرکت 
سپرده گذاری و سازمان بورس مکاتباتی را با شرکت های سرمایه پذیر 
داشته اند تا برای واریز هر چه زودتر سود منابع مورد نیاز را تامین کنند.

قشمی تاکید کرد: ۳۶ شرکت جزو شرکت های سهام عدالت هستند 
که از این تعداد 29 شرکت سود خود را محقق کرده اند، همه این 29 
شرکت باید سود را واریز کنند تا بتوان سود سهامداران مستقیم و 

غیرمستقیم سهام عدالت را پرداخت کنیم.

احتمال واریز 3۰ درصد از 
باقیمانده سود سهام عدالت 

به حساب سهامداران

 بازار کار مردانه تر شد

وجود 3 هزار زن 
سرپرست خانوار 

در شهر کرمان 

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از 
بازنگری و اصالح دستورالعمل ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی در مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهاد تغییر سن 

بازنشستگی خبر داد.
هادی ساداتی از بازبینی بخش هایی از دستورالعمل ماده ۵ قانون 
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مرکز پژوهشهای مجلس 
خبر داد و گفت: در خصوص ماده ۵ نظرات و پیشنهاداتی داشتیم 
و کارفرمایان هم نقطه نظراتی ارائه کردند. مباحثی هم از طرف 
سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، یک مورد در خصوص غرامت 
ایام بیماری و یک مورد نیز بحث حذف سهمیه کارگران ساختمانی 

بود که در اصالحیه جدید آورده شد.
وی از پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی خبر 
داد و گفت: در زمینه تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی از 
۳۵ سال به ۳۰ سال که در قانون ۳۵ سال ذکر شده است نیز مرکز 
پژوهشهای مجلس کارهایی انجام داده و تحقیقاتی را آغاز کرده که 

پس از نهایی شدن، نتایج آن را اعالم می کنیم.

بردیا امیرتیموری مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی 
معدن کرمان از برگزاری پنجمین دوره این رویداد در تاریخ 
دوازدهم تا پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این 
نمایشگاه تخصصی ترین نمایشگاه معدنی کشور است که در 
حوزه فرآوری فلزات آهنی و غیرآهنی برگزار می شود و چنین 
نمایشگاهی در حوزه فرآوری در کشور و منطقه وجود ندارد و 
برگزاری این نمایشگاه در غنی ترین استان ایران از نظر میزان 

ذخایر معدنی بر اهمیت آن افزوده است.
برگزاری در فضای ۱۰ هزار متر مربع

امیرتیموری در ارتباط با فضای برگزاری پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی 
تجهیزات وابسته ، نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی و 
راهسازی گفت: امیدواریم امسال نیز با توجه به فضای ۱۰ هزار 
مترمربعی که سال گذشته داشته ایم بتوانیم این نمایشگاه را به 
خوبی برگزار کنیم. وی درباره میزان استقبال از این نمایشگاه 
اظهار کرد: استقبال شرکت های مهم داخلی و نمایندگان 
شرکت های خارجی به حدی بوده است کلیه متراژی که فضای 
مسقف وجود داشته است رزرو شده و در حال رایزنی هستیم 
تا با برپایی چادر نمایشگاهی فضای نمایشگاهی موجود را 
افزایش دهیم تا بتوانیم پذیرای تمامی عالقه مندان به حضور 
در این رویداد مهم باشیم البته افزایش فضای نمایشگاهی تنها 
در شرایطی انجام خواهد شد که از کیفیت برگزاری کاسته 
نشود.وی یادآور شد: این نمایشگاه بین الملی و ملی با نام استان 
کرمان به عنوان یک رویداد مهم در تقویم نمایشگاهی دنیا به 

ثبت رسیده و امیدواریم با رفع شدن تحریم های ظالمانه زمینه 
حضور پر رنگ تر شرکت های مطرح خارجی در این رویداد 
فراهم شود. امیرتیموری ادامه داد: پتانسیل های استان کرمان 
در بحث معدنی می تواند این رویداد را به اثرگذارترین روایداد 
نمایشگاهی ایران و خاورمیانه تبدیل کند و این مهم می تواند 

با تمرکز بر نام کرمان به عنوان محل برگزاری به ثمر بنشیند.
مدیر برگزاری این نمایشگاه گفت: امیدواریم این دوره از 
نمایشگاه در سطح کیفی متفاوتی برگزار شود و برای بهبود 
کیفی محل و شرایط زیرساختی برگزاری نهایت تالش خود 

را به کار گرفته ایم.
 حضور شرکت های بزرگ در این نمایشگاه

مدیر برگزار کننده این نمایشگاه با اشاره به حضور شرکت های 
بزرگ و پرقدرت در این دوره از برگزاری نمایشگاه گفت: 
شرکت هایی از جمله شرکت ملی مس ایران، مجتمع صنعتی 
و معدنی گل گهر، شرکت سنگ آهن گهرزمین از جمله 
شرکت هایی هستند که در این دوره از نمایشگاه حضور جدی 
خواهند داشت. امیدوارم با توسعه فضای نمایشگاهی به صورت 
سازه استاندارد چادری بتوانیم میزبان بخش دیگری از شرکت 
های مهم متقاضی باشیم.با توجه به فضای موجود تاکنون 

حضور بیش از صد شرکت در این نمایشگاه قطعی شده است.
و  متخصصین  مدیران  تمامی  از  گفت:  پایان  در  وی 
دست اندرکاران حوزه معدن و صنایع معدنی و راهسازی 
دعوت می کنیم تا با حضور در این دوره از نمایشگاه رنج و 

زحمت و خستگی را از تن ما و مشارکت کنندگان در بیاورند.

پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی 
کارگران ساختمانی

جزییات جدید از پنجمین نمایشگاه معدن کرمان

کاغذ ایران

شاخص بورس منفی شد

ر بـورس )یکشـنبه، 2۶  شـاخص کل در بـازا
اردیبهشـت ماه( ۷9۱ واحـد افـت داشـت کـه در 
نهایـت این شـاخص به رقم یـک میلیـون و ۱88 

هـزار واحـد رسـید.
به گـزارش ایرنـا، برپایـه معامالت دیـروز بیش از 
پنـج میلیـارد و 2۴8 میلیون سـهم، حـق تقدم و 
اوراق بهـادار بـه ارزش ۳۴ هـزار و 9۰9  میلیـارد 

ریال داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( بـا چهـار هزار 
و 2۰۴ واحـد کاهش بـه ۴۱۰ هـزار و ۷۰۳ واحد 
و شـاخص قیمـت )هـم وزن( بـا دو هـزار و ۷2۶ 
واحـد افـت بـه 2۶۶ هـزار و 29۱ واحـد رسـید.

شـاخص بازار اول 2۱۷ واحد و شـاخص بازار دوم 
دو هـزار و 8۴۴  واحـد کاهش داشـتند.

عالوه بـر این در بیـن همـه نمادها، نمـاد صنایع 
پتروشـیمی خلیـج فـارس )فـارس( بـا یـک 
هـزار و ۵۷۴ واحـد، معدنـی و صنعتـی چادرملو 
)کچـاد( بـا ۶9۱ واحد، ایـران خـودرو )خودرو( 
بـا ۶8۴ واحـد، سـایپا )خسـاپا( بـا ۴۴8 واحـد، 
فـرآوری معدنـی اپـال کانـی پـارس )اپـال( بـا 
۴۳8 واحـد، بانـک پارسـیان )وپـارس( بـا ۳9۷ 
واحـد، توسـعه معـادن و فلـزات )ومعـادن( 
بـا 2۵۱ واحـد، فـوالد خوزسـتان )فخـوز( بـا 
22۴ واحـد، گـروه بهمـن )خبهمـن( بـا 2۰۱ 

واحـد ، بانـک تجارت )وتجـارت( بـا ۱۷8 واحد، 
پتروشـیمی پـارس )پـارس( بـا ۱۵۷ واحـد، 
پرداخـت الکترونیـک سـامان کیـش )سـپ( بـا 
۱۴9 واحـد و  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایران )حکشـتی( بـا ۱۴۵ واحـد تاثیـر مثبت بر 

شـاخص بـورس داشـتند.
در مقابـل فوالد مبارکـه اصفهان )فـوالد( با 88۵ 
واحـد، ملـی صنایع مـس ایـران )فملی( بـا ۷۴8 
واحد، شـرکت سـرمایه گذاری تامیـن اجتماعی 
)شسـتا( بـا ۴2۴ واحـد، معدنـی و صنعتـی گل 
گهـر )کگل( بـا ۳2۴ واحـد، شـرکت سـرمایه 
گـذاری غدیـر )وغدیـر( بـا 2۵۱ واحـد، تولیدی 
فوالد سـپید فـراب کویـر )کویـر( بـا 2۵۰ واحد، 
پاالیـش نفـت تهـران ) شـتران( بـا 2۴۳ واحـد، 
پتروشـیمی جم )جـم( بـا 2۳۳ واحـد، مخابرات 
ایران )اخابر( بـا 22۴ واحد و پاالیـش نفت تبریز 
)شـبریز( با ۱8۷ واحـد تاثیر منفی را بر شـاخص 

بـورس داشـتند.
بر پایـه این گـزارش، دیـروز نمـاد گـروه دارویی 
برکـت )برکت(، ایـران خودرو )خـودرو(، پاالیش 
نفـت اصفهـان )شـپنا(، زامیـاد )خزامیـا(، ملـی 
یـران )فملـی(، پاالیـش نفـت  صنایـع مـس ا
بندرعبـاس )شـبندر( و بامـا )کامـا( در گـروه 

نمادهـای پُرتراکنـش قـرار داشـتند.

گروه خـودرو هـم در معامالت دیروز صدرنشـین 
برتریـن گروه های صنعت شـد و در ایـن گروه دو 
میلیـارد و ۵۶۰ میلیـون برگـه سـهم بـه ارزش ۶ 

هـزار و ۳۴۵ میلیارد ریال دادوسـتد شـد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

دیـروز شـاخص فرابورس نیـز حـدود ۱۱۴ واحد 
افزایش داشـت و بـر روی کانال ۱۷ هـزار و ۶۶۷ 

واحـد ثابـت ماند.
همچنین در این بـازار 8۵۳ میلیـون و 88۱ هزار 
برگه سـهم به ارزش ۱۳ هـزار و 9۶  میلیارد ریال 

دادوسـتد شد.
دیـروز تنهـا نمـاد هلدینـگ صنایـع معدنـی 
زاگـرس  پتروشـیمی  )میدکـو(،  خاورمیانـه 
)زاگـرس(، پلیمـر آریـا ساسـول )آریـا(، فـوالد 
هرمـزگان جنـوب )هرمز(، شـرکت آهـن و فوالد 
ارفـع )ارفـع(، بیمـه پاسـارگاد )بپـاس(، بهمـن 
دیزل )خدیزل(، سـرمایه گذاری مس سرچشـمه 
)سرچشـمه(، توسـعه و عمـران اسـتان کرمـان 
)کرمـان( و بیمه سـامان )بسـاما( تاثیـر مثبت بر 

شـاخص ایـن بـازار داشـتند.
در مقابـل سـهامی ذوب آهـن اصفهـان )ذوب(، 
زغال سـنگ پـرورده طبـس )کزغـال(، سـرمایه 
)وسـپهر(،  صـادرات  سـپهر  مالـی  گـذاری 
توکاریـل  )شـگویا(،  تندگویـان  پتروشـیمی 
)توریـل(، ذوب روی اصفهـان )فـروی(، شـرکت 
سـرمایه گـذاری صبـا تامیـن )صبـا(، توزیـع 
داروپخـش )دتوزیـع(، پاالیـش نفـت شـیراز 
)شـراز(، پتروشـیمی مـارون )مـارون( و پاالیش 
نفـت الوان )شـاوان( تاثیـر منفـی بـر شـاخص 

بـورس داشـتند. فرا

ایران دارای ۱۰ هزار و 4۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری است که پنج هزار و 6۰۰ معدن آن فعال است.
رنا

: ای
س

عک

 

»محمدرضا بهرامن« در خصوص برنامه دولت برای 
آزادسازی معادن حبس شده، افزود: نخستین بار خانه 
معدن ایران اوایل سال ۹۷ پیشنهاد کاملی را به معاونت 
وقت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
آمادگی کامل این نهاد، برای آزادسازی ۵۰۰ معدن در 
سراسر کشور با انجام مطالعات در این زمینه و با هزینه 

های خود ارائه داد.
وی بیان  داشت: هدف ما این بود که معادنی که به هر 
دلیل تعطیل شده و بهره برداری از آنها انجام نمی شود و 
در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
بود را فعال سازی کنیم تا ضمن جذب سرمایه برای آنها، 
به اشتغال زایی بپردازیم که به طور عمده در مناطق 

بسیار محروم کشور واقع شده اند.
رییس خانه معدن ایران ادامه  داد: در حالی که زنجیره 
تولید این معادن از زمان اکتشاف تا بعد از استخراج و 
فرآوری در پیشنهاد خانه معدن به طور کامل دیده شده 
بود، اما با وجود انجام مذاکره های متعدد با تصمیم سازان 
معدنی کشور کار به صورت جدی پیش نرفت تا اینکه 
پس از هشت ماه ایمیدرو برای سازماندهی معادن راکد 

کشور اعالم آمادگی کرد.
وی گفت: پس از آن بود که خانه معدن نیز از این مطلب 
استقبال و آمادگی کامل خود را به ایمیدرو اعالم کرد، بر 
این اساس تفاهمنامه ای بین ایمیدرو، خانه معدن ایران 
و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به امضا رسید 

و شرکت میدکو که در زمینه سنگ آهن فعالیت داشت 
نیز از آن استقبال کرد و شورای سیاستگذاری برای این 

مهم تشکیل شد.
بهرامن خاطرنشان کرد: در ادامه، شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی مطالعات زیرساختی مناسبی را در این راستا 

به انجام رسانید و کارهای مهندسی خوبی اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: در این راستا نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ 
معدن راکد شناسایی شد و پرسشنامه هایی در راستای 
احصاء مسائل و مشکالت آنها توزیع شد که با همکاری 
نمایندگی های خانه معدن در استان ها و همچنین 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 

استخراج مشکالت در دستور کار قرار گرفت.
رییس خانه معدن ایران ادامه داد: پس از احصای مسائل 
و مشکالت، موارد به شورای مرکزی احیای معادن در 
ایمپاسکو )شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران( ارسال 

و هم زمان راهکارهای عملیاتی در این زمینه آغاز شد.
بهرامن یادآور شد: در حالی که مطالعات زیرساختی 
برای ۲هزار و ۶۰۰ معدن راکد انجام شد، اما در 
نهایت فقط ۲۵۰ معدن احیا و فعال سازی و مقرر شد 
راهکارهای اساسی در این زمینه از سوی خانه معدن 

ایران ارائه شود.
وی گفت: حتی پیشنهاد کردیم که می توان جلساتی 
را به صورت فنی و مهندسی همراه با معاونت معدنی 
وزارتخانه برای انجام اقدام های اساسی داشته باشیم و 
آخرین پیشنهاد ما این بود که این کار باید به طور حتم 
در حضور دستگاه های نظارتی دنبال شود تا یک تصمیم 

شفاف برای احیای معادن راکد گرفته شود.

رییس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: با توجه به وجود 
حدود چهار هزار و ۵۰۰ معدن تعطیل در کشور که در 
گذشته فعال بودند اما به هر دلیل امروز توقف در کارشان 
ایجاد شده، نیاز به یک نگرش جدید مبتنی بر مسائل 

منطقه ای، علمی و حتی جامعه شناسی است.
به گفته وی، امروز با توجه به شعار مانع زدایی رهبر 
معظم انقالب، رفع موانع موجود از سوی قوای سه گانه 
همچنین دستگاه های نظارتی همچون ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید در این عرصه پیگیری می شود.
اشتغال 2۱۰هزار نفری با احیای معادن راکد

بهرامن تاکید کرد: از بین معادن یاد شده اگر حتی 
یک هزار معدن را بتوانیم فعال کنیم و هر معدن در 
زنجیره نخست خود دست کم به طور مستقیم ۳۰ نفر را 
مشغول به کار کند، اشتغال ۳۰ هزار نفری را به دنبال 
خواهد داشت و در کنار هر شغل مستقیم حداقل هفت 

شغل غیرمستقیم دیگر نیز قابل تعریف است.
وی اضافه کرد: موضوع احیای معادن راکد می تواند به 
جذب سرمایه های سرگردان کشور نیز کمک کند، 
اما واقعیت آن است که طی چهار تا پنج ساله گذشته 
نتوانستیم از طریق مزایده و دیگر شیوه ها سرمایه گذاری 

جدید در این بخش جذب کنیم.
رییس خانه معدن ایران افزود: بسیاری از معادن به دلیل 
سرمایه گذاری ناکافی و نگاه خاص بهره برداران قدیمی 
که نبود اکتشاف کافی را دلیل عدم سرمایه گذاری 
عنوان می کردند، امروز به حالت تعطیل در آمده اند، 
این در حالی است که بسیاری از معادن در کویر مرکزی 
ایران واقع شده اند و پتانسیل ذخایر پلی متال را دارند، 

اما بلوکه شده اند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم سرمایه گذاران را در زمینه 
اکتشافات این معادن فعال کنیم، به طور قطع به ثروت 
ملی کشور اضافه خواهد شد و بر این اساس باید به هر 

طریق ممکن در راستای فعال سازی آنها حرکت کنیم.
بهرامن گفت: با توجه به مطرح کردن مشکالت مالی 
به عنوان مهمترین مشکل این معادن، صندوق بیمه 
فعالیت های معدنی کشور قادر به تامین مالی آنها 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر مجموعه سرمایه این صندوق به 
حدود ۲۰۰ میلیون دالر برسد، بخش بزرگی از نیازهای 
بخش معدن به ویژه در بخش های فراوری، اکتشاف و 
استخراج را پاسخ گو خواهد بود، اما در این راستا نقش 
معاونت معدنی وزارتخانه در حمایت از این طرح می تواند 

به جهشی در معادن کشور منجر شود.
در   ۹۹ مهرماه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر   
بخشنامه ای به همه استان ها بر لزوم فعال سازی 
معادن تعطیل شده تاکید کرد و یک فرصت سه ماهه 

به بهره برداران داد.
امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح 
کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن 
ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی 
اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح 

ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.
ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه 
بهره برداری است که پنج هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال 

است.

احیا و فعال سازی ۲۵۰ معدن راکد در کشور

ایرنا
 گزارش

رییس خانه معدن ایران می گوید بسیاری 
از معادن به دلیل سرمایه گذاری ناکافی 
و نگاه خاص بهره برداران قدیمی که نبود 
اکتشاف کافی را دلیل عدم سرمایه گذاری 
عنوان می کردند، امروز به حالت تعطیل در 
آمده اند، این در حالی است که بسیاری از 
معادن در کویر مرکزی ایران واقع شده اند 
و پتانسیل ذخایر پلی متال را دارند، اما 
بلوکه شده اند. اگر بتوانیم سرمایه گذاران 
را در زمینه اکتشافات این معادن فعال 
کنیم، به طور قطع به ثروت ملی کشور 
اضافه خواهد شد و بر این اساس باید به هر 
طریق ممکن در راستای فعال سازی آنها 
حرکت کنیم.

 خروج 663 هزار زن شاغل
از بازار کار

بردیا امیرتیموری مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان از برگزاری پنجمین دوره این 
رویداد در تاریخ دوازدهم تا پانزدهم تیرماه ۱4۰۰ خبر داد

مس و گل گهر در میان منفی های تاثیرگذار بازار بودند



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱۳۱488684     4۳2۱۳684-8۵- 0۳4
تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳2487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

982 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱400 اردیبهشــت   27 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

۱2 ملیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند .
bidarbourse  از صفحه 

هـزاران تـن پیـاز در زمیـن هـای کشـاورزی منوجـان در 
tejaratnews تلنبـار شـده انـد.از صفحـه

  اینستاگرام  اینستاگرام 

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

IE 750.000.000۶50.000.000چری تیگو 5 آپشنال

30۶.700.000۲۶0.000.000ام وی ام 315 هاچ بک S اکسلنت

5۶۲.000.000480.000.000ام وی ام X33s اسپورت

335.000.0003۲0.000.000جک J4 اتوماتیک

EF7 114.9۶۲.000۲10.000.000سمند

1۶۶.1۲۲.000310.000.000دنا پالس

188.504.000۲75.000.000سورن پالس

LX ۲0۲.000.000----رانا

1۲9.755.000140.000.000کوییک دنده ای

9۲.9۲8.000140.000.000ساینا دنده ای

----۲۲9.080.000زامیاد پادرا پالس

91.000.000115.000.000سایپا 151

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

1.0۲7.8001.057.400طال 18 عیار/ 750

1.370.4001.409.800طال ۲4 عیار/ 

4.445.0004.580.000مثقال طال

1.014.1111.043.۲۶7طالی دست دوم

4.450.0004.575.000ابشده ی نقدی

فارس-صنایع 
4.44٪9٬400400پتروشیمی خلیج فارس

کچاد
0.4۱٪۲۲٬14090چادرملو

خودرو
4.97٪۲٬04797ایران خودرو

خساپا
4.97٪1٬9439۲سایپا

اپال-فراوری معدنی 
6.86٪17٬9101٬150اپال کانی پارس

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره وهامون
1۲1400/0۲/۲7۱4:00 ماهه منتهی به1399/1۲/30 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳99

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ثاباد
1۲1400/0۲/۲709:00 ماهه منتهی به1399/1۲/30)اصالحیه( 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳99

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

10.390.00010.530.000امامی

10.۲78.00010.48۲.000سکه بهار آزادی

5.935.000۶.000.000نیم سکه

3.8۶0.0003.9۲5.000ربع سکه

۲.۲87.000۲.۲87.000سکه گرمی

وسیستا-سر. استان 
4.9۶٪ -35 -۶70سیستان و بلوچستان

کمند
0.0۶٪10٬0۶1۶کمند

وسگیال
4.94٪ -3۶ -۶93سر. استان گیالن

وپاسار
0.35٪17٬130۶0بانک پاسارگاد

فملی-ملی صنایع 
۲.57٪ -340 -1۲٬870مس ایران

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

۲۶.305۲۶.785یورو

۲۲.041۲۲.305دالر

3.5903.۶50یوان

۲.7۲0۲.770لیر ترکیه

۶.۲49۶.۶31درهم امارات

کویر
4.97٪ -930 -17٬780فوالد سپید فراب کویر

ثبهساز
4.97٪ -111 -۲٬1۲4بهساز کاشانه تهران

پتایر
4.99٪ -18۲ -3٬4۶۲ایران تایر

وسفارس
4.9۵٪ -51 -979سر. استان فارس

فاراک
4.98٪ -115 -۲٬194ماشین سازی اراک

بورس

آگهی استخدام در استان کرمان

ارز دیچیتال

         در توییتر چه می گویند؟

روش  شناسی علم اقتصاد
معرفی کتاب

این کتاب، براساس عنوان آن، اثری است در روش شناسی علم اقتصاد 
با تأکید بر اهمیت روش شناسی ابطال گرایی، و این که روش شناسی 
مذکور نه تنها در علوم تجربی که در علوم نظری هم می تواند به همان 
اندازه مفید و مؤثر باشد. بنابراین، کتابی که پیش روی دارید، به این 
دلیل درخور توجه است که از جانب مؤلف آن بحث ابطال گرایی در علم 
اقتصاد برای نخستین بار به طور جّدی مطرح شده و مورد دفاع قرار گرفته 
است. مارک بالگ، نویسنده کتاب، معتقد است که نظریه های اقتصادی 
فقط ابزارهایی برای پیش بینی های دقیق در مورد رویدادهای اقتصادی 
نیستند، بلکه کوشش های ارزشمندی برای کشف نیروهای علت و معلول 
در نظام اقتصادی اند. میچیو ُمریشیما اظهار می دارد که نظریه اقتصادی 
باید به شکلی گسترش یابد که به گونه یی منطقی با شرایط اقتصادی یی 
که با آن در تماس است سازگاری داشته باشد. این گفته پذیرفتنی را 
بالگ به نحوی دیگر مطرح می کند، مبنی بر این که روش شناسی هیچ 
معیار مطلقی ندارد که تمام نظریه ها ملزم به سازگاری با آن باشند. آنچه 
روش شناسی ارائه می دهد معیارهایی هستند که با توجه به آن ها می توان 

نظریه ها را به طور نسبی موفق دانست. 

شرکت فوالد آلیاژی یزد با رد شایعه صدور اجرائیه برای بدهی 
زیرمجموعه به بانک رفاه از رایزنی مدیران جهت حل موضوع بدهی 
معوقه خبر داد و در جریان معامالت امروز با افت ۵ درصدی قیمت 

سهام و صف فروش روبرو شد. براین اساس، "فوالی" پیرو شایعه 
منتشره در فضای مجازی مبنی بر صدور اجراییه درخصوص بدهی 

شرکت مفتولکاران به بانک اعالم کرد: شایعات صدور اجرائیه موضوع 
بدهی شرکت مفتولکاران به بانک رفاه به دور از واقعیت بوده است.

 دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت با ارسال نامه ای به دفتر مقررات 
صادرات و واردات این وزارتخانه اعالم کرد: صادرات شمش فوالدی 
)بیلت، بلوم و اسلب( آزاد شده و شرکت هایی که فهرست آنها اعالم 

شده به مدت سه ماه از یکم خرداد نیازمند دریافت مجوز و تیک 
صادراتی نیستند. براین اساس، شرکت های تولیدی شمش فوالدی 
می توانند برای آن مقدار از شمشی که در بورس کاال معامله نشده 

برای صادرات برنامه ریزی کنند.

مقامات نظارتی مرتبط با جرائم مالیاتی و پول شویی آمریکا، تحقیقات 
خود را از کارگزاری رمزارز بایننس آغاز کردند. تحلیلگران رمزارزها 

در سال 2۰۱9 تخمین زدند که ۷۵۶میلیون دالر از 8/ 2میلیارد دالر 
معامالت خالفکارانه که از طریق بیت کوین انجام شده از طریق این 

کارگزاری بوده است.

خبر خبرخبر

شرکت معتبر پیمانکاری قارن صنعت جهت یکی از پروژه های خود واقع 
در گل گهر سیرجان در استان  کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
عنوان شغلی: مهندس دفتر فنی

شرایط احراز
جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت
رشته تحصیلی مهندسی عمران

سابقه کار ۵ تا ۱۰ سال
hosseinpour.pedram.eng@gmail.com ارسال رزومه به

شرکت شکوفا صنعت پویا جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از 
افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی برنامه نویس
شرایط احراز 

جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: تمام وقت

توانایی کار با مستندات تحلیل و طراحی نرم افزار
مزایا : حقوق ثابت- اضافه کار- بیمه- سرویس ایاب و ذهاب

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر 
ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن ۰۳۴۳۱۲۸۶۵۵۰- موبایل ۰۹۹۰۵۰۹۶۶۵۳
info@pouyan-group.com ایمیل

شرکت مهندسی توسعه فناوری های عمرانی و معدنی دانش محور آراد 
جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود در یک معدن سنگ آهن در استان  

کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی مهندس استخراج معدن

شرایط احراز
جنسیت: آقا- نوع همکاری: تمام وقت- تعداد: دو نفر

با تخصص طراحی با نرم افزار جمکام جمز )تهیه طرح ماهیانه، آتشباری، 
محاسبه احجام( با حداقل ۴ سال سابقه کار

مزایا: حقوق توافقی- بیمه- اضافه کار- وعده غذایی
۲۳ روز کار ۷ روز مرخصی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا 
واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
۰۹۳۳۷۶۷۳۸۰۲

gmail.com@Asaneei۹۳

شرکت معتبر پیمانکاری قارن صنعت

 شرکت شکوفا صنعت پویا

 شرکت مهندسی توسعه فناوری های عمرانی و معدنی دانش محور آراد


