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آب و کشاورزی

صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در سه ماهه
نخست سال جاری میالدی  5برابر رشد صادرات
پسته آمریکا به این اتحادیه افزایش یافته و به 67.3
میلیون یورو رسید.
پایگاه خبری کمیس��یون اروپا (یورو استات) از

رشد  31درصدی صادرات پسته ایران به اتحادیه
اروپا در سه ماهه نخست سال  2015خبر داد.
ایران در سه ماهه نخست سال جاری میالدی
بالغ بر  67.3میلیون یورو پس��ته به کش��ورهای
اروپایی صادر کرده است .رشد صادرات پسته ایران

به اتحادیه اروپا در س��ه ماهه نخست سال جاری
میالدی  5برابر رشد صادرات پسته آمریکا به این
اتحادیه بوده اس��ت.در عین حال آمریکا همچنان
بزرگترین صادرکننده پسته به اروپا بوده و ایران
در جایگاه دوم از این نظر قرار داشته است.
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پایگاه خبری کمیسیون اروپا:

صادرات پسته ایران به
اروپا افزایش یافت
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گزارش

فاجعه سفرههای خالی از آب

در حال��ی که اخیرا یکی از مقامات وزارت نیرو خبر از
گ��ذر از بحران آب داده بود ،اخی��را قائم مقام وزیر نیرو
عنوان کرده که س��طح س��فرههای آب زیرزمینی تا 20
متر افت داشته است.
مس��ئله برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی همیشه
محل هش��دار از سوی کارشناس��ان بوده است ،چرا که
کاهش منابع آبی س��بب میش��ود که میزان برداشت از
این ذخایر روز به روز بیشتر شود .همین مسئله ،بحران
کمبود آب را به بحران آبهای زیرزمینی تبدیل میکند.
در عین حال ،در اردیبهش��ت ماه سال جاری ،یکی از
مدیران آبفای روس��تایی نسبت به کاهش شدید آب در
س��فرههای زیرزمینی هش��دار داده بود .وی در هشدار
خ��ود به این نکته اش��اره کرده بود ک��ه اگر فکری برای
س��فرههای آب زیرزمینی نکنیم ،در آینده نزدیک شاهد
خالی شدن این سفرهها خواهیم بود .در عین حال ادامه
پیدا کردن بحران استفاده از سفرههای زیرزمینی سبب
شده تا وضعیت بحرانتر شود ،تا جایی که قائم مقام وزیر
نیرو از افت  20متری آبهای زیرزمینی خبر داده است.
در این میان و در شرایطی که دست کم  6500روستا
با وضعیت بحرانی کمبود آب روبرو هستند ،مسئله عنوان
شده از سوی ستار محمودی ،قائم مقام وزیر نیرو ،نشان
از تبعاتی دارد که به زودی به بحران آب افزوده میشود.
آنچه که بسیاری از کارشناسان در خصوص خالی شدن
و افت  20متری سفرههای زیرزمینی مطرح میکنند ،از
بین رفتن بخشی از زمینهای کشاورزی و به هم خوردن
ترکیب رسوبات آبرفتی است که میتواند در نهایت به از
بین رفتن کامل این سفرهها منجر شود.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز ،در این میان نباید این نکته را
فراموش کرد که پایین رفتن سطح سفرههای زیرزمینی
س��بب میش��ود تا چاههای عمیق و نیمه عمیق ،میزان
آبدهیش��ان کاهش یابد و در نهایت غیرقابل استفاده
شوند.
همزم��ان ب��ا ای��ن تبعات ،مس��ئله نشس��ت زمین از
اتفاقهایی اس��ت که کاهش سطح سفرههای زیرزمینی
سبب میشود .برهمین اساس هم ،بسیاری از کشاورزان
مجبور میش��وند بخشی از زمینهای خود را پرکرده یا
اتفاقات مشابه آن که این مسئله هزینههای مضاعفی را
برای آنها به دنبال دارد .در عین حال این خطر نیز وجود
دارد که آبهای ش��ور یا آلوده امکان ورود به سفرههای
آب ش��یرین را پیدا کنند .هش��دار مطرح شده از سوی
قائم مقام وزیر نیرو در ش��رایطی اس��ت که پیش از این
نیز هش��دار مربوطه نسبت به استان مازندران ابراز شده
بود؛ تا جایی که مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق
سازمان محیط زیست عنوان کرده بود که در صورت ادامه
روال فعلی مدیریت منابع آب ،مازندران بیابان میشود.
ش��اید بیراه هم نباش��د اگر هش��دار کاهش س��طح
سفرههای زیرزمینی را به هشدار مشابه مازندران بدانیم،
چرا که هر دو اتفاق ،از یک مس��ئله ناشی میشود و آن
هم ،مدیریت غلط منابع آبی است .در چنین شرایطی اگر
وضع به همین صورت ادامه پیدا کند ،سفرههای زیرزمینی
خالی یا غیرقابل استفاده خواهند شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:

طرح همیاران آب؛
آژیر خطرمصرف بی رویه آب
در کشاورزی کرمان

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان
گفت :در  20سال گذشته؛  42هزار هکتار آبیاری تحت
فش��ار در استان اجرا ش��ده بود اما تنها در سال گذشته
توانس��تیم  10هزار و  500هکتار اراضی کش��اورزی در
استان را تحت آبیاری تحت فشار قرار دهیم.
“عباس سعیدی” در جلسه شورای حفاظت منابع آب
اس��تان کرمان اظهار کرد :با جامعه کشاورزی زیادی در
ارتباط هس��تیم و طرح همیاران آب ،آژیر خطری برای
آنها بود که خوش��بختانه افراد زیادی برای همکاری در
اج��رای طرح ،آم��وزش و خاموش کردن چ��اه ها به ما
مراجعه می کنند.
وی با اش��اره به برنامه های صورت گرفته درخصوص
آم��وزش بهره برداران ،راه ان��دازی مراکز خدمات جهاد
کشاورزی دهس��تانها گفت :این مراکز تا کنون در 34
مرکز فعال ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نامنطقه کویر،
س��عیدی تصریح کرد 400 :نفر نیروی انسانی مهندس
کشاورزی برای آموزش بهره برداران در این مراکز از 11
بهمن ماه مس��تقر شده اند و در تامین امکانات و خودرو
ب��رای این افراد از بودجه وزارتخانه کمک گرفته ایم که
بتوانند خدمات رس��انی کنند .وی با بیان اینکه افزایش
سطح زیرکشت زرشک  50هکتار ساالنه پیش بینی شده
که به دلیل آفت ،نتوانستیم بیش از  10هکتار کشت را
در س��ال گذشته انجام دهیم تصریح کرد :توسعه کشت
گل محمدی ساالنه  500هکتار پیش بینی و انجام شد
ضمن آنکه با این کشت های جایگزین ،درآمد کشاورزان
نیز بسیار افزایش می یابد .سعیدی بیان کرد :برای اجرای
مصوبات طرح همیاران آب از اعتبارت سازمان و ملی که
وزارتخانه کمک کرد ،هزینه شده و امیدواریم بتوانیم از
استان اعتباراتی بگیریم .رییس سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمان با بیان اینکه  157کیلومتر لوله گذاری با
 7میلیارد تومان اعتبار در استان انجام شده که تاثیر به
سزایی در صرفه جویی آب دارد افزود :تاکنون یکپارچه
س��ازی اراضی در سطح  200هکتار انجام شد و این در
حالی است که در  20سال گذشته  42هزار هکتار آبیاری
تحت فشار در استان اجرا شده بود .وی درباره عدم صرفه
جویی آب در برخی از مزراع از این طریق گفت :یک سوم
سطح زیرکشت مازاد بر آب است و به دلیل این مشکل در
برخ��ی نقاط علی رغم اجرای آبیاری نوین ،صرفه جویی
آب اتفاق نمی افتد و اگر سطح زیرکشت متناسب با آب
بود 40 ،درصد آب در چاه ذخیره می شد.
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سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در کرمان برگزار می شود
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت :سیزدهمین
همایش دوساالنه ملی آبیاری و کاهش تبخیر سوم تا پنجم شهریور
امسال توس��ط بخش مهندسی آب دانشگاه ش��هید باهنر کرمان
برگزار می شود.
عباس رضایی افزود :محور اصلی برگزاری این همایش راهکارهای
مقابله با بحران آب خواهد بود.
وی اظه��ار کرد :این همایش با محوره��ای مدیریت منابع آب،
آبیاری و زهکشی ،هیدرولیک و هیدرولوژی ،مدیریت خشکسالی و
تغییر اقلیم ،کیفیت آب و محیط زیست ،مدلسازی آبهای زیرزمینی
و سطحی ،فناوری های نوین در مهندسی آب و حفاظت آب ،خاک
و گیاه برگزار خواهد شد.
وی ادام��ه داد :گ��رد هم آم��دن اس��اتید ،محقق��ان ،کاربران،
کارشناس��ان ،دانش��جویان و متخصص��ان بخش آب کش��ور برای
همفکری ،انتقال تجربیات و دانش و مرور اهم تحقیقات انجام شده
در زمینه علوم و مهندسی آب و ارائه پیشنهادات علمی و عملی به
مدیران منابع آب کشور از اهداف این همایش است.
رضایی تصریح کرد :آشنا شدن دانشجویان و محققان با آخرین
تحوالت علمی و تکنولوژیکی صنعت آب در بخش های مختلف و
نگاه به آینده برای توسعه پایدار از دیگر اهداف این همایش است.
عضو هیات علمی دانش��گاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد :در
ای��ن همایش با توجه به بحران آب و مس��ایل و مش��کالت پیش
آمده ،نشس��ت تخصصی بحران آب با همکاری استانداری کرمان

برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد :حل مشکالت و مسائل آب کشور و استان کرمان
نیازمند عزم ملی ،فرهنگ سازی و مدیریت جهادی است که توسط
رهبر معظم انقالب تبیین شده است.
رضای��ی ادامه داد :در همین راس��تا نشس��ت تخصصی با هدف
شناخت وضعیت آب استان کرمان و بررسی راهکارهای پیشنهادی
و در دست اجرای استانداری کرمان و سازمان های متولی برگزار
می شود.
بررسی مصوبات  17گانه آب
رضای��ی در گفت و گ��و با ایرنا ،بیان کرد :تف��اوت برگزاری این
همایش در س��ال جاری با سال های گذشته ،بررسی مصوبات 17
گانه آب در زمینه صرفه جویی در میزان مصرف است.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید باهنر کرم��ان گفت :در این
همایش کارشناسان شرکت کننده از سراسر کشور قصد دارند این
مصوبات را به چالش بکشند و مسووالن مربوطه باید حضور داشته
باشند و پاسخگو باشند.وی با اشاره به اجرای طرح همیاران آب در
استان کرمان ادامه داد :معتقدیم این کار در طراحی ،اجرا و مهمتر
از آن در بهره برداری نیاز به نظارت جدی دارد.
اس��تان کرمان به دلیل خشکس��الی های متوالی و برداشت بی
روی��ه از مناب��ع آب زیرزمین��ی با بحران کم آب��ی مواجه و اجرای
ط��رح همیاران آب یک��ی از راهکارهای موثر ب��رای مقابله با این
بحران بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل : 90

 300هزار چاه غیرمجاز آب
در دشت های ایران
بهره برداری می شود

به گفته محمدجواد کامیاب معاون اس��تاندار کرمان از هجدهم
آب��ان ماه  1393تاکنون با اجرای مصوبات  17گانه طرح همیاران
آب در استان بیش از  354میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت
گرفته است.

محمدرضا امیریکهنوج ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

افزایش قیمت سوخت به کاهش تولید کشاورزی می انجامد
دولت باید به کشاورزان مناطق محروم سوبسید بدهد
سهمیه  60لیتری بنزین خردادماه به کارت سوخت ها واریز نشد
و حاال هم که دیگر بنزین تک نرخی ش��ده اس��ت .به هرحال ،قیمت
گاز هم افزایش پیدا کرده اس��ت .حاال که دیگر قرار نیس��ت ،دولت
س��همیه  700تومانی بنزین خودروهای س��واری را بدهد و از طرف
دیگر ،قیمت سوخت باال رفته ،باقی فعالیت های اقتصادی کشور هم
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .یکی از این بخش های که البته تاثیر
زیادی بر سفره مردم می تواند داشته باشد ،کشاورزی است .چرا که
تحقیقات پیشین نشان می دهد ،در اثر آزادسازی قیمت حامل های
ان��رژی ،به ازای افزایش یک درصدی در قیمت س��وخت مصرفی در
تولید محصول ذرت ،مقدار واردات این محصول  0.01درصد افزایش
خواهد یافت .بنابراین ،افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند
خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی
کش��ور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود ،خواهد داشت.
همین مس��اله در دیگر محصوالت کشاورزی هم تاثیر خود را خواهد
گذاشت .در این باره گفت و گوی صدای اقتصاد با محمدرضا امیری
کهنوج ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را می خوانید:

دولت بنزین سهمیه ای را برداشت و دیگر همه باید از بنزین
لیت�ری هزار تومان اس�تفاده کنند .تاثیر ای�ن افزایش قیمت
سوخت در کشاورزی چیست؟
بله .قیمت بنزین در کش��اورزی تاثیر گذار است اما افزایش قیمت
گاز در کشاورزی بیشتر تاثیر می گذارد .هر لیتر گاز  50تومان گران
ش��ده و این در حالی اس��ت که در مناطق محروم ،کشاورزان بیشتر
موتورهای دیزلی در اختیار دارند تا موتورهای برقی .بنابراین ،زمانی
که دولت یک مرتبه ،سهمیه بنزین را برمی دارد ،می تواند باعث شود
که رغبت کش��اورزان به کش��ت از بین برود و آنها دیگر به کش��ت و
کشاورزی نپردازند .این در نهایت باعث می شود که تولید محصوالت
کش��اورزی کش��ور کاهش پیدا کند .از طرف دیگر اگر کشاورزی هم
بخواهد کشت انجام دهد ،باید هزینه های باالیی بپردازد که در نهایت
باعث می شود ،هزینه تولید باال رود.
چه اقدامی در این باره باید صورت بگیرد؟
به هرحال ،دولت باید فکری برای این ماجرا بکند و یا برای مناطق
محرومی که تنها موتورهای دیزلی دارند و تولیدشان وابسته به قیمت

سوخت است ،سوبسید بدهد.
مجلس به ماجرا ورود پیدا می کند؟
مجلس هنوز وارد ماجرا نش��ده است ،اما در پی این هستیم تا این
موضوع را پیگیری کنیم تا آسیب کمتری به کشاورزان وارد شود.

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی
با اش��اره به نشس��ت این کمیس��یون با نمایندگان چند
وزارتخانه برای بررس��ی برداش��ت غیرقانونی آب توسط
چاههای غیرمجاز گفت  300 :هزار چاه غیرمجاز آب در
دشت های ایران فعالیت می کنند.
حس��ین آذین  ،با تشریح جلسه کمیسیون اصل 90
مجلس که مربوط به شکایت تعدادی از کشاورزان دارای
پروانه بهره برداری از چاه های آب از صاحبان چاه های
آب کش��اورزی ب��دون پروانه بود ،ادامه داد :در نشس��ت
امروز کمیسیون اصل  90مجلس با معاونان وزرای نیرو،
جهاد کشاورزی ،دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور
گزارشی از تعداد چاه های غیر مجاز ارایه شد.
وی اظهار داشت :کشور ما از نظر ذخایر آبی در وضعیت
مناسبی نیست و بر اساس آمار ارایه شده از سوی سازمان
بازرس��ی کل کش��ور از مجموع  754هزار حلقه چاه آب
در کش��ور  300هزار حلقه آن غیر مج��از بوده و پروانه
فعالیت ندارد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد :وزارت
نیرو نیز در گزارش خود اعالم کرد که از مجموع چاه های
آب غیر مجاز  103هزار مورد آن از سوی این وزارتخانه
شناسایی و برای  38هزار مورد آن پرونده تشکیل داده که
از این تعداد تنها برای  14هزار مورد رای صادر شده است.
وی خاطر نش��ان ک��رد :مجلس در س��ال  89تکلیف
برخورد با چاه های آب غیر مجاز را بر عهده وزارت نیرو
گذاش��ته اما در این مسیر مش��کالتی برای اجرای قانون
وجود دارد و نمایندگان وزارت نیرو در این جلسه نیز از
اینک��ه قانون تکلیفی برعه��ده صاحبان این چاه ها برای
تعیین وضعیت چاه های آب کش��اورزی نگذاشته است،
خواهان رفع این خالء قانونی ش��دند و مقرر شد نواقص
موجود در قالب الیحه ای از سوی دولت به مجلس برای
تصویب ارس��ال شود .عضو هیات رییسه کمیسیون اصل
 90مجلس خاطر نشان کرد :در قانون  5شرط اصلی برای
مجاز کردن فعالیت چاه های آب کش��اورزی پیش بینی
شده است اما این شروط توسط بهره برداران در بسیاری
از مناطق کش��ور رعایت نمی ش��ود .وی با بیان اینکه از
وزارت نیرو خواسته شد شرح کامل اقدامات انجام شده به
صورت استان به استان در برخورد با چاه های غیر مجاز
را به این کمیس��یون ارایه کنند ،افزود :بر اساس گزارش
وزارت نیرو ،برداش��ت آب از بس��یاری دشت های کشور
ممنوع اس��ت و بر این اساس قزوین با  ، 84سمنان ،25
خراس��ان رضوی  ، 22خراسان شمالی  ،18تهران ، 14
اصفهان ، 13آذربایجان غربی  ،12کرمان  ، 12بوشهر 8
 ،زنجان  ، 8سیس��تان  6و کردستان با  6دشت ممنوعه
نباید برداش��ت آبی از منابع زیر زمینی داشته باشند که
این ممنوعیت از سال های دور نیز وجود داشته است.

آیا ایران به واردکننده گردو تبدیل میشود؟

رئیس اتحادیه صادر کنندگان گردو گفت :بازار خش��کبار ایران
با مش��کل جدی کمبود گردو مواجه ش��ده است به طوری که نه
تنها صادرات آن کاهش چشمگیری داشته است بلکه واردات آن
به صورت قاچاق نیز رونق گرفته است .البته رئیس هیئت مدیره
اتحادی��ه باغداران می گوید این وضعیت ماندگار نیس��ت و تولید
گردو رو به بهبود است.
چندی پیش وزیر جهاد کش��اورزی در بازدید از باغات گردوی
اس��تان کرمان ،اظهار کرده بود که به علت مشکالتی مانند آفت
کرم خراط و خشکس��الیهای اخیر ،تغذیه درختان گردو ضعیف
شده و آفت آنها طغیان کرده است ،همچنین بخشی از درختان
گردو نیز با مشکل سرمازدگی مواجه شدهاند.
ب��ا مطرح کردن این موضوع از س��وی محمود حجتی و وجود
اخباری حاکی از این که چند سالی است با کمبود و گرانی گردو
در کش��ور مواجه ش��دهایم و همچنین آمار ها هم نشان میدهد
که صادرات گردو از ایران به ش��کل چش��مگیری نزول پیدا کرده
اس��ت ،حاال این سوال مطرح میش��ود که وضعیت کنونی گردو
چه تغییراتی را در بازار گردو ایجاد میکند؟ آیا ممکن اس��ت در
چند سال آینده از صادر کننده گردو به واردکننده تبدیل شویم؟
محمدحسن شمسفرد ،اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران،
هم با بیان اینکه صادرات گردوی ایران کاهش چشمگیری نسبت
به قبل داشته است ،بیان کرد :اکنون نه تنها صادرات گردوی ما
کاهش یافته بلکه واردات آن نیز انجام میشود.
او اف��زود :گرچه اکنون واردات گردو به صورت رس��می انجام
نمیشود ولی از کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان گردو به
صورت قاچاقی وارد میشود .و چیزی در حدود  20درصد گردوی
مصرفی در ایران بصورت قاچاق وارد میشود.
شمسفرد گفت :اکنون بیست سال است که مشکل کمبود گردو
در ایران وجود دارد ولی واردات آن در حدود س��ه سال است که
انجام میش��ود .و در واقع اکنون نیز روند تولید گردو در کش��ور
رو به کاهش میرود.
او افزود :اکنون نیز اگر دولت اجازه دهد واردات رس��می گردو
انجام خواهد شد ،چون قیمت آن گران است .این موضوع فقط در
مورد گردو نیست .ما میبینیم که بادامی که از آمریکا وارد ایران
میشود که اساسا طی مسیر آمریکا تا ایران به خودی خود هزینهبر
است ،از بادام ایرانی ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد.
به گزارش اقتصادنیوز ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان خش��کبار
ایران اضافه کرد :این وضعیت به خاطر کمبود تولید خشکبار در
ایران پیش آمده و تا زمانی که تولید این محصوالت بهتر نش��ود،
همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
البته مجتبی ش��ادلو ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران این
وضعیت را ماندگار ندانست و در گفتو گو با اقتصاد نیوز ،درباره
وضعیت باغات گردو ایران ،اظهار کرد :بازدید وزیر کش��اورزی از
یک استان خاص انجام شده بود و مشکالت پیش آمده برای گردو
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نیز خاص همان استانی است که آقای حجتی از آن بازدید کرد.
او افزود :باید در نظر داش��ت که گردو محصولی اس��ت که در
مناطق مختلف آب و هوایی ایران یعنی از مناطق متعدل خزری
گرفته تا مناطق نیمه گرمس��یری برداش��ت میش��ود و به خاطر
ویژگیهای خود درخت گردو که درختی سازگار با کمآبی و به طور
کلی کمآفت است ،میتوان محصول مناسبی را از آن برداشت کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران ،همچنین گفت :از سوی
دیگر خس��ارات پیش آمده ب��رای درختان گردو را نیز میتوان با
مدیریت صحیح برای آینده برطرف کرد ،باید در نظر داش��ت که
اولین س��ال نیست که درخت گردو با مشکالتی نظیر سرمازدگی
و  ...روبهرو میشود .هر سال بخشی از محصوالت درگیر مشکالت
مختلف میش��وند ولی مش��کل حادی تا کنون برای تولید گردو
پبش نیامده است.
او در پاس��خ به این موضوع که آمارها نش��ان میدهد ،چندین
سال است که میزان گردو در بازار کمتر شده ،اظهار کرد :میزان
تولید گردوی ایرانی کم نش��ده ،بلکه این مصرف گردو اس��ت که
در ایران افزایش پیدا کرده است .و کشاورزان نیز تالش میکنند
که پا به پای افزایش مصرف ،تولیدات خود را نیز افزایش دهند.
عض��و انجم��ن خبرگان کش��اورزی به اقتصاد نی��وز بیان کرد:
اکنون کش��اورزان در حال افزایش وس��عت تولید و ایجاد رش��د
افقی و عمودی برای تولیدات محصوالت باغی خود و قوی کردن
درختان گردوباغات خود هس��تند .البته نیازمند این هس��تیم که
تولید را از ش��کل س��نتی آن ،که مثال در آن جدا کردن پوس��ت
گردو با اس��تفاده از دس��ت انجام می شود به سوی تولید صنعتی
ببریم .اگر چنین اتفاقی بیفتد هم قیمت گردو و هم ضایعات آن
کاهش مییابد و به این ترتیب چیزی در حدود  20درصد افزایش
محصول خواهیم داشت.
او ب��ا بیان اینکه به هر ش��کل بای��د از واردات جلوگیری کرد،
گفت:مقایس��ه بین گ��ردو ایرانی و گردو وارداتی نش��ان میدهد
که محصولی که در ایران تولید میش��ود کیفیت بس��یار باالتری
دارد .اکنون بررسی وضعیت بادام آمریکایی نیز نشان میدهد که
گرچه این نوع بادام درشتتر است ولی طعم بادام ایرانی را ندارد.
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گروه کسب و کار «اقتصاد کرمان» با هدف کمک به فرآیند کاریابی و جستجوی شغل و برطرف
کردن مشکل این بخش از مخاطبان خود،هر هفته اقدام به انتشار آگهی های استخدام شرکتهای
دولتی و خصوصی میکند .کارجویان محترم میتوانند برای اطالع از آخرین آگهیهای استخدام
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حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز

ساعت کار

یک میلیون و دویست

آقا

یک میلیون و دویست

آقا

یک میلیون

آقا

حسابدار

 7تا 19

 + 700اضافه کار

آقا

حسابدار

 8تا 16

600

خانم

حسابدار(آشنا به کار مالیاتی)

 8تا 16

اداره کار

آقا ـ خانم

700

آقا

لیسانس برق
 8تا 15

لیسانس مکانیک
لیسانس کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار)

امور دفتری
فروشنده

صبح و عصر

توافقی

آبدارچی

صبح و عصر

350

خانم

کارگرساده

 8تا 16

اداره کار

آقا

پرستار بچه

 7/5تا 15

350

خانم

توافقی

خانم

سالن دار و کمک آشپز

600

نگهبان

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان

کاریابی کارآفرین 32446836

