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مدیرکل کار و تعاون استان کرمان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

جریمه دو میلیاردی برای کارفرماها
سیرجان بیشترین جذب را در بازار کار استان داشته است

| مدیرکل کار در حال بازدید از مراکز صنعتی سیرجان |

گروه اقتص�اد :مدیرکل کار و تعاون
اس�تان معتق�د اس�ت س�یرجان
میتوان�د پایل�وت کار و اش�تغال
اس�تان باش�د و تا همی�ن حاال هم
بیش�ترین ج�ذب را در ب�ازار کار
طی س�الهای اخیر داش�ته است.
او ب�رای تأیید حرف خودش به آمار
جذب در س�ال  96اشاره میکند و
میگوید :در سال  96باالی  8هزار
نفر در این ش�هر به سر کار رفتهاند
درحالیکه سهمیهای که برای ایجاد
شغل در این سال برای سیرجان در
نظر گرفته بودیم  3ه�زار نفر بوده
که افزایش سیصددرصدی داشته و
این نشانگر اهمیت دادن مسئوالن
سیرجان به این امر است.
در گفتگوی�ی ک�ه با مهن�دس رضا
اس�ماعیلی مدی�رکل کار اس�تان
داش�تیم موض�وع اش�تغال در
س�یرجان ،نرخ بیکاری در اس�تان،
نح�وه ش�کایت کارگران�ی ک�ه در
محی�ط کارگ�ری از ش�رایط الزم
برخوردار نیس�تند ،بح�ث افاغنه و
برخی مطالب دیگر مطرح شد.
***
◄ آخری�ن ش�رایط کارگ�ری در
اس�تان چگون�ه اس�ت .از آنجا که
بح�ث پی�دا ک�ردن کار هم�واره
یک�ی از مش�کالت خانوادهه�ا
برای فرزندانش�ان بوده و هس�ت
جنابعال�ی بهعن�وان مدی�رکل کار
استان شرایط را چگونه میبینید؟
خوشبختانه س��ال  96با جذب تعدادی
به مراکز کار و اش��تغال در سطح استان
 5درصد افزایش ش��غل داش��تیم که با
وجود مشکالت و محدودیتها خودش
آمار قابل توجهی اس��ت .البت��ه نیازها
بیش از این است و ما باید در این رابطه
جهش بیشتری داشته باشیم.
◄ اگ�ر بخواهیم به عدد و رقم این
آمار را ارائه کنید چه میزان است؟
ما س��ال گذش��ته بیش از  15هزار نفر
جذب داش��تیم که با این تع��داد ،آمار
 293هزار کارگر بیمه شده ما در استان
به بیش از  308هزار نفر رسید.
◄ بیش�ترین و کمتری�ن ج�ذب
مربوط به کدام شهرستانهاست؟
بیشترینش مربوط به سیرجان است .در
سال 96س��یرجان با  8هزار نفر بیشتر
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از هم��ه جذب نی��رو برای کار داش��ته
وکمترین آن مربوط به جیرفت است.
◄در این س�ال تعهدات سیرجان
چقدر بوده؟
س��ه هزار نفر که حدود س��ه برابر این
تعهد عمل کردهاند.
◄ آم�اری از کل بی�کاران اس�تان
دارید؟
آماری که بهصورت رسمی داریم مربوط
به سرش��ماری سال  95است که تعداد
بی��کاران را  117ه��زار نفر در اس��تان
اعالم کرده که یقین��اً تغییراتی در این
آمار ایجاد شده است.
◄ ورودی بازار کار برای هر س�ال
چقدر پیشبینی شده؟
در سطح استان  35هزار نفر پیشبینی
ش��ده البته اگر بخواهیم ن��رخ بیکاری

پوشش بدهیم.
◄ بیش�ترین نرخ بیکاری را کدام
شهرستان دارد؟
ب��ه نس��بت جمعی��ت ،بیش��ترین نرخ
بیکاری مربوط به شهربابک است .البته
آنها مشارکت خوبی در طرحها دارند.
◄ یکی از چالشهای کار در استان
وجود افاغنه غیرمجازی هستند که
برخی فرصتها را اش�غال کردهاند.
از ی�ک ط�رف همیش�ه واحده�ا و
کارفرماه�ا در ص�ورت بهکارگیری
اتب�اع غیر مجاز تهدی�د به جریمه
میشوند اما از طرف دیگر میبینیم
دارد ای�ن اتف�اق مرت�ب میافتد و
خیل�ی از ای�ن افراد توس�ط برخی
ش�رکتهای خصوص�ی و ی�ا حتی
دولتی بهکار گرفته میشوند...

همین جا از کارفرمایان محترم میخواهم که بحث
بیمه ،حقوق و مزایای کارگران از اولویتهای آنها
باشد .از طرفی کارگران هم باید به تعهدات کاریشان
عمل کنند .من معتقدم چنانچه این تعهدات از هر دو
طرف رعایت شود ،هم در بازدهی کار مؤثر است و هم
مشکالت و حاشیهها در اینگونه مراکز به حداقل میرسد
ثابت باشد و افزایش نداشته باشد .ولی
اگ��ر بخواهیم این نرخ کم ش��ود قاعدتاً
باید بیش از  35هزار نفر در سال جذب
بازار کار شوند.
◄تع�داد واحده�ای کارگ�ری و
کارگاهی استان چقدر است؟
بی��ش از  42ه��زار واح��د کارگاهی .از

ش��رکتهای کوچ��ک گرفته ت��ا مراکز
معدن��ی و کش��اورزی و س��ایر مراک��ز.
اصوالً اس��تان کرم��ان یک اس��تان پر
جنبوجوش در اش��تغال و تولید است
و این کار کنترل و رسیدگی را برای ما
کمی س��خت میکند اما با هر شرایطی
که هست س��عی میکنیم این مراکز را
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در م��ورد افاغن��ه دارای مج��وز اقامت
مش��کلی وجود ندارد به هر حال آنها
اج��ازه اقامت و کار دارن��د اما در مورد
افاغنه غیرمجاز همیشه تأکید کردهایم
چنانچ��ه مش��اهده ی��ا گزارش ش��ود
کارفرماها با جریمههای سنگینی مواجه
میشوند.
◄ ت�ا ح�اال جریم�ه داش�تهاید؟
میتوانید از آم�ار جرائمتان چیزی
ارائه کنید؟
بل��ه پروندهه��ای زی��ادی داش��تهایم.
براس��اس گزارش بازرس��ان ادارات کار
و تعاون که ب��رای کارفرماهای متخلف
تشکیل ش��ده فقط در سال  96بالغ بر
 2میلیارد تومان جریمه صادر شده .این
یعنی اینکه م��ا در این رابطه بیتفاوت
نیستیم و برخورد میکنیم.
◄ از ای�ن مبلغ چق�در آن وصول
شده؟
از مح��ل پروندههای��ی ک��ه محکومیت
آنها قطعی ش��د س��ال گذش��ته 300
میلی��ون توم��ان وصولی جریم��ه بوده
است.
◄ گاه�ی در محیطه�ای کارگری
حق�وق کارگ�ران آنط�ور ک�ه باید
تأمین نمیشود .از پرداخت بهموقع
حقوق گرفته تا مش�کالت ایمنی و
حفاظت از جان آنها و یا مشکالت
دیگ�ر .کارگرها چگونه میتوانند از
حقوق خودشان دفاع کنند در برابر
کارفرماهای�ی ک�ه بهنح�وی حقوق
آنها را تضییع میکنند؟
میتوانن��د ش��کایت کنن��د .هیأتهای
بازرس��ی ما مرت��ب به مراک��ز کارگری
س��ر میزنند .چه در دیدار بازرس��ان و
چه با مراجعه ب��ه ادارات کار میتوانند
ه��ر گونه شکایتش��ان را مطرح کنند.
م��ن همینج��ا از کارفرمای��ان محترم
میخواه��م که بحث حق��وق و مزایای
کارگ��ران از اولویته��ای آنها باش��د.
بح��ث بیمه ه��م همینط��ور از طرفی
کارگرها هم باید طبق تعهداتشان کار
کنند .م��ا معتقد هس��تیم چنانچه این
تعه��دات از هر دو طرف رعایت ش��ود،
ه��م در بازده��ی کار مؤثر اس��ت و هم
مش��کالت و حاشیهها در اینگونه مراکز
به حداقل میرسد.
◄ ش�ما اخیرا ً از س�یرجان بازدید
داش�تید .راجع ب�ه ای�ن بازدید یا

بازدیدهای قبلی توضیح میدهید؟
بله از گهرزمی��ن بازدید کردیم .قبل از
آن سال گذشته از گلگهر و کارگاههای
گلیم فرش بازدید داشتیم.
◄ در ای�ن بازدی�د گهرزمی�ن را
چگون�ه دیدی�د و ارزیابی ش�ما از
این شرکت بهعنوان یک مرکز مهم
کارگری و صنعتی چه بود؟
واقعی��ت اینکه ش��رکت بزرگی اس��ت
که ح��دود  4ه��زار نف��ر در آنجا چه
در ش��رکتهای تابعه و چه پیمانکاری
مشغول کارند .در گهرزمین طی دو سه
س��ال اخیر جهش بزرگی صورت گرفته
و بس��یاری از اف��رادی که در فهرس��ت
بی��کاران ما بودن��د آنجا ب��کار گرفته
ش��دهاند .در بحث اس��تخراج ،فرآوری
و تولید اقدامات خوبی ش��ده که نشان
میده��د میان کارفرم��ا و کارگر رابطه
خوبی هس��ت ک��ه این هم��ه موفقیت
داش��تهاند .البته در هر کجا که دس��ت
بگذاریم قاعدت��اً نواقصی وجود دارد که
م��ا این نواقص را معموالً ب��ه کارفرما و
مدی��ران هر ش��رکت اع�لام میکنیم
ت��ا مرتفع کنن��د .چ��ه در بحث حقوق
و بیم��ه و یا چ��ه در مس��ائل ایمنی و
بهداشت و س��ایر موارد هر نقصی دیده
ش��ود اع�لام میکنی��م .ممکن اس��ت
بهصورت رس��انهای اعالم نش��ود اما به
خودش��ان میگویی��م تا اص�لاح کنند.
ولی خوش��بختانه در گهرزمین کارهای
بزرگی در این بحثهایی که گفتم انجام
ش��ده و امیدواری��م نواقص ب��ه حداقل
برسد و یا ک ً
ال برطرف شود.
◄ بازدید بعدی شما ازکجاست؟
اتفاقاً برنامه بعدی م��ا این هفته بازهم
در سیرجان است و برخی مراکز بازدید
میشود .توقع ما این است که همه پای
تعهداتش��ان باشند تا از محل تالش و
تعامل دو س��ویه کارفرمایان و کارگران
بتوانیم رشد قابل مالحظهای در اقتصاد
کشورمان داشته باشیم.
◄ با توجه به این بازدیدها ارزیابی
نهای�ی ش�ما از ش�رایط کار در
سیرجان چگونه است؟
اینجا به همت مس��ئوالن شهرستان از
جمل��ه نماینده مردم ،فرماندار و س��ایر
مس��ئولین و توجه ام��ام جمعه محترم
جهش قابل توجهی در اشتغال و تولید
بوده .ارزیابی ما از سیرجان مثبت است.

آگهی مزایده
امالک بانک سینا

آگهی مزایده امالک بانک سینا شماره 97/2

بانک سینا

(مرحله اول )

شماره ( 97/2مرحله اول )

بانک سینا در نظردارد یک واحد تجاری از امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد -نقد و اقساط به فروش رساند.
شرایط فروش نقد و اقساط:

بانک سینا در نظردارد یک واحد تجاری از امالک مازاد خود را به شرح ذیل
* حداقل  %03نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله اقساط  21ماهه بدون احتساب شود.
فروش رساند.
به
اقساط
و
از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد -نقد
* حداقل  %03نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله با اقساط حداکثر 03ماهه با احتساب سود طبق ضوابط جاری بانک.
شرایط فروش نقد و اقساط:

* درصورت ایجاد شرایط مساوی اولویت با خرید نقدی می باشد.
* متقاضیان می تواند برای بازدید از ملک انتخابی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  21روز کاری و حداکثر تا تاریخ  2037/30/37به نشانی  :سیرجان،

احتساب شود.
اقساط
باقیمانده ثمن معامله
هفتاد
نقد و
درصد
حداقل 30
*
 307 -71133773و 307-01731121-20
بدونتلفن های
ماههشماره
 12یا با
اجعه و
 7120120237مر
درصدکد پستی:
بانک سینا
شعبه
نصیری
مهدی
خیابان شهید

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی فوقالعاده نوبت اول

دستور جلسه:

 -1کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره از  5نفر به  3نفر (اصالح ماده  21اساسنامه)

ردیف

شرکت تعاونی مسکن سرافرازان دنیا مهر سیرجان شناسه ملی  14005003075شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  8روز
جمعه مورخ  97/3/4در محل خیابان وحید جنب هایپرمارکت پدیده تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد که رأس
ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمن ًا اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  97/3/3به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.

* حداقل  30درصد نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله با اقساط حداکثر 36ماهه با احتساب سود طبق ضوابط جاری بانک.
تماس حاصل نمایند.
* درصورت ایجاد شرایط مساوی اولویت با خرید نقدی می باشد.
مذکور
انتخابیدرازمزایده
ملک شرکت
اوراقازشرایط
دریافت
متقاضیان می
نمایند 15.روز کاری و حداکثر تا تاریخ 1397/03/07
مراجعهمدت
آگهی به
آدرساین
تاریخبهانتشار
بازدید
برایبرای
توانندتواند
متقاضیان می
* *
مندرج
درصدباقیمت
7813813194میزان
ضمانت نامه ب انکی به
تضمینی یا
نصیریفقره
همراه یک
دربسته به
واصله در
پیشنهادات
ملکهای
شمارهپایهتلفن
پنج و یا
مراجعه
پستی:
بانکیسینا کد
چکبانک
شعبه
مهدی
پاکاتشهید
خیابان
سیرجان،
کلیهنشانی:
* به
نمایند.
حاصل
تماس
034-32468812-13
و
034
-42266776
در آگهی به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید اخذ گردد .بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص اعالم گردد.
نمایند.
مراجعه
* متقاضیان می توانند برای دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده به آدرس مذکور
* بازگشایی پاکات راس ساعت  27روز چهارشنبه مورخ  2037/30/33به نشانی کرمان  ،میدان آزادی  ،ابتدای بلوار جمهوری جنب داروخانه دکتر صفا
* کلیه پیشنهادات واصله در پاکات دربسته به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی یا ضمانت نامه بانکی به میزان پنج درصد قیمت
دفتر مدیریت منطقه جنوب شرق کشور انجام و برندگان مشخص خواهد شد.
پایه ملک مندرج در آگهی به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید اخذ گردد .بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص اعالم گردد.
درجه
بلواربرسد از
ابتدای مقرر
انقضای مدت
بعد از
پیشنهادهایی که
همچنین
مورخ به شرح فوق و
ضمانت نامه
روزچک یا
14فاقد
مشروط و
مخدوش
مبهم،
پیشنهادات
جمهوری
آزادی،
میدان
نشانی کرمان،
 1397/03/09به
چهارشنبه
راس ،ساعت
پاکات
بازگشایی
* *
است.دفتر مدیریت منطقه جنوب شرق کشور انجام و برندگان مشخص خواهد شد.
دکتر صفا
جنب
داروخانهمردود
ساقط بوده و
اعتبار
باشد.بعد از انقضای مدت
پیشنهادهایی که
همچنین
الینفکفوق و
جزء شرح
نامه به
ضمانت
فاقد چک
مشروط
مخدوش،
مبهم،
پیشنهادات
* *
شرایط مزایده می
تایید و قبول
خریدار
مزایدهیاتوسط
تمامیواسناد
امضای
کارت ملی و
شناسنامه و
تصاویر
مقرر برسد از درجه اعتبار ساقط بوده و مردود است.
* بازید از امالک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
* تصاویر شناسنامه و کارت ملی و امضای تمامی اسناد مزایده توسط خریدار جزء الینفک تایید و قبول شرایط مزایده می باشد.
سوابقفروش
موجود به
وضعیت
از شده با
عرضه
رسد.از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
مربوطمیقبل
مطالعه
امالک و
ملکبازید
* *
است.
پیشنهاداتبهمختار
یک یا کلیه
عرضهیا رد
ملکقبول و
بانک در
می رسد.
فروش
وضعیت موجود
شده با
* *
است.
مختار
پیشنهادات
کلیه
یا
یک
رد
یا
و
قبول
در
بانک
*
* هزنیه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ،انتشار آگهی و ارزیابی به تناسب به عهده برنده مزایده می باشد.
گردد.برنده مزایده می باشد.
ارائهبهمیعهده
تناسب
* هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ،انتشار آگهی و ارزیابی به
* خریدار متعهد به رعایت کل مفاد شرایط و تعهدات مزایده می باشد که در فرم توسط بانک
* خریدار متعهد به رعایت کل مفاد شرایط و تعهدات مزایده می باشد که در فرم توسط بانک ارائه می گردد.

کاربری

شهرستان سیرجان ،خیابان امام
2

هیئت مدیره شرکت تعاونی

شماره پرونده

آدرس و مشخصات ملک

نوع ملک

نوع

1

01

ت خمینی (ره) ،بازار سنتی ،پاساژ
کارآموز ،طبقه اول  ،پالک 7

تاریخ انتشار1397/02/22 :
تاریخ انتشار2037/31/11 :

عرصه

اعیانی
(متر مربع)

طبق قانون
تجاری

تجاری

تملک
آپارتمان ها

2031

وضعیت موجود

تخلیه و با شرایط
موجود

قیمت پایه
(به ریال)

73333333333

مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

