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 داانیی

برخی فرمانداران حتی لیست متقاضیان تسهیالت
اشتغالزایی را هم ارسال نمی کنند  

معاون استاندار در سفر به شرق استان و با اشاره به عملکرد مثبت مسئوالن سیرجان، بردسیر و رفسنجان در جذب اعتبارات اشتغالزایی و وضعیت 
مناسب شهرستان بم در نرخ اشتغالزایی گفت:

پیام تسلیت وزیر کشور برای شهادت سه تن از 
دالوران ناجا در درگیری دشت سمسور ریگان

وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی شهادت 
فرمانده قرارگاه عملیاتی ابوذر ناجا و ۲ تن از نیروهای یگان تکاوری شهرستان بم که 

در راه امنیت به شهادت رسیدند، تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور »احمد وحیدی« در پیام خود خطاب 
به سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،  نوشت: 
شــهادت دالور مردان فرماندهی انتظامی استان کرمان شهیدان واال مقام سرهنگ 
»مهدی توسنگ«، سرکار اســتوار »احسان شیرخانی«، سرباز وظیفه »امیرحسین 
خدادادی«  که در دفاع از امنیت کشور و مردم به شهادت رسیدند،  موجب تاسف و 
تاثر عمیق اینجانب شد. . این شهدای بزرگوار که در راه امنیت جامعه، مظلومانه جان 
خود را تقدیم کردند، بی شــک از جایگاه واالیی در پیشگاه خداوند متعال برخوردار 
خواهند بود. شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می شود.

افتخار دفاع از امنیت کشــور، توفیق مضاعفی برای شهیدان این مرز و بوم است 
که گام در صیانت از امنیت و آســایش میهن عزیزمان نهاده اند و بدون شک این 
راه ادامه خواهد داشت. وحیدی این حادثه غمبار را به محضر رهبر معظم انقالب،  
فرماندهان و کارکنان غیور نیروی انتظامی به ویژه  فرمانده این نیرو و خانواده های 
معظم شهدا و بازماندگان این شهیدان تبریک و تسلیت گفته و از خداوند متعال 
برای این شهیدان گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان اجر جمیل و صبر جزیل 

مسئلت کرده است.
این شهیدان در درگیری با اشرار مسلح در دشت سمسور ریگان در مرز استان های 
کرمان و سیســتان و بلوچســتان در تاریخ ۲6 و ۲5 آبان  به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند و به همرزمان شهیدشان پیوستند. پیکر پاک شهید شیرخانی نیز روز 
پنجشنبه بیست و هفتم آبان به نحوی باشکوه توسط مردم بم تشییع شد و در گلزار 
شهدای بم در کنار شهید محمدحسین رییسی دیگر رزمنده یگان تکاوری بم به 
خاک سپرده شد. شهید شیرخانی متولد 68 و متاهل بود و دو فرزند پسر داشت. 
سرتیپ دوم شهید مهدی توسنگ که فرمانده قرارگاه ابوذر استان بود در روز دوم 
درگیری توســط اشرار به شهادت رسید. وی اهل ماهان و سرباز شهید خدادادی 

۲0 ساله و اهل بافت بود. 

طلوعبم-موناموسینژاد| شانزدهمین جلسه 
کارگروه اشتغال و کار آفرینی استان کرمان ویژه 
شهرستان های شرق استان کرمان یکشنبه 23 آبان 
ماه در تاالر پرســتو ارگ جدید با حضور دکتر 
حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری کرمان و رئیس کار گروه 
اشتغال استان، فرمانداران شهرستان های شرقی بم، 
نرماشیر ،فهرج و ریگان و دیگر  مسؤولین شرق 

استان کرمان برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار هفته نامه طلوع بم؛ حســین 
مهرابی در این نشســت در خصــوص اعتبارات 
تبصره ۱۸ که شــاکله اصلی اعتبارات به شــمار 
می روند گفت: طبق قانون کشــور هر استانی که 
زودتــر این اعتبارات را جذب کنــد می تواند از 
اعتبارات سایر استان های دیگر که آن رل جذب 

نکرده اند نیز استفاده کند.
وی با اشــاره بــه ضعیــف عمل کــردن برخی 
شهرســتانهای اســتان کرمان در جذب اعتبارات 
گفت: کافی است مسؤولین و مجریان به عملکرد 
مســئوالن شهرســتانهای ســیرجان، رفسنجان و 
بردسیر توجه کنند و ببینند چگونه از این اعتبارات 
به نفع مردم آن شهر استفاده می کنند در حالیکه 
برخی فرمانداران و دستگاه های مربوطه شهرستان 
های اطراف حتی لیست متقاضیان این تسهیالت 
را ارسال نمی کنند و اگر شهرستانی قصد جذب 
این اعتبــارات را ندارد ســهمیه اش را در اختیار 
شهرســتان های دیگر قرار دهــد چرا که ممکن 

است در اختیار استان دیگری قرار گیرد.
وی در عین حال با  اشاره به اینکه شهرستان بم در 
ایجاد اشــتغال از بین شهرستان های شرقی استان 
کرمان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است 
گفت: انتظار ما این اســت بم بــه عنوان مادر این 
چهار شهرستان جلســات و هم افزایی بیشتری را 
برگزار کند تا اثر مثبتی در استان کرمان در بحث 
اشتغال زایی ایجاد شــود و اگر بخواهیم اشتغال 
پایــدار ایجاد نمایم نباید تنها آمــار و اعداد ارائه 
دهیم الزمه آن ایجاد اشــتغال بر مبنای مزیتهای 

موجود هر شهر است.
مهرابــی تصریح کــرد: در حوزه اشــتغال چهار 
موضوع پنجــره واحد ، مرکز خدمات ســرمایه 
گذاری، بحث رفع موانع و گروه کاری اشــتغال 
اجزا و پله های پیوســته یک حرکت اقتصادی به 

شمار می روند و با یکدیگر مرتبط هستند.
وی با بیان اینکه استراتژی کلی ما درباره اعتبارات 
و سرمایه گذاری که زیربنای ایجاد اشتغال هستند 
توزیع ساالنه منابع یارانه دار در اقتصاد برای ایجاد 
اشــتغال در قالب های مختلف تبصره ۱۸ و ۱۶ و 
اشتغال روســتایی و رونق تولید است  افزود: اگر  
منابع یارانه دار ما به سمت و سویی که مزیت دارد 
هدایت نشوند، در آینده یک سری بیکار طلبکار 

خواهیم داشت.
واحــد  پنجــره  در  کــرد:  تصریــح  مهرابــی 
سرمایه گذاری و اشتغال استان پاسخ استعالمات 
از 33 روز به ۱۶ روز  رسیده است و هر دستگاهی 
باالی ۱۵ روز اســتعالم جــواب را ندهد به منزله 

جواب مثبت در نظر گرفته می شود.
مهرابــی در ادامه این جلســه توضیحاتی درباره 
اعتبارات و تسهیالت تبصره ۱۸ ارایه و اعالم کرد 
دستگاهها و شهرســتانهای چهارگانه تقاضاهای 
خــود را در دبیرخانــه تبصــره ۱۸ نهایی کنند تا 

بتوانیم پرداخت های خوبی داشته باشیم.
او افــزود: یکــی از مســایل مهم حــوزه اقتصاد 
ایجاد اشــتغال پایدار برای جوانان اســت که در 
اقتصاد اســتان در این باره هدف گذاری شده و 
مقرر گردیده تا پایان ســال  ۴3 هزار اشــتغال در 
دســتگاههای دولتــی و ۱2 هزار اشــتغال هم از 
طریق مجمع نمایندگان و بانک رسالت در حوزه 

مشاغل خانگی ایجاد شود.

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری کرمان درباره نبود تقاضای تسهیالت 
تبصره ۱۸ بخش گردشــگری چهار شهرســتان 
شرقی اســتان کرمان اضافه کرد: تقاضای بخش 
گردشگری در چهار شهرســتان شرقی استان یا 
به دبیرخانه ارسال نشده یا توسط دبیرخانه واصل 
نشده و مقرر گردید تا روز دوشنبه تقاضاها توسط 
ســازمان میراث فرهنگی کرمان جمع بندی و به 

دبیرخانه نیز ارائه شود.

محرومیتهای  بم:  جمعه  امام 
شرق استان کرمان تنها با عزم 

جدی و یکپارچه حل می شود
در این مراسم، حجت االسالم دانشی امام جمعه 
شهر بم گفت: خدمت به مردم عطیه الهی است. 
مســئولین باید برای خدمت به مردم شب و روز 
نشناســند و هرگز برای خدمت به مردم خســته 
نشوند. وی ادامه داد: باالترین جایگاه در پیشگاه 
خدا را کســی دارد که بیشــترین تالش را برای 
خلق خدا انجام دهد. امــام جمعه بم اظهار کرد: 
مجموعه  بم بزرگ و شهرستان هاي شرقی استان 
ظرفیت های خوبی دارند ولی نیازمند برنامه ریزی  
و اجرای مناســب اســت تا بتوانیم شاهد شکوفا 
تر شــدن هر چه بیشــتر این پتانســیل ها باشیم و 
محرومیت ها و ضعف های که در شــرق استان 
کرمان وجــود دارد نیاز مند عــزم جدی و یک 

پارچه است تا به صورت اصولی حل شود. 

فرماندار بــم: اگر از فرصتها 
چیره  تهدیدها  نشود  استفاده 

می شوند
هادی شهســواری فرماندار بم نیــز در ادامه این 
جلسه گفت: شهرســتان بم با وجود ارگ قدیم  
قطب گردشــگری شــرق اســتان ، منطقه ویژه 
اقتصادی ارگ وهمچنین واقع شــدن در مســیر 
ترانزیتی شرق آســیا و دریای عمان، وجود ریل 
راه آهــن، قطب خرما دارای ظرفیت های زیادی 
است و جمعیتی بالغ بر 23۸ هزار نفر و دارای سه 

بخش و ۶ دهستان و 33۰ آبادی است.
وی بــا  بیان اینکه با تولیــد بیش از  2۰۰ هزار تن 
خرمای مضافتی شرق استان کرمان این شهرستان 
رکــورد دار اســت ادامه داد: به تازگی ســرمایه 
گذاری های جدیدی در بخش معادن این منطقه 
صورت گرفته که می توانــد نویدی برای بخش 
اشــتغال و جذب سرمایه و رونق این بخش داشته 

باشد. 
فرماندار بم با  اشــاره به اینکه اگر به این ظرفیتها 
به صورت خاص در  اســتان کرمان توجه شــود 
در اقتصــاد منطقه کمک می کند یاد آور شــد: 
این منطقه همانگونه کــه  فرصتهای خوبی دارد 
به خاطر شرایط منطقه ای خاص تهدیدها بزرگی 
چون قاچاق مواد مخدر، انســان و سوخت را نیز 
در خــود گنجانده که اگر به خوبی از فرصت ها 

استفاده نشود تهدیدها چیره می شوند.
وی با اشاره به ۶ کارخانه خودروسازی در منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید بیان کرد،در این منطقه  
2 کارخانه غیرفعال،دو نیمه فعال و 2 کارخانه باقی 
مانده فعال هستند که متاسفانه با ظرفیت کامل به 
کار خود ادامه نمیدهند و باید پیگیر مشکالت این 
کارخانجات و فعالیت آنها با تمام توان و قدرت 
باشــیم چرا که حضــور این کارخانجــات تاثیر 

زیادی در اقتصاد خانواده های این منطقه دارد. 
وی بــه دیگر ظرفیتهای ایــن منطقه چون بخش 
تولید قطعات صنایع فرآوری، بسته بندی و تبدیلی 

و همچنین معادنی مانند سرب و روی خان خاتون 
و مرمر سروستان اشاره کرد. شهسوار پور افزود: 
در منطقه ویژه اقتصــادی ارگ جدید بیش از  ۹ 
هزار نفر مشــغول به کار هستند و بالغ بر ۵۰ هزار 
میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده 

است.
این مجموعــه توانایی تولید 3۵۰ هزار دســتگاه 
خــودرو را با اشــتغال 3۵ هزار نفــر را  در خود 
محفوظ دارد و به آسانی میتواند مشکالت اشتغال 
این منطقــه را در کوتاه مدت  حــل نمایید. وی 
در خصوص صنعت  کشــاورزی  این منطقه که 
عمدتا تولید  خرما است  افزود، بیش از 3۰ هزار 
اراضی زیر کشــت و بــاالی 2۰۰ هزار تن تولید 

خرما در این بخش از صنعت وجود دارد. 
فرماندار شــهر بم با اشــاره به اینکه سال گذشته 
ســال خوب صادرات خرما بود گفت، توانستیم 
رکورد صادرات را با رقم بیش از ۸۶ هزار تن در 
منطقه بشکنیم و تاکنون ۴۵ هزار تن صادرات از 
گمرک بم انجام شده است و ما همچنان به دنبال 
ایجــاد بازارهای جدید، برند ســازی و صادرات 
بهینه خرما هستیم و در  فصل برداشت خرما بیش 

از 2۵ هزار نفر در این منطقه فعالیت دارند.
از جمله موانع و مشــکالت کشــاورزی از جمله 
مهم ترین آنها میتوان به نرخ باالی سود تسهیالت 
کشــاورزی و دشــواری حاصل از برگشت ارز 
حاصل از صادرات برداشــته شــود. وی از جمله 
راهکارهای افزایش و رونق بخش کشاورزی  را 
برند سازی، ایجاد پایانه صادراتی، تسهیل اعتبار با 
نرخ سود پایین و تخصیص مشوق های صادراتی 

عنوان کرد. 
شهســوار پور اعالم کرد، مجموعه بســته بندی 
خرما که از آن تحت عنوان دهکده خرما نام برده 
می شود به زودی عملیات عمرانی آن توسط دو 
ســرمایه گذار اجرایی خواهد شد که درصورت 
تحقق آن، میزان صادرات به بیش از ۸۰ هزار تن 
خرما به بهترین بازارهای دنیا و تحت برند خاص 

ایران انجام میشود. 
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زندگی مردم 
این منطقه به  کشــاورزی  وابسته است و حمایت 
همــه جانبه در ایــن زمینه را می طلبــد ادامه داد: 
رقم ســرمایه گذاری برای  تأسیس دهکده خرما 
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه بدون دریافت 
تسهیالت بانکی است و تنها نیاز به حمایت دولت 
در این مجموعه برای اجرای عملیات عمرانی آن 

ها هستیم. 
وی به صنعت گردشگری که از ظرفیت های ویژه 
این منطقه است اشاره داشت و ادامه داد، چهار اثر 
ثبت جهانی در باغ شــهر بم، مجموعه قنات های 
که در بم و بروات وجود دارند و همچنین منطقه 
کویری که در حاشــیه بم قــرار دارد را از جمله 
ظرفیت های بین المللی  این شــهر دانست که در 

دنیا نیز منحصر به فرد هستند. 
وی با تاکید بر اینکه در بحث اشــتغال قرار است 
اتفــاق خوبی رخ دهــد افــزود، مهمترین طرح 
گردشگری منطقه  در قالب طرح تفصیلی بم در 
حال بررســی  است. در این طرح گردشگری در 
اطراف مجموعه تاریخی ارگ بم قرار است  باغ 
های گردشــگری و خدمات بوم گردی و غرفه 
های صنایع دســتی و آمفی تئاتــر روباز اجرایی 

شود. 
وی تصریــح کــرد، از دوازده جلســه کمیتــه 
تخصصی اشتغال و کارآفرینی بم، هفت جلسه با 

بیست و هشت مصوبه برگزار شد. 
تعهدهایی که چون آموزش، ارائه گواهینامه های 
صادره نیز در بحث دولتی و آزاد به درستی انجام 
شده. تاکنون هزار و پانصد و چهل و سه گواهینامه 
صادر و هشتاد درصد تعهدات این جلسات انجام 
شده اســت. در بخش تعهدات اشتغال بم، ۱۹7۵ 
مورد در هفت ماهه نخســت ســال محقق شد و 
ایــن امید را داریم تا پایان ســال از تعهدات خود 

نیز گذر کنیم. 
شهسوار پور در خصوص مشکالت بخش تحریم 

ها گفــت: مبادلــه کاال به کاال  و مجــوز تامین 
قطعات خودرو و اختصاص به  افراد می تواند تنها 

از طریق رفع تحریمها باشد.
فرماندار نرماشــیر: نرماشیر 
به روزترین شهرستان در سامانه 

رصد 
در ادامه این جلسه مشکی فرماندار نرماشیر گفت: 
شهرستان نرماشیر با 3 هزار کیلومتر مربع وسعت و 
۶۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱3۹۰ تشکیل شده 

است. 
این شهرستان، ۸۶ درصد جمعیت روستایی دارد 
که  23 هزار هکتار اراضی کشاورزی که ۱۱ هزار 
هکتار آن مربوط به باغات خرما و ۸ هزار هکتار 
باغات مرکبات را در خود گنجانده اســت و ۱۰ 
هــزار تن محصوالت گلخانه ای تولید و ظرفیت 
دامپروری از ویژگی های قدیمی نرماشــیر است 
و 2۸۶ حلقه چاه کشاورزی و ۵۵ درصد حق آبه 

موجود در سدنسا مربوط به نرماشیر است. 
مشــکی با اشــاره به اینکه با اختصاص اعتبارات 
روستایی تجربه خوبی در توسعه مناطق روستایی 
کشــور شــکل گرفــت  اســت افــزود، اعطای 
تسهیالت با کار مزد کم  در مناطق روستایی نقطه 
عطفی برای توسعه روستاها به شمار می آید و در 
دو بخش اعتبارات روستایی و تبصره ۱۸ طرحهای 
خوبی تعیین شده که باعث رونق و تمایل سرمایه 

گذاری در بخش های روستایی خواهد شد. 
در گذشته جذب ســرمایه در روستاها به سختی 
انجام می شــود اما اکنون با طــرح های پیش رو 
رونق خوب و آینده روشنی را در پیش رو داریم. 
فرماندار نرماشیر با بیان اینکه متأسفانه قیمت زمین 
در شــهرک های صنعتی گران است و در آینده 
نزدیک نیــز گرانتر نیز خواهد شــد گفت، اگر 
شهرک های صنعتی انگیزه مناسب و مشوق های 
برای ســرمایه گذاری ایجاد نکنند سرمایه گذار 
به این بخش ورود نمی کنند. به گفته مشــکی در 
حوزه سرمایه گذاری ۵۰ طرح آماده در شهرستان 

نرماشیر در دست اقدام است.
در این شهرســتان در حوزه اشتغال فعالیت های 
مؤثری انجام می شود اما به دلیل آنکه اشتغال در 
این منطقه فصلی و کارگران بیمه نخواهند شــد 
در آمارهای رســمی اشتغال ثبت نمی شوند. وی 
با تاکید بر اینکه در حوزه اشــتغالزایی کارگروه 
اشتغال و کارآفرینی در این شهرستان یازده جلسه 
برگزار کرده اســت اعالم کرد، طی این جلسات 
بیست و یک مصوبه ثبت و در حوزه آموزش فنی 

و حرفه ای نیز یکصد گواهی صادر شده است. 
وی گفت، در بخش سامانه رصد نیز نرماشیر جزو 
به روزترین شهرســتان های شــرقی کرمان است 
که بر اساس آن ۱۰7 درصد تعهدات خود را نیز 
اجرایی کرده است. مشکی گفت، میزان اشتغال 
تعهد داده شده ۴2۹ نفر بوده که 333 نفر آن انجام 
شده است. وی ادامه داد، برای ۱۱۶ طرح مشاغل 
خرد انجام شــده با عددی بالغ بر ۵ میلیارد تومان 
تاکنون ۱2۵ طرح به بانک ها معرفی شده است. 
وی گفت، تاکنون ۴۱ نفر به بهزیســتی برای کار 
معرفی شــده اند و به 2۰ نفر تسهیالت اعطا شده 

است. 
وی گفــت، بنیاد برکت در مجموعه شهرســتان 
نرماشیر فعال بوده است که براساس آن 2۰۰ طرح 

اشتغال را فعال کرده است. 

فرماندار فهرج: اعطا 240 فقره 
تسهیالت بالغ بر 9 میلیارد تومان 

به  متقاضیان

باقــری فرماندار شهرســتان فهــرج در ادامه این 
جلســه گفت، در چهار جلســه کمیته تخصصی 
کار گروه اشــتغال  که در این شهرستان برگزار 
شد، دوازده مصوبه داشته که به فوریت ده مورد 
اجرایی شده است و 2۴ فقره گواهینامه صادره شد 
که هشــتاد درصد با برنامه های اشتغال شهرستان 
تناســب داشته اســت. وی افزود، پیشــنهادات و 
درخواستهای مشخصی در خصوص اشتغالزایی 
در دســت بررســی اســت که در پنج ماه آینده 
پیگیری خواهد شــد و مهم ترین برنامه ما تحقق 
برنامه های دستگاه های اجرایی و ثبت در سامانه 
رصد اســت. وی ادامه داد: با راســتی آزمایی و 
پیگیری و معرفی به بانک 2۴۰ فقره تسهیالت با 

مبلغ ۹ میلیارد تومان پرداخت شده است. 

نرخ بیکاری بم از متوسط استان 
پایین تر است

نویــدی مدیرکل دفتــر جــذب و حمایت از 
ســرمایه گذار اســتانداری کرمان در ادامه این 
نشســت گفت: نرخ بیکاری شهرستان بم طبق 
آمار ســال ۹۵ حــدود ۱۰.۴۱ بــوده که بر این 
اساس از متوسط استان نیز پایین تر قرار گرفته 
است. بر اســاس گزارش اداره آمار، شهرستان 
دیگر شــرق کرمان همچون ریــگان  ۶.2۴ ، 
فهرج ۶.۱۱ و نرماشــیر 3۴ بوده اســت که در 

وضعیت خوبی قرار دارند. 
نویدی با اشاره به اینکه چهار شهرستان شرقی 
۱2 درصد از مساحت و ۱۴ درصد از جمعیت 
اســتان را به خــود اختصاص داده انــد افزود، 
شهرستان های بم فهرج و نرماشیر مهاجر پذیر 
بــوده و خالص مهاجــرت در ریگان مثبت ۵۰ 

درصد بوده است. 
وی در خصوص حســاب های پولی و ارزش 
افزود: بم را دارای رتبه ۴ در استان، نرماشیر ۱۵، 
فهــرج 2۱ و ریگان را در  رتبــه آخر این آمار 

قرار داد. 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور ســرمایه گذاری 
و اشــتغال اســتانداری کرمان گفت، از لحاظ 
اشــتغال در بم بخــش صنعت غالب اســت و 

توانسته ۶۰ درصد  را به خود اختصاص دهد. 
بــر همین اســاس ریــگان 3۸ درصــد بخش 
کشــاورزی، فهــرج بخش غالــب ۴۶ درصد 
کشاورزی و نرماشــیر بخش غالب خدمات با 

۵2 درصد بوده است.
وی تصریح کرد،  براساس آمار از  لحاظ رتبه و 
جایگاه بم توانسته  ۱۵.3۱ درصد ارزش افزوده 
صنعت اســتان را کســب نماید هرچند دیگر  
شهرستانهای شرقی رتبه پایین و کمتری را  در 

آمار به خود اختصاص داده اند. 
نویدی همچنین  نرخ رشــد اقتصادی اســتان 
کرمان را  ۸.2 دهم درصد دانست که بر همین 
اساس  ۵.7 به شهرستان بم ۱2 درصد  ریگان و 

۱۴ درصد فهرج به خود اختصاص دادند. 
نویدی گفت، در منطقه شرق تنها دو دستگاه به 
سامانه پنجره واحد وصل بودند که طبق آمار  بم 
۹3 درصد، ریگان ۶2 درصد، فهرج ۶2 درصد 
و نرماشــیر پایین ترین درصد دستگاههایی را 

دارد که به پنجره واحد وصل شدند.
فرماندار و مسئولین شهرستان ریگان در جلسه 
تاالر پرستو حضور نداشتند و با تاخیر به جمع 

معاون استاندار و هیات همراهش رسیدند.
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آگهیاصالحیدراجرایقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیروی آگهی های روزنامه اقتصاد ملی شماره ۱2۱2 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱2 و روزنامه طلوع بم شماره 2۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱2 و برابر رای شماره 3۴۶7 مورخ ۴۰۰/۶/3 هیئت مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی نام متقاضی پالک ثبتی ملک اصالح گردیده و به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت 

اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یک ماه می باشد. پالک ۹ فرعی از ۱۴۹۱ اصلی آقای مرسل اندیشمند کدملی  3۱۱۱۰۹۶2۴۶ فرزند مصطفی ششدانگ محوطه جهت ادغام در ملک مجاور بمساحت ۱۴۵/۶۶ مترمربع واقع در خیابان بوعلی  بخش 2۹ کرمان از مورد مالکیت علی مدافع بهزادی که در آگهی قبلی نام متقاضی ملک اشتباها رسول اندیشمند آگهی شده است.
سعید نظری - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

رئیس اتاق کرمان با بیان این که برای رونق اقتصاد استان باید بر صادرات 
تمرکز کرد و صادرات را متناســب با توان استان افزایش داد، گفت: »در 
حال حاضر صادرات ساالنه ی استان کرمان کمتر از سه میلیارد دالر است 
در حالی که بــه راحتی می توان این میزان صادرات را تا ۱۰ میلیارد دالر 

افزایش داد«.
به گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشــاورزی 
کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست شورای مشورتی صادرات بیان 
کرد: »هر کشــوری با اقتصاد صادرات محور، در عرصه ی جهانی موفق 
عمل کرده و به همین دلیل نجات کشور و استان کرمان در گرو صادرات 
و توســعه ی آن اســت«.  وی ادامه داد: »عالوه بر وجود محدودیت های 
صادراتی در کاالها و بازارهای هدف، قوانین مشکل ساز داخلی و مسائل 
ارزی نیز مشکالت را دوچندان کرده است«.طبیب زاده اظهار کرد: »باید 
از دید وسیع فعاالن حوزه ی صادرات و از تجربیات صادرکنندگان موفق 

بهره گرفت تا بتوان مسائل و مشکالت را برطرف کرد«. وی گفت: »برای 
رونق اقتصاد استان باید بر صادرات تمرکز کرد و صادرات را متناسب با 
توان اســتان افزایش داد«. رئیس اتاق کرمان یادآور شد: »در حال حاضر 
صادرات ساالنه ی استان کرمان کمتر از سه میلیارد دالر است در حالی که 

به راحتی می توان این میزان صادرات را تا ۱۰ میلیارد دالر افزایش داد«.
وی با اشاره به این که ۱2۹ شرکت در استان با وجود توانایی صادرات، با 
محدودیت هایی برای کاالهای صادراتی روبه رو هستند، افزود: »در بازار 
پسته با توجه به رقابت شــدید در سطح جهان، نباید در داخل کشور نیز 
محدودیت ایجاد کرد«. طبیب زاده اظهار کرد: »این نشست با هدف بررسی 
مشکالت داخلی و مطرح کردن آن در سطح کشور تشکیل شده و اتاق 
کرمان نیز با تمام توان و جدیت به دنبال رفع مشکالت صادرکنندگان و 

انتقال نظرات صاحب نظران در سطح کالن کشور است«. 

مسئول بسیج ســازندگی استان کرمان از افتتاح 2۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
ریال پروژه در هفته بســیج ســال جاری خبر داد و گفت: در هفته بسیج 
۱3۴ پروژه شــامل آبرسانی به روســتاها، پروژه های مسکن محرومین و 
نیازمندان، تکمیل قبور شــهدای گمنام، هفت پروژه الیروبی قنوات، راه 
اندازی یک کارگاه اشــتغال زایی و ۸۱ پروژه سرویس بهداشتی و حمام 

افتتاح می شود.
ســرهنگ"جواد جاللی" صبح امروز 2۹ آبان ماه در نشســت خبری به 
مناسبت هفته بسیج بر لزوم نهادیه کردن گفتمان بسیج تاکید کرد و گفت: 
بسیجی بودن تنها به داشتن کارت بسیج نیست بلکه همه بسیجی هستند و 
باید فرایندهای دست و پا گیر را حذف و روان سازی و امکان انجام کار 

برای همه ایجاد کنیم.
وی راه اندازی کارگاه ها و بنگاه های کوچک و پر بازده را از اقدامات 
اقتصادی بسیج سازندگی اســتان کرمان برشمرد و اظهار کرد: در قالب 

نهضت کمک مومنانه، اقداماتی نیز در ایام کرونا نیز انجام شده است.
مســئول بسیج سازندگی اســتان کرمان تصریح کرد: امسال با استفاده از 
ظرفیت های صلح و ســازش زمینه آزادســازی ۱۵۰ زندانی غیرعمد را 

فراهم کردیم.
وی بیان کرد: تامین آب روستا های فاقد آب شرب پایدار با کمک سپاه 
و نیروهای جهادی و آب و فاضالب را در حال اجرا داریم و در هفتم آذر 
۶3 پروژه آبرســانی افتتاح خواهیم کرد. همچنین در این روز 2۰۰ گروه 

جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند.
جاللی اشــتغال و مسکن را از دعدغه های بسیج سازندگی دانست و در 
ادامه با بیان اینکه رزمایش کمک مومنانه را در هفته بســیج با محوریت 
بزرگداشــت آیت اهلل جعفری)امام جمعه ســابق کرمان( در هفته بسیج 
خواهیم داشت، اظهار کرد: افتتاح پروژه های محرومیت زدایی، رزمایش 
بزرگ گروه های جهادی استان، افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و حاشیه 

نشینی را از جمله برنامه های این نهاد در هفته بسیج هستند.

وی آبرسانی به روستاها، تامین مسکن نیازمندان، خدمات اجتماعی)تهیه و 
تامین جهیزیه( و حاشیه نشینی را از اولویت های بسیج سازندگی برشمرد 
و تصریح کرد: در یک ســال گذشــته  ۵۵۶۰ پــروژه عمرانی در حوزه 

سازندگی، اشتغالزایی و محرومیت زدایی انجام دادیم.
مسئول بسیج ســازندگی استان کرمان از افتتاح 2۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
ریال پروژه در هفته بســیج ســال جاری خبر داد و گفت: در هفته بسیج 
۱3۴ پروژه شــامل آبرسانی به روســتاها، پروژه های مسکن محرومین و 
نیازمندان، تکمیل قبور شــهدای گمنام، هفت پروژه الیروبی قنوات، راه 
اندازی یک کارگاه اشــتغال زایی و ۸۱ پروژه سرویس بهداشتی و حمام 

افتتاح می شود.
وی بیان کرد: اصالحیه قانون ســازمان بسیج سازندگی با هدف حمایت 
همه جانبه از گروه های جهادی و همچنین مشارکت دستگاه های اجرایی 
در راســتای اجرای طرح های محرومیت زدایی در دســتور کار مجلس 

است.
جاللی از اعزام دو گروه جهادی سازمان بسیج سازندگی به مناطق زلزله 
زده اســتان هرمزگان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در این مناطق 2۰۰ 
پرس غذایی گرم و بیرون آوردن وسایل مردم از زیر آوار صورت گرفته 
و همچنین به دنبال جذب حمایت های خیرین در راستای کمک به زلزله 

زدگان هرمزگانی هستیم.

مهدی حسینی نژاد افزود: ظرفیت معادن، برای همه است و این موضوع در 
قانون معادن کشور نیر مطرح شده و دولت، به واسطه بهره برداری معادن 

که به اشخاص می دهد، حقوق دولتی می گیرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، ســهم دولت باید به حساب 
خزانه کشــور واریز شود و هر سال بر اساس قانون بودجه درآمدی که از 
این محل به دست می آید برای هزینه کرد در بخش های مختلف برنامه 

ریزی می شود.
وی ادامــه داد: یکی از مــواد قانون معادن، پرداخــت ۶۵ درصد از پول 
حاصله از معادن به وزارت صمت است تا در حوزه زیرساخت ها اعم از 
راه سازی، احداث کارخانه و ... هزینه کند و طبق تبصره ۶ این ماده، ۱۵ 

درصد باید به کرمان برگردد و صرف رشد و توسعه شود.
مدیــرکل صنعت، معدن و تجارت: ســهم ۱۵ درصدی کرمان از معادن 

محقق نشده است
حســینی نژاد بیان کرد: 7۰ درصد حقوق دولتی کشــور از طریق معادن 
اســتان کرمان جذب می شود که از بهره برداران معادن تأمین و به خزانه 

کشور واریز می شود.
وی افزود: امّا با بررسی های انجام شده طی ۱۰ سال اخیر مشخص شد که 

فقط پنج صدم درصد این حقوق، به استان کرمان برمی گردد.
معادن استان کرمان 73۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز کردند

حســینی نژاد ادامــه داد: طبق قانون بودجه، مباحث مالی هر ســال تعیین 
تکلیف می شود و در این رابطه در استان کرمان سال ۹7 مبلغ 3۸۰ میلیارد 
تومان وصول و به خزانه واریز کرده که از مس، گل گهر، کرومیت های 

اسفندقه، زغال سنگ زرند و معادن جالل آباد زرند بوده است.
وی بیان کرد: سال ۹۸ هم ۵3۰ میلیارد تومان و سال گذشته مبلغ 2 هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
رئیس ســازمان صمت استان کرمان اضافه کرد: ۶ ماهه ابتدای امسال هم 
هفت هزار و 3۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی کشور از معادن استان کرمان 

تأمین و به خزانه واریز شده است.
۶۰۰ میلیارد تومان پول معادن به استان کرمان برنگشت

رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان با اشاره به اینکه برگشت 
۱۵ درصد ســهم مالی معادن استان زیر یک درصد است، افزود: در سال 
گذشته تمام توان را برای تحقق سهمیه معادن استان کرمان به کار گرفتیم 

و با پیگیری هایی که با دفتر ریاســت جمهوری انجام شــد در نهایت از 
ســهمیه این اســتان که ۶۰۰ میلیارد تومان باید بر می گشت ۱3۰ میلیارد 

تومان به وزارت صمت و استان ها ابالغ شد.
وی ادامــه داد: بــا پیگیری نماینده رفســنجان و انار در مجلس شــورای 
اسالمی، از طریق دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ۴۰ میلیارد تومان 

آن به استان کرمان اختصاص یافت که سهم ناچیز است.
حســینی نژاد تصریح کرد: با توجه به شــرایط جنگ اقتصــادی، قانون 

معادن در کشور به خوبی اجرا نمی شود.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن مبنی 
بــر اینکه هر معدنی در پروانه بهره برداری خــود صنایع فرآوری را باید 
ایجاد کند بیان کرد: همچنین در این راستا در جهت حفظ محیط زیست 

و منابع طبیعی  کوشا باشد و محصوالت با ارزش افزوده باال تولید کند.

یادداشت مدیر مرکز کرمان شناسی

بهکجاچنینشتابان
فــردای کرمان - ســیدمحمدعلی گالبزاده: دیروز مراســم بدرود و 
تودیع یکی از پزشکان شریف، خدمتگزاران صادق، نیک خواهان و 
نیک نامان نازنین و یکی از یاران عزیز و دوســت داشتنی بود. روزی 
که لحظه های تألم باِر آن، کام من و همه ی دوستانش را تلخ کرده و 
همچنان به آن می اندیشــم، زیرا او ازجمله پزشکانی  است که نه تنها 
طبابت را با تجارت ســودا نکرد، بلکه سخاوتمندانه از بهره ی خود و 
همسرش - که او نیز پزشک است - به ساخت بخش انکولوژی که 
مقدمات گشایش آن فراهم گردیده و قرار است سایه ی مهرش بر سر 
بیماران مبتال به سرطان گسترده شود، کمک چند صد میلیون تومانی 
کرد و درس آموِز احسان و مکرمت در پهنه ی درمان و کمال انسانی 

شد.
به جــز این، او افتخار عضویت انجمنی را داشــت کــه جمعی پا به 
رکاب، آســتین های همت را باال زده و سفره ی مهربانی گسترده اند 
تا به آنان که ناله هایشــان از محدوده ی گلویی خســته و غمبار فراتر 
نمی رود، یاری برســانند و گره گشایشان باشند. قسمتی از این بار، به 
دوش پزشکی بود که اینک بار سفر بسته است و راهِی دیاراِن دیگر 

است.
در آن بزمگاه خداحافظی و بدرود، وقتی قرار شد من سخنی بگویم، 
انــگار زبانم فرمانبرداِر بغِض گلویم شــده بــود، زیرا همانجا عرض 
کردم که اگر اشِک مرد را نازیبا نمی دانستند، حتما گوشه ی چشمی  
تر می کردم. این تأثر، دو دلیل عمده داشــت، نخست بدرود با انسان 
خوب و دوست عزیزی که کارنامه اش با جوهر مهربانی بر صحیفه ی 
دل ها نوشته شــده و دیگر این که می دیدم سرزمین من،ـ  دو پزشک 
نخبه ی دیگر را از دســت می دهد ـ هر چند او اظهار امیدواری کرد 
با ســپری شدن دوره ی تکمیلی خود بازگردد، اما دل من به باور این 

سخن، راه نمی دهد.
باری گفته می شود که از ابتدای سال تاکنون، بیش از نهصد پزشک 
متخصص و فوق تخصص، کشورمان را ترک کرده اند و سرزمین های 
دیگر را برای عرضه ی خدمت برگزیده اند. تا آنجا که برخی به طنز 
گفته اند، شــاید تا چند ماه دیگر مجبور باشیم برای درمان، سفری به 
دوردســت ها داشته باشیم. از صاحب نظری پرسیدم چه اتفاقی افتاده 
که سونامی هجرت نخبگان را شاهد هستیم؟ ایشان گفت: شاید وضِع 
برخی قوانین و ضوابط و صدور بعضی دســتورالعمل ها که موجب 
محدود شــدِن مالِی پزشــکان گردیده و آن ها را از برخی بهره های 

عادالنه برکنار داشته، چنین وضعیتی را به وجود آورده است.
من بر این باور نیســتم که پزشکان شریف و وطن خواه ایران عزیز به 
خاطر سودجویی بیشــتر و بهره ی مالی افزون، حاضر به ترک وطن 
شــده اند، زیرا به یقین، آنان اعتبار خود را مدیون سرزمینی می دانند 
که ســالها زمینه ی تحصیل و آموزش آن ها را فراهم ساخته و حقوق 
معلمین و مدرسین و اساتید، و نیز هزینه های دیگر را، از محل پینه ی 
دســت های کارگران و کشــاورزان و دیگر آحــاد جامعه پرداخته 
اســت تا زمینه ی باروری استعدادهای این عزیزان فراهم آید، بر این 
اساس و با رّد آزمندِی آنان، به این باور می رسیم که شاید آن ها توقع 
بیشتری داشــته و دارند که قدر تالش هایشان شناخته شود و ضوابط 

و دستورالعمل هایی که شأن آن ها را نادیده می گیرد، وضع نگردد.
نکته ی دیگری که شاید سبب ساِز این هجرِت بی رویه است، ناامیدی 
از فردا و فرداهاست زیرا هر روز که می گذرد، به جای گشایش باب 
رحمت، با زحمت و تنگناهای تازه ای روبه رو می شویم. وقتی تنها در 
عرض کمتر از ۶ ماه داروی بیماری که حیاتش به آن بستگی دارد، از 
بسته ای 2۰۰ هزار تومان به بسته ای سه میلیون تومان یعنی پانزده برابر 
افزایش پیدا می کند و هیچ کس بارقه ی امیدی برای بهتر شدن اوضاع 

کنونی نمی گشاید، چگونه می توان به فرداهایی روشن اندیشید؟
دارو، مرغ و ماهی نیســت که با گران شدنش، خود را به فراق عادت 
دهیــم. در چنیــن وضعیتی که برخی، شانه هایشــان تــاب آورِی باِر 
زندگی را ندارد، از قول ســخنگوی قــوه قضائیه )روزنامه اطالعات 
۱۴۰۰/۸/2۶( می خوانیم که تاکنون 7 هزار میلیارد سوءاســتفاده ها و 
فساد مالی به بیت المال بازگردانده شده، هر چند که ایشان نفرمودند 
چند فقره ی دیگر از این 7 هزار میلیاردها باقی مانده که باید برگردد، 

و اصاًل آیا برخواهد گشت؟
آن هــا کــه ارز ۴2۰۰ تومانی گرفتند و به گفته ی برخی مســئوالن، 
کاالهای وارداتی را به قیمت ارز بیســت و چند هزار تومنی به مردم 
بینوا فروختند، چه کســانی هســتند؟ آن ها که ارقام نجومی وام ها را 
از بانک ها گرفته اند و پس نمی دهند و افشــای نام هم نمی شوند، چه 
کسانی هســتند؟ و چه نیکو گفت رئیس جمهور محترم که: »مردم، 

تنگناها را تحمل می کنند، اما در برابر فساد، تاِب بردباری ندارند«.
بــرای جامعه ی ما، به ویژه نخبگانی که مو را از ماســت می کشــند، 
این پرســش پیش می آید که اصاًل چرا درها را این چنین بی خیال باز 
گذاشته ایم که دست همگان در فساد مالی باز است؟ چرا راه ها را به 
روی ناســتوده هاِی سودجو نمی بندیم؟ آیا به تبعات این ولنگاری ها 
فکر کرده ایم؟ طبیعی اســت که نخبه ی ما در رشــته ی پزشــکی و 
یا ســایر رشــته ها با خود فکر کند که امروز پس از عمری تالش و 
تحصیــل و بهره گیری از اســتعداد خــدادادی و دود چراغ خوردن، 
دستورالعمل هایی برای محدود کردن دست آن ها به مختصر بهره هاِی 
قانونی بسته می شود، امّا در همین حال فالن فاسِد مالی با یک رانت، 
و یک شــبه، ده هــا و صدها میلیون تومان به جیــب می زند و به قول 
معروف ککش هم نمی گزد، به راســتی در پشت پرده ی این فسادها 

چه کسانی هستند؟
این ها همان خداناشناســانی هستند که هر روز چوب الی چرخ های 
اقتصادی می گذارنــد، به نارضایتی عمومی دامن می زنند، نخبه ها را 
فراری می دهند، جامعه را به ورشکستگی می کشانند و از همه مهم تر 
خون شــهیدانی که تُندر تکبیرهایشــان خواب را در پلک دشمنان 
شکســتند، تا خوابی آرام را ارمغان جامعه ی خویش ســازند، پایمال 

کرده اند.
 ... و کالم آخر، آیا با رفتن و دل کندن از این خاک مقدس و سرزمین 
خدایی، کارها سامان خواهد گرفت؟ به فرض گوشه ی امنی در زیر 
سایه ی درختی و در کنار »آب رکنی« پیدا کردیم و سر بر بالینی آرام 
گذاشتیم، آیا خواب آرام هم بدرقه ی آن خواهد بود؟ کدام وجدان 
بیدار است که ناله و تمنای هموطن خود را، حتی از هزاران فرسنگ 
آن طرفتر نشــنود؟ مگر نه این ست که حیات این مرز و بوم به حضور 
نخبگانی پیوند خورده که با دست های توانای خود، گره ها را بگشایند 

و فرداهای روشن را رقم بزنند؟
دنیای امروز، جهان کیفیت است نه کمیّت و تازه همان روزهایی هم 
که مقوله ی اخیر تا این حّد جدی نبود، فردوســی بزرگ مان فرمود: 

»یکی مرد جنگی به از صد هزار /  سیاهی لشکر نیاید به کار«.
و چنین اســت که امیدواریــم همه ی تأثیرگــذاران جامعه، بمانند و 
دشواری ها را تحمل کنند و ماندگاری این سرزمین را تضمین نمایند 
و آن ها که رفتند، اندوه شان را در همان سرزمین های بیگانه بر خاک 
بریزند و عزم ها را اســتوار سازند و به دامان میهن خویش برگردند و 
همراه با حکیم طوس، فریاد را به عیّوق برسانند که: »چو ایران نباشد، 
تن من مباد« تا آنان که به نابودِی این خّطه ی همیشــه ســرافراز فکر 

می کنند، آرزویشان را به گور ببرند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

برای رونق اقتصاد استان باید بر صادرات تمرکز کرد
کرمانبایدبه۱۰میلیارددالرصادراتساالنهبرسد

مسئول بسیج سازندگی استان کرمان خبر داد

افتتاح 29 میلیارد پروژه در هفته بسیج در استان کرمان
انجام۵۵۶۰پروژهدریکسالگذشته

رئیس سازمان صمت استان کرمان خبر داد

۶00میلیارد تومان؛ بدهی معدنی دولت به کرمان
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سخنی با اعضای شورای شهر بم

فرهنگی، ورزشی

برابرآرایصــادرههیئتاولموضــوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوســاختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتیملکبمتصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیانذیلواقعدرشهرســتانبم
بخــش29کرمانمحرزگردیدهاســت.لذابهمنظور
اطالععمــوممراجعیندردونوبتبــهفاصله۱۵روز
آگهیمیشــودودرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماه
ازتاریختســلیماعتراضدادخواســتخودرابهمراجع
قضائیتقدیمنمایندبدیهیاستدرصورتانقضاءمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت

صادرخواهدشد.
امالکتقاضاشدهواقعدربخش29کرمان

*پالک ۸ فرعی از ۵۵۸ اصلی خانم طاهره اقبالي زاده کدملی 
3۱۱۰۶7۸۴۵۱ فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه بمساحت 

2۰3/۹3 مترمربع واقع درخیابان پاسداران بخش 2۹ کرمان از مورد 
مالکیت سیدجوادحسیني )ترکپور(

*پالک ۶۶3 فرعي از ۱۰2۴ اصلي محمدحسین رحیمي راد بشماره 
ملي ۴۸2۹۹۰۵۰3۴ فرزند عباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۱۹/2مترمربع واقع در بلوارسید طاهرالدین بم بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت زهرارحیمي برجي.
*پالک ۶۶۴ فرعي از ۱۰2۴ اصلي محمدحسین رحیمي راد بشماره 

ملي ۴۸2۹۹۰۵۰3۴ فرزندعباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۱۹/2 مترمربع واقع در بلوار سید طاهرالدین بم بخش 2۹کرمان از 

مورد مالکیت زهرارحیمي برجي.
*پالک ۶۶۵ فرعي از ۱۰2۴ اصلي محمدحسین رحیمي راد بشماره 

ملي ۴۸2۹۹۰۵۰3۴ فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۴۱۰مترمربع واقع در بلوار سید طاهرالدین بم بخش 2۹ کرمان 

ازموردمالکیت زهرارحیمي برجي.
*پالک ۶۶۶ فرعي از ۱۰2۴ اصلي محمدحسین رحیمي راد بشماره 

ملي ۴۸2۹۹۰۵۰3۴ فرزند عباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۱۹/2متر مربع واقع در بلوار سیدطاهرالدین بم بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت زهرارحیمي برجي.
*پالک ۶۶7 فرعي از۱۰2۴ اصلي محمدحسین رحیمي راد بشماره 

ملي ۴۸2۹۹۰۵۰3۴ فرزندعباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۱۹/2 مترمربع واقع در بلوارسید طاهرالدین بم بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت زهرارحیمي برجي.
*پالک ۹ فرعی از ۱۴۹۱ اصلی آقای مرسل اندیشمند کدملی  
3۱۱۱۰۹۶2۴۶ فرزند مصطفی ششدانگ محوطه جهت ادغام در 
ملک مجاور بمساحت ۱۴۵/۶۶ مترمربع واقع در خیابان بوعلی  

بخش 2۹ کرمان از مورد مالکیت علی مدافع بهزادی.
*پالک ۶7 فرعی از 2۰2۶ اصلی خانم سمیه حسن آبادی 

کدملی  32۰۹۹7۰۶۶۱  فرزند غالمحسین  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  ۱2۰ مترمربع واقع در کمربندی ولیعصر  بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت مسیح ا... ناصری
*پالک 2 فرعی از 2۱۰2 اصلی خانم منور طاهریان کدملی 

3۱۱۰۱۴۱7۵2 فرزند  ماشاله ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۸2 
مترمربع جهت ادغام در دیگر ملک متقاضی به پالک ۸ فرعی از 
2۱22 اصلی واقع در خیابان شهید بهشتی بخش 2۹کرمان از مورد 

مالکیت علیرضا رنجبر 
*پالک 2۱ فرعي از 22۶۱ اصلي خانم ندیمه لشکري بشماره ملي 
2۹۹۴۰2۶۱۵۵ فرزند محمدعلي در سه دانگ یکبابخانه بمساحت 
۵۱3/۵۵ مترمربع واقع درخیابان تختي شهربم ازموردمالکیت فروغ 

السادات سجادي.
*پالک ۱۰ فرعي از 233۴ اصلي خانم نازنین کریمي فرد بشماره 
ملي 2۹۹۴۱۰۵۸2۹ فرزندمهدي درششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۴7/۵۸ مترمربع واقع درخیابان مطهري شهربم ازمورد مالکیت امان 

ا...  بني اسدي.
*پالک ۱۱ فرعي از 233۴ اصلي خانم معصومه نژاد مقبلي بشماره 
ملي 3۰3۱۰33۴77 فرزندمصطفي ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
۴۶/77 مترمربع واقع در خیابان کمربندي مطهري شهربم بخش 2۹ 

کرمان از مورد مالکیت امان اهلل بني اسدي.
*پالک۱2 فرعي از 233۴ اصلي معصومه جاللي بشماره ملي 

3۱۱۰۴73۶۹۰ فرزند منصورششدانگ یک  باب مغازه به مساحت 
*پالک 2 فرعي از 2۶۸۴ اصلي مهدیه کروک نسب بشماره ملي 

3۱۱۰۴۱۸2۹۰ فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۴2/۸3 
مترمربع واقع درخیابان سیدجمال الدین بخش 2۹ کرمان ازمورد 

مالکیت قنبر اعتدالي )زغالي(
*پالک ۱37۴ فرعي از 2۸۱۰ اصلي نصرت حسین پورقادري 
بشماره ملي 3۱۱۰۹۵۵۱۰۵ فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 3۱7/۸۶مترمربع واقع در خیابان کشاورزشهربم بخش 
2۹کرمان ازموردمالکیت کبري فرومند و مهدی فروتن یزدیان .

*پالک  ۸2 فرعي ازپالک 3۵3۵ اصلي شهین میراحمدي فرزند 
محمد بشماره ملي 3۱۱۱3۹۶۵۰۹ ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۱772/۴3 مترمربع واقع در خیابان هادي ساعي شهربم بخش 2۹ 

کرمان ازموردمالکیت علي کایناتي.
*پالک ۱۵۰۰ فرعي از ۱۵۴ فرعي از ۵۵ فرعي از 3۵۶۹ اصلي 
امان ا... توکلي نژاد فرزند حسین بشماره ملي 3۱۱۰۵3۶۶2۵ در 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 2۰۰ مترمربع واقع در خیابان 

نهصد متري شهربم بخش 2۹ کرمان ازمورد مالکیت محمودبابائي .
*پالک ۱ فرعي ازپالک 3۸۵۰ اصلي معصومه ضربي زاده 

دلگشائي کدملي  3۱۰۰۴27۰۹2 فرزند امان ا... ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۴3۹/۸ مترمربع واقع درکمربندي طالقاني کوچه 3۰ 
شهربم بخش 2۹ کرمان ازموردمالکیت موسي ضربي زاده.

*پالک  ۱ فرعی از 3۸۵۸ اصلی خانم مریم قاسمی کدملی  
3۱۱۰۹333۱۴ فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۰۰ 
مترمربع واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 2۹کرمان ازموردمالکیت 

بی بی جان حاج امینی و سهام مجهول.
*پالک  3فرعي از  3۹۴7 اصلي یدا.. فکري صفري زاده بشماره 
ملي  3۱۱۰۸2222۹ فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

2۴۹/۵ مترمربع واقع درکمربندي طالقاني شهربم بخش 2۹کرمان 
ازموردمالکیت حسین فکري.

*پالک  3۵ فرعی از ۴۰3۴ اصلی خانم مریم بهرامی  کدملی  
3۰3۱3۰۸2۶3 فرزند رمضان ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی 
بمساحت 72 مترمربع واقع در کمربندی طالقانی  بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت غالمرضا بهرامی . 
*پالک3 فرعي از ۴22۵ اصلي حسن ماهي دشتي بشماره ملي 
3۶2۱۱2۶23۶ فرزند حاجي درششدانگ یکبابخانه بمساحت 
32۶/3مترمربع واقع در خیابان 22بهمن ازموردمالکیت فاطمه 

جوزاک ومهرانگیراکبري آبیز.
*پالک ۴33۰ اصلي عباس حسام عارفي بشماره ملي 3۰3۱۶۴2۵۰۱ 

فرزند مسعود ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 23۶3/۶ مترمربع 
واقع درخیابان امام رضا شهربم بخش 2۹کرمان ازموردمالکیت 

مشاعي خودمتقاضي والهه حسام عارفي وسه دانگ محمد اسعدي.
*پالک ۴33۱ اصلي ایران اسعدي بشماره ملي 3۱۱۰7۶۴237 

فرزندمحمد ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 27۸۴/۵مترمربع واقع 
درخیابان امام رضا شهربم بخش2۹کرمان ازموردمالکیت عباس 

والهه حسام عارفي وورثه محمداسعدي.
*پالک  ۴۴۵7 اصلی زهرا صوفی آبادی بشماره ملی 3۱۱۰۱3۸23۹ 

فرزند نظر ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت 3۹3۶ مترمربع واقع در 
خیابان پروین اعتصامی بخش 2۹کرمان ازمورد مالکیت زرین تاج 

دانشورعامری.
*پالک  ۵ فرعی از ۴۵۵۸ اصلی خانم معصومه تقی زاده  کدملی  

3۱۱۰۱۴۴۵22 فرزند غالمحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
232/۱۵ مترمربع واقع در خیابان الزهرا کوچه شهاب  بخش 

2۹کرمان ازمورد مالکیت حسین مصطفایی.
*پالک 2 فرعي از  ۴۶۰۱ اصلي قنبرفاني ملکي بشماره ملي 

3۱۱۰۶7۶۵2۴ فرزند احمددرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱37/۱ 
مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامي شهربم بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت علي جاوید.
*پالک 3 فرعي از  ۴۶۰۱ اصلي قنبرفاني ملکي بشماره ملي 

3۱۱۰۶7۶۵2۴ فرزند احمد درششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۸2/۸ 
مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامي کوچه 7 شهربم بخش 

2۹کرمان ازموردمالکیت علي جاوید.

*پالک 3۰۱ فرعی از ۴۸3۹ اصلی عباس رستگارفر فرزند رضا 
بشماره ملی 3۱۱۰۶۸3۸۸۱ درششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۰۰ 

مترمربع واقع در بلوار صاحب الزمان بخش 2۹ کرمان ازمورد 
مالکیت منوچهر و محمدجواد  و سیروس ساالربهزادی.

*پالک  2۸ فرعی از ۴۸۶۸ اصلی آقای حمید فانی ملکی  کدملی  
3۱۰۰۰۵۴۹۹7 فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۶7/2۵ 
مترمربع واقع در خیابان امیر کبیر ۱۸ بخش 2۹کرمان ازموردمالکیت 

سید مصطفی دشتی . 
*پالک ۶۸ فرعي از ۱۱ فرعي از ۴۹۴۹ اصلي رضادهقاني پشترودي 

بشماره ملي 3۱۱۱23۵۹۰۴ فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 737 مترمربع واقع درخیابان 22بهمن شهربم بخش 2۹ 

کرمان ازموردمالکیت پنجعلي نادري.
*پالک  3 فرعي از ۵۰۹2 اصلي مصطفی چاوشی پور بشماره 

ملي 3۱۱۱۵۱۴323 فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
23۱مترمربع واقع درخیابان بالنگی شهربم بخش 2۹کرمان 

ازموردمالکیت فاطمه خواجوئی .

امالکتقاضاشدهواقعدربخش3۰کرمان
*پالک  2۹ فرعی از ۱3۶۴ اصلی خانم عصمت سرحدی نژاد 
کدملی  3۱۱۰۴7۰۵7۸ فرزند خدامراد  ششدانگ یکبابخانه با 

کاربری درمانی  بمساحت 3۴۰ مترمربع واقع در خیابان بوعلی غربی  
بخش 3۰ کرمان ازموردمالکیت غالمحسین مهین بهزادی 

امالکتقاضاشدهواقعدربخش3۱کرمان
*پالک 3 فرعي از ۸32 اصلي محمدبني اسدي بشماره ملي 

2۹۹۶۸۵۴۵۴۰ فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۰7 
مترمربع واقع دربروات بلوار۵دي بخش 3۱کرمان ازموردمالکیت 

عیسي تدین.
*پالک ۱ فرعي از 2322 اصلي امیرقرباني برواتي بشماره ملي  

۰۰۸۰2۱۹۵27 فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 327/2 
مترمربع واقع در بروات کوچه شهیدرجائي از مورد مالکیت علي 

قرباني برواتي.
*پالک  3 فرعي از 32۰۹ اصلي هادي عدیم المثالي بشماره ملي  
3۱۱۱۶۰۴۸۹۶ فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۴۵ 

مترمربع واقع در بروات بخش 3۱ کرمان ازموردمالکیت علي فرخي 
زاده برواتي.

*پالک ۴ فرعي از 32۱۹ اصلي حسین فاطمي مقدم بشماره ملي  
3۱۱۰۴۴۶۱3۸ فرزند موسي ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۴۴/۰۵ 
مترمربع واقع دربروات بلوارمعلم بخش 3۱کرمان ازمورد مالکیت 

محمدعلي و حسین مشیري.
*پالک  3 فرعی از ۴۰۵7 اصلی خانم اشرف ابراهیمی زاده کدملی  

3۱۱۰۴۴۰2۶۱ فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۱2 

مترمربع واقع در بروات بلوار معلم  بخش 3۱ کرمان ازموردمالکیت 
عوض عباسی وکیل ابادی و کبری فرومند . 

امالکتقاضاشدهواقعدربخش32کرمان
*پالک  ۱7 فرعی از 2۱۵۱ اصلی آقای یوسف حسن آبادی 
کدملی  3۱۱۰22۴۰7۰ فرزند عبدالعلی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۱۱۰2/۵۵ مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر  بخش 32 
کرمان از مورد مالکیت عبدالعلی حسن آبادی .

*پالک  ۱۵ فرعی از 2۱۵2 اصلی آقای علی صابری نارتیچی 
کدملی  32۰۹۶۸۹۴۱۵ فرزند اکبر  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۵72/۵۰ مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر روستای اسد آباد پشت 

رود  بخش 32 کرمان ازموردمالکیت داد محمد محمدی زاده
*پالک  3۴۵ فرعی از ۴۰۸۸ اصلی آقای داود جهان آبادی  کدملی  

32۰۹۵۹۵7۴7 فرزند کاظم ششدانگ یکبابخانه با کاربری باغ 
مسکونی بمساحت ۹7۰/۴۰ مترمربع واقع در روستای قلعه شهید 

نرماشیر بخش 32 کرمان ازموردمالکیت سید غالمرضا عماد زاده . 
*پالک  3۴۶ فرعی از ۴۰۸۸ اصلی آقای حسین جهان آبادی 

کدملی  32۰۹۵۹۸3۱2  فرزند کاظم ششدانگ یکبابخانه با کاربری 
باغ مسکونی بمساحت 72۴/2۱ مترمربع واقع در روستای قلعه شهید 

نرماشیر بخش 32 کرمان ازموردمالکیت سید غالمرضا عماد .
*پالک  ۵7 فرعی از ۴۱۸7 اصلی آقای رضا محمد آبادی  کدملی 
32۰۹۸37۸3۱ فرزند عوض  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 
2227/2۰ مترمربع واقع در روستای محمد آباد آب شیرین بخش 32 

کرمان ازمورد مالکیت شوکت السادات ظهیر . 

امالکتقاضاشدهواقعدربخش33کرمان
*پالک 3 فرعي از  ۹۹۸ اصلي ایوب زابلستاني کد ملي 

۰۰۶۸۴۵72۸۶ فرزند روح ا... در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
2۵۶/۵ مترمربع واقع در دهبکري سرمیدان خیابان انقالب از مورد 

مالکیت جعفرافشاري پور.
*پالک ۸ فرعی از ۱22۱ اصلی آقای محمد رضا حیدری مهدابی 
کدملی 3۱۱۰۹۶۴7۸3 فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۵3۸ مترمربع واقع در خیابان انقالب  بخش 33 کرمان از مورد 
مالکیت علی قریه میرزایی.

*پالک 3 فرعي از ۱32۵ اصلي نسرین رئیسي کد ملي 
3۰3۱۸3۸7۰۱ فرزند اسمعیل در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۴۰۶مترمربع واقع دردهبکري سنگ سیاه بخش 33کرمان  
ازموردمالکیت محمداکبري ./م الف 33

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۸/۱2
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/27 

سعیدنظری
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبم

آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ســرهنگ احمد بدرابادی در خصــوص برنامه های هفته 
بسیج سال ۱۴۰۰ گفت: امســال برنامه های بسیج با شعار 
»بسیج پاره تن مردم« آغاز خواهد شد و هدف بزرگداشت 
بسیج با تاکید بر تبیین، ظرفیت ها، دستاوردها و خدمات 

۴2 ساله بسیج مستضعفین است.
وی افزود: در هفتۀ بسیج بیش از 3۰ عنوان برنامه عملیاتی 
را در دســتور کار داریم و از تمام ظرفیت ها استفاده می 
کنیم تا در این هفته خدماتی که ارائه دادیم و عملکردی 
که داشــتیم را به تصویر بکشیم برنامه های ما از تاریخ 2۹ 
آبان شروع می شود و بر اساس برنامه بندی روزشماری که 
داریم عنوان روز اول »بسیج، اقتصاد مقاومتی و محرومیت 
زدایی« اســت که رزمایش جهادگران بسیجی در عرصه 
های مختلِف حوزه های سالمت، عمران، مباحث تربیتی، 
مشــاوره ای و سبک زندگی را در برنامه داریم و تا پایان 

هفته بسیج ادامه دارد.
 وی ادامه داد: با آغاز هفته بســیج در روز اول هفته بسیج 
نواختن زنگ بسیج را در شبکه شاد هم خواهیم داشت و 
بر آنیم تا از فعاالن طرح شــهید ســلیمانی در زمینه مقابله 
با ویروس منحوس کرونا تجلیل داشــته باشیم. ما پویشی  
را از اول هفته بســیج با عنوان پویش »نذرخون« در طول 
هفته بسیج با حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج و 
سایر بسیجیان راه اندازی کردیم. روز 3۰ آبان که مصادف 
می شــود با دومین روز از هفته بسیج جشنواره جهادگران 
علــم و فناوری و همچنین ارائه خدمات گروه های متعدد 
جهادی بسیج جامعه پزشکی را در سطح شهرستان خواهیم 
داشت. روز سوم از هفته بسیج استقالل و آزادی نام دارد 
و در آن روز رزمایشــی بــه نام اقتدار بســیجیان خواهیم 
داشــت. در روز چهارم هفته بسیج که روز پنجشنبه است 
آیین عطرافشــانی و در ادامه سرکشی از خانواده شهدا را 
خواهیم داشت. در روز ۶ آبان تجمع بزرگی از بسیجیان را 

در شهرستان با حضور سخنران کشوری داریم.
 ســرهنگ بدرآبادی یادآور شد: یکی از برنامه هایی که 
دنبال می کنیم یادواره های شهدای منطقه ای تهرود،عشایر 

و بروات را برگزار خواهیم کرد، همچنین یادواره شهدای 
خانگی را در برنامه داریم تا در بین فامیل این شهدا شناخته 
و معرفی شوند رزمایش ثامن از دیگر اقدامات هفته بسیج 
در حوزه فضای مجازی می باشــد، یعنــی کار در فضای 

مجازی در حیطه فرهنگی ارائه می شود.
وی به افتتاح نمایشگاه اشــتغال زایی اشاره کرد و گفت: 
در طول هفته بسیج یک نمایشگاه عکس از دستاوردهای 
بسیج و دوران مختلف دفاع مقدس داریم و عملکرد بسیج 
در این نمایشــگاه به صورت تصویری بــه مردم گزارش 
می شــود. در روز جمعه هم قطعاً بســیجیان در میعادگاه 
های نمازجمعه حضور پرشــوری خواهند داشــت و در 
ادامه افتتاح پروژه های آبرسانی که در حال اتمام هستند را 
داریم افتتاحیه کارهایی تحت عنوان زیرساخت های سپاه 
و بسیج از جمله ساخت ســاختمان پایگاه های مقاومت، 
ســوله های ورزشی بســیج، افتتاح و ســاخت ساختمان 
محرومین و چندیــن پروژه عمرانی در حوزه بهداشــت 

سرویس بهداشتی که انجام شده است را در برنامه داریم.
 وی افزود: مسابقات ورزشی را طراحی خواهیم کرد و در 
پایگاههای بسیج مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج 

برگزار خواهد شد.
وی ادامــه داد: دیــدار از خانــواده شــهدا را در این هفته 
خواهیم داشت و بررســی میدانی مشکالت ایثارگران و 
رزمندگان و خانواده شهدا در این هفته به صورت میدانی 
با حضور مســئولین در هفته بســیج انجام خواهد شد و بر 

آنیم تا پایان سال مشکالت این قشر پیگیری و حل شود.
 وی تاکید کــرد: گروه جهــادی در حوزه های مختلف 
عمرانی) تعمیر خانه محرومین( و مشــاوره ای )مشــاوره 
حقوقی توســط حقوقدانان بسیج( در هفته بسیج خدمات 
ارائــه می دهند. میز خدمت در ادارات برنامه ریزی شــده 
اســت و بســیجیان و فرماندهان پایگاه ها کــه در ادارات 
مشــغول هســتند در هفته بســیج میز خدمت در ادارات 

راه اندازی می کنند و مسائل پیگیری می شود.
وی در خصوص بســیج مهندسین کشــاورزی گفت: در 

حوزۀ کشاورزی مهندسین کشــاورزی بسیجی به عنوان 
مشاوره به بسیجیان و کشاورزانی که در این حوزه فعالیت 
دارنــد مخصوصــا درمناطــق کشــاورزی در حوزه های 
مختلف خرما، مرکبات و پسته به صورت رایگان و همگام 
با کشــاورز در مجموعه شهرســتان در باغها حضور پیدا 

می کند و اشکاالت را به کشاورزان منتقل می کنند.
وی اظهار داشــت: بر آنیم تا در بحث خدمت رسانی هر 
پایگاه مقاومت حداقل یک میز خدمت چشمگیِر عمرانی، 
فرهنگی و ایجاد احســاس امنیــت را در محله خود انجام 
دهد. ســعی ما بر این است که حتی یادواره های شهدای 
اقشاری عشایری ادارات را نیز دنبال کنیم قطعاً امسال برنامه 
های متفاوتی در هفته بسیج از مجموعه بسیج خواهید دید 
که مهمترین آنها تجلیل از بسیجیان زحمتکش شهرستان 
اســت که به همین منظور جشــنواره مالک اشتر برگزار 
خواهد شــد، همچنین تجلیل از اصحاب رسانه، نهضت 
کمک مومنانه و خدمت رسانی در در حوزه های مختلف 
در هفته بسیج خواهیم داشت تا هفته بسیج متفاوت است 

سنوات گذشته را داشته باشیم.

تشریحفعالیتهایهفتهبسیجاززبانسرهنگاحمدبدرآبادی
فرماندهناحیهمقاومتبسیجشهرستانبم

با تشکر از برادر بسیار خدوم و دلسوزمان جناب آقای رضا رحیم نژاد و مدیر 
روزنامه طلوع که با نوشــته چند روز پیش خود توانســت با روشنگری که 
بحق برای برادران شورای شهر توضیحات مبسوطی بدهد و این روشنگری 
می تواند راه گشــا باشد آیا مشکل  آقای بنی اسدی چه بود که او را بدون در 
نظر گرفتن خواســته مردم او را عوض میکنید او کسی است در کمتر از دو 
سال توانست شهر را از حالت خمودگی دربیاورد در هر صورت موقعی که 
که سرپرســتی او را مجددا آقای بنی اســدی را تأیید کردید همه خوشحال 
شــدند که انتخاب مجدد شما شایسته و بجا بود بهرحال شهر بم داشت روز 
به روز وضعیت بهتری پیدا می کرد. آیا باید کســی که زحمت می کشد او 
را تنبیــه کرد و یا اینکه او را تشــویق کرد و بودجــه در اختیارش قرار داد و 
اگر قصور کرد از او بازخواســت کرد پس بیایید بغض و حســادت را کنار 
بگذارید و بخاطر خدا و دین و باالخص رهبری فرزانه بگذارید افراد خدوم و 
زحمت کش به میدان بیایند و قدر این عزیزان را بدانید و برایشان احترام قائل 

شوید آیا برای امتحان خدمتگزار جدید هفت سال کافی نبود.
نمی گوییم آن عزیز بد اســت در ســنگر دیگری کار کند چون اینجا هفت 
ســال بوده است و شورای عزیز بم اگر ادعای مردمی می کنید پس بخواسته 
مردم احترام بگذارید شهردار زحمت کش را که توانسته در مدت کوتاهی 
وضعیت شهر را دگرگون کند مجدداً او را ابقا کنید البته کار شما قانونی بوده 
است اما بین بهترین افراد حریم قائل شوید و خواست  مردم را در نظر بگیرید 
و با ابقای نامبرده هم خداوند و هم مردم متوجه می شــوند شما نماینده شان 
هســتی و برایشان اهمیت قائل هستی و فرموده امام خامنه ای یادتان باشد که 
گفت باید بم در نقشه دیده شود. امید است با یاری شما روزی فرارسد شهر 
جهانی نخلســتان بصورت نگینی زرین در جهان بدرخشد و در پایان برای 
خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی و بخصوص رهبر عزیزمان از خداوند 

امید موفقیت و بهروزی دارم.
یک شهروند - مرتضی مکارم

شورای اسالمی شهر بم در یک اقدام ناباورانه و سوال برانگیز 
در جلســه مورخ هفدهم آبان ماه خود از بین کاندیدای 
شــهرداری با ۴ رای موافق همکار خود علیرضا ریاضی 
شهردار سابق و عضو فعلی شورا را به عنوان شهردار بم به 
جای آقای محمد بنی اسدی انتخاب کرد که با واکنشهای 
 عمدتا منفی و مخالف از جانب شهروندان روبرو گردید. 
در ابتــدا ذکر این نکته ضــرورت دارد که تصمیم اخیر 
شورای محترم قانونی و بر اساس ضوابط و قانون انتخاب 
شهرداران بوده و از این حیث هیچ اشکال و ایراد اساسی 
ندارد. نکته مهم در خصوص این تصمیم و انتخاب، ابراز 
مخالفت اکثریت قاطع مردم با آن است. شاید برای اولین 
بار باشد که شهروندان بمی نسبت به مسائل شهرداری و 
انتخاب شهردار اینگونه فعال عکس العمل نشان می دهند و 
با تصمیم نمایندگان خود مخالفت جدی می کنند. چه اینکه 
در نظرســنجی طلوع بم نیز 7۰ درصد رای دهندگان این 
 انتخاب را مخالف اراده و خواست عمومی مردم دانستند.

هرچنــد کــه بســیاری از افــراد در ایــن برهــه ســعی 
می کننــد تــا ســخنی نگوینــد، امــا در ایــن نوشــتار 
تالش شــده تــا این موضــوع را بررســی و مــورد نقد 
 قــرار دهــم و در چنــد مــورد نکاتــی را بیــان کنــم:

��یکم: می توان به جــرات گفت که برای اولین بار پس 
از مرحوم زنده یاد آزاده ســرافراز محمدتقی رحیمی نژاد 
شهردار انقالبی، مخلص  و ساده زیست، خالق و شجاع 
دهه ۶۰ بــم  که یاد و خاطرش در ذهن و حافظه تاریخی 
مردم بم ثبت گردیده و همچون خاطره ای از نسلی به نسلی 
دیگر منتقل می شــود و در هر محفلی که ذکری از شهر 
و شــهرداری به میان می آید مردم از آن رادمرد خدوم به 
نیکی یاد می کنند، از عملکرد آقای بنی اسدی نیز که کمتر 
از دو سال مسئولیت شــهرداری بم را بر عهده دارد ابراز 
رضایت کرده و قدردانی خــود را به انحاء مختلف بیان 
می کنند که نمود عینی و بارز این رضایتمندی را در فضای 
مجازی -که در واقع حقیقی اســت- شاهد هستیم. نکته 
تاسف بار این است که اعضای شورا که ادعای نمایندگی 
و وکالــت مــردم را یــدک می کشــند و مدام بــر زبان 
می آوردند راه و مسیری بر خالف مردمی که به آنها رای 
 داده اند را برگزیده و عمال در مقابل مردم قرار گرفته اند.

دوم: در اولین جلسه شــورای فعلی که قرار بود تکلیف 
شــهردار روشن شود )ابقا یا معرفی شهردار جدید( ۴ نفر 
از اعضای شــورا موافق ابقای آقای بنی اســدی به عنوان 
شهردار از ســوی شــورای جدید بودند ولی عضوی از 
اعضای شــورا در ســخنانی تامل برانگیــز با این تصمیم 
مخالفت و اعــالم می کند که ما بایــد تالش کنیم همه 
اعضای شورا با وحدت و اتحاد و کنار گذاردن اختالف، 
شهرداری با اکثریت آرا انتخاب کنند که پشتوانه ای باشد 
برای شــهردار انتخاب شــده که بتواند با حمایت قاطبه 
اعضای شــورا با اقتــدار و اعتماد به نفس به شــهروندان 
خدمــت نماید )نقــل به مضمون( و  ظاهــرا همین عضو 
پیشنهاد سرپرســتی می دهد که با موافقت ریاست شورا 
و دیگر اعضا شــهردار وقت آقای بنی اسدی با 7 رای به 
عنوان سرپرست انتخاب می شود. حال سوال این است چه 

می شود که پس از سپری شدن 3 ماه دوره سرپرستی آقای 
بنی اسدی نه تنها وحدت و اتحادی بوجود نمی آید بلکه 
همان ۴ نفر عضو موافق آقای بنی اسدی هم به ایشان رای 
نمی دهند؟! بطوری که در جلسه ۱7 آبان از 7 نفر اعضای 
شورا ۴ نفر به آقای ریاضی و 3 نفر هم به آقای عبدی زاده 
رای می دهند. واقعا چه می شــود که این افراد محترم در 
مدت 3 ماه ۱۸۰ درجه تغییر نظر و عقیده می دهند و حتی 
یک نفر هم از آنها به آقای بنی اســدی رای نمی دهد! دو 
نفر هم که چند ســال پیش چنان علم مخالفت با ریاضی 
شهردار را داشتند که انگار بدتر از ریاضی در عالم نبود و 
 امروز به قول خودشان "با افتخار" به ریاضی رای داده اند!

سوم: در ابتدای جلسه ۱7 آبان ریاست شورا آقای کریم 
غضنفرآبادی ضمن ســخنانی اعالم می کنــد که ما در 
جریان بررسی های انجام شده در مورد عملکرد شهرداری 
به نتایجی دست یافتیم و سوءاستفاده های زیادی از اعتبار 
حسابهای شهرداری توسط افراد خاصی انجام شده و این 
موضوع را بعنوان یک مالک و معیار برای ســومدیریت 
مسئوالن شــهرداری تلویحا و نه تصریحا شهردار اعالم 
می کند. اتفاقا شهروندان و رسانه های بم از رییس شورا و 
دیگر اعضا که ظاهرا این تنهای موضوعی است که بیشتر 
روی آن تکیه می کنند تقاضا دارند به جای کلی گویی و 
اتهام افکنی در مقابل خبرنگاران در صحن شورا، جزییات 
این موضوع را به طور شــفاف با سند و مدرکی که دال 
بر تخلفات شهرداری است به مردم و در صورت لزوم به 
دستگاه قضایی ارایه دهند. این موضوعی است که پیشتر 
آقای بنی اسدی درخصوص آن برای شورا توضیح داده 
 و اما الزم اســت ایشان نیز بیشتر برای مردم توضیح دهد.

چهارم: قصد قضاوت نداریم اما واضح و اشکار است که 
این انتخاب یک انتخاب عادی و طبیعی و ناشی از شناخت 
و نظــر واقعی اعضای محترم شــورا و روندهای صحیح 
انتخاب شهردار نیست. هرچند قانونی است اما قابل تامل 
و سوال برانگیز است و مسائل سیاسی و جناحی، حب و 
بغض ها و تسویه حسابها و کینه های شخصی به شدت بر 
این تصمیم ســایه افکنده است. در هر صورت تصمیم و 
انتخاب شورا قابل احترام است ولی اعضای محترم شورا 
باید بدانند که اساســی ترین وظیفه آنها خدمت به مردم 
و جلب اعتماد آنها برای حمایت از تصمیمات شــورا و 
همکاری با شــهرداری است اما وقتی انتخاب آنها با نظر 
اکثریت شهروندان در تضاد و تعارض است آیا می توانند 
امیدوار به حمایت و همکاری مردم باشند؟ اگر غیر از این 
است و بنا را بر شفافیت دارید، هر کدام از اعضای شورا تا 
پایان هفته بیانیه دهند و به تفصیل و با جزییات دالیل فردی 
خود برای تغییر آقای بنی اسدی و انتخاب آقای ریاضی را 
شرح دهند. کلیت شورا هم یک بیانیه رسمی جدا بدهد و 
اوال دالیل تغییر و ثانیا دالیل انتخاب فرد جدید را به طور 
مبسوط شرح دهد.  یا اینکه یک نشست خبری بگذارند 
و به سواالت خبرنگاران پاسخ دهند. این کمترین کاری 
است که می توانند برای مردم کنند و البته وظیفه شان همین 
اســت. این کلی گویی ها و تناقضات و ســخنانی که در 
مقابل خبرنگاران در صحن و در جلسات شورا می گویید، 

 به هیچ وجه برای مردم اقناع کننده و قابل پذیرش نیست.
ریاضــی مهنــدس  جنــاب  بــا  ســخنی   پنجــم: 

شــما یکی  از نیروهای باسابقه شــهرداری بم هستید و به 
جرات می تــوان گفت که یکی از باتجربه ترین نیروها و 
سرمایه های شهرداری. ســالها به عنوان شهردار خدمت 
کرده ایــد و قطعــا عقــده و کمبود ریاســت و حب میز 
و مدیریــت نداریــد. هر چنــد از دوران بیش از 7 ســال 
شهرداری شــما حداقل ۴ سال آن شهرداری بم باالترین 
درآمدها را از محل مالیات بر ارزش افزوده ارگ جدید 
داشت و اقداماتی هم توسط شهرداری انجام شد )به عنوان 
مثال ساخت بوستانهای متعدد محلی، پیاده روسازی و...( 
اما در عیــن حال فرصتهای بزرگی هم از دســت رفت. 
شورای پنجم و شما به عنوان شهردار استفاده بهینه و موثر 
از این پولها و اعتبارات را نکردید. با رد دلیل گازکشــی 
و کانالهــای گاز، با آن پول هنگفت در زمینه آســفالت 
تقریبا هیچ کاری نکردید و شــما حداقل می توانستید با 
سرمایه گذاری، خرید امالک و مستغالت و حتی ماشین 
آالت مازاد بر نیاز برای سالهای پس از قطع مالیات بر ارزش 
افزوده ارگ جدید )که قطع هم شد(، برای شهرداری بم 
درآمــد پایدار ایجاد کنید که نکردید. اگر حقیر به جای 
شما بودم هرگز در این شــرایط مسئولیت شهرداری بم 
 را حتی با اکثریــت 7 نفر به دو دلیل اصلی نمی پذیرفتم:

الف: شــما جانشــین فردی در شــهرداری بم می شوید 
که بواســطه عملکرد مثبت، مدبرانه و جهادی و مبتنی بر 
درک و شناخت عمیق از نیازها و خواسته های ضروری 
مردم و رفع نواقص و گره گشایی از بسیاری از مشکالت 
شــهر توانســته رضایتمندی قاطبه شــهروندان را چه در 
زمینه آســفالت معابر و امورات عمرانی و چه در ســایر 
زمینه ها با دســت تقریبا خالی )در مقایســه با ارزش پول 
هنگفت دوران شــما( کسب نماید و شما جانشین چنین 
فردی می شــوید و قطعا مورد مقایســه و قضــاوت قرار 
می گیرید و یقین بدانید که قضاوت آنها در مورد شــما 
تا مدتهای زیاد مثبت نخواهد بود. اگر خودتان نظر مردم 
را تغییر دهید که نیازمند این تغییر هستید. اگر هم خیلی 
 به نظر مردم وقعی نمی نهید که آن مســاله دیگری است.

ب: شــما به عنوان یکی از با سابقه ترین و با تجربه ترین 
افراد شــهرداری جایــگاه اصلی تان حضور در شــورای 
شهر اســت. از نظر ســن و ســال و تجربه در جایگاهی 
قرار دارید که می توانید مورد مشــورت قرار بگیرید و با 
هدایت و کمک به اعضای جوان و کم تجربه تر شــورا 
و شــهرداری و نظارت دقیق بر شــهردار و شهرداری در 
رشــد و بالندگی و کارآمدی شهرداری بسیار تاثیرگذار 
باشــید و از ســرمایه فکری و اندوخته تجربــی خود در 
جایــگاه تصمیم گیری و قانونگذاری در جهت توســعه 
و عمران و زیباســازی شهر تاریخی و جهانی بم استفاده 
نمایید. یقیــن بدانید که در این جایگاه بیشــتر می توانید 
 به همشــهریان خود خدمت نمایید تا جایگاه شهرداری.

خدا همه ما را عاقبت به خیر کند.

 نمایندگان مردم در مقابل مردم ؟!
رضا رحیم نژاد - مدیرمسئول طلوع بم
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وگویا،کارآفرینیچیست؟
در واقــع کارآفرینــی یعنی با عشــق و ایده ات 
برای رفع نیاز گروهی از مردم ســرزمینت تالش 
کنی؛چه با ساخت یک کاال یا ارائه یک خدمت، 
بدون اینکه دســتت جلــوی دولت دراز باشــد. 
کارآفرینی مقدس اســت و کارآفرینان عاشقند. 
عاشق کارشان،عاشق همنوعانشان. کارآفرینی را 
نمی بینید که عاشق نباشد و تنها عشق می تواند در 
شرایطی چنین دشوار یک کارآفرین و کسب و 

کارش را سرپا نگه دارد.
اما از لحاظ علمی، کارآفرینی تعاریف متعددی 
دارد که این تفاوت از گستردگی علم کارآفرینی 
و ارزشــمندی و اثرگذاری آن در ابعاد متفاوت 
ناشی می شود. در مجموع اگر محصولی جدید 
) کاال یا خدمــت( را ارائه دهیم یا بازار جدیدی 
را بیابیم که هم نیاز گروهی از افراد جامعه را رفع 
کند و هم منجر به کســب درآمد شــود و کاری 
نو باشد، این کارآفرینی است. تفاوت راه اندازی 
یک کسب و کار و کارآفرینی مرز باریکی دارد 
که با نو بــودن ایده در محــدوده جغرافیایی که 

مشخص می کنیم، مفهوم می بابد.

کارآفرینی زیســتبوم یا اکوسیســتم
چهبخشهایــیرادربرمیگیردوبرای
دستیابیبهنتایجمطلوب،هماهنگیبین
اجزایاکوسیستمازچهمیزاناهمیتی

برخورداراست؟
اکوسیستم کارآفرینی هر منطقه مختص خودش 
است و هر اکوسیستم دارای ساب اکوسیستم  های 
منحصر به  فردیست که یک هدف مشخص دارند 
و آن رشــد کارآفرینی و در نهایت ارتقای سطح 
رفاه اقتصادی جامعه است. اما با تمام تفاوت های 
ماهیتِی اکوسیستم های مناطق که مستقیما به محیط 
و محصوالت اســتراتژیک منطقه بستگی دارد، 

داری ابعاد یکسان می باشد.
از دیدگاه دانشمندان مختلف، مدل های مفهومی 
و الگوهای بسیاری وجود دارد که می توان آنها 
رابررســی کرد. اما یکــی از مهمترین مدل های 
اکوسیســتم کارآفرینــی که شــباهت بســیاری 
از جهــت انطباق بــا اجزای اکوسیســتم ایران و 
اســتان های ایران دارد مدل آیزنبرگ اســت. در 
این مدل اکوسیســتم کارآفرینی ۶ بعد دارد که 
شامل سیاست ها، بازارها، سرمایه انسانی، پشتیبانی، 

فرهنگ و سرمایه مالی است.
در کشــورهایی کــه بــر پایــه smes )کســب 
و کارهــای کوچــک و متوســط( بنــا شــده و 
فرهنگ کار و فرهنگ کارآفرینی در آن ریشــه 
دارد،اجزای اکوسیســتم کارآفرینی نقش خود 
را به خوبی پذیرفته اند و همه اجزای اکوسیســتم 
در راســتای هدف اصلی که تقویت اکوسیستم 
منطقه اســت گام برمی دارند. بنابراین مهمترین 
گام بــرای اینکه یک منطقه از لحاظ کارآفرینی 
رشــد پیدا کند این اســت که پذیرش در اجزای 

اکوسیســتم کارآفرینــی وجود داشــته باشــد. 
وقتی که  بپذیریم در کجای این اکوسیســتم قرار 
داریم و کار درست خود را درست انجام دهیم، 
اکوسیستم مســیر خود را به راحتی پیدا می کند. 
هماهنگی بین اجزای اکوسیســتم کارآفرینی از 
پذیرش اجزا ناشی می شود. نکته خیلی مهمی که 
سیاســتگذاران باید به آن اهمیت دهند این است 
که اکوسیســتم کارآفرینی ساختنی نیست که ما 
آن را بخواهیــم راه اندازی کنیم و در بوق و کرنا 
کنیم. اکوسیســتم کارآفرینی فقط با تسهیل فضا 
برای رشد کارآفرینان که قلب اکوسیستم هستند 
شــکل می گیرد که متاسفانه بر اســاس آخرین 
گزارش ها وضعیت محیط کســب و کار کرمان 

بسیار نامناسب است.

کارآفرینــیدرایرانچهمســیریرا
پیمودهوزیستبومکارآفرینیدرابعاد
ملــیچهنقاطقوتوضعفــیدارد؟به
نظرتانبهتغییرریلبیشــترنیازداریمیا

اصالحسیاستگذاریها؟
کارآفرینــی در ایــران در برخــی حــوزه هــا و 
اجزا متاســفانه درگیر شعار شده اســت. فارغ از 
این مســاله، کارآفرینی همیشــه و در همه ادوار 
تاریخ وجود داشــته و تاریخ ایــران و کرمان هم 

کارآفرینان بزرگی را به خود دیده است.
احیــای فرهنگ کار و کارآفرینی در فضایی که  
افرادی کــه حقوق ماهیانه دریافــت می کنند و 
مشاوره کارآفرینی می دهند خیلی سخت است. 
لذا اگــر بخواهم نقاط ضعف را ابتدا بگویم باید 
تاکید کنم اگر در خصوص کارآفرینی صحبت 

مــی کنیم یا مــی خواهیم در مســیر کارآفرینی 
قدم برداریم باید از شــعار دوری کنیــم .باید از 
کارآفرینان واقعی که سختی روزگار را چشیده 
اند و مســتقل عمل می کنند،الگــو بگیریم و در 
محضرشان تجربه کسب کنیم. به بیان واضح تر؛ 
کارآفرینانی که مسیر کارآفرینی را در این فضایی 
که قوانین ضد کارآفرینی حاکم است به سختی 
طی مــی کنند، منبع انتقال تجربه هســتند. اینکه 
ســازمان ها مدام کارآفرینــی را تبلیغ می کنند از 
این نظر که این مفهوم بیشتر شناسانده شود، خوب 
است اما در عمل می بینیم که هنوز همان قوانین 
حاکم اســت و همان مسیر ســخت کارآفرینی 

ادامه دارد. از منظر اکوسیستم کارآفرینی جایگاه 
ســازمانها و نقش آنها کامال مشــخص است. اما 
پذیرش اجزا و هماهنگی بین دســتگاهها در آنها 
در ایران حداقلی اســت و بیشتر دغدغه گزارش 
کار دارند تا اینکه در واقعیت، اتفاق موثر و مثبتی 

رقم بخورد.

  آمــار بــاالی  بیــکاری و نتایــج کارگروه های 
اشتغال که سال ها جز صرف وقت و هزینه عایدی 
نداشته، از نتایج عدم پذیرش نقش سازمان ها در 
اکوسیستم کارآفرینی ایران است. نهادهای دولتی 
فقط و فقط یکی از اجزای اکوسیستم کارآفرینی 
هستند و اینکه باقی اجزای این اکوسیستم نقش و 
جایگاه خود را به درستی بشناسند، بسیار اهمیت 

دارد.
یادمــان باشــد در  تقویــت اکوسیســتم هــای 
کارآفرینی، »زمان« نقش بســیار مهمی را ایفا می 
کنند. لذا افراد یا سازمان هایی که در مسیر هدف 
واقعی اکوسیســتم قدم برندارند به مرور زمان یا 

حذف می شــوند یا با تغییر نقش ، جایگاه واقعی 
خــود را می پذیرنــد و در آن جایگاه موثر عمل 
می کنند . این مسیر، مســیری است که با احیای 
یک فرهنگ بــدوی یعنی فرهنــگ کارکردن 
انجام مــی پذیرد. اگــر فرهنــگ کارآفرینی به 
درستی احیا شود مسیر کارآفرینی سریع تر رشد 

می کند. احیا و ترویج یک فرهنگ باید مســتمر 
باشــد نه به صــورت مقطعی و به مناســبت های 
متفاوت یادی از کارآفرینان شــود. قطعا اصالح 
سیاســتگذاری ها نقش اساســی دارد اما چون در 
بیــن اکثــر سیاســت گذاران، کارآفرینی معنای 
واقعــی خــود را پیدا نکرده عمــوم تصمیم های 
سیاستگذاران با هدف تامین جیب دولت گرفته 
می شــود. این فشار و سنگ اندازی در ایران دقیقا 
از سوی سیاست گذاران اتفاق میفتد. در حالی که 
بهترین سیاست دولت و سیاستگذار این است که 
بگذارند کارآفرینان کار خودشان را انجام دهند. 
برای کارآفرینی و کارآفرینان ریل گذاری دولتی 

معنی ندارد و کارآفرینان و عاشــقان کارآفرینی 
مسیر خود را پیدا می کنند.

درعرصهمحلیواستانیباچهشرایطی
مواجهیم؟ازنظــرارتباطدولتوبخش
خصوصیبرایتقویتایناکوسیستمو
ازنظرهماهنگیوتقسیمکاربیناجزای

اکوسیستم؟
متاســفانه در اســتان کرمــان عــالوه بــر فضای 
نامناســب کســب وکار و قوانیِن ضدکارآفرینی 
ملی، فضای سیاسی حاکم نیز اثر بسیار باالیی بر 
اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان دارد. ارتباط 
دولت و بخش خصوصی زمانی موثر اســت که 
کارآفرینان واقعی صاحب نظر باشند. دقیقا نمی 
دانم چندمین نشســت شورای گفتگوی دولت و 
بخض خصوصی در استان انجام شده اما بی نتیجه 
بودن این نشســت ها و مذاکرات را در وضعیت 
محیط کســب و کار اســتان می بینیــم و لمس 
مــی کنیم. به عنوان یک مثــال کوچک، قوانین 
بیمه ای در شــرایط کرونا نه تنها بهبود نداشــته 
بلکه فشار ســازمان تامین اجتماعی در پرداخت 
لیســت بیمه ها و کاهش مدت زمان پرداخت بر 
واحدهای کســب و کار بیشتر شــده است. اداره 
امور مالیاتی کماکان بــدون هیچ گونه حمایتی 
از کارآفرینان و واحدهای کســب و کار، روند 
ســال های گذشــته خود را پیش می برد. یکی از 
مهمترین شــرایط منفی که در اســتان و ایران نیز 
وجود دارد شــآن و منزلت اجتماعی کارآفرینان 
اســت. با توجه به بزرگ بودن دولت، نگاه مثبتی 
به کارآفرینان وجود ندارد. کارآفرینانی که این 

روزها با این شــرایط اقتصادی صورت خود را با 
سیلی سرخ نگه می دارند دور از انصاف است که 
حوزه کارآفرینی دستخوش بازی ها و رانت های 
ســازمان های دولتی و شــبه دولتی شود.از سویی 
اگر هماهنگی و تقسیم کار بین اجزای اکوسیستم 
کارآفرینــی اتفاق مــی افتاد، نهادهــا مجبور به 
آمارســازی در خصوص افزایش اشتغال زایی و 

توسعه کارآفرینی نمی شدند.  

نقاطقوتوضعفوپیشــنهادهاکدام
است؟

یکــی از مهمترین نقاط ضعــف در دو جزء مهم  

اکوسیستم کارآفرینی ایران و به صورت جزیی تر 
در اکوسیستم های کارآفرینی استان ها، فرهنگ 
کار و ســرمایه انسانی اســت. ما نیروی کار ماهر 
کــم داریم. به نظر من، تنها نهــادی که به دور از 
حواشی به صورت واقعی در پرورش نیروی کار 
ماهر موفق بوده سازمان فنی و حرفه ای کشور و 
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای در اســتان  ها 
هستند که کماکان پس از سال ها با سختگیری ها 
و فیلترهای ســازمانی خود، نیــروی کار ماهر را 
پــرورش می دهند. اما در ادامــه این زنجیره، اوال 
نیروهــای کار تخصصــی که مهارت نــرم دیده 
باشند کم است. دوما نیروی کار ماهر نمی تواند 
در فضای مجازی و توهمی آمارهای ســازمانها 

جایگاه شغلی خود را پیدا کند.
در توســعه کارآفرینی نقطه قوتــی که می بینم 
اســتفاده مکرر از این کلمه اســت که امیدوارم 
به ماننــدد واژه هــای دیگر با ندانــم کاری ها و 

سوءمدیریت ها از ارزش آن کاسته نشود.
احیای فرهنگ کار هم مهمترین اقدام اســت. از 
ســوی دیگر فرهنگ در گام اول از فرد شــروع 
می شــود و در گام دوم جامعه را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بســیاری از خانواده هــا در فضای فعلی 
جامعه نگران آینده شــغلی فرزندانشان هستند و 
به نســبت چندین سال قبل بیشــتر به فکر خروج 
از کشــور هســتند تا یافتن راه حــل. درحالیکه 

»کارآفرینی« می تواند موثر باشد.
در فضایی که بی اعتمادی به تصمیمات دولتی ها 
و شــبه دولتی ها موج می زند، خانواده  و سرمایه 
های روانشــناختی افراد می توانند نقش مهمی را 

ایفا کنند.
پیشنهاد دوم نیز راه اندازی دادگاه ویژه کارآفرینان 
است که قضات آن متخصص و با شناخت کافی 
از این حوزه در آنها حضور داشته باشند. برخی از 
کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها به دلیل عدم 
حمایت دولت از بخــش خصوصی در زندان به 
سر می برند و نهایتا ممکن است با مراسم گلریزان 
آزاد شوند. آیا شایسته است فردی  که روی پای 
خودش ایستاده به خاطر قوانین ضدکارآفرینی در 
حبس باشــد و یا با ترحم آزاد شود؟. این طرح و 
پیشنهاد قبال به نهادهای مرتبط ارائه شده اما قطعا 

برای تحقق زمان زیادی می برد.
بعــدی، آگاه ســازی جوانــان در  پیشــنهاد  و 
خصوص مسیر سخت کارآفرینی است چرا که 
اگر با سختی های مســیر آگاه نشوند قطعا دچار 
مشــکل خواهند شد.آگاه ســازی افراد جامعه از 
قوانین پیــش روی کارآفرینان و توانمندســازی 
آنهــا برای راه اندازی یک کســب و کار موفق، 
اهمیت ویژه ای دارد. درســت است که »ریسک 
پذیری« از ویژگی های کارآفرینان اســت اما در 
ایران کارآفرینی و راه اندازی یک کسب و کار، 
ریسک بسیار باالتری نسبت به خیلی از کشورها 
دارد و بنابرایــن باید خیلی حساب شــده تر عمل 

کرد.

چهچشــماندازیباروالفعلیوباطی
کردنمسیرگذشــتهوجودداردوچه
ظرفیتهاییبااصالحرویکردهاممکن

استمحققشود؟
اگر همین مسیر طی شود قطعا زمان برای احیای 
یک فرهنگ را از دست داده ایم. اگر رویکردها 
به ســمت احیای منزلت اجتماعی کارآفرینان و 
تسهیل قوانین به صورت واقعی - نه روی کاغد-  
پیش برود قطعا شــرایط بهتری را تجربه خواهیم 
کــرد هرچند با بزرگی دولــت در ایران و حاکم 
بودن فرهنگ استخدامی بر فضای کشور، چنین 
دستاورد و تحولی احتماال در دوره ما به واقعیت 
تبدیل نشود. این نکته را هم در پایان یادآور شوم 
که اگر بپذیریم ارکان جامعه هر کدام نقشی در 
اکوسیستم کارآفرینی دارند و به جایگاه و نقش 
افراد و نهادها در اکوسیستم احترام بگذاریم قطعا 

کارآفرینی در مسیر واقعی خود قرار می گیرد.

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی بررسی شد

چالش ها و موانع کارآفرینی در کرمان
با وجود تصورات متفاوتی که ممکن است در باور عمومی نسبت به مفهوم »کارآفرینی« وجود داشته باشد اما 

بدون تردید، کارآفرینی در بستری شکل می گیرد که بخش خصوصی بتواند ورای مداخالت دولتی، ظرفیت ها و 
توانمندی های خود را آشکار کند و بارور سازد...


