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 دو هفته نامه تخصصی 
 ورزشی ، فرهنگی 
یک شنبه 1 تیر ماه 1399
سال دوم  شماره سی وششم
قیمت: 2000 تومان

در اجرای آئین نامه برگزاری مجامع انتخاباتی رئیس هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان کردستان از متقاضیان 

تصدی ریاست هیئت انجمنهای ورزشی استان با شرایط ذیل ثبت نام می نماید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک زیر از 

تاریخ 99/04/01 به مدت هفت روز کاری از ساعت 8 الی 14 تا پایان وقت اداری 99/4/07 به اداره کل ورزش و جوانان استان، 

کارشناس امور مجامع مراجعه فرمایند.

نظر به اهمیت ساماندهی رسیدگی به شکایات وارده از سوی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات هیأت های استانی، طی بخشنامه 

شماره 32/9715/ص به تاریخ 1394/4/30 مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر ظرف مدت 10 

روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوط جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.
  تکمیل فرم مشخصات فردی

  ارائه تصویر برابر با اصل حداقل مدرک لیسانس )2 سری(
  عکس پرسنلی 2 قطعه 4 *3

تبصره: مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای افرادی که قبال یک دوره ریاست هیات استان را برعهده داشته اند، قابل قبول خواهد بود.
  ارائه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه )2 سری(

  ارائه تصویر برابر با اصل کارت ملی)2 سری(
  ارائه تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان)2 سری(

  در صورت شاغل بودن مدت سابقه کار یا حکم کارگزینی ارائه گردد.

  ارائه برنامه پیشنهادی برای تصدی ریاست هیأت مذکور
  ارائه برگه عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

  دارا بودن حداقل 25 سال تمام

  حضور فرد متقاضی در هنگام ثبت نام الزامی است

 آگهی فراخوان ریاست 
هیئت انجمن های ورزشی استان کردستان

 دلیل مهاجرت ورزشکاران کردستان
 عـدم حمایت های الزم است

 آیدا گل محمدی، بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان 
در گفت و گو با »پاله وان«؛

هیئت کوهنوردی؛ 
ریاستی که کسی نمی خواهد

پاله وان گزارش می دهد

انتخابات عجیب و پرحاشیه؛ 
بوکس کردستان رنگ 

آرامش می بیند؟!

بدین وســیله حســن انتصاب 
جنابعالی را، به عنوان مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سکاندار 
فرهنگ و هنر کردستان؛ صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده و از 

خداوند کریم سالمتی و دوام توفیق شما را، خواستاریم.
»تحریریه پاله وان«

جناب آقای عبید رستمی

اداره کل ورزش و جوانان و هیئت انجمنهای ورزشی استان کردستان

انتخابات هیئت 
انجمن های ورزشی در 
تالطم اشخاص و دولت!

ستون پنجره؛ ما قدر ندانیم 
دیگران قدر می دانند!

گزارش پاله وان از آخرین 
وضعیت راه یاب ملل

 جدال با بحران
 زیر سایه ی وعده های 
توخالی مسئوالن

سفره خالی 
هیئت فوتبال برای 
فوتبالیست های کردستان! 

 باشگاه های 
  ورزشی در 
لبه  پرتگاه کرونا

مقدمه: تالش کردن و ثابت قدم 
ماندن مهمترین عنصر رسیدن به 
آرزوهاست.با تالش و کوشش 
اســت که پله هــای ترقی و 
پیشرفتت را یکی پس از دیگری 
پست سر میگذاری و با ثابت قدم 
ماندن در راه رسیدن به اهدافت 
هم هست که امضایت پای سند خوشبختی 

ات حک میشود.
یک هافبک وسط خوب میتواند نبض زندگی 
اش را هم مثل مرکز زمین فوتبال مهندسی 
کند و تحت کنترل خودش در آورد و معمار 
آروزهایش باشد.آنها مغز متفکر تیمشان 
هســتند و نظم و کیفیت و جریان بازی را با 
چگونگی تصمیم هایشان در میانه ی میدان 

تعیین میکنند.
در ادامه ی معرفی اســتعدادهای فوتبال 
مریوان این هفته به سراغ سیوان باسامی 
هافبک خالق و مغز متفکر ذوب آهن اصفهان 
و یکی از آینده دارهای استان کردستان در 
دنیای فوتبال رفته ایم تا گپ و گفتی را باهاش 

انجام دهیم.
پیشنهاد میکنیم مصاحبه ی پاله وان با این 

فوتبالیست خوش آتیه را از دست ندهید.
  لطفا خودتان را برای مخاطبان پاله 

وان معرفی کنید.
سیوان باسامی هستم متولد 29 مرداد 
1379 در شهرســتان مریوان به دنیا 
آمــده ام در حال حاضر دانشــجوی 
تربیت بدنی و همچنین بازیکن تیم 

فوتبال ذوب آهن اصفهان هستم.
  چی شد که به فوتبال عالقمند شدی؟ 
واز چه سنی بصورت حرفه ای این رشته 

را دنبال کردی؟
عالقه من به فوتبــال از همان دوران 
کودکی با بازی در کوچه و زمین خاکی 
ها آغاز شــد و با شــروع جام جهانی 
2006 عاشق این رشــته پرطرفدار 
شــدم.از سن 6 ســالگی هم بصورت 
حرفه ای در تیم های پایه در مریوان 
پابه توپ شــدم و کم کم توانســتم 
اســتعداد و توانایــی ام را به نمایش 

بگذارم.
  در ابتدا استارت کارت را با فوتسال 
آغاز کردی در مدت دوران حضورت در 
سالن و تیم هایی که برایشان بازی کرده 
ای و عناوینی که کسب کرده ای توضیح 

میدهی؟
بله اون موقع شرایط تیم های پایه در 
زمین چمن مثل االن خوب نبود من 
هم تصمیم گرفتم بــرای بهتر دیده 
شدن از ســالن شروع کنم روند رو به 
رشدی را پشت سر گذاشتم و در 11 
سالگی به همراه تیم استان کردستان 
در کرج به مقام ششم ایران رسیدیم.

اولین سال نوجوانان به واسطه ی آقای 
وریا رستمی به تیم چمن شهرداری 
ســقز پیوســتم و در رده ی ســنی 
نوجوانان به مدت 2 سال کاپیتان تیم 
سالن لیگ برتری آروین سقز بودم که 
عنوان سوم ایران در رده ی جوانان را 
هم موفق شــدیم به دست بیاوریم و 
ازهمان طریق به تیم ملی هم دعوت 

شوم.
  با وجود درخشش در فوتسال چی شد 
که بازی در سالن را رها کردی و به سراغ 

فوتبال رفتی؟
با اینکه چند پیشــنهاد خوب هم از 
فوتســال داشــتم ولی با بهتر شدن 
شرایط آکادمی ها تصمیم گرفتم به 
فوتبال روی آورم چون این توانایی را 
در خودم میدیدم و هدفم این بود که 
بیشتر دیده شــوم و روزی بتوانم به 

بازیکن مطرحی تبدیل شوم. 

  در فوتبال در کدام آکادمی رشــد 
کردی و شناخته شدی؟

تا رده ی جوانان افتخار این را داشتم 
که با آکادمی آقای وریا رستمی و امید 
ادمــن کار کنم و در رده ی امید هم با 
آقای دکتر عباس افسانه پورک کارم 

را شروع کردم.
  این مربیان چه نقشــی در شناخته 

شدن و رشد و موفقیتت داشته اند؟
قطعا بــا برنامه ها و دانش آنها بود که 
توانســتم توانایی هــا و قابلیت های 
خودم را بیشتر بشناسم ومطمئنا رشد 
چند سال اخیرم را مدیون زحمات آنها 

هستم.
  چی شــد که به تیم امید ذوب آهن 

اصفهان پیوستی؟
وقتــی در مریوان بودم با آقای عباس 
افسانه پورک آشنا شــدم و کارهای 
بدنســازی را به مدت یک ســال زیر 
نظرشان انجام دادم و مرداد ماه 98 از 

طریق ایشان به ذوب آهن پیوستم.
  چه کسانی در معرفی ات به تیم بزرگ 
و شناخته شده ای مثل ذوب آهن نقش 

داشتند؟
دکتــر عباس افســانه پــورک، وریا 
رستمی، حسن باغنده،شهروز موذنی 

و شاهرخ سلحشور.

  شرایطت در ذوب آهن چگونه است؟ 
از اینکه بازیکن ذوب آهن هستی چه 

حسی داری؟
خداروشکر شرایطم خیلی خوب است.

تمرینات مداوم و اهدافم را روز به روز 
باانگیزه تر دنبال میکنــم و از اینکه 
بازیکن تیم بزرگــی مثل ذوب آهن 
اصفهان هستم بســیار خوشحالم و 
افتخار میکنم چون باشگاه با اصالتی 
است و بازیکن بزرگی را به فوتبال ایران 

معرفی کرده است.
  در ذوب آهن زیر نظر کدام مربی کار 
میکنی و عملکردت را چگونه ارزیابی 

میکنند؟
در تیم ذوب آهن افتخار شــاگردی 
بزرگانی مثل آقای سید کمال حسینی 
و جــواد محققیــان را داشــته ام و 
خداروشــکر مورد تاییدشان بوده ام 
چون در بازی هــا و تمرینات تیمی 
عملکرد قابــل قبولی از خود به جای 

گذاشته ام و مثمرثمر باشم.
  پست تخصصی ات چیست و دوست 
داری با کدام بازیکن مقایسه ات کنند؟

در پست هافبک وسط و هافبک دفاعی 
بازی میکنم و تمــام تمرکزم را روی 
دادن پاس گل میگذارم و دوست دارم 
با بازیکن بزرگی مثــل جواد نکونام 
مقایسه ام کنند چون به نوعی در زمین 

بازی در پست ایشان بازی میکنم.
  الگوی فوتبالی ات در ایران و اروپا چه 

بازیکنی است؟
جواد نکونام و زین الدین زیدان

  چه آینــده ای را پیش روی خودت 
میبینی و چه آرزو ای داری؟

تمام تالشم رســیدن به پیراهن تیم 
ملی و حضــور در جام جهانی 2022 
قطر و بازی در اروپاست و امیدوارم که 

بتوانم به این مهم دست پیدا کنم.
  حرف آخر

از همه کســانی که در راه رسیدن به 
اهدافم کمکم کرده اند سپاسگزارم و 
دست تک تک مربیانم را میبوسم که 
به من اعتماد داشتند.از خانواده ام که 
همیشه حامی ام بوده اند هم ممنونم 
و برای شما و همکاران گرامی تان در 
هفته نامه پاله وان هم آرزوی موفقیت 

میکنم.

هافبک کردستانی امید ذوب آهن اصفهان در مصاحبه با »پاله وان«؛

 سیوان باسامی: به پوشیدن پیراهن تیم ملی 
در جام جهانی 2022 قطر فکر می کنم
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چند سال پس از معطل ماندن پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
برای آمدن شرکت توتال فرانسه،  بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این فاز 
به طور صددرصد به پتروپارس رســید. به گزارش اعتبار به نقل از 
پایگاه خبری وزارت نفت،  وی با بیان این که 2۷ فاز پارس جنوبی 
نیازمند فناوری فشــارافزایی هســتند، بیان کرد: حتی اگر توتال 
می ماند و برای فاز ۱۱ پارس جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و 
عملیاتی می کرد باز هم ما به دنبال این بودیم که برای بقیه فازها این 
فناوری را با استفاده از توان داخل عملیاتی کنیم. زنگنه از تعیین و 
تکلیف توسعه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: شرکت پتروپارس صددرصد 
قرارداد را در مرحله نخست اجرایی خواهد کرد، به طوری که تا پایان 
سال اولین جکت فاز ۱۱ در این پروژه به منظور تولید ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز نصب می شــود. وی افزود: بــرای بخش دوم این 
قرارداد که فشــارافزایی این پروژه اســت مذاکراتی با شرکت های 

داخلی از جمله شرکت مپنا آغاز کرده ایم.

فاز11پارسجنوبی
بهشركتهای
داخلیرسيد

بیژن زنگنه

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایي در پیامي به پنجمین جشنواره فیلم و 
عکس فناوري و صنعتي از کوششي نوشت که مي تواند معرف تالش فیلمسازان 
نوآور در عرصه ســاخت آثار فناوري و صنعتي باشــد. »بازتــاب هنرمندانه 
توانمندي ها و رویش هاي گوناگون ایران اسالمي، با وجود پشتوانه هاي فرهنگي 
و تمدني آن، مستلزم نگاه حمایتي به حرکت هاي خالقانه و نوآورانه فرهنگ ساز 
و بهره مندي از همه ظرفیت هاي موجود در کشور است.در این مسیر، هر تالش 
صادقانه اي که منجر بــه تقویت روحیه خودبــاوري و هم افزایي ظرفیت هاي 
پراکنده موجود در کشور شــود، شایسته تقدیر است.جشنواره »فیلم و عکس 
فناوري و صنعتي فردا« به عنوان یک جشنواره موضوعي و تخصصي، کوششي 
است براي شناسایي و معرفي هنرمندان و فیلمســازان جوان، خالق و نوآور و 
رقابت آثاري که روایتگر فن آوري و صنعت ایراني هستند.بدیهي است چشم انداز 
این رویداد، اوال تمرکز بر تولید و حضور جوانان سینماگر و عالقه مند به سینما را 
مدنظر دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت و ســینما و 
نمایشي عملي از همراهي مؤثر آنان در راستاي کمک به پیشرفت ایران عزیز و 

رونق تولید ملي مي شود.

پيامرئيسسازمان
سينماییبهجشنواره
فيلمصنعتي

حسین انتظامی

وحید منایی معاون نظارت بر کاالهای ســرمایه ای و خدمات ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ایران خودرو و سایپا با 
مجوز وزارت صنعت،معدن و تجــارت از اواخر بهمن ۱۳۹۷ برای فروش 
فوری 2۰ درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم بازار خودرو اقدام 
کرده اند. وحید منایی افزود: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده 
خودرو در اعمال قیمت های فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند، 
این ســازمان پس از دریافت مســتندات و شــکواییه مرتبط، نسبت به 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف، به انعکاس مراتب به مراجع تعزیری 
اقدام می کند. وی همچنین درباره قیمت خودروی ساینا و سراتو اظهار 
کرد: این موضوع از شرکت عرضه کننده، پیگیری و با توجه به ادعای سایپا 
مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر مبنای بهای تمام شده تولید، ضمن اخذ 
اسناد و مدارک مرتبط، مراتب در حال رسیدگی است و در صورت هرگونه 
مغایرت با ضوابط، اقدام قانونی الزم صورت می گیرد. منایی تصریح کرد: 
البته باید توجه کرد که مقایسه قیمت فروش فعلی سایپا با قیمت رایج و 

کشف شده در بازار است.

بررسیقيمتدو
خودرودرسازمان
حمایت

وحید منایی

محمدخــادم منصوری رئیــس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت و لوازم یدکی مربوطه اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت، 
خریدار بســیار کم شــده اســت.  وی درباره میــزان افزایش قیمت 
موتورسیکلت در بازار افزود: افزایش قیمت های که صورت گرفته مربوط 
به سال گذشته است و امسال به دلیل اینکه خریدار کم است قیمت ها 
افزایش نداشته است. وی گفت: از سال گذشته قیمت موتورسیکلت 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است به همین دلیل خریدار کم 
است. خادم منصوری با بیان اینکه موتورسیکلت به اندازه کافی برای 
فروش وجود دارد، خاطرنشــان کرد: ارزان ترین موتورسیکلتی که در 
حال حاضر در کشور وجود دارد حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم 
یدکی خاطرنشان کرد: موتورهای موجود در بازار از چین و هند وارد 
می شود و بازار کشور در اختیار موتورهای هندی است. وی ادامه داد: 
قطعات یدکی موتورســیکلت به کشــور به اندازه نیاز وارد می شود و 

کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.

بازارایراندر
اختيارموتورهای
هندی

محمدخادم منصوری

نظام الدین وفا مدیرعامل شرکت سایپایدک گفت: ناوگان امدادي گروه خودروسازي 
ســایپا براي اجراي طرح اربعین ۹۸ عازم مرزها و شهرهاي غرب کشور شد. وی  در 
حاشیه مراسمي که به همین مناسبت در گروه خودروسازي سایپا برگزار شد، افزود: با 
توجه به حضور گسترده هموطنان در مراسم اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در 
مرز کشور عراق و مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، قصر شیرین، شلمچه و چذابه 
)بستان( ناوگان امدادی گروه خودروسازی سایپا در اســتان های کرمانشاه،  ایالم و 
خوزستان برای خدمت رسانی به زائران و مشتریان محصوالت گروه سایپا در آماده باش 
کامل خواهند بود. وی افزود: در طرح اربعین امسال عالوه بر ناوگان امدادی، 6۱ پایگاه 
ویژه در مسیرهای منتهی به مرز عراق استقرار یافته و آماده ارائه خدمات مطلوب به 
زائرین هستند. مدیرعامل سایپایدک گفت: در این طرح که از ۱۸ مهرماه آغاز و تا پایان 
این ماه ادامه خواهد داشت، عالوه بر محصوالت گروه سایپا به سایر خودروهای سواری 
نیز خدمات 2۴ ساعته ارائه خواهد شــد.وفا افزود: در طول طرح، دفاتر منطقه ای،  
انجمن صنفی استانی نمایندگان و مدیران ارشد گروه سایپا در بخش کنترل و نظارت 
بر آن مشارکت خواهند کرد و با تأمین کامل قطعات مورد نیاز نمایندگی ها، پایگاه های 

ویژه و ناوگان امدادی، شبکه در تامین قطعات بسیار چابک خواهد بود.

اعزامناوگانامدادي
گروهسایپابراياجراي
طرحاربعين98

نظام الدین وفا

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران را در دوره جدید منصوب کرد.   
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از پذیرش استعفای علیرضا اشرف، طی 
حکمی »محمدرضا رمضانی« را به عنوان دبیر کل اتاق ایران منصوب 
کرد. بر این اســاس محمدرضا رمضانی به عنوان دبیــرکل اتاق ایران 
فعالیت خود را از امروز آغاز کرد. غالمحســین شافعی روز گذشته با 
استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده 
بود. رمضانی پیش از این سال ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران 
فعالیت داشت و از مدیران باســابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار 
می رود. در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است: با 
عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران« منصوب 
می شــوید. امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و 
تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونان، مدیران و کارکنان 

بیش از پیش موفق و موید باشید. 

انتصابدبيركل
جدیداتاق
بازرگانیایران

محمدرضا رمضانی

مهرداد جمال ارونقي درباره تازه ترین اقدامات گمرک براي اجراي مصوبات 
ستاد تنظیم بازار گفت: سه مصوبه در ستاد تنظیم بازار از جمله پذیرش 
ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال هایي که به گمرک اظهار مي شوند، در 
مورد کاال هاي گروه یک یعني اقالم اساســي و ضروري و مصوبه دوم در 
مورد ایجاد یک کارگروه بررسي و تعیین ارزش کاال هاي اساسي و ضروري 
و مصوبه ســوم درباره پذیرش تلورانس وزني و تلورانس ارزشي است که 
گمرکات ملزم به اجراي آن شده اند. وي افزود: مصوبه اول در حال اجرا 
است، اما گمرک مالحظاتي داشته که به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و به 
نظر من از هفته جاري پس از ابالغ مصوبه کلي براي اجرا به تمام گمرکات 
ابالغ خواهد شد.معاون گمرک ایران درباره مصوبه دوم گفت: این مصوبه 
در مرحله تعیین کارگروهي است که بررســي و تعیین ارزش کاال هاي 
صادراتــي و وارداتي را انجام مــي دهد و به محــض معرفي نمایندگان 
سازمان هاي مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد.به گفته وي، سومین 
مصوبه هم اخیرا به همه گمرکات و ســازمان هاي متولي از جمله بانک 

مرکزي ابالغ شد و درحال اجرا است.

كاهشزمانترخيص
كاالازگمرکبااجراي
3مصوبهجدید

مهرداد جمال ارونقي

اســحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري گفت: ســازمان فني و 
حرفه اي باید برنامه دهســاله متناســب با نیازهاي مشــاغل ناشــي از 
تکنولوژي هاي جدید را تدوین کند. وی در دیدار رئیس ســازمان فني و 
حرفه  اي کشور افزود: باید فرهنگ مهارت آموزي هم در زمینه مهارت  هاي 
عمومي شهروندان و هم مهارت هاي تخصصي براي کسب شغل گسترش 
یابد. وي افزود: سازمان آموزش فني وحرفه اي کشوردراین زمینه مي تواند 
از ظرفیت شوراي عالي آموزش وتربیت فني وحرفه اي ومهارتي بهره مند 
باشد.در ادامه این مراسم علي اوسط هاشمي رئیس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي گفت: الزم اســت ساختار سازمان براســاس مربي محوري باز 
طراحي شود؛ به گونه اي که مربیان محورِ پایه گذار آموزشگاه هاي مردم 
پذیر و کارآمد باشــند و از این طریق مهارت آموزي تبدیل به پروژه ملي 
شود.وي افزود: توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور بدون قائل شدن نقش 
جدي براي مهارت آموزي میسر نیســت.معاون وزیر تعاون تاکید کرد: 
مهارت آموزي باید پیوســت پروژه هاي کالن کشــور در قرارگاه اقتصاد 

مقاومتي باشد.

مهارتآموزي
بایدمتناسببا
فناوريهايجدیدشود

اسحاق جهانگیري 

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در برنامه »تیتر امشب« با اشاره به پویش 
داخلی سازی قطعات گفت: با هدف کاهش وابســتگی به واردات، قطعات خودرو باید در 
داخل تولید شود.  وی با بیان اینکه تولید خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل 
نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید؛ در حال حاضر2۵ درصد از ارزبری یک 
خودرو بدنه است و پرسش اینجاست که چرا این ســود به جیب تولیدکنندگان داخلی 
نمی رود. وی ادامه داد: خودکفایی ســرمایه بر اســت و باید به سمت سرمایه گذاری های 
راهبردی در قطعه سازی برویم. بیگلو با اشاره به ضرورت رسیدن به حداقل وابستگی در 
صنعت خودرو گفت: قطعه سازی، ویترین صنعت کشور است و از همین رو باید به حداقل 
وابستگی در زنجیره خودروسازی کشور برسیم. اما سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت: مرحله نخست خودکفایی، ترسیم 
راهبرد و برآورد مزیت است. وی با بیان اینکه برخی از قطعات خودرو اصال تولید داخل 
ندارد، تاکید کرد: کشوری که موشک نقطه زن می سازد، چرا نتواند خودروی خوب بسازد؟ 
باستانی گفت: راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باشــد. در ادامه برنامه اما سیدرضا 
مفیدی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت نیز گفت: پویش ساخت داخل قطعات ادامه 

خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است.

مقایسهدوباره
خودروسازیبا
موشکسازی

مازیار بیگلو 

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام 
معظم رهبري در خصوص تهیه نقشه راه براي تنظیم بازار کشور، اظهار داشت: این 
نقشه راه و الزامات اجرایي آن با محوریت مؤسسه مطالعات بازرگاني و اعمال نظرات 
تعدادي از خبرگان این حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصالح ارسال شده است. وی در 
مورد رویکرد هاي ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت 
عمومي در اولویت قرار دارد و تأمین به هنگام کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور، حمایت 
از تولید داخل و افزایش رقابت پذیري تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر 
ساخت هاي تجاري و لجستیکي همگام با ظرفیت هاي تولیدي، همگن سازي آمایش 
تجاري با آمایش صنعتي کشور، تأمین حداکثري کاالهاي اساسي از محل تولیدات 
داخلي، بهینه ســازي الگوي مصرف، بهره گیري از ظرفیت هاي تجاري استان هاي 
مرزي، تمرکز سیاست گذاري درتنظیم بازار، کنترل موجودي و قیمت کاال به عنوان 2 
شــاخص کلیدي در تنظیم بــازار، تقویت نقش تشــکل هاي بخــش خصوصي و 
اتحادیه هاي تعاوني و انجمن ها هم در تصمیم سازي و هم در مراحل مختلف اجرا از 
جمله اجراي دقیق امور مربوط به ذخیره سازي و به کارگیري ابزارهاي تنظیم بازار 

کاالهاي استراتژیک ؛ دستور کار اجرایي مسئوالن خواهد بود.

درراستايدستورمقام
معظمرهبرينقشهراه
تنظيمبازاركشورتدوینشد

حسین مدرس خیابانی

انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در ۸ ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۴/ 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
۱۸۸/ ۱۷ میلیون تن رســید. به گزارش »کاالخبر«، انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴/ 6درصدی تولید فوالد ایران در ۸ 
ماه نخســت ســال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در ۸ ماه 
نخست سال 2۰۱۸ بالغ بر ۱۵۳/ ۱6میلیون تن گزارش شده بود، در ۸ ماه 
نخست سال جاری میالدی به ۱۸۸/ ۱۷میلیون تن افزایش یافته است. رشد 
بیش از 6 درصدی تولید فوالد ایران طی سال 2۰۱۹ در حالی است که دولت 
آمریکا با خروج از توافق هسته ای، تحریم ها را بر اقتصاد ایران از جمله تحریم 
بر صنعت فوالد را بازگردانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
اوایل ماه می 2۰۱۹ با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و 
آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان که هشتم ماه می  صادر شد، در آمد 
صادرات صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است. تولید فوالد جهان در ۸ 
ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۴ 

درصدی داشته و به ۱2۴۰ میلیون تن رسیده است.

توليدفوالدایران
از1۷ميليونتن
گذشت

انجمن جهانی آهن و فوالد

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: با توجه به اینکه همچنان 
سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه سازها مشــخص نیست، بازنگری و 
اصالح قیمت در قراردادهای آنها با شرکت های خودروساز می تواند بسیار 
کمک کننده باشد و چند شــرکتی که نتوانسته اند به تعهدات خود برای 
تحویل قطعات عمل کنند، صرفا با مشکل نقدینگی روبه رو هستند. وی با 
بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طبق نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصمیم گرفته اند محصوالت ناقــص را تکمیل و روانه بازار کنند، 
تاکید کرد: در این راستا ایران خودرو با برخی از این شرکت های قطعه ساز 
جلسه ای برگزار کرده تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، قطعات الزم 
را برای تکمیل ناقصی ها تکمیل کند. به گفته به نیا، ایران خودرو توانسته 
بخشــی از خودروهای کف ایــن کارخانه را از این مســیر تکمیل کند. 
سخنگوی انجمن قطعه ســازان با بیان اینکه نقدینگی حاصل از تکمیل 
خودروهای ناقص دوباره به خودروسازان تزریق خواهد شد، گفت: البته در 
حال حاضر به سبب تغییرات انجام شده در شــرکت های خودروسازی، 

سیاست پرداخت مطالبات قطعه سازان شفاف نیست.

كمکبه
قطعهسازانبا
اصالحقرارداد

فرهاد  به نیا

www.etebar.net

اقتصاد کالن
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برگزاریدوازدهمیننمایشگاهبینالمللی
فناورینانوباحضور200شرکت

دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ شــرکت و نهاد با هدف صنعتی ســازی و تجاری ســازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ شــرکت و نهاد با هدف صنعتی ســازی و تجاری ســازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشست 
خبری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در خصوص برپایی این 
دوره از نمایشــگاه گفت: این دوره از نمایشــگاه نسبت به سال 
گذشته با توجه به استقبال خوب شرکت های تولیدی در حوزه 
نانو تکنولوژی، ۵۰ درصد افزایش فضای فیزیکی داشته است. وی 
بیان کرد: در این دوره از نمایشگاه 2۰۰ شرکت و نهاد حضور فعال 
خواهند داشت، همچنین از کشــورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، 
افغانستان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه سی آی 
اس از این نمایشــگاه بازدید خواهند داشت. حضور کشورهای 
خارجی می تواند زمینه ای برای ارتباط ایران با سایر کشورها به 
واسطه محصوالت نانو باشد.ســرکار افزود: در این نمایشگاه در 
بخش پروتوتایپ تا محصول ۱۸  پروتوتایپ و ۵ محصول فناوری 
نانو به نمایش گذاشته خواهد شد، همچنین برای نخستین بار 
بخش استیج - نانو گپ در این دوره از نمایشگاه برپا می شود. در 
این بخش فرصت های صادراتی فناوری نانو به کشورهای عراق، 
اندونزی، هند، ترکیه، ســوریه، چین و عمان اعالم خواهد شد. 
همچنین 22 نیاز فناورانه صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین 
و نیز نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت در قالب پوستر و نشست 
معرفی خواهد شد. وی یادآور شد: شرکت های صنعتی و شبکه 
 ،B۲B تبادل فناوری، بخش توسعه فناوری، برنامه های تخصصی
تورهای دانشجویی و دانش آموزی، کارگاه های آموزشی، حضور 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از دیگر بخش های این دوره از نمایشگاه 
به شمار می روند.دبیر ستاد ویژه توســعه فناوری نانو افزود: در 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی فناوری نانو جشــن تدوین 
صدمین اســتاندارد فناوری نانو در اولین روز نمایشــگاه برگزار 
می شود، همچنین برترین محققان و مؤسسات پژوهشی فناوری 

نانو در سومین روز معرفی و تقدیر می شوند.

وزیرمیراثفرهنگي:صنعتگردشگريگفتوگو
نویددهندهتوسعهپایدار

جوامعاست
خبرهای خوش برای دهیاران

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشــور از تغییر نصــاب جمعیتی برای 
فعالیــت تمام وقت دهیاران و تغییر وضعیت 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت به تمام وقت خبر داد .

ایشان ضمن تشــریح آخرین اقدامات 
دولت در زمینه ارتقاء جایگاه و افزایش امنیت 
شــغلی دهیــاران، در خصــوص اصالحیه 
“آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی 
و امور مالی شــوراهای اسالمی روستا و نحوه 
انتخــاب دهیار” گفــت: از جمله مهم ترین 
تغییرات حاصل از این اصالحیه، تغییر نصاب 
جمعیتی برای فعالیــت تمام وقت دهیار از 
۱۵۰۰ نفر جمعیت بــه ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
روســتا بر اســاس نتایج آخرین سرشماری 
رسمی کشور می باشدکه بر این اساس حدود 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت بــه دهیار تمام وقت 
تبدیل و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت 
روســتایی از خدمــات دهیــاری تمام وقت 

بهره مند خواهند شد.
وی ضمن اشــاره بــه تغییرات صورت 
گرفته در شــرایط احراز سمت دهیار، لحاظ 
سابقه فعالیت در دهیاری را به عنوان یکی از 
شرایط احراز سمت دهیار، فرصت مغتنمی 
برای بهره گیری از ظرفیت دهیاران باسابقه یا 
کارکنان دهیاری در ســمت دهیار عنوان و 
اضافه کــرد: همچنین  از دیگــر نکات حائز 
اهمیت در این اصالحیه آن است که هر یک 
سال ســابقه فعالیت در سمت دهیار، معادل 
دوسال سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی 

لحاظ شده است.
جمالی نژاد ضمن اشــاره به مســائل و 
مشکالت مرتبط با طوالنی شدن فرآیند صدور 
حکم دهیار منتخب و معرفی شــده از سوی 
شورای اسالمی روستا، عنوان کرد: با تعیین 
مهلت ۱۰ روزه برای بخشداران جهت صدور 
حکم دهیار، شــاهد تسریع در فرآیند صدور 
حکم دهیاران و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل 

بی مورد در این زمینه خواهیم بود.
شــهرداری ها  ســازمان  رئیــس 
ودهیاری هــای کشــور در ادامه بــه نحوه 

درجه بندی دهیاری ها از درجه یک تا 6 اشاره 
کــرد و گفت: در ایــن اصالحیه عــالوه بر 
شاخص های موجود درجه بندی دهیاری ها 
یعنــی درآمد، جمعیت و وســعت روســتا، 
شاخص های مهم دیگری از جمله مرکزیت 
دهستان یا بخش بودن )قبل از ایجاد شهرداری 
در مرکز بخش( و دارا بودن ظرفیت گردشگری 
روســتا نیز بــه شــاخص های درجه بندی 
دهیاری ها افزوده شده است، بنابراین شرایط 
الزم برای ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از 
دهیاری های کشــور بر اساس شاخص های 
جدید فراهم شده اســت که دســتورالعمل 
مربوطه متناسب با شاخص های جدید مورد 

بازنگری قرارگرفته و ابالغ خواهد شد.
جمالی نــژاد همچنین بــه اصالحات 
صــورت گرفتــه در “اصالحیــه آیین نامه 
استخدامی دهیاری های کشور” اشاره کرد و 
مهم ترین تغییر صورت گرفته بر اســاس این 
اصالحیه را تعیین تکلیف درخصوص ساختار 

سازمانی دهیاری ها دانست.
 وی در این زمینه افزود: بعد از گذشت 
2۱ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری های 

خودکفا در کشور، تاکنون هیچ گونه ساختار 
سازمانی برای دهیاری های کشور ابالغ نشده 
بود؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی 
از دهیاری های کشور دارای جمعیتی باالتر از 
شهرداری ها هستند و ابالغ ساختار سازمانی 
برای آنها بســیار ضروری و در نحوه اداره امور 

دهیاری ها بسیار موثر خواهد بود.
 وی در ادامه گفت: سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور بر اساس اصالحیه اخیر 
مکلف شــده اســت تا ســاختار ســازمانی 
دهیاری ها را متناســب با درجه هر دهیاری 
تهیه و ابالغ نماید کــه این تکلیف با اولویت 

دهیاری های درجه ۵ و 6 انجام خواهد شد.
وی درخصوص نحوه به کارگیری نیرو 
در دهیاری ها گفت: بکارگیری نیرو در دهیاری 
از طریق آزمون و با رعایت مراتب شایستگی و 
برابری فرصت ها و براســاس دستورالعملی 
خواهد بود که توســط وزارت کشــور تهیه 

می شود.
وی ضمن اشــاره به دغدغــه دهیاران 
درخصوص عدم لحاظ سابقه فعالیت آن ها در 
سایر دســتگاه های اجرایی، عنوان نمود: بر 

اســاس اصالحیه اخیر در صورت استخدام 
دهیار و کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های 
اجرایی،  سابقه خدمت مرتبط آن ها به عنوان 

سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.
 

جمالــی نژاد ضمن اشــاره به ابهامات 
موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات دهیار و 
کارکنــان دهیاری ها، اظهار کرد: بر اســاس 
اصالحیه اخیر، به تخلفات دهیاران بر اساس 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات 
کارکنــان دهیاری نیز بر اســاس قانون کار 
رسیدگی می شود. در همین راستا آیین نامه 
انضباطــی دهیاری ها جهت رســیدگی به 
تخلفات کارکنان دهیاری ها تهیه شده  است 
که بزودی پس از اخذ تاییدیه وزارت کار و رفاه 
اجتماعی جهت اجرا و انتظام بخشی به امور 

دهیاری ها ابالغ خواهد شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور،  وی ضمن 
اعالم اینکه وزارت کشور سعی دارد تا جایگاه 
دهیاران به عنوان مدیران ارشــد روستاها را 
ارتقــا ببخشــد، اعالم کــرد: پــس از ابالغ 
اصالحیه های موصوف، سازمان  شهرداری ها 
و دهیاری های کشور تمامی تالش خود را برای 
تهیه و ابالغ دستورالعمل های الزم در موعد 
قانونی الزم در پیش گرفته است و امیدواریم 
که با تالش و کوشــش اعضای شــوراهای 
اسالمی روستاها و دهیاران کشور، شاهد رشد 
و پیشرفت روســتاهای میهن  اسالمی مان 

باشیم.
معاون وزیر کشور همچنین یادآور شد: 
عالوه بر تصویب ایــن دو اصالحیه، بازنگری  
دســتورالعمل حقوق و مزایــای دهیاران، 
مسئوالن امور مالی و امور فنی و همچنین تهیه 
و تدوین الیحه جامع دهیاری ها و تصویب آن 
در کمیسیون تخصصی مربوطه که در حال 
حاضر در دستور کار هیات وزیران می باشد، از 
دیگر اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در راستای حل مسائل و مشکالت 
دهیاری هــا و ارتقاء امنیت شــغلی دهیاران 

است.

دکتــر علي اصغــر 
مونسان وزیر میراث 
فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دســتي، در 
پیامي به مناسبت 5 
مهــر روز جهانــي 
جهانگردي، بر هویت 
بخشــي و ارتقــاء 
مشاغل مرتبط با این 
صنعت بــزرگ براي 
هموار ســازي مسیر 
توسعه پایدار و ترسیم 
آینده اي بهتر در ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي تاکید کرد. به گزارش میراث آریا، در پیام 
ایشان به این مناســبت آمده است: »27 سپتامبر هر سال 
مصادف با 5 مهر آغاز مســیري تــازه براي صنعت عظیم 
گردشگري در جهان است. انتخاب یک عنوان براي هر سال 
از سوي ســازمان جهاني جهان گردي صرفاً یک نام گذاري 
نمادین نبوده، بلکه برآیند مهم ترین شاخصه هاي کنوني و 
نیازهاي آتي این صنعت و نیز راهبردي روشن و اجرایي براي 
تمام فعالیت هاي گردشگري بین المللي در یک سال پیش رو 
است. “گردشگري و اشتغال: آینده اي بهتر براي همه” عنواني 
است براي صنعت گردشگري که از امروز آغاز مي شود و تا 
پنجم مهرماه ســال آینده همچون چراغي فراروي تمام 
برنامه هایمان قرار مي گیرد. این عنوان کوتاه و گویا، نه تنها 
تبیین کننده رسالت فعاالن گردشگري، بلکه روشنگر وظایف 
و رویکرد تمام دستگاه هاي اجرایي، تصمیم گیر و قانون گذار، 
برنامه ریز و آینده پژوه در قبال سومین صنعت بزرگ جهان 
است. صنعتي سبز که دور نیست روزي جایگاه نخست را به 
خود اختصاص دهد و اقتصاد جوامع را از خام فروشي، صنایع 
آالینده و تجارت هاي بعضاً ســیاه رهایي بخشد و در کنار 
کارکرد اقتصادي خود، موجب نزدیکي و دوستي ملت ها و 
هم افزایي فرهنگ ها شود.  صنعت گردشگري به واسطه فواید 
بي شمار و روزافزونش هرساله بیش ازپیش توجه جوامع و 
دولت مردان را به خود معطوف مي کند و نویددهنده توسعه 
پایدار جوامع، تضمین کننده اشتغال آفریني و رفع بیکاري و 
فقر، بشارت دهنده برابري فرصت ها و زندگي توأم با صلح و 
شادي در جهان است. این صنعت جامع که خدمات و صادرات 
را به گونه اي مضاعف در خود دارد در سرزمین زیبا، چهارفصل 
و تاریخي ما نیز گام هاي شکوفایي را یک به یک طي مي کند 
و همسو با روند جهاني، موجب ارزآوري، اشتغال زایي و نشاط 
فرهنگي و اجتماعي مي شــود. با چنیــن ظرفیت هایي، 
گردشگري در سال گذشته براي کشورمان ۱۱.8میلیارد دالر 
ارزآوري داشته است و در ابعاد ملي هزاران شغل ایجاد کرده 
و موجب رونق اشتغال و بهبود معیشت بسیاري از هم وطنان 

در ۳۱ استان، صدها شهرستان و هزاران روستا شده است.

چند سال پس از معطل ماندن پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
برای آمدن شرکت توتال فرانسه،  بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این فاز 
به طور صددرصد به پتروپارس رســید. به گزارش اعتبار به نقل از 
پایگاه خبری وزارت نفت،  وی با بیان این که 2۷ فاز پارس جنوبی 
نیازمند فناوری فشــارافزایی هســتند، بیان کرد: حتی اگر توتال 
می ماند و برای فاز ۱۱ پارس جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و 
عملیاتی می کرد باز هم ما به دنبال این بودیم که برای بقیه فازها این 
فناوری را با استفاده از توان داخل عملیاتی کنیم. زنگنه از تعیین و 
تکلیف توسعه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: شرکت پتروپارس صددرصد 
قرارداد را در مرحله نخست اجرایی خواهد کرد، به طوری که تا پایان 
سال اولین جکت فاز ۱۱ در این پروژه به منظور تولید ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز نصب می شــود. وی افزود: بــرای بخش دوم این 
قرارداد که فشــارافزایی این پروژه اســت مذاکراتی با شرکت های 

داخلی از جمله شرکت مپنا آغاز کرده ایم.

فاز11پارسجنوبی
بهشركتهای
داخلیرسيد

بیژن زنگنه

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایي در پیامي به پنجمین جشنواره فیلم و 
عکس فناوري و صنعتي از کوششي نوشت که مي تواند معرف تالش فیلمسازان 
نوآور در عرصه ســاخت آثار فناوري و صنعتي باشــد. »بازتــاب هنرمندانه 
توانمندي ها و رویش هاي گوناگون ایران اسالمي، با وجود پشتوانه هاي فرهنگي 
و تمدني آن، مستلزم نگاه حمایتي به حرکت هاي خالقانه و نوآورانه فرهنگ ساز 
و بهره مندي از همه ظرفیت هاي موجود در کشور است.در این مسیر، هر تالش 
صادقانه اي که منجر بــه تقویت روحیه خودبــاوري و هم افزایي ظرفیت هاي 
پراکنده موجود در کشور شــود، شایسته تقدیر است.جشنواره »فیلم و عکس 
فناوري و صنعتي فردا« به عنوان یک جشنواره موضوعي و تخصصي، کوششي 
است براي شناسایي و معرفي هنرمندان و فیلمســازان جوان، خالق و نوآور و 
رقابت آثاري که روایتگر فن آوري و صنعت ایراني هستند.بدیهي است چشم انداز 
این رویداد، اوال تمرکز بر تولید و حضور جوانان سینماگر و عالقه مند به سینما را 
مدنظر دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت و ســینما و 
نمایشي عملي از همراهي مؤثر آنان در راستاي کمک به پیشرفت ایران عزیز و 

رونق تولید ملي مي شود.

پيامرئيسسازمان
سينماییبهجشنواره
فيلمصنعتي

حسین انتظامی

وحید منایی معاون نظارت بر کاالهای ســرمایه ای و خدمات ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ایران خودرو و سایپا با 
مجوز وزارت صنعت،معدن و تجــارت از اواخر بهمن ۱۳۹۷ برای فروش 
فوری 2۰ درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم بازار خودرو اقدام 
کرده اند. وحید منایی افزود: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده 
خودرو در اعمال قیمت های فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند، 
این ســازمان پس از دریافت مســتندات و شــکواییه مرتبط، نسبت به 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف، به انعکاس مراتب به مراجع تعزیری 
اقدام می کند. وی همچنین درباره قیمت خودروی ساینا و سراتو اظهار 
کرد: این موضوع از شرکت عرضه کننده، پیگیری و با توجه به ادعای سایپا 
مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر مبنای بهای تمام شده تولید، ضمن اخذ 
اسناد و مدارک مرتبط، مراتب در حال رسیدگی است و در صورت هرگونه 
مغایرت با ضوابط، اقدام قانونی الزم صورت می گیرد. منایی تصریح کرد: 
البته باید توجه کرد که مقایسه قیمت فروش فعلی سایپا با قیمت رایج و 

کشف شده در بازار است.

بررسیقيمتدو
خودرودرسازمان
حمایت

وحید منایی

محمدخــادم منصوری رئیــس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت و لوازم یدکی مربوطه اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت، 
خریدار بســیار کم شــده اســت.  وی درباره میــزان افزایش قیمت 
موتورسیکلت در بازار افزود: افزایش قیمت های که صورت گرفته مربوط 
به سال گذشته است و امسال به دلیل اینکه خریدار کم است قیمت ها 
افزایش نداشته است. وی گفت: از سال گذشته قیمت موتورسیکلت 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است به همین دلیل خریدار کم 
است. خادم منصوری با بیان اینکه موتورسیکلت به اندازه کافی برای 
فروش وجود دارد، خاطرنشــان کرد: ارزان ترین موتورسیکلتی که در 
حال حاضر در کشور وجود دارد حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم 
یدکی خاطرنشان کرد: موتورهای موجود در بازار از چین و هند وارد 
می شود و بازار کشور در اختیار موتورهای هندی است. وی ادامه داد: 
قطعات یدکی موتورســیکلت به کشــور به اندازه نیاز وارد می شود و 

کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.

بازارایراندر
اختيارموتورهای
هندی

محمدخادم منصوری

نظام الدین وفا مدیرعامل شرکت سایپایدک گفت: ناوگان امدادي گروه خودروسازي 
ســایپا براي اجراي طرح اربعین ۹۸ عازم مرزها و شهرهاي غرب کشور شد. وی  در 
حاشیه مراسمي که به همین مناسبت در گروه خودروسازي سایپا برگزار شد، افزود: با 
توجه به حضور گسترده هموطنان در مراسم اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در 
مرز کشور عراق و مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، قصر شیرین، شلمچه و چذابه 
)بستان( ناوگان امدادی گروه خودروسازی سایپا در اســتان های کرمانشاه،  ایالم و 
خوزستان برای خدمت رسانی به زائران و مشتریان محصوالت گروه سایپا در آماده باش 
کامل خواهند بود. وی افزود: در طرح اربعین امسال عالوه بر ناوگان امدادی، 6۱ پایگاه 
ویژه در مسیرهای منتهی به مرز عراق استقرار یافته و آماده ارائه خدمات مطلوب به 
زائرین هستند. مدیرعامل سایپایدک گفت: در این طرح که از ۱۸ مهرماه آغاز و تا پایان 
این ماه ادامه خواهد داشت، عالوه بر محصوالت گروه سایپا به سایر خودروهای سواری 
نیز خدمات 2۴ ساعته ارائه خواهد شــد.وفا افزود: در طول طرح، دفاتر منطقه ای،  
انجمن صنفی استانی نمایندگان و مدیران ارشد گروه سایپا در بخش کنترل و نظارت 
بر آن مشارکت خواهند کرد و با تأمین کامل قطعات مورد نیاز نمایندگی ها، پایگاه های 

ویژه و ناوگان امدادی، شبکه در تامین قطعات بسیار چابک خواهد بود.

اعزامناوگانامدادي
گروهسایپابراياجراي
طرحاربعين98

نظام الدین وفا

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران را در دوره جدید منصوب کرد.   
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از پذیرش استعفای علیرضا اشرف، طی 
حکمی »محمدرضا رمضانی« را به عنوان دبیر کل اتاق ایران منصوب 
کرد. بر این اســاس محمدرضا رمضانی به عنوان دبیــرکل اتاق ایران 
فعالیت خود را از امروز آغاز کرد. غالمحســین شافعی روز گذشته با 
استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده 
بود. رمضانی پیش از این سال ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران 
فعالیت داشت و از مدیران باســابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار 
می رود. در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است: با 
عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران« منصوب 
می شــوید. امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و 
تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونان، مدیران و کارکنان 

بیش از پیش موفق و موید باشید. 

انتصابدبيركل
جدیداتاق
بازرگانیایران

محمدرضا رمضانی

مهرداد جمال ارونقي درباره تازه ترین اقدامات گمرک براي اجراي مصوبات 
ستاد تنظیم بازار گفت: سه مصوبه در ستاد تنظیم بازار از جمله پذیرش 
ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال هایي که به گمرک اظهار مي شوند، در 
مورد کاال هاي گروه یک یعني اقالم اساســي و ضروري و مصوبه دوم در 
مورد ایجاد یک کارگروه بررسي و تعیین ارزش کاال هاي اساسي و ضروري 
و مصوبه ســوم درباره پذیرش تلورانس وزني و تلورانس ارزشي است که 
گمرکات ملزم به اجراي آن شده اند. وي افزود: مصوبه اول در حال اجرا 
است، اما گمرک مالحظاتي داشته که به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و به 
نظر من از هفته جاري پس از ابالغ مصوبه کلي براي اجرا به تمام گمرکات 
ابالغ خواهد شد.معاون گمرک ایران درباره مصوبه دوم گفت: این مصوبه 
در مرحله تعیین کارگروهي است که بررســي و تعیین ارزش کاال هاي 
صادراتــي و وارداتي را انجام مــي دهد و به محــض معرفي نمایندگان 
سازمان هاي مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد.به گفته وي، سومین 
مصوبه هم اخیرا به همه گمرکات و ســازمان هاي متولي از جمله بانک 

مرکزي ابالغ شد و درحال اجرا است.

كاهشزمانترخيص
كاالازگمرکبااجراي
3مصوبهجدید

مهرداد جمال ارونقي

اســحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري گفت: ســازمان فني و 
حرفه اي باید برنامه دهســاله متناســب با نیازهاي مشــاغل ناشــي از 
تکنولوژي هاي جدید را تدوین کند. وی در دیدار رئیس ســازمان فني و 
حرفه  اي کشور افزود: باید فرهنگ مهارت آموزي هم در زمینه مهارت  هاي 
عمومي شهروندان و هم مهارت هاي تخصصي براي کسب شغل گسترش 
یابد. وي افزود: سازمان آموزش فني وحرفه اي کشوردراین زمینه مي تواند 
از ظرفیت شوراي عالي آموزش وتربیت فني وحرفه اي ومهارتي بهره مند 
باشد.در ادامه این مراسم علي اوسط هاشمي رئیس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي گفت: الزم اســت ساختار سازمان براســاس مربي محوري باز 
طراحي شود؛ به گونه اي که مربیان محورِ پایه گذار آموزشگاه هاي مردم 
پذیر و کارآمد باشــند و از این طریق مهارت آموزي تبدیل به پروژه ملي 
شود.وي افزود: توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور بدون قائل شدن نقش 
جدي براي مهارت آموزي میسر نیســت.معاون وزیر تعاون تاکید کرد: 
مهارت آموزي باید پیوســت پروژه هاي کالن کشــور در قرارگاه اقتصاد 

مقاومتي باشد.

مهارتآموزي
بایدمتناسببا
فناوريهايجدیدشود

اسحاق جهانگیري 

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در برنامه »تیتر امشب« با اشاره به پویش 
داخلی سازی قطعات گفت: با هدف کاهش وابســتگی به واردات، قطعات خودرو باید در 
داخل تولید شود.  وی با بیان اینکه تولید خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل 
نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید؛ در حال حاضر2۵ درصد از ارزبری یک 
خودرو بدنه است و پرسش اینجاست که چرا این ســود به جیب تولیدکنندگان داخلی 
نمی رود. وی ادامه داد: خودکفایی ســرمایه بر اســت و باید به سمت سرمایه گذاری های 
راهبردی در قطعه سازی برویم. بیگلو با اشاره به ضرورت رسیدن به حداقل وابستگی در 
صنعت خودرو گفت: قطعه سازی، ویترین صنعت کشور است و از همین رو باید به حداقل 
وابستگی در زنجیره خودروسازی کشور برسیم. اما سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت: مرحله نخست خودکفایی، ترسیم 
راهبرد و برآورد مزیت است. وی با بیان اینکه برخی از قطعات خودرو اصال تولید داخل 
ندارد، تاکید کرد: کشوری که موشک نقطه زن می سازد، چرا نتواند خودروی خوب بسازد؟ 
باستانی گفت: راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باشــد. در ادامه برنامه اما سیدرضا 
مفیدی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت نیز گفت: پویش ساخت داخل قطعات ادامه 

خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است.

مقایسهدوباره
خودروسازیبا
موشکسازی

مازیار بیگلو 

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام 
معظم رهبري در خصوص تهیه نقشه راه براي تنظیم بازار کشور، اظهار داشت: این 
نقشه راه و الزامات اجرایي آن با محوریت مؤسسه مطالعات بازرگاني و اعمال نظرات 
تعدادي از خبرگان این حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصالح ارسال شده است. وی در 
مورد رویکرد هاي ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت 
عمومي در اولویت قرار دارد و تأمین به هنگام کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور، حمایت 
از تولید داخل و افزایش رقابت پذیري تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر 
ساخت هاي تجاري و لجستیکي همگام با ظرفیت هاي تولیدي، همگن سازي آمایش 
تجاري با آمایش صنعتي کشور، تأمین حداکثري کاالهاي اساسي از محل تولیدات 
داخلي، بهینه ســازي الگوي مصرف، بهره گیري از ظرفیت هاي تجاري استان هاي 
مرزي، تمرکز سیاست گذاري درتنظیم بازار، کنترل موجودي و قیمت کاال به عنوان 2 
شــاخص کلیدي در تنظیم بــازار، تقویت نقش تشــکل هاي بخــش خصوصي و 
اتحادیه هاي تعاوني و انجمن ها هم در تصمیم سازي و هم در مراحل مختلف اجرا از 
جمله اجراي دقیق امور مربوط به ذخیره سازي و به کارگیري ابزارهاي تنظیم بازار 

کاالهاي استراتژیک ؛ دستور کار اجرایي مسئوالن خواهد بود.

درراستايدستورمقام
معظمرهبرينقشهراه
تنظيمبازاركشورتدوینشد

حسین مدرس خیابانی

انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در ۸ ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۴/ 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
۱۸۸/ ۱۷ میلیون تن رســید. به گزارش »کاالخبر«، انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴/ 6درصدی تولید فوالد ایران در ۸ 
ماه نخســت ســال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در ۸ ماه 
نخست سال 2۰۱۸ بالغ بر ۱۵۳/ ۱6میلیون تن گزارش شده بود، در ۸ ماه 
نخست سال جاری میالدی به ۱۸۸/ ۱۷میلیون تن افزایش یافته است. رشد 
بیش از 6 درصدی تولید فوالد ایران طی سال 2۰۱۹ در حالی است که دولت 
آمریکا با خروج از توافق هسته ای، تحریم ها را بر اقتصاد ایران از جمله تحریم 
بر صنعت فوالد را بازگردانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
اوایل ماه می 2۰۱۹ با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و 
آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان که هشتم ماه می  صادر شد، در آمد 
صادرات صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است. تولید فوالد جهان در ۸ 
ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۴ 

درصدی داشته و به ۱2۴۰ میلیون تن رسیده است.

توليدفوالدایران
از1۷ميليونتن
گذشت

انجمن جهانی آهن و فوالد

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: با توجه به اینکه همچنان 
سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه سازها مشــخص نیست، بازنگری و 
اصالح قیمت در قراردادهای آنها با شرکت های خودروساز می تواند بسیار 
کمک کننده باشد و چند شــرکتی که نتوانسته اند به تعهدات خود برای 
تحویل قطعات عمل کنند، صرفا با مشکل نقدینگی روبه رو هستند. وی با 
بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طبق نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصمیم گرفته اند محصوالت ناقــص را تکمیل و روانه بازار کنند، 
تاکید کرد: در این راستا ایران خودرو با برخی از این شرکت های قطعه ساز 
جلسه ای برگزار کرده تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، قطعات الزم 
را برای تکمیل ناقصی ها تکمیل کند. به گفته به نیا، ایران خودرو توانسته 
بخشــی از خودروهای کف ایــن کارخانه را از این مســیر تکمیل کند. 
سخنگوی انجمن قطعه ســازان با بیان اینکه نقدینگی حاصل از تکمیل 
خودروهای ناقص دوباره به خودروسازان تزریق خواهد شد، گفت: البته در 
حال حاضر به سبب تغییرات انجام شده در شــرکت های خودروسازی، 

سیاست پرداخت مطالبات قطعه سازان شفاف نیست.

كمکبه
قطعهسازانبا
اصالحقرارداد

فرهاد  به نیا

www.etebar.net
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اردشیرسعدمحمدیمديرعاملشرکتملیصنايعمسايرانبااشارهبهبرگزاریماينکس۲۰۱9گفت:درشرايطکنونیبرایايجادشکوفايیدربخشمعدننیازمندشناختوايجادفرصتهایسرمايهگذاریدر
بخشمعدنوصنايعمعدنیايرانهستیم.ویبابیاناينمطلبافزود:دراينراستابرگزاریماينکس۲۰۱9کهيکیازبزرگترينرويدادهایمعدنیخاورمیانهاستوباحضورشرکتهایفعالداخلیوخارجیبرگزار
میشودفرصتگرانبهايیاستدرمعرفیپتانسیلهایسرمايهگذاریدربخشصنايعمعدنی.اودرادامهگفت:دربینمعادن،مسبهترينفرصتسرمايهگذاریاستکههیچرقیبوجايگزينینداردومیتواند
منجربهخلقارزشافزودهزيادبرایکشورشود.مديرعاملشرکتملیصنايعمسايرانبابیاناينکهاستراتژیکنونیشرکتمسمبتنیبرايجادکارخانههایکنسانترهجديدباهدفدسترسیبهيکمیلیونتن
کنسانترهاست،گفت:برایدستیابیبهاينهدفنیازبهدوبرابرکردنعملیاتمعدنیودستیابیبهحدود۳۰۰میلیونتنعملیاتمعدنیداريم.سعدمحمدیباعنواناينکهبرداشتدوبرابریعملیاتمعدنینیاز
بهافزايشناوگانحملونقلوتجهیزاتحفاریدارداظهارداشت:ورودبهناوگانحملونقلمعدنیيکیازفرصتهایسرمايهگذاریاستکهسرمايهگذاراندراينبخشمیتوانندورودکنند.اوافزود:بدونشک
سرمايهگذاریدرحوزهتولیدکنسانترهازحاشیهسودبااليیبرخورداراستواينفرصتیکهسرمايهگذارانمیتوانندبابرنامهريزیدراينحوزهبهويژهدرحوزهمعادنکوچکمسورودکنندوبهتوسعهمنطقه
واشتغالزايیدرکشورکمککنند.مديرعاملشرکتمسبااشارهبهکیفیتباالیمسايرانواستفادهازاينمحصولدرصنايعهایتکگفت:مسايرانفرصتخوبیبرایورودبهصنايعپايیندستیوهایتک
اســتودراينزمینههمشــرکتمسازتمامايدههایخالقانهکهزمینهورودسرمايهگذارانبهصنايعهایتکرافراهممیکندباتمامقدرتحمايتمیکنم.سعدمحمدیدرپايانتاکیدکرد:درشرايطکنونی

استراتژیشرکتمسدعوتازتمامسرمايهگذارانبخشخصوصیبرایورودبهسرمايهگذاریدرطرحهایتوسعهایشرکتمساست.

اردشيرسعدمحمدی
شکوفاییدربخشمعدن
بامعرفیفرصتهای
سرمایهگذاریایجاد
میشود

برگزاریدوازدهمیننمایشگاهبینالمللی
فناورینانوباحضور200شرکت

دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ شــرکت و نهاد با هدف صنعتی ســازی و تجاری ســازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ شــرکت و نهاد با هدف صنعتی ســازی و تجاری ســازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشست 
خبری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در خصوص برپایی این 
دوره از نمایشــگاه گفت: این دوره از نمایشــگاه نسبت به سال 
گذشته با توجه به استقبال خوب شرکت های تولیدی در حوزه 
نانو تکنولوژی، ۵۰ درصد افزایش فضای فیزیکی داشته است. وی 
بیان کرد: در این دوره از نمایشگاه 2۰۰ شرکت و نهاد حضور فعال 
خواهند داشت، همچنین از کشــورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، 
افغانستان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه سی آی 
اس از این نمایشــگاه بازدید خواهند داشت. حضور کشورهای 
خارجی می تواند زمینه ای برای ارتباط ایران با سایر کشورها به 
واسطه محصوالت نانو باشد.ســرکار افزود: در این نمایشگاه در 
بخش پروتوتایپ تا محصول ۱۸  پروتوتایپ و ۵ محصول فناوری 
نانو به نمایش گذاشته خواهد شد، همچنین برای نخستین بار 
بخش استیج - نانو گپ در این دوره از نمایشگاه برپا می شود. در 
این بخش فرصت های صادراتی فناوری نانو به کشورهای عراق، 
اندونزی، هند، ترکیه، ســوریه، چین و عمان اعالم خواهد شد. 
همچنین 22 نیاز فناورانه صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین 
و نیز نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت در قالب پوستر و نشست 
معرفی خواهد شد. وی یادآور شد: شرکت های صنعتی و شبکه 
 ،B۲B تبادل فناوری، بخش توسعه فناوری، برنامه های تخصصی
تورهای دانشجویی و دانش آموزی، کارگاه های آموزشی، حضور 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از دیگر بخش های این دوره از نمایشگاه 
به شمار می روند.دبیر ستاد ویژه توســعه فناوری نانو افزود: در 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی فناوری نانو جشــن تدوین 
صدمین اســتاندارد فناوری نانو در اولین روز نمایشــگاه برگزار 
می شود، همچنین برترین محققان و مؤسسات پژوهشی فناوری 

نانو در سومین روز معرفی و تقدیر می شوند.

وزیرمیراثفرهنگي:صنعتگردشگريگفتوگو
نویددهندهتوسعهپایدار

جوامعاست
خبرهای خوش برای دهیاران

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشــور از تغییر نصــاب جمعیتی برای 
فعالیــت تمام وقت دهیاران و تغییر وضعیت 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت به تمام وقت خبر داد .

ایشان ضمن تشــریح آخرین اقدامات 
دولت در زمینه ارتقاء جایگاه و افزایش امنیت 
شــغلی دهیــاران، در خصــوص اصالحیه 
“آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی 
و امور مالی شــوراهای اسالمی روستا و نحوه 
انتخــاب دهیار” گفــت: از جمله مهم ترین 
تغییرات حاصل از این اصالحیه، تغییر نصاب 
جمعیتی برای فعالیــت تمام وقت دهیار از 
۱۵۰۰ نفر جمعیت بــه ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
روســتا بر اســاس نتایج آخرین سرشماری 
رسمی کشور می باشدکه بر این اساس حدود 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت بــه دهیار تمام وقت 
تبدیل و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت 
روســتایی از خدمــات دهیــاری تمام وقت 

بهره مند خواهند شد.
وی ضمن اشــاره بــه تغییرات صورت 
گرفته در شــرایط احراز سمت دهیار، لحاظ 
سابقه فعالیت در دهیاری را به عنوان یکی از 
شرایط احراز سمت دهیار، فرصت مغتنمی 
برای بهره گیری از ظرفیت دهیاران باسابقه یا 
کارکنان دهیاری در ســمت دهیار عنوان و 
اضافه کــرد: همچنین  از دیگــر نکات حائز 
اهمیت در این اصالحیه آن است که هر یک 
سال ســابقه فعالیت در سمت دهیار، معادل 
دوسال سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی 

لحاظ شده است.
جمالی نژاد ضمن اشــاره به مســائل و 
مشکالت مرتبط با طوالنی شدن فرآیند صدور 
حکم دهیار منتخب و معرفی شــده از سوی 
شورای اسالمی روستا، عنوان کرد: با تعیین 
مهلت ۱۰ روزه برای بخشداران جهت صدور 
حکم دهیار، شــاهد تسریع در فرآیند صدور 
حکم دهیاران و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل 

بی مورد در این زمینه خواهیم بود.
شــهرداری ها  ســازمان  رئیــس 
ودهیاری هــای کشــور در ادامه بــه نحوه 

درجه بندی دهیاری ها از درجه یک تا 6 اشاره 
کــرد و گفت: در ایــن اصالحیه عــالوه بر 
شاخص های موجود درجه بندی دهیاری ها 
یعنــی درآمد، جمعیت و وســعت روســتا، 
شاخص های مهم دیگری از جمله مرکزیت 
دهستان یا بخش بودن )قبل از ایجاد شهرداری 
در مرکز بخش( و دارا بودن ظرفیت گردشگری 
روســتا نیز بــه شــاخص های درجه بندی 
دهیاری ها افزوده شده است، بنابراین شرایط 
الزم برای ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از 
دهیاری های کشــور بر اساس شاخص های 
جدید فراهم شده اســت که دســتورالعمل 
مربوطه متناسب با شاخص های جدید مورد 

بازنگری قرارگرفته و ابالغ خواهد شد.
جمالی نــژاد همچنین بــه اصالحات 
صــورت گرفتــه در “اصالحیــه آیین نامه 
استخدامی دهیاری های کشور” اشاره کرد و 
مهم ترین تغییر صورت گرفته بر اســاس این 
اصالحیه را تعیین تکلیف درخصوص ساختار 

سازمانی دهیاری ها دانست.
 وی در این زمینه افزود: بعد از گذشت 
2۱ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری های 

خودکفا در کشور، تاکنون هیچ گونه ساختار 
سازمانی برای دهیاری های کشور ابالغ نشده 
بود؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی 
از دهیاری های کشور دارای جمعیتی باالتر از 
شهرداری ها هستند و ابالغ ساختار سازمانی 
برای آنها بســیار ضروری و در نحوه اداره امور 

دهیاری ها بسیار موثر خواهد بود.
 وی در ادامه گفت: سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور بر اساس اصالحیه اخیر 
مکلف شــده اســت تا ســاختار ســازمانی 
دهیاری ها را متناســب با درجه هر دهیاری 
تهیه و ابالغ نماید کــه این تکلیف با اولویت 

دهیاری های درجه ۵ و 6 انجام خواهد شد.
وی درخصوص نحوه به کارگیری نیرو 
در دهیاری ها گفت: بکارگیری نیرو در دهیاری 
از طریق آزمون و با رعایت مراتب شایستگی و 
برابری فرصت ها و براســاس دستورالعملی 
خواهد بود که توســط وزارت کشــور تهیه 

می شود.
وی ضمن اشــاره به دغدغــه دهیاران 
درخصوص عدم لحاظ سابقه فعالیت آن ها در 
سایر دســتگاه های اجرایی، عنوان نمود: بر 

اســاس اصالحیه اخیر در صورت استخدام 
دهیار و کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های 
اجرایی،  سابقه خدمت مرتبط آن ها به عنوان 

سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.
 

جمالــی نژاد ضمن اشــاره به ابهامات 
موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات دهیار و 
کارکنــان دهیاری ها، اظهار کرد: بر اســاس 
اصالحیه اخیر، به تخلفات دهیاران بر اساس 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات 
کارکنــان دهیاری نیز بر اســاس قانون کار 
رسیدگی می شود. در همین راستا آیین نامه 
انضباطــی دهیاری ها جهت رســیدگی به 
تخلفات کارکنان دهیاری ها تهیه شده  است 
که بزودی پس از اخذ تاییدیه وزارت کار و رفاه 
اجتماعی جهت اجرا و انتظام بخشی به امور 

دهیاری ها ابالغ خواهد شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور،  وی ضمن 
اعالم اینکه وزارت کشور سعی دارد تا جایگاه 
دهیاران به عنوان مدیران ارشــد روستاها را 
ارتقــا ببخشــد، اعالم کــرد: پــس از ابالغ 
اصالحیه های موصوف، سازمان  شهرداری ها 
و دهیاری های کشور تمامی تالش خود را برای 
تهیه و ابالغ دستورالعمل های الزم در موعد 
قانونی الزم در پیش گرفته است و امیدواریم 
که با تالش و کوشــش اعضای شــوراهای 
اسالمی روستاها و دهیاران کشور، شاهد رشد 
و پیشرفت روســتاهای میهن  اسالمی مان 

باشیم.
معاون وزیر کشور همچنین یادآور شد: 
عالوه بر تصویب ایــن دو اصالحیه، بازنگری  
دســتورالعمل حقوق و مزایــای دهیاران، 
مسئوالن امور مالی و امور فنی و همچنین تهیه 
و تدوین الیحه جامع دهیاری ها و تصویب آن 
در کمیسیون تخصصی مربوطه که در حال 
حاضر در دستور کار هیات وزیران می باشد، از 
دیگر اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در راستای حل مسائل و مشکالت 
دهیاری هــا و ارتقاء امنیت شــغلی دهیاران 

است.

دکتــر علي اصغــر 
مونسان وزیر میراث 
فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دســتي، در 
پیامي به مناسبت 5 
مهــر روز جهانــي 
جهانگردي، بر هویت 
بخشــي و ارتقــاء 
مشاغل مرتبط با این 
صنعت بــزرگ براي 
هموار ســازي مسیر 
توسعه پایدار و ترسیم 
آینده اي بهتر در ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي تاکید کرد. به گزارش میراث آریا، در پیام 
ایشان به این مناســبت آمده است: »27 سپتامبر هر سال 
مصادف با 5 مهر آغاز مســیري تــازه براي صنعت عظیم 
گردشگري در جهان است. انتخاب یک عنوان براي هر سال 
از سوي ســازمان جهاني جهان گردي صرفاً یک نام گذاري 
نمادین نبوده، بلکه برآیند مهم ترین شاخصه هاي کنوني و 
نیازهاي آتي این صنعت و نیز راهبردي روشن و اجرایي براي 
تمام فعالیت هاي گردشگري بین المللي در یک سال پیش رو 
است. “گردشگري و اشتغال: آینده اي بهتر براي همه” عنواني 
است براي صنعت گردشگري که از امروز آغاز مي شود و تا 
پنجم مهرماه ســال آینده همچون چراغي فراروي تمام 
برنامه هایمان قرار مي گیرد. این عنوان کوتاه و گویا، نه تنها 
تبیین کننده رسالت فعاالن گردشگري، بلکه روشنگر وظایف 
و رویکرد تمام دستگاه هاي اجرایي، تصمیم گیر و قانون گذار، 
برنامه ریز و آینده پژوه در قبال سومین صنعت بزرگ جهان 
است. صنعتي سبز که دور نیست روزي جایگاه نخست را به 
خود اختصاص دهد و اقتصاد جوامع را از خام فروشي، صنایع 
آالینده و تجارت هاي بعضاً ســیاه رهایي بخشد و در کنار 
کارکرد اقتصادي خود، موجب نزدیکي و دوستي ملت ها و 
هم افزایي فرهنگ ها شود.  صنعت گردشگري به واسطه فواید 
بي شمار و روزافزونش هرساله بیش ازپیش توجه جوامع و 
دولت مردان را به خود معطوف مي کند و نویددهنده توسعه 
پایدار جوامع، تضمین کننده اشتغال آفریني و رفع بیکاري و 
فقر، بشارت دهنده برابري فرصت ها و زندگي توأم با صلح و 
شادي در جهان است. این صنعت جامع که خدمات و صادرات 
را به گونه اي مضاعف در خود دارد در سرزمین زیبا، چهارفصل 
و تاریخي ما نیز گام هاي شکوفایي را یک به یک طي مي کند 
و همسو با روند جهاني، موجب ارزآوري، اشتغال زایي و نشاط 
فرهنگي و اجتماعي مي شــود. با چنیــن ظرفیت هایي، 
گردشگري در سال گذشته براي کشورمان ۱۱.8میلیارد دالر 
ارزآوري داشته است و در ابعاد ملي هزاران شغل ایجاد کرده 
و موجب رونق اشتغال و بهبود معیشت بسیاري از هم وطنان 

در ۳۱ استان، صدها شهرستان و هزاران روستا شده است.
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ورزشی2
بیش از 30 استخوان که مهره نامیده می شوند، روی هم قرار دارند و با یکدیگر ستون فقرات را می سازند. مهره های ستون فقرات به چهار بخش تقسیم می شوند: هشت مهره گردن از C1 تاC7، دوازده مهره سینه ای یا بخش باالیی پشتی T1 تا T12 و پنج مهره کمری از L1 تا L5 تقسیم 
می  شوند و باالخره استخوان های ساکروم و کوکسیکس که متصل به هم در انتهای ستون فقرات قرار دارند.مهره های ستون فقرات با رباط ها، تاندون ها و عضالت به هم متصل می شوند.  کمردرد هنگامی رخ می دهد که برای مثال فردی چیزی سنگین را بلند می  کند، و باعث می شود یکی از 
این عضالت یا لیگامان ها تحت کشش، فشار، رگ به رگ شدگی یا گرفتگی در یکی از این عضالت یا لیگامان ها در پشت قرار گیرند.میان مهره هایی بالشتک های گرد، اسفنجی از غضروف وجود دارد که دیسک نامیده می شوند و ماند یک جاذب ضربه عمل می کنند.  تحلیل رفتن دیسک ها 
یا وارد آمدن فشار بیش از حد می تواند باعث جابه جایی و بیرون زدن دیسک بین مهره ای شود، و با ایجاد فشار بر ریشه های عصبی به ایجاد درد بینجامد. هنگامی چنین اتفاقی رخ دهد، این عارضه را لغزیدگی، بیرون زدگی، فتق یا پارگی دیسک می گویند، این عارضه حاکی باعث عارضه 
دائمی عصبی می شود.  طناب نخاعی که درون ستون فقرات قرار دارد، به بخش هایی مشابه تقسیم می شود: نخاع گرد نی، نخاع سینه ای، نخاع کمری، نخاع خاجی، نخاع دنبالچه.  ستون فقرات گردنی، یا گردن، از 7 مهره تشکیل شده است. ستون فقرات گردنی در حالت طبیعی به راحتی 
به طرفین و باال و پایین حرکت می کنند.در بخش گردنی ستون فقرات دو مهره منحصر به فرد قرار دارد. مهره اطلس و مهر آکسیس. این مهره ها به طور خاص برای ایجاد توانایی چنین چرخشی در ستون فقرات گردنی سازگاری پیدا کرده اند.  ستون فقرات توانای انجام حرکات پیچیده ای 
را دارد. بین هر دو مهره یک بالشتک اسفنجی قرار دارد که ضربات ایجاد شده هنگام راه رفتن، دویدن و حرکت کردن را جذب می کند که به آن دیسک بین مهره ای می گویند. با اینکه بیشتر کمردردها علتی عضالنی دارند،مجموعه ای از مشکالت می تواند از چهارچوب استخوانی آنها منشا 

بگیرد.برای مثال لغزش یا فتق دیسک ها که می تواند کامال دردناک باشد. هنگام سالمت استخوان های ستون فقرات محکم و متراکم هستند.مانند همه استخوان ها، مهره ها قدرت خود را به طور عمده از دو ماده معدنی مهم- کلسیم و فسفات می گیرند.

پزشکی ورزشی؛
ستون فقرات 
چگونه کار 
می کند؟

شمارهسیوششم سالدوم یکشنبه1تیرماه1399

یادداشت  مدیر مسئول

زانیار دلیری

باشگاه های ورزشی که روزانه پذیرای ده ها نفر هستند از همان شروع ویروس کرونا 
و ابتدای کار زنگ خطر را به صدا درآورند که می توانند منبعی خطرناک برای نقل 
و انتقال ویروس چینی شوند. علیرغم این نگرانی ها، اما چند روزی این باشگاه ها 
به کار خود ادامه دادند تا باالخره ۱۵ اسفند ستاد مقابله با کرونا در بیانیه ای آن ها 
را به تعطیلی کشاند؛ اقدامی که هر چند مثبت به نظر می رسید، اما بدون در نظر 
گرفتن تمام ابعاد آن حاال به چالشــی جدی برای باشگاه داران و ورزشکاران این 

رشته مبدل شده است.
باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی اقشار مختلف جامعه 
در سنین مختلف دارند و حتی وقتی صحبت از ورزش همگانی می شود این باشگاه 
ها هســتند که به نوعی عرض اندام می کنند، گویی باشگاه های ورزشی بخش 
مهمی از تحقق ورزش همگانی را در ایران شکل می دهند و در مجموع می توان 
گفت باشگاه های ورزشی به نوعی سربازان ورزش همگانی و توسعه ورزش همگانی 

در ایران هستند.
ســال هاست بار ورزش را بر دوش می کشند، قهرمانان زیادی در دل آن ها 

شناسایی شده و پرورش یافته اند. 
کارشــان فقط این نیست بلکه با سرمایه گذاری آن ها، تعدادی هم در باشگاه ها 
مشغول به کار شده اند و افراد زیادی هم نان زندگی خود را از باشگاه ها به خانه می برند.

 کرونا مهمان ناخوانده ای است که بر زندگی، کار و ورزش شهروندان تاثیر 
منفی گذاشت، باشگاه ها را هم سه ماه تعطیل کرد و در این مدت این بنگاه های 
اقتصادی با سختی ها و رنج های زیادی روبه رو شدند.از مشکالت پرداخت اجاره 
و قسط های عقب افتاده که بگذریم، حاال بسیاری از افراد شاغل در باشگاه ها پولی 
برای امرار معاش ندارند چون وعده هایی که برای حمایت مطرح شده آن قدر پیچ 
در پیچ اســت که کمتر کسی توانسته اســت از آن بهره ببرد و از سویی هم تمام 
امیدشان به بازگشایی، فعالیت دوباره و گشایش در کار بود اما همچنان حالشان 
ناخوش است.آن ها که خیل عظیمی از ورزشکاران استان را در خود جای داده و 
قهرمانان زیادی را به ورزش استان معرفی کرده اند و نقش آن ها در توسعه ورزش 
و در بخش های مختلف آن بر کسی پوشیده نیست، امروز تنها مانده اند. بسیاری 
از باشگاه ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند و بسیاری هم از روی ناچاری 
تجهیزاتشان را به فروش گذاشته اند تا بلکه چند روزی با آن امرار معاش کنند. در 
این وضعیت آن ها نیاز به وعده و حرف های اجرا نشدنی ندارند بلکه یک مرد میدان 
می خواهند تا بر زخمشان نمک نپاشد بلکه باری از دوش آن ها بردارد و سنگینی 
تعطیلی چند ماهه و ســنگ های پیش پایشان را کم کند تا این بخش از جامعه 

ورزش استان، دوباره سر پا بایستد.
درست است که نمی توانیم به اینکه این باشگاه ها در کوتاه مدت و به سرعت 
به شرایط ایده آل برگردند امیدوار باشیم و قطعا چند ماه زمان خواهد برد تا همه 
چیز به شرایط عادی برگردد، اما مسئله این است که در شرایط فعلی حیات باشگاه 
های ورزشــی و بخصوص باشگاه هایی که در بخش خصوصی فعال هستند و از 
امکانات دولتی استفاده نمی کنند به خطر افتاده است و امروز شاهد هستیم که 
تعطیلی باشگاه های ورزشی موجب بروز مشکالت مالی، نارضایتی و سردرگمی 
باشگاه داران شده است و اگر فکری به حال این قشر از جامعه ورزشی نشود، ممکن 

است شاهد ورشکستگی باشگاه داران و فروپاشی باشگاه های ورزشی باشیم.

باشگاه های ورزشی در لبه پرتگاه کرونا

در گذر پهلوانان

ولید خالدیان

عزت اهلل افشاریان
فرزند؛  استاد رحمان عزیز افشاری

متولد سال؛  ۱3۱9  هجری شمسی
محله جورآباد شهر سنندج

نان پر برکت و پر زحمت اســتاد حمان 
عزیز افشاری که از جالی چوب خشک 
حاصل گردیده است، در وجود فرزندی 
به ثمر نشسته اســت که به قول استاد 
برهان ایازی هرچه شــکوهش بیشــتر 
می شود متواضع تر می گردد و همین یک 
جملــه تعریف کاملی اســت از پهلوان. 
داستان شرح حال مردی است قهرمان و 
پهلوان، مردی عاشق ورزش و هنر، مردی 
که هر چه داشت در راه ورزش گذاشت و 
جامعه ورزش نیز امروز به فرزندش افتخار 
و از برکت این حسن شهرت و تداومش، 
غروری ابدی شامل شــهر پهلوان پرور 

سنندج شده است. 
در محله جورآباد محلــه ای که نامدارانی 
همچون؛ مرشد حسن و حسین دیوانی را 
تقدیم جامعه باستانی نموده است، در سال 
۱3۱9 شمســی فرزندی بنــام عزت اهلل 
افشاریان در خانواده اهل هنر استاد حمان 
عزیز افشاری استاد نازک کار دیده به جهان 
گشوده اســت. عزت اهلل افشاریان همانند 
بسیاری از نام آوران هم عصر خود ورزش را 
با کشــتی فرنگی و آزاد در کنار ورزش پر 

افتخار باستانی آغاز و خیلی زودتر از موعد نام و شهرت خود را در سطح ایران جای 
انداخته و قهرمانی اول ایران در سطح کارگران ثمره کار و پس از آن بارها مدال ها 
و کاپ های رنگین برای شــهر ما به ارمغان آمده است. عزت افشاریان بدون وقفه 
برای اعتالی ورزش ســنندج تالش و بیشــتر نام آوران کشتی سنندج افتخار 
شاگردی ایشان را در کارنامه ورزشی خود دارند. عزت اهلل افشاریان در گود زورخانه 
نیز هرگز از پای ننشست و در کنار یاران و یالنی همچون؛ پهلوان محمد چوبتراش، 
پهلوان عزیز رحمانی، برادران دستیار، حبیب اهلل خوش معاشرت، محمد قصری، 
بهاءالدیــن ثانیه، عبداهلل طیری و... ســال ها ورزش و از داوران و مربیان تراز اول 

کشتی نیز محسوب می گردید.
هنگامی که نام عزت اهلل افشاریان در محفلی آورده می شود در قبالش معرفت 
و جوانمردی، عزت نفس و رفیق دوستی برون می آید و در ورزش نیز آنچنان 
که اشاره گردید و از اندام پهلوانانه ایشان قابل تشخیص است، قهرمانی بنام در 
ورزش کشتی و شیرین کاری به تمام معنا و مسلط به ورزش باستانی پشتوانه 

نام این پهلوان است. 
مرحوم عزت اهلل افشاریان کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و خارج از 
کار اداری، استاد به تمام معنای نازک کاری و خاصتاً ساخت تخته نرد و ثمره 
ازدواج ایشان ۵ فرزند پسر و یک دختر که فرزندان ایشان نیز  جملگی ورزشکار 
و شیرین کار و صد البته قهرمان در رشته کشتی و ورزش باستانی خاصه در 
میل گیری ســنگین می باشند.  پهلوان صاحب نام و صاحب زنگ زورخانه و 
ورزش کشــتی کردستان، مربی به تمام معنا و یار و یاور پهلوانان سنندج در 

سال ۱388 در سنندج دار فانی را بدرود و آن گونه که بر مزارش نوشته اند؛ 
گریزی نیست انسان را زمردن 

ولی مرگ عزیزان دردناک است.   
خدا غریق رحمت و با اولیاء اهلل محشورش دارد.

مجمــع انتخاباتی هئیت بوکس اســتان 
کردستان بأالخره پس از گذشت شش ماه 
سرپرستی، با حواشی و کنایه های مدیرکل 
ورزش و جوانان در شهر سنندج برگزار شد.

رشته بوکس یکی از رشته های موفق 
استان در سطح کشور است که فدراسیون 
بوکس حساب ویژه ای را روی ورزشکاران 
کردســتانی باز کرده، بعد از شــش ماه سرپرستی 
»خسرو مطهری« در هیئت بوکس، مجمع انتخاباتی 
این رشــته ورزشی با حضور حســین ثوری رئیس 
فدراســیون و با 4 کاندیدا برگزار که در پایان »سید 
مهدی ابراهیمی« با 9 رأی از ۱8 رأی ماخوذه در دور 

ســوم به عنوان رئیس هیئت بوکس استان 
کردستان انتخاب شد.

حامــد جوالئــی، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان کردستان 
در این مجمع انتخاباتی، با ابراز 
گله منــدی از جامعه بوکس 
اســتان اظهار داشت: بأالخره 
بعــد از چندین ماه که هیئت 
بوکس به صورت سرپرســتی 

اداره می شد، توانستیم مجمع را 
برگزار کنیم!

وی با ابراز گله مندی از نبود انسجام 
در هیئت بوکس اســتان گفت: جامعه این رشــته 
حاشیه های زیادی داشته و اتحاد الزم را برای پیشرفت 
این رشــته ندارند؛ برایم جای تعجب است که پست 
رئیس هیئت چه نفعی دارد که برای به دست آوردن 

آن، به هر کاری دست می زنید.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کردســتان 
تصریح کرد: هر فردی امروز انتخاب و رأی بیاورد، باید 
همه از وی حمایت کرده و اگر کسی هم خود را دلسوز 
رشــته بوکس می داند، آســتین ها را برای کمک به 

پیشرفت این رشته ورزشی در استان باال بزند.
کردستانمیتواندبالپروازبوکسکشورشود

رئیس فدراسیون بوکس گفت: استان کردستان 
باتوجه به ظرفیت هایی که در رشته ورزشی بوکس 
دارد یکی از منابع تامین کننده تیم ملی است و می 
تواند نقش بسزایی در رشد بوکس در کشور ایفا کند.

حسین ثوری در مجمع انتخابات هیات بوکس 

استان کردستان، ضمن 
اشــاره به همدلــی بین 
خانواده بوکس، اظهار کرد: 
بوکس کردستان برای رشد و 
توســعه این رشــته در کشور 

همانند یک بال پرواز است.
وی عنوان کرد: استان کردستان باتوجه 
به شــرایط جغرافیایی که دارد دارای پتاتسیل های 
نهفته ای است که باید با تالش و برنامه ریزی آنها را 

شکوفا کنند.
رییس فدراســیون بوکس جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه فدراسیون برای رشد این رشته در 
کردستان هیچگاه کم نخواهد گذاشت، افزود: شان و 
جایگاه بوکس در کردستان بسیار باال است و نباید با 

حاشیه درست کردن آن را تخریب کرد.
وی خاطرنشــان کرد: فدراسیون در طول سال 
فعالیت های منظمی داشته است و کسب دو سهمیه 
المپیک در آخرین روزهای سال نوید خوبی برای این 

رشته بود.
ثوری در ادامه یادآور شــد: امیداوریم در آینده 
نزدیک شــاهد کسب یکی ســهمیه دیگر المپیک 

توسط بوکسورهای کردستانی باشیم.
وعدههایرئیسجدیدهیئتبوکساستانکردستان

ســیدمهدی ابراهیمی، رئیــس جدید هیئت 
بوکس استان کردستان هم در مجمع انتخاباتی این 
هیئت از برنامه های خود سخن به زبان آورد و گفت: 
ابتدا باید از همه پیشکســوتان و جامعه بوکس برای 

حمایت و کمک به این رشته دعوت کنم.
وی با بیان اینکه رشته بوکس در استان دارای 
پتانســیل و قابلیت مناســبی اســت که در کشور 

حرف های زیادی برای گفتن دارد، افزود: امیدواریم با 
میزبانی اردوهای اســتانی و اردوهــای تیم ملی در 
شهرســتان های اســتان، بستر مناســبی را برای 

ورزشکاران این رشته فراهم کنیم.
رئیس جدید هیئت بوکس اســتان کردستان 
وعده داد که برنامه های ما کوتاه مدت نخواهند بود و 
تــالش خواهیم کرد در طول ســال ضمن برگزاری 
مسابقات و اردوهای مختلف، استعدادهای بیشتری 

را از استان به کشور معرفی کنیم. 
وی ادامــه داد: همچنیــن در بحــث داوری و 
مربیگری رشته بوکس در استان، از آنجا که استعداد 
و پتانسیل خاصی در این حوزه نیز وجود داشته، ابتدا 
کالس های توجیهی برای این عزیزان برگزار کرده و 

افراد را با علم روز بوکس آشنا می کنیم.
ابراهیمــی فعــال کــردن رشــته بوکس در 
شهرستان ها و اهمیت به هیئت های شهرستانی خبر 
داد و اظهار کرد: سعی کرده که هیئت، استعدادیابی و 
پایگاه قهرمان پروری را در تمام شهرستان های استان 
فعــال کرده اما امیدوارم همه با هم با اتحاد، همدلی، 
احترام و دوســتی به نظرات همدیگر برای موفقیت 
رشته بوکس در استان قدم برداشته و یقیناً در آینده 
نــه چندان دور، حرف های زیادی از موفقیت بوکس 

کردستان خواهیم شنید.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا »ابراهیمی« 
رئیس جدید هیئت بوکس استان می تواند آرامش را 
به این رشــته برگرداند و به خوبی با حاشیه ها کنار 
بیایید یا همچنان شاهد دو دستگی های قبلی در میان 
ورزشــکاران و پیشکســوتان بوکس در کردستان 

خواهیم بود.
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 انتخابات عجیب و پرحاشیه
بوکس کردستان رنگ آرامش می بیند؟!

پنجــــــر ه

 ما قدر ندانیم دیگران
 قدر می دانند!
در ستون پنجره این شماره ســراغ یکی از افتخارات ورزش 
کردســتان که در حال حاضر عهده دار ســکان کشتی کردستان 

هستند، رفته ایم.
در مسابقات المپیک لندن بود که برای اولین بار در تاریخ تیم 
ملی کشــتی فرنگی ایران قهرمان شد و نگاه دوستداران ورزش به 
کادر فنــی قدرتمند تیم ملی جلب شــد، در این میان جمشــید 
خیرآبادی مربی ارشد و برنامه ریز تیم ملی ایران نقش انکار ناپذیری 
در قهرمانی ایران داشت و نگاه جهانیان را به خود بیشتر جلب کرد، این موفقیت 

سبب شد به مدت چهار سال هدایت تیم ملی آذربایجان را بر عهده بگیرد.
اوج کار خیرآبادی با کشور آذربایجان قهرمانی جام جهانی، نایب قهرمانی 
مســابقات جهانی الس و گاس امریکا، سومی المپیک ریو، قهرمان بازی های 
اروپایی ، عنوان بهترین مربی سال ورزش کشور آذربایجان و... بود، اولین مدال 
یک کردستانی در تاریخ المپیک را پهلوان صباح شریعتی با هدایت این مربی 

کاربلد و فنی بدست آورد.
خیرآبادی بعنوان سرمربی همراه با تیم ملی امید ایران قهرمان آسیا شد 
و با توجه به عشــق و عالقه که به کردستان دارد به اجبار از سرمربی گری تیم 
ملی امید  اســتعفا داد و در حال حاضر بعنوان رئیس هیئت کشتی کردستان 
مشغول خدمت به دیارش اســت و از همه زمان خود برای آموزش به جوانان 

مستعد کردستان دریغ نمی کند.
جالبه بدانید جمشید خیرآبادی تنها مربی ورزشی در ایران است که در 
پنج المپیک مختلف جهانی، آســیایی و اروپایی حضور داشته است، با درایت 
ایشان ســنندج میزبان بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ خود یعنی مسابقات 
کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان شد. که امیدواریم با رفتن ویروس منحوس 

کرونا شاهد برگزاری هر چه بهتر این مسابقات باشیم.
خیرآبادی در هفته گذشته در برنامه زنده تخصصی دایره طالیی حضور 
یافت و درباره مسائل روز کشتی و چرخه انتخابی تیم ملی به گفت و گو با مجری 
برنامه پرداخت در بخشی از این برنامه  وقتی مجری پرسید چرا از سرمربی تیم 
ملی امید اســتعفا دادید؟ گفت از فدراسیون اعالم کردند بین تیم ملی امید و 
هیئت کشتی کردستان باید یکی را انتخاب کنی و من آن لحظه فقط به مردم 

دیارم کردستان فکر کردم که به من نیاز بیشتری دارند.
در پنجره این شــماره این موارد را بازنشــر کردیم تا بیشتر قدر مفاخر و 
افتخارآفرینان ورزش کردستان را بدانیم و از نعمت وجودشان بیشتر بهره ببریم، 
جمشید خیرآبادی مربی پرآوازه و نامدار دنیای کشتی مایه افتخار کردستان 
است و همواره به سرمایه های کردستان در تمام رشته ها مانند ایشان می بالیم.
امیدواریم در دوره مدیریت ایشــان در هیئت کشتی کردستان به مانند 

حضور در تیم های ملی شاهد اتفاقات شیرین برای کشتی کردستان باشیم.
داشــته ها و سرمایه های ورزش ما هر کدام یک برند محسوب می شوند 
اگر ما قدر داشته هایمان را ندانیم دیگران قدر داشته هایمان را خواهند دانست! 
و اینطور هم شــد نشان به آن نشان که زمانی که جمشید خیرآبادی همراه با 
کادر خود به عنوان سرمربی آذربایجان انتخاب شدند شاهد بودیم که در مدتی 
که مســئولیت فنی کشتی فرنگی آذربایجان را عهده دار بود همواره قدر دان 

زحمات و کارهای ارزشمند ایشان بودند. 
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هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
کردســتان به دلیل عدم اســتقبال 
ورزشکاران این رشته برای چهارمین 
دوره به شکل سرپرست اداره می شود 
که برخی دلیل آن را نبود امکان فعالیت 

در قالب هیات می دانند.
در اواخر تیر سال گذشته با حکم 
رییــس فدراســیون کوهنــوردی و 
صعودهای ورزشی سیروان احمدی به 
عنوان سرپرست تا زمان برگزاری مجمع انتخاب 
شــد اما هنوز هم با انتخــاب و تمدید دوره های 
سرپرســتی، برای چهارمین بار هــم فراخوان 
انتخاب رییس هیات منتشــر شده اما تا لحظه 
نوشتن گزارش که آخرین روز مهلت است فقط 
خانم زندی سرپرست فعلی خود را کاندید کرده 

است.
طبــق قانون افــراد بیش از ســه ماه هم 
نمی توانند سرپرست باشند و تنها برای یک بار 

می توان سرپرستی یک نفر را تمدید کرد.
سرپرستسابق:بهتعهداتعملنشد

سیروان احمدی سرپرست قبلی هیات گفت: از 
ســال 7۶ در این رشته فعالیت می کنم و هدفم 
برای حضور در سرپرستی هیات خدمت به این 

رشته بوده است.
وی افزود: تا جایی که توانســتیم از جیب و 
آبروی خود مایه گذاشتیم اما از فدراسیون، اداره 
ورزش و جوانان و دیگر دستگاه ها انتظار حمایت 

می رود که آن حمایت مورد نظر را ندیدیم.
احمــدی با بیان اینکــه کوهنوردی دیگر 
رشته ای المپیکی شده است و باید بیشتر مورد 
توجه حمایت قرار گیرد اضافه کرد: کردستان از 
نظر جغرافیایی برای این رشــته مناسب است و 
کردســتانی ها هم فیزیولوژی بدنی خوبی برای 

فعالیت در این رشته دارند.
وی با اشاره به اینکه کردستان تنها استان در 
کشور بدون دیواره سنگ نوردی بلند است یادآور 
شد: برای ساخت یک دیواره بزرگترین شرکت 
دیواره ســازی ایران را به سنندج آوردیم که به 
مرحله قرارداد هم رسید و با پیگیری ها توانستیم 

پرداخت هزینه کلی ۱80 میلیون تومان ساخت 
آن را به چهار مرحله تقسیم کنیم اما امکان تهیه 
40 میلیــون تومان اولیه هم به دلیل اینکه اداره 
ورزش و جوانان اعالم کرد که اعتبار الزم را ندارد، 

فراهم نشد.
احمدی با اشاره به اینکه به هیچ تعهدی به 
ما عمل نشد اظهار داشت: اگر کسی از شرایط خبر 
داشته باشد و مشکالت را بشناسد دست و دلش 
برای پا پیش گذاشتن می لرزد و به همین دلیل 

استقبال از ریاست هیات نمی شود.
وی گفت: وقتی هیات را تحویل گرفتیم دفتر 
هیات سه سال بســته بود و با هزینه ۱۲ میلیون 

تومان از جیب خود دفتر را راه اندازی کردیم.
این ورزشکار باسابقه کردستانی تاکید کرد: 
با اینکه فعالیت های زیــادی از جمله برگزاری 
اولین مســابقات دو کوهســتان و کالس های 
آموزشی انجام شــد اما یک ریال هم از حساب 

هیات کوهنوردی برداشت نکردیم.
احمدی یادآور شــد: معلوم نیســت چه 
می گذرد که بعد از ســه ماه از فعالیت سرپرست 
جدیــد، تنها چند روزی آن هــم در میانه اعالم 
فراخوان ریاست هیات کوهنوردی، اطالع رسانی 

می شود.
اعتباراتمحدودپارسالمانعساخت

دیوارهسنگنوردیدرسنندج
مدیرکل ورزش و جوانان کردســتان هم گفت: 
استقبال از ریاست هیات کوهنوردی در دوره های 
قبل هم کم بوده اســت در این دوره هم بارها از 
سرپرســت قبلی و کنونی خواسته ایم به عنوان 

کاندید ریاست پیش قدم شوند.

حامد جوالیی افزود: بعد از دو دوره متوالی 
نمی توانیم همان فرد را هم برای بار دیگر به عنوان 

سرپرست انتخاب کنیم.
وی در رابطه با گالیه سرپرست سابق هیات 
اظهار داشــت: سال گذشته به دلیل محدودیت 
اعتبارات تعمیر و تجهیز با اینکه پرداخت هزینه 
ســاخت دیواره بلند سنگ نوردی در سنندج به 
شیوه پرداخت چند قسط تغییر کرد اما از تامین 

آن بازماندیم.
جوالیی یادآور شد: به ورزشکاران این رشته 
قول داده ایم که این بار با توجه به اعتبارات امسال 

این دیواره را راه اندازی کنیم.
سرپرستهیات:

تمایلبهکاندیدشدندارم
سرپرســت کنونــی هیات کوهنــوردی و 
صعودهای ورزشــی کردســتان هم در رابطه با 
احتمال حضور خود در انتخابات ریاســت هیات 
گفت: با توجه به اینکه بخشی از کارها ناتمام مانده 
است تمایل دارم که شــرکت کنم اما مسئولیت 

ریاست هیات بیشتر از سرپرست است.
شــیوا زندی افــزود: کوهنــوردی طیف 
گسترده ای را در بر می گیرد و مخاطب زیادی در 
حوزه های ســنی مختلف دارد که همه مایل به 
اظهار نظر در مورد هیات هســتند که فعالیت را 

دشوار می کند.
وی اظهار داشــت: برداشــت مردم هم از 
کوهنوردی به شکلی است که مطلع نیستند که 
می تواند رشته ای حرفه ای و قهرمان پرور باشد و 
این نگاه تا حدودی به دســتگاه های دولتی هم 

تعمیم پیدا کرده است.

زندی با تاکید بر اینکه کوهنوردان به شرایط 
ســخت عادت کرده اند اضافه کــرد: اما گاهی 
مشکالت و موارد بسیار ساده ای دست به دست 

هم می دهند که مانع پیشروی امور شوند.
وی در رابطه بــا فعالیت هایی که در مدت 
حضورش در هیات انجام شــده اســت گفت: 
فدراسیون برای پیشبرد امور جاری هیات و آماده 
کردن شــرایط برای برگزاری مجمع سرپرست 
انتخاب می کند و ما هم با توجه به شیوع کرونا و 
تعطیلی ادارات نتوانستیم برخی از امور اداری کار 

را پیش ببریم.
زندی افزود: با توجه به اینکه از چهارم خرداد 
اجازه برخی فعالیت ها داده شد آموزش را تاجایی 

که توانستیم پیش بردیم.
سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی کردستان با اشاره به اینکه آموزش های 
کوهپیمایــی را نیز آغــاز کردیم یادآور شــد: 
ســنجش های الزم برای انتخاب ورزشکاران به 
منظور حضــور در المپیادهای برتر در رشــته 
صعودهای ورزشی انجام شد و چهار نفر در سنین 
۱4 تا ۱7 ساله انتخاب شده، تیمی تشکیل شد و 

اکنون در حضور مربیان به تمرین می پردازند.
کوهنوردی اگر به صورت حرفه ای پیگیری 
شــود رشته بســیار هزینه بری است که به این 
ترتیب هیات این رشــته ورزشــی هــم نیاز به 
هزینه های زیادی دارد. بــه دلیل نبود راه های 
درآمدزایی که برای دیگر رشته های ورزشی بویژه 
رشته هایی که در داخل سالن فعالیت می کنند 
وجود دارد، رشــته کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی برای پیشبرد امور خود با موانع بیشتری 

از سایر رشته ها مواجه است.
امکاناتابتداییوساختارالزمبرای

فعالیتوجودندارد
رییس کانون کوهنوردان اســتان کردستان هم 
گفت: لوازمات ابتدایی و ساختار الزم برای فعالیت 
در هیات وجــود ندارد به همین دلیل فعالین از 

قبول مسئولیت دوری می کنند.
صالح حقیقیان افزود: این رشته یک خانه 
کوهنوردی، سالن مستقل یا دیواره صخره نوردی 
ندارد و نمی تواند حتی ابتدایی ترین خواسته های 

ساکنین مرکز استان را برآورده کند.
وی اضافه کــرد: توقع و انتظارات زیادی از 
هیات وجود دارد و هر کس که ریاســت هیات را 
برعهده می گیرد تا میزان محدودی می تواند از 

جیب خود هزینه کند.
حقیقیان اظهار داشــت: عــالوه بر نبود 
امکانــات، آن همدلــی و همراهــی از ســوی 
دستگاه های مرتبط هم وجود ندارد، مسئولین 
مربوطه هم به دنبال مدال آوری هستند اما چون 
زیرساخت ها فراهم نیست این هدف هم دست 
یافتنی نیست و در یک دور تسلسل اعتباراتی هم 
به این رشته که مدال نیاورده است داده نمی شود.

وی تاکید کرد: نباید کوهنوردی را فقط از 
جنبه مدال آوری و قهرمان پروری دید بلکه این 
رشــته ورزشــی با طبیعت و محیط زیست هم 

عجین است و قابلیت های زیادی دارد.
این ورزشکار افزود: هر نهالی که به سختی 
هم کاشته می شود نیاز به مراقبت دارد تا بتواند 
پا بگیرد که این رشته ورزشی هم باید مدتی مورد 

توجه قرار گیرد.

هیئتکوهنوردی؛ریاستیکهکسینمیخواهد
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چند سال پس از معطل ماندن پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
برای آمدن شرکت توتال فرانسه،  بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این فاز 
به طور صددرصد به پتروپارس رـسـید. به گزارش اعتبار به نقل از 
پایگاه خبری وزارت نفت،  وی با بیان این که 2۷ فاز پارس جنوبی 
نیازمند فناوری فـشـارافزایی هـسـتند، بیان کرد: حتی اگر توتال 
می ماند و برای فاز ۱۱ پارس جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و 
عملیاتی می کرد باز هم ما به دنبال این بودیم که برای بقیه فازها این 
فناوری را با استفاده از توان داخل عملیاتی کنیم. زنگنه از تعیین و 
تکلیف توسعه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: شرکت پتروپارس صددرصد 
قرارداد را در مرحله نخست اجرایی خواهد کرد، به طوری که تا پایان 
سال اولین جکت فاز ۱۱ در این پروژه به منظور تولید ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز نصب می ـشـود. وی افزود: بــرای بخش دوم این 
قرارداد که فـشـارافزایی این پروژه اـسـت مذاکراتی با شرکت های 

داخلی از جمله شرکت مپنا آغاز کرده ایم.

فاز11پارسجنوبی
بهشركتهای
داخلیرسيد

بیژن زنگنه

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایي در پیامي به پنجمین جشنواره فیلم و 
عکس فناوري و صنعتي از کوششي نوشت که مي تواند معرف تالش فیلمسازان 
نوآور در عرصه ـسـاخت آثار فناوري و صنعتي باـشـد. »بازتــاب هنرمندانه 
توانمندي ها و رویش هاي گوناگون ایران اسالمي، با وجود پشتوانه هاي فرهنگي 
و تمدني آن، مستلزم نگاه حمایتي به حرکت هاي خالقانه و نوآورانه فرهنگ ساز 
و بهره مندي از همه ظرفیت هاي موجود در کشور است.در این مسیر، هر تالش 
صادقانه اي که منجر بــه تقویت روحیه خودبــاوري و هم افزایي ظرفیت هاي 
پراکنده موجود در کشور ـشـود، شایسته تقدیر است.جشنواره »فیلم و عکس 
فناوري و صنعتي فردا« به عنوان یک جشنواره موضوعي و تخصصي، کوششي 
است براي شناسایي و معرفي هنرمندان و فیلمـسـازان جوان، خالق و نوآور و 
رقابت آثاري که روایتگر فن آوري و صنعت ایراني هستند.بدیهي است چشم انداز 
این رویداد، اوال تمرکز بر تولید و حضور جوانان سینماگر و عالقه مند به سینما را 
مدنظر دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت و ـسـینما و 
نمایشي عملي از همراهي مؤثر آنان در راستاي کمک به پیشرفت ایران عزیز و 

رونق تولید ملي مي شود.

پيامرئيسسازمان
سينماییبهجشنواره
فيلمصنعتي

حسین انتظامی

وحید منایی معاون نظارت بر کاالهای ـسـرمایه ای و خدمات ـسـازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ایران خودرو و سایپا با 
مجوز وزارت صنعت،معدن و تـجـارت از اواخر بهمن ۱۳۹۷ برای فروش 
فوری 2۰ درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم بازار خودرو اقدام 
کرده اند. وحید منایی افزود: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده 
خودرو در اعمال قیمت های فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند، 
این ـسـازمان پس از دریافت مـسـتندات و ـشـکواییه مرتبط، نسبت به 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف، به انعکاس مراتب به مراجع تعزیری 
اقدام می کند. وی همچنین درباره قیمت خودروی ساینا و سراتو اظهار 
کرد: این موضوع از شرکت عرضه کننده، پیگیری و با توجه به ادعای سایپا 
مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر مبنای بهای تمام شده تولید، ضمن اخذ 
اسناد و مدارک مرتبط، مراتب در حال رسیدگی است و در صورت هرگونه 
مغایرت با ضوابط، اقدام قانونی الزم صورت می گیرد. منایی تصریح کرد: 
البته باید توجه کرد که مقایسه قیمت فروش فعلی سایپا با قیمت رایج و 

کشف شده در بازار است.

بررسیقيمتدو
خودرودرسازمان
حمایت

وحید منایی

محمدـخـادم منصوری رئیــس اتحادیــه فروـشـندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت و لوازم یدکی مربوطه اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت، 
خریدار بـسـیار کم ـشـده اـسـت.  وی درباره میــزان افزایش قیمت 
موتورسیکلت در بازار افزود: افزایش قیمت های که صورت گرفته مربوط 
به سال گذشته است و امسال به دلیل اینکه خریدار کم است قیمت ها 
افزایش نداشته است. وی گفت: از سال گذشته قیمت موتورسیکلت 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است به همین دلیل خریدار کم 
است. خادم منصوری با بیان اینکه موتورسیکلت به اندازه کافی برای 
فروش وجود دارد، خاطرنـشـان کرد: ارزان ترین موتورسیکلتی که در 
حال حاضر در کشور وجود دارد حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم 
یدکی خاطرنشان کرد: موتورهای موجود در بازار از چین و هند وارد 
می شود و بازار کشور در اختیار موتورهای هندی است. وی ادامه داد: 
قطعات یدکی موتورـسـیکلت به کـشـور به اندازه نیاز وارد می شود و 

کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.

بازارایراندر 
اختيارموتورهای
هندی

محمدخادم منصوری

نظام الدین وفا مدیرعامل شرکت سایپایدک گفت: ناوگان امدادي گروه خودروسازي 
ـسـایپا براي اجراي طرح اربعین ۹۸ عازم مرزها و شهرهاي غرب کشور شد. وی  در 
حاشیه مراسمي که به همین مناسبت در گروه خودروسازي سایپا برگزار شد، افزود: با 
توجه به حضور گسترده هموطنان در مراسم اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در 
مرز کشور عراق و مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، قصر شیرین، شلمچه و چذابه 
)بستان( ناوگان امدادی گروه خودروسازی سایپا در اـسـتان های کرمانشاه،  ایالم و 
خوزستان برای خدمت رسانی به زائران و مشتریان محصوالت گروه سایپا در آماده باش 
کامل خواهند بود. وی افزود: در طرح اربعین امسال عالوه بر ناوگان امدادی، 6۱ پایگاه 
ویژه در مسیرهای منتهی به مرز عراق استقرار یافته و آماده ارائه خدمات مطلوب به 
زائرین هستند. مدیرعامل سایپایدک گفت: در این طرح که از ۱۸ مهرماه آغاز و تا پایان 
این ماه ادامه خواهد داشت، عالوه بر محصوالت گروه سایپا به سایر خودروهای سواری 
نیز خدمات 2۴ ساعته ارائه خواهد ـشـد.وفا افزود: در طول طرح، دفاتر منطقه ای،  
انجمن صنفی استانی نمایندگان و مدیران ارشد گروه سایپا در بخش کنترل و نظارت 
بر آن مشارکت خواهند کرد و با تأمین کامل قطعات مورد نیاز نمایندگی ها، پایگاه های 

ویژه و ناوگان امدادی، شبکه در تامین قطعات بسیار چابک خواهد بود.

اعزامناوگانامدادي
گروهسایپابراياجراي
طرحاربعين98

نظام الدین وفا

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران را در دوره جدید منصوب کرد.   
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از پذیرش استعفای علیرضا اشرف، طی 
حکمی »محمدرضا رمضانی« را به عنوان دبیر کل اتاق ایران منصوب 
کرد. بر این اـسـاس محمدرضا رمضانی به عنوان دبیــرکل اتاق ایران 
فعالیت خود را از امروز آغاز کرد. غالمحـسـین شافعی روز گذشته با 
استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده 
بود. رمضانی پیش از این سال ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران 
فعالیت داشت و از مدیران باـسـابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار 
می رود. در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است: با 
عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کـشـاورزی ایران« منصوب 
می ـشـوید. امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و 
تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونان، مدیران و کارکنان 

بیش از پیش موفق و موید باشید. 

انتصابدبيركل
جدیداتاق
بازرگانیایران

محمدرضا رمضانی

مهرداد جمال ارونقي درباره تازه ترین اقدامات گمرک براي اجراي مصوبات 
ستاد تنظیم بازار گفت: سه مصوبه در ستاد تنظیم بازار از جمله پذیرش 
ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال هایي که به گمرک اظهار مي شوند، در 
مورد کاال هاي گروه یک یعني اقالم اساـسـي و ضروري و مصوبه دوم در 
مورد ایجاد یک کارگروه بررسي و تعیین ارزش کاال هاي اساسي و ضروري 
و مصوبه ـسـوم درباره پذیرش تلورانس وزني و تلورانس ارزشي است که 
گمرکات ملزم به اجراي آن شده اند. وي افزود: مصوبه اول در حال اجرا 
است، اما گمرک مالحظاتي داشته که به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و به 
نظر من از هفته جاري پس از ابالغ مصوبه کلي براي اجرا به تمام گمرکات 
ابالغ خواهد شد.معاون گمرک ایران درباره مصوبه دوم گفت: این مصوبه 
در مرحله تعیین کارگروهي است که بررـسـي و تعیین ارزش کاال هاي 
صادراتــي و وارداتي را انجام مــي دهد و به مـحـض معرفي نمایندگان 
سازمان هاي مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد.به گفته وي، سومین 
مصوبه هم اخیرا به همه گمرکات و ـسـازمان هاي متولي از جمله بانک 

مرکزي ابالغ شد و درحال اجرا است.

كاهشزمانترخيص
كاالازگمرکبااجراي
3مصوبهجدید

مهرداد جمال ارونقي

اـسـحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري گفت: ـسـازمان فني و 
حرفه اي باید برنامه دهـسـاله متناـسـب با نیازهاي مـشـاغل ناـشـي از 
تکنولوژي هاي جدید را تدوین کند. وی در دیدار رئیس ـسـازمان فني و 
حرفه  اي کشور افزود: باید فرهنگ مهارت آموزي هم در زمینه مهارت  هاي 
عمومي شهروندان و هم مهارت هاي تخصصي براي کسب شغل گسترش 
یابد. وي افزود: سازمان آموزش فني وحرفه اي کشوردراین زمینه مي تواند 
از ظرفیت شوراي عالي آموزش وتربیت فني وحرفه اي ومهارتي بهره مند 
باشد.در ادامه این مراسم علي اوسط هاشمي رئیس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي گفت: الزم اـسـت ساختار سازمان براـسـاس مربي محوري باز 
طراحي شود؛ به گونه اي که مربیان محورِ پایه گذار آموزشگاه هاي مردم 
پذیر و کارآمد باـشـند و از این طریق مهارت آموزي تبدیل به پروژه ملي 
شود.وي افزود: توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور بدون قائل شدن نقش 
جدي براي مهارت آموزي میسر نیـسـت.معاون وزیر تعاون تاکید کرد: 
مهارت آموزي باید پیوـسـت پروژه هاي کالن کـشـور در قرارگاه اقتصاد 

مقاومتي باشد.

مهارتآموزي
بایدمتناسببا
فناوريهايجدیدشود

اسحاق جهانگیري 

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در برنامه »تیتر امشب« با اشاره به پویش 
داخلی سازی قطعات گفت: با هدف کاهش وابـسـتگی به واردات، قطعات خودرو باید در 
داخل تولید شود.  وی با بیان اینکه تولید خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل 
نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید؛ در حال حاضر2۵ درصد از ارزبری یک 
خودرو بدنه است و پرسش اینجاست که چرا این ـسـود به جیب تولیدکنندگان داخلی 
نمی رود. وی ادامه داد: خودکفایی ـسـرمایه بر اـسـت و باید به سمت سرمایه گذاری های 
راهبردی در قطعه سازی برویم. بیگلو با اشاره به ضرورت رسیدن به حداقل وابستگی در 
صنعت خودرو گفت: قطعه سازی، ویترین صنعت کشور است و از همین رو باید به حداقل 
وابستگی در زنجیره خودروسازی کشور برسیم. اما سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت: مرحله نخست خودکفایی، ترسیم 
راهبرد و برآورد مزیت است. وی با بیان اینکه برخی از قطعات خودرو اصال تولید داخل 
ندارد، تاکید کرد: کشوری که موشک نقطه زن می سازد، چرا نتواند خودروی خوب بسازد؟ 
باستانی گفت: راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باـشـد. در ادامه برنامه اما سیدرضا 
مفیدی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت نیز گفت: پویش ساخت داخل قطعات ادامه 

خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است.

مقایسهدوباره
خودروسازیبا
موشکسازی

مازیار بیگلو 

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام 
معظم رهبري در خصوص تهیه نقشه راه براي تنظیم بازار کشور، اظهار داشت: این 
نقشه راه و الزامات اجرایي آن با محوریت مؤسسه مطالعات بازرگاني و اعمال نظرات 
تعدادي از خبرگان این حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصالح ارسال شده است. وی در 
مورد رویکرد هاي ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت 
عمومي در اولویت قرار دارد و تأمین به هنگام کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور، حمایت 
از تولید داخل و افزایش رقابت پذیري تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر 
ساخت هاي تجاري و لجستیکي همگام با ظرفیت هاي تولیدي، همگن سازي آمایش 
تجاري با آمایش صنعتي کشور، تأمین حداکثري کاالهاي اساسي از محل تولیدات 
داخلي، بهینه ـسـازي الگوي مصرف، بهره گیري از ظرفیت هاي تجاري استان هاي 
مرزي، تمرکز سیاست گذاري درتنظیم بازار، کنترل موجودي و قیمت کاال به عنوان 2 
ـشـاخص کلیدي در تنظیم بــازار، تقویت نقش تـشـکل هاي بـخـش خصوصي و 
اتحادیه هاي تعاوني و انجمن ها هم در تصمیم سازي و هم در مراحل مختلف اجرا از 
جمله اجراي دقیق امور مربوط به ذخیره سازي و به کارگیري ابزارهاي تنظیم بازار 

کاالهاي استراتژیک ؛ دستور کار اجرایي مسئوالن خواهد بود.

درراستايدستورمقام
معظمرهبرينقشهراه
تنظيمبازاركشورتدوینشد

حسین مدرس خیابانی

انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در ۸ ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۴/ 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
۱۸۸/ ۱۷ میلیون تن رـسـید. به گزارش »کاالخبر«، انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴/ 6درصدی تولید فوالد ایران در ۸ 
ماه نخـسـت ـسـال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در ۸ ماه 
نخست سال 2۰۱۸ بالغ بر ۱۵۳/ ۱6میلیون تن گزارش شده بود، در ۸ ماه 
نخست سال جاری میالدی به ۱۸۸/ ۱۷میلیون تن افزایش یافته است. رشد 
بیش از 6 درصدی تولید فوالد ایران طی سال 2۰۱۹ در حالی است که دولت 
آمریکا با خروج از توافق هسته ای، تحریم ها را بر اقتصاد ایران از جمله تحریم 
بر صنعت فوالد را بازگردانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
اوایل ماه می 2۰۱۹ با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و 
آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان که هشتم ماه می  صادر شد، در آمد 
صادرات صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است. تولید فوالد جهان در ۸ 
ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۴ 

درصدی داشته و به ۱2۴۰ میلیون تن رسیده است.

توليدفوالدایران
از1۷ميليونتن
گذشت

انجمن جهانی آهن و فوالد

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: با توجه به اینکه همچنان 
سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه سازها مـشـخص نیست، بازنگری و 
اصالح قیمت در قراردادهای آنها با شرکت های خودروساز می تواند بسیار 
کمک کننده باشد و چند ـشـرکتی که نتوانسته اند به تعهدات خود برای 
تحویل قطعات عمل کنند، صرفا با مشکل نقدینگی روبه رو هستند. وی با 
بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طبق نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصمیم گرفته اند محصوالت ناقــص را تکمیل و روانه بازار کنند، 
تاکید کرد: در این راستا ایران خودرو با برخی از این شرکت های قطعه ساز 
جلسه ای برگزار کرده تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، قطعات الزم 
را برای تکمیل ناقصی ها تکمیل کند. به گفته به نیا، ایران خودرو توانسته 
بخـشـی از خودروهای کف ایــن کارخانه را از این مـسـیر تکمیل کند. 
سخنگوی انجمن قطعه ـسـازان با بیان اینکه نقدینگی حاصل از تکمیل 
خودروهای ناقص دوباره به خودروسازان تزریق خواهد شد، گفت: البته در 
حال حاضر به سبب تغییرات انجام شده در ـشـرکت های خودروسازی، 

سیاست پرداخت مطالبات قطعه سازان شفاف نیست.

كمکبه
قطعهسازانبا
اصالحقرارداد

فرهاد  به نیا

www.etebar.net

اقتصاد کالن
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اردشیرسعدمحمدیمديرعاملشرکتملیصنايعمسايرانبااشارهبهبرگزاریماينکس۲۰۱9گفت:درشرايطکنونیبرایايجادشکوفايیدربخشمعدننیازمندشناختوايجادفرصتهایسرمايهگذاریدر
بخشمعدنوصنايعمعدنیايرانهستیم.ویبابیاناينمطلبافزود:دراينراستابرگزاریماينکس۲۰۱9کهيکیازبزرگترينرويدادهایمعدنیخاورمیانهاستوباحضورشرکتهایفعالداخلیوخارجیبرگزار
میشودفرصتگرانبهايیاستدرمعرفیپتانسیلهایسرمايهگذاریدربخشصنايعمعدنی.اودرادامهگفت:دربینمعادن،مسبهترينفرصتسرمايهگذاریاستکههیچرقیبوجايگزينینداردومیتواند
منجربهخلقارزشافزودهزيادبرایکشورشود.مديرعاملشرکتملیصنايعمسايرانبابیاناينکهاستراتژیکنونیشرکتمسمبتنیبرايجادکارخانههایکنسانترهجديدباهدفدسترسیبهيکمیلیونتن
کنسانترهاست،گفت:برایدستیابیبهاينهدفنیازبهدوبرابرکردنعملیاتمعدنیودستیابیبهحدود۳۰۰میلیونتنعملیاتمعدنیداريم.سعدمحمدیباعنواناينکهبرداشتدوبرابریعملیاتمعدنینیاز
بهافزايشناوگانحملونقلوتجهیزاتحفاریدارداظهارداشت:ورودبهناوگانحملونقلمعدنیيکیازفرصتهایسرمايهگذاریاستکهسرمايهگذاراندراينبخشمیتوانندورودکنند.اوافزود:بدونشک
سرمايهگذاریدرحوزهتولیدکنسانترهازحاشیهسودبااليیبرخورداراستواينفرصتیکهسرمايهگذارانمیتوانندبابرنامهريزیدراينحوزهبهويژهدرحوزهمعادنکوچکمسورودکنندوبهتوسعهمنطقه
واشتغالزايیدرکشورکمککنند.مديرعاملشرکتمسبااشارهبهکیفیتباالیمسايرانواستفادهازاينمحصولدرصنايعهایتکگفت:مسايرانفرصتخوبیبرایورودبهصنايعپايیندستیوهایتک
اـسـتودراينزمینههمـشـرکتمسازتمامايدههایخالقانهکهزمینهورودسرمايهگذارانبهصنايعهایتکرافراهممیکندباتمامقدرتحمايتمیکنم.سعدمحمدیدرپايانتاکیدکرد:درشرايطکنونی

استراتژیشرکتمسدعوتازتمامسرمايهگذارانبخشخصوصیبرایورودبهسرمايهگذاریدرطرحهایتوسعهایشرکتمساست.

اردشيرسعدمحمدی
شکوفاییدربخشمعدن
بامعرفیفرصتهای
سرمایهگذاریایجاد
میشود

برگزاریدوازدهمیننمایشگاهبینالمللی
فناورینانوباحضور200شرکت

دوازدهمین نمایـشـگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ ـشـرکت و نهاد با هدف صنعتی ـسـازی و تجاری ـسـازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
دوازدهمین نمایـشـگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ ـشـرکت و نهاد با هدف صنعتی ـسـازی و تجاری ـسـازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشست 
خبری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در خصوص برپایی این 
دوره از نمایـشـگاه گفت: این دوره از نمایـشـگاه نسبت به سال 
گذشته با توجه به استقبال خوب شرکت های تولیدی در حوزه 
نانو تکنولوژی، ۵۰ درصد افزایش فضای فیزیکی داشته است. وی 
بیان کرد: در این دوره از نمایشگاه 2۰۰ شرکت و نهاد حضور فعال 
خواهند داشت، همچنین از کـشـورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، 
افغانستان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه سی آی 
اس از این نمایـشـگاه بازدید خواهند داشت. حضور کشورهای 
خارجی می تواند زمینه ای برای ارتباط ایران با سایر کشورها به 
واسطه محصوالت نانو باشد.ـسـرکار افزود: در این نمایشگاه در 
بخش پروتوتایپ تا محصول ۱۸  پروتوتایپ و ۵ محصول فناوری 
نانو به نمایش گذاشته خواهد شد، همچنین برای نخستین بار 
بخش استیج - نانو گپ در این دوره از نمایشگاه برپا می شود. در 
این بخش فرصت های صادراتی فناوری نانو به کشورهای عراق، 
اندونزی، هند، ترکیه، ـسـوریه، چین و عمان اعالم خواهد شد. 
همچنین 22 نیاز فناورانه صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین 
و نیز نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت در قالب پوستر و نشست 
معرفی خواهد شد. وی یادآور شد: شرکت های صنعتی و شبکه 
 ،B۲B تبادل فناوری، بخش توسعه فناوری، برنامه های تخصصی
تورهای دانشجویی و دانش آموزی، کارگاه های آموزشی، حضور 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از دیگر بخش های این دوره از نمایشگاه 
به شمار می روند.دبیر ستاد ویژه توـسـعه فناوری نانو افزود: در 
دوازدهمین نمایـشـگاه بین المللی فناوری نانو جـشـن تدوین 
صدمین اـسـتاندارد فناوری نانو در اولین روز نمایـشـگاه برگزار 
می شود، همچنین برترین محققان و مؤسسات پژوهشی فناوری 

نانو در سومین روز معرفی و تقدیر می شوند.

گفتوگو وزیرمیراثفرهنگي:صنعتگردشگري
نویددهندهتوسعهپایدار 

جوامعاست
خبرهای خوش برای دهیاران

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کـشـور از تغییر نـصـاب جمعیتی برای 
فعالیــت تمام وقت دهیاران و تغییر وضعیت 

2۱۰۰ دهیار پاره وقت به تمام وقت خبر داد .
ایشان ضمن تـشـریح آخرین اقدامات 
دولت در زمینه ارتقاء جایگاه و افزایش امنیت 
ـشـغلی دهیــاران، در خـصـوص اصالحیه 
“آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی 
و امور مالی ـشـوراهای اسالمی روستا و نحوه 
انتـخـاب دهیار” گفــت: از جمله مهم ترین 
تغییرات حاصل از این اصالحیه، تغییر نصاب 
جمعیتی برای فعالیــت تمام وقت دهیار از 
۱۵۰۰ نفر جمعیت بــه ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
روـسـتا بر اـسـاس نتایج آخرین سرشماری 
رسمی کشور می باشدکه بر این اساس حدود 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت بــه دهیار تمام وقت 
تبدیل و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت 
روـسـتایی از خدمــات دهیــاری تمام وقت 

بهره مند خواهند شد.
وی ضمن اـشـاره بــه تغییرات صورت 
گرفته در ـشـرایط احراز سمت دهیار، لحاظ 
سابقه فعالیت در دهیاری را به عنوان یکی از 
شرایط احراز سمت دهیار، فرصت مغتنمی 
برای بهره گیری از ظرفیت دهیاران باسابقه یا 
کارکنان دهیاری در ـسـمت دهیار عنوان و 
اضافه ـکـرد: همچنین  از دیـگـر نکات حائز 
اهمیت در این اصالحیه آن است که هر یک 
سال ـسـابقه فعالیت در سمت دهیار، معادل 
دوسال سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی 

لحاظ شده است.
جمالی نژاد ضمن اـشـاره به مـسـائل و 
مشکالت مرتبط با طوالنی شدن فرآیند صدور 
حکم دهیار منتخب و معرفی ـشـده از سوی 
شورای اسالمی روستا، عنوان کرد: با تعیین 
مهلت ۱۰ روزه برای بخشداران جهت صدور 
حکم دهیار، ـشـاهد تسریع در فرآیند صدور 
حکم دهیاران و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل 

بی مورد در این زمینه خواهیم بود.
رئیــس ـسـازمان ـشـهرداری ها 
ودهیاری ـهـای کـشـور در ادامه بــه نحوه 

درجه بندی دهیاری ها از درجه یک تا 6 اشاره 
ـکـرد و گفت: در ایــن اصالحیه عــالوه بر 
شاخص های موجود درجه بندی دهیاری ها 
یعنــی درآمد، جمعیت و وـسـعت روـسـتا، 
شاخص های مهم دیگری از جمله مرکزیت 
دهستان یا بخش بودن )قبل از ایجاد شهرداری 
در مرکز بخش( و دارا بودن ظرفیت گردشگری 
روـسـتا نیز بــه ـشـاخص های درجه بندی 
دهیاری ها افزوده شده است، بنابراین شرایط 
الزم برای ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از 
دهیاری های کـشـور بر اساس شاخص های 
جدید فراهم شده اـسـت که دـسـتورالعمل 
مربوطه متناسب با شاخص های جدید مورد 

بازنگری قرارگرفته و ابالغ خواهد شد.
جمالی نــژاد همچنین بــه اصالحات 
ـصـورت گرفتــه در “اصالحیــه آیین نامه 
استخدامی دهیاری های کشور” اشاره کرد و 
مهم ترین تغییر صورت گرفته بر اـسـاس این 
اصالحیه را تعیین تکلیف درخصوص ساختار 

سازمانی دهیاری ها دانست.
 وی در این زمینه افزود: بعد از گذشت 
2۱ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری های 

خودکفا در کشور، تاکنون هیچ گونه ساختار 
سازمانی برای دهیاری های کشور ابالغ نشده 
بود؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی 
از دهیاری های کشور دارای جمعیتی باالتر از 
شهرداری ها هستند و ابالغ ساختار سازمانی 
برای آنها بـسـیار ضروری و در نحوه اداره امور 

دهیاری ها بسیار موثر خواهد بود.
 وی در ادامه گفت: سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور بر اساس اصالحیه اخیر 
مکلف ـشـده اـسـت تا ـسـاختار ـسـازمانی 
دهیاری ها را متناـسـب با درجه هر دهیاری 
تهیه و ابالغ نماید ـکـه این تکلیف با اولویت 

دهیاری های درجه ۵ و 6 انجام خواهد شد.
وی درخصوص نحوه به کارگیری نیرو 
در دهیاری ها گفت: بکارگیری نیرو در دهیاری 
از طریق آزمون و با رعایت مراتب شایستگی و 
برابری فرصت ها و براـسـاس دستورالعملی 
خواهد بود که توـسـط وزارت کـشـور تهیه 

می شود.
وی ضمن اـشـاره به دغدغــه دهیاران 
درخصوص عدم لحاظ سابقه فعالیت آن ها در 
سایر دـسـتگاه های اجرایی، عنوان نمود: بر 

اـسـاس اصالحیه اخیر در صورت استخدام 
دهیار و کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های 
اجرایی،  سابقه خدمت مرتبط آن ها به عنوان 

سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.
 

جمالــی نژاد ضمن اـشـاره به ابهامات 
موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات دهیار و 
کارکنــان دهیاری ها، اظهار کرد: بر اـسـاس 
اصالحیه اخیر، به تخلفات دهیاران بر اساس 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات 
کارکنــان دهیاری نیز بر اـسـاس قانون کار 
رسیدگی می شود. در همین راستا آیین نامه 
انضباـطـی دهیاری ها جهت رـسـیدگی به 
تخلفات کارکنان دهیاری ها تهیه شده  است 
که بزودی پس از اخذ تاییدیه وزارت کار و رفاه 
اجتماعی جهت اجرا و انتظام بخشی به امور 

دهیاری ها ابالغ خواهد شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور،  وی ضمن 
اعالم اینکه وزارت کشور سعی دارد تا جایگاه 
دهیاران به عنوان مدیران ارـشـد روستاها را 
ارتقــا ببخـشـد، اعالم ـکـرد: پــس از ابالغ 
اصالحیه های موصوف، سازمان  شهرداری ها 
و دهیاری های کشور تمامی تالش خود را برای 
تهیه و ابالغ دستورالعمل های الزم در موعد 
قانونی الزم در پیش گرفته است و امیدواریم 
که با تالش و کوـشـش اعضای ـشـوراهای 
اسالمی روستاها و دهیاران کشور، شاهد رشد 
و پیشرفت روـسـتاهای میهن  اسالمی مان 

باشیم.
معاون وزیر کشور همچنین یادآور شد: 
عالوه بر تصویب ایــن دو اصالحیه، بازنگری  
دـسـتورالعمل حقوق و مزایــای دهیاران، 
مسئوالن امور مالی و امور فنی و همچنین تهیه 
و تدوین الیحه جامع دهیاری ها و تصویب آن 
در کمیسیون تخصصی مربوطه که در حال 
حاضر در دستور کار هیات وزیران می باشد، از 
دیگر اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در راستای حل مسائل و مشکالت 
دهیاری ـهـا و ارتقاء امنیت ـشـغلی دهیاران 

است.

دکتــر علي اصغــر 
مونسان وزیر میراث 
فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دـسـتي، در 
پیامي به مناسبت 5 
مهــر روز جهانــي 
جهانگردي، بر هویت 
بخـشـي و ارتقــاء 
مشاغل مرتبط با این 
صنعت بــزرگ براي 
هموار ـسـازي مسیر 
توسعه پایدار و ترسیم 
آینده اي بهتر در ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي تاکید کرد. به گزارش میراث آریا، در پیام 
ایشان به این مناـسـبت آمده است: »27 سپتامبر هر سال 
مصادف با 5 مهر آغاز مـسـیري تــازه براي صنعت عظیم 
گردشگري در جهان است. انتخاب یک عنوان براي هر سال 
از سوي ـسـازمان جهاني جهان گردي صرفاً یک نام گذاري 
نمادین نبوده، بلکه برآیند مهم ترین شاخصه هاي کنوني و 
نیازهاي آتي این صنعت و نیز راهبردي روشن و اجرایي براي 
تمام فعالیت هاي گردشگري بین المللي در یک سال پیش رو 
است. “گردشگري و اشتغال: آینده اي بهتر براي همه” عنواني 
است براي صنعت گردشگري که از امروز آغاز مي شود و تا 
پنجم مهرماه ـسـال آینده همچون چراغي فراروي تمام 
برنامه هایمان قرار مي گیرد. این عنوان کوتاه و گویا، نه تنها 
تبیین کننده رسالت فعاالن گردشگري، بلکه روشنگر وظایف 
و رویکرد تمام دستگاه هاي اجرایي، تصمیم گیر و قانون گذار، 
برنامه ریز و آینده پژوه در قبال سومین صنعت بزرگ جهان 
است. صنعتي سبز که دور نیست روزي جایگاه نخست را به 
خود اختصاص دهد و اقتصاد جوامع را از خام فروشي، صنایع 
آالینده و تجارت هاي بعضاً ـسـیاه رهایي بخشد و در کنار 
کارکرد اقتصادي خود، موجب نزدیکي و دوستي ملت ها و 
هم افزایي فرهنگ ها شود.  صنعت گردشگري به واسطه فواید 
بي شمار و روزافزونش هرساله بیش ازپیش توجه جوامع و 
دولت مردان را به خود معطوف مي کند و نویددهنده توسعه 
پایدار جوامع، تضمین کننده اشتغال آفریني و رفع بیکاري و 
فقر، بشارت دهنده برابري فرصت ها و زندگي توأم با صلح و 
شادي در جهان است. این صنعت جامع که خدمات و صادرات 
را به گونه اي مضاعف در خود دارد در سرزمین زیبا، چهارفصل 
و تاریخي ما نیز گام هاي شکوفایي را یک به یک طي مي کند 
و همسو با روند جهاني، موجب ارزآوري، اشتغال زایي و نشاط 
فرهنگي و اجتماعي مي ـشـود. با چنیــن ظرفیت هایي، 
گردشگري در سال گذشته براي کشورمان ۱۱.8میلیارد دالر 
ارزآوري داشته است و در ابعاد ملي هزاران شغل ایجاد کرده 
و موجب رونق اشتغال و بهبود معیشت بسیاري از هم وطنان 

در ۳۱ استان، صدها شهرستان و هزاران روستا شده است.

چند سال پس از معطل ماندن پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
برای آمدن شرکت توتال فرانسه،  بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این فاز 
به طور صددرصد به پتروپارس رـسـید. به گزارش اعتبار به نقل از 
پایگاه خبری وزارت نفت،  وی با بیان این که 2۷ فاز پارس جنوبی 
نیازمند فناوری فـشـارافزایی هـسـتند، بیان کرد: حتی اگر توتال 
می ماند و برای فاز ۱۱ پارس جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و 
عملیاتی می کرد باز هم ما به دنبال این بودیم که برای بقیه فازها این 
فناوری را با استفاده از توان داخل عملیاتی کنیم. زنگنه از تعیین و 
تکلیف توسعه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: شرکت پتروپارس صددرصد 
قرارداد را در مرحله نخست اجرایی خواهد کرد، به طوری که تا پایان 
سال اولین جکت فاز ۱۱ در این پروژه به منظور تولید ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز نصب می ـشـود. وی افزود: بــرای بخش دوم این 
قرارداد که فـشـارافزایی این پروژه اـسـت مذاکراتی با شرکت های 

داخلی از جمله شرکت مپنا آغاز کرده ایم.

فاز11پارسجنوبی
بهشركتهای
داخلیرسيد

بیژن زنگنه

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایي در پیامي به پنجمین جشنواره فیلم و 
عکس فناوري و صنعتي از کوششي نوشت که مي تواند معرف تالش فیلمسازان 
نوآور در عرصه ـسـاخت آثار فناوري و صنعتي باـشـد. »بازتــاب هنرمندانه 
توانمندي ها و رویش هاي گوناگون ایران اسالمي، با وجود پشتوانه هاي فرهنگي 
و تمدني آن، مستلزم نگاه حمایتي به حرکت هاي خالقانه و نوآورانه فرهنگ ساز 
و بهره مندي از همه ظرفیت هاي موجود در کشور است.در این مسیر، هر تالش 
صادقانه اي که منجر بــه تقویت روحیه خودبــاوري و هم افزایي ظرفیت هاي 
پراکنده موجود در کشور ـشـود، شایسته تقدیر است.جشنواره »فیلم و عکس 
فناوري و صنعتي فردا« به عنوان یک جشنواره موضوعي و تخصصي، کوششي 
است براي شناسایي و معرفي هنرمندان و فیلمـسـازان جوان، خالق و نوآور و 
رقابت آثاري که روایتگر فن آوري و صنعت ایراني هستند.بدیهي است چشم انداز 
این رویداد، اوال تمرکز بر تولید و حضور جوانان سینماگر و عالقه مند به سینما را 
مدنظر دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت و ـسـینما و 
نمایشي عملي از همراهي مؤثر آنان در راستاي کمک به پیشرفت ایران عزیز و 

رونق تولید ملي مي شود.

پيامرئيسسازمان
سينماییبهجشنواره
فيلمصنعتي

حسین انتظامی

وحید منایی معاون نظارت بر کاالهای ـسـرمایه ای و خدمات ـسـازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ایران خودرو و سایپا با 
مجوز وزارت صنعت،معدن و تـجـارت از اواخر بهمن ۱۳۹۷ برای فروش 
فوری 2۰ درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم بازار خودرو اقدام 
کرده اند. وحید منایی افزود: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده 
خودرو در اعمال قیمت های فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند، 
این ـسـازمان پس از دریافت مـسـتندات و ـشـکواییه مرتبط، نسبت به 
رسیدگی و در صورت احراز تخلف، به انعکاس مراتب به مراجع تعزیری 
اقدام می کند. وی همچنین درباره قیمت خودروی ساینا و سراتو اظهار 
کرد: این موضوع از شرکت عرضه کننده، پیگیری و با توجه به ادعای سایپا 
مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر مبنای بهای تمام شده تولید، ضمن اخذ 
اسناد و مدارک مرتبط، مراتب در حال رسیدگی است و در صورت هرگونه 
مغایرت با ضوابط، اقدام قانونی الزم صورت می گیرد. منایی تصریح کرد: 
البته باید توجه کرد که مقایسه قیمت فروش فعلی سایپا با قیمت رایج و 

کشف شده در بازار است.

بررسیقيمتدو
خودرودرسازمان
حمایت

وحید منایی

محمدـخـادم منصوری رئیــس اتحادیــه فروـشـندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت و لوازم یدکی مربوطه اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت، 
خریدار بـسـیار کم ـشـده اـسـت.  وی درباره میــزان افزایش قیمت 
موتورسیکلت در بازار افزود: افزایش قیمت های که صورت گرفته مربوط 
به سال گذشته است و امسال به دلیل اینکه خریدار کم است قیمت ها 
افزایش نداشته است. وی گفت: از سال گذشته قیمت موتورسیکلت 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است به همین دلیل خریدار کم 
است. خادم منصوری با بیان اینکه موتورسیکلت به اندازه کافی برای 
فروش وجود دارد، خاطرنـشـان کرد: ارزان ترین موتورسیکلتی که در 
حال حاضر در کشور وجود دارد حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم 
یدکی خاطرنشان کرد: موتورهای موجود در بازار از چین و هند وارد 
می شود و بازار کشور در اختیار موتورهای هندی است. وی ادامه داد: 
قطعات یدکی موتورـسـیکلت به کـشـور به اندازه نیاز وارد می شود و 

کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.

بازارایراندر 
اختيارموتورهای
هندی

محمدخادم منصوری

نظام الدین وفا مدیرعامل شرکت سایپایدک گفت: ناوگان امدادي گروه خودروسازي 
ـسـایپا براي اجراي طرح اربعین ۹۸ عازم مرزها و شهرهاي غرب کشور شد. وی  در 
حاشیه مراسمي که به همین مناسبت در گروه خودروسازي سایپا برگزار شد، افزود: با 
توجه به حضور گسترده هموطنان در مراسم اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در 
مرز کشور عراق و مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، قصر شیرین، شلمچه و چذابه 
)بستان( ناوگان امدادی گروه خودروسازی سایپا در اـسـتان های کرمانشاه،  ایالم و 
خوزستان برای خدمت رسانی به زائران و مشتریان محصوالت گروه سایپا در آماده باش 
کامل خواهند بود. وی افزود: در طرح اربعین امسال عالوه بر ناوگان امدادی، 6۱ پایگاه 
ویژه در مسیرهای منتهی به مرز عراق استقرار یافته و آماده ارائه خدمات مطلوب به 
زائرین هستند. مدیرعامل سایپایدک گفت: در این طرح که از ۱۸ مهرماه آغاز و تا پایان 
این ماه ادامه خواهد داشت، عالوه بر محصوالت گروه سایپا به سایر خودروهای سواری 
نیز خدمات 2۴ ساعته ارائه خواهد ـشـد.وفا افزود: در طول طرح، دفاتر منطقه ای،  
انجمن صنفی استانی نمایندگان و مدیران ارشد گروه سایپا در بخش کنترل و نظارت 
بر آن مشارکت خواهند کرد و با تأمین کامل قطعات مورد نیاز نمایندگی ها، پایگاه های 

ویژه و ناوگان امدادی، شبکه در تامین قطعات بسیار چابک خواهد بود.

اعزامناوگانامدادي
گروهسایپابراياجراي
طرحاربعين98

نظام الدین وفا

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران را در دوره جدید منصوب کرد.   
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از پذیرش استعفای علیرضا اشرف، طی 
حکمی »محمدرضا رمضانی« را به عنوان دبیر کل اتاق ایران منصوب 
کرد. بر این اـسـاس محمدرضا رمضانی به عنوان دبیــرکل اتاق ایران 
فعالیت خود را از امروز آغاز کرد. غالمحـسـین شافعی روز گذشته با 
استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده 
بود. رمضانی پیش از این سال ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران 
فعالیت داشت و از مدیران باـسـابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار 
می رود. در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است: با 
عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کـشـاورزی ایران« منصوب 
می ـشـوید. امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و 
تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونان، مدیران و کارکنان 

بیش از پیش موفق و موید باشید. 

انتصابدبيركل
جدیداتاق
بازرگانیایران

محمدرضا رمضانی

مهرداد جمال ارونقي درباره تازه ترین اقدامات گمرک براي اجراي مصوبات 
ستاد تنظیم بازار گفت: سه مصوبه در ستاد تنظیم بازار از جمله پذیرش 
ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال هایي که به گمرک اظهار مي شوند، در 
مورد کاال هاي گروه یک یعني اقالم اساـسـي و ضروري و مصوبه دوم در 
مورد ایجاد یک کارگروه بررسي و تعیین ارزش کاال هاي اساسي و ضروري 
و مصوبه ـسـوم درباره پذیرش تلورانس وزني و تلورانس ارزشي است که 
گمرکات ملزم به اجراي آن شده اند. وي افزود: مصوبه اول در حال اجرا 
است، اما گمرک مالحظاتي داشته که به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و به 
نظر من از هفته جاري پس از ابالغ مصوبه کلي براي اجرا به تمام گمرکات 
ابالغ خواهد شد.معاون گمرک ایران درباره مصوبه دوم گفت: این مصوبه 
در مرحله تعیین کارگروهي است که بررـسـي و تعیین ارزش کاال هاي 
صادراتــي و وارداتي را انجام مــي دهد و به مـحـض معرفي نمایندگان 
سازمان هاي مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد.به گفته وي، سومین 
مصوبه هم اخیرا به همه گمرکات و ـسـازمان هاي متولي از جمله بانک 

مرکزي ابالغ شد و درحال اجرا است.

كاهشزمانترخيص
كاالازگمرکبااجراي
3مصوبهجدید

مهرداد جمال ارونقي

اـسـحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري گفت: ـسـازمان فني و 
حرفه اي باید برنامه دهـسـاله متناـسـب با نیازهاي مـشـاغل ناـشـي از 
تکنولوژي هاي جدید را تدوین کند. وی در دیدار رئیس ـسـازمان فني و 
حرفه  اي کشور افزود: باید فرهنگ مهارت آموزي هم در زمینه مهارت  هاي 
عمومي شهروندان و هم مهارت هاي تخصصي براي کسب شغل گسترش 
یابد. وي افزود: سازمان آموزش فني وحرفه اي کشوردراین زمینه مي تواند 
از ظرفیت شوراي عالي آموزش وتربیت فني وحرفه اي ومهارتي بهره مند 
باشد.در ادامه این مراسم علي اوسط هاشمي رئیس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي گفت: الزم اـسـت ساختار سازمان براـسـاس مربي محوري باز 
طراحي شود؛ به گونه اي که مربیان محورِ پایه گذار آموزشگاه هاي مردم 
پذیر و کارآمد باـشـند و از این طریق مهارت آموزي تبدیل به پروژه ملي 
شود.وي افزود: توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور بدون قائل شدن نقش 
جدي براي مهارت آموزي میسر نیـسـت.معاون وزیر تعاون تاکید کرد: 
مهارت آموزي باید پیوـسـت پروژه هاي کالن کـشـور در قرارگاه اقتصاد 

مقاومتي باشد.

مهارتآموزي
بایدمتناسببا
فناوريهايجدیدشود

اسحاق جهانگیري 

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در برنامه »تیتر امشب« با اشاره به پویش 
داخلی سازی قطعات گفت: با هدف کاهش وابـسـتگی به واردات، قطعات خودرو باید در 
داخل تولید شود.  وی با بیان اینکه تولید خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل 
نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید؛ در حال حاضر2۵ درصد از ارزبری یک 
خودرو بدنه است و پرسش اینجاست که چرا این ـسـود به جیب تولیدکنندگان داخلی 
نمی رود. وی ادامه داد: خودکفایی ـسـرمایه بر اـسـت و باید به سمت سرمایه گذاری های 
راهبردی در قطعه سازی برویم. بیگلو با اشاره به ضرورت رسیدن به حداقل وابستگی در 
صنعت خودرو گفت: قطعه سازی، ویترین صنعت کشور است و از همین رو باید به حداقل 
وابستگی در زنجیره خودروسازی کشور برسیم. اما سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت: مرحله نخست خودکفایی، ترسیم 
راهبرد و برآورد مزیت است. وی با بیان اینکه برخی از قطعات خودرو اصال تولید داخل 
ندارد، تاکید کرد: کشوری که موشک نقطه زن می سازد، چرا نتواند خودروی خوب بسازد؟ 
باستانی گفت: راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باـشـد. در ادامه برنامه اما سیدرضا 
مفیدی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت نیز گفت: پویش ساخت داخل قطعات ادامه 

خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است.

مقایسهدوباره
خودروسازیبا
موشکسازی

مازیار بیگلو 

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام 
معظم رهبري در خصوص تهیه نقشه راه براي تنظیم بازار کشور، اظهار داشت: این 
نقشه راه و الزامات اجرایي آن با محوریت مؤسسه مطالعات بازرگاني و اعمال نظرات 
تعدادي از خبرگان این حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصالح ارسال شده است. وی در 
مورد رویکرد هاي ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت 
عمومي در اولویت قرار دارد و تأمین به هنگام کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور، حمایت 
از تولید داخل و افزایش رقابت پذیري تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر 
ساخت هاي تجاري و لجستیکي همگام با ظرفیت هاي تولیدي، همگن سازي آمایش 
تجاري با آمایش صنعتي کشور، تأمین حداکثري کاالهاي اساسي از محل تولیدات 
داخلي، بهینه ـسـازي الگوي مصرف، بهره گیري از ظرفیت هاي تجاري استان هاي 
مرزي، تمرکز سیاست گذاري درتنظیم بازار، کنترل موجودي و قیمت کاال به عنوان 2 
ـشـاخص کلیدي در تنظیم بــازار، تقویت نقش تـشـکل هاي بـخـش خصوصي و 
اتحادیه هاي تعاوني و انجمن ها هم در تصمیم سازي و هم در مراحل مختلف اجرا از 
جمله اجراي دقیق امور مربوط به ذخیره سازي و به کارگیري ابزارهاي تنظیم بازار 

کاالهاي استراتژیک ؛ دستور کار اجرایي مسئوالن خواهد بود.

درراستايدستورمقام
معظمرهبرينقشهراه
تنظيمبازاركشورتدوینشد

حسین مدرس خیابانی

انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در ۸ ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۴/ 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
۱۸۸/ ۱۷ میلیون تن رـسـید. به گزارش »کاالخبر«، انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴/ 6درصدی تولید فوالد ایران در ۸ 
ماه نخـسـت ـسـال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در ۸ ماه 
نخست سال 2۰۱۸ بالغ بر ۱۵۳/ ۱6میلیون تن گزارش شده بود، در ۸ ماه 
نخست سال جاری میالدی به ۱۸۸/ ۱۷میلیون تن افزایش یافته است. رشد 
بیش از 6 درصدی تولید فوالد ایران طی سال 2۰۱۹ در حالی است که دولت 
آمریکا با خروج از توافق هسته ای، تحریم ها را بر اقتصاد ایران از جمله تحریم 
بر صنعت فوالد را بازگردانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
اوایل ماه می 2۰۱۹ با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و 
آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان که هشتم ماه می  صادر شد، در آمد 
صادرات صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است. تولید فوالد جهان در ۸ 
ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۴ 

درصدی داشته و به ۱2۴۰ میلیون تن رسیده است.

توليدفوالدایران
از1۷ميليونتن
گذشت

انجمن جهانی آهن و فوالد

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: با توجه به اینکه همچنان 
سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه سازها مـشـخص نیست، بازنگری و 
اصالح قیمت در قراردادهای آنها با شرکت های خودروساز می تواند بسیار 
کمک کننده باشد و چند ـشـرکتی که نتوانسته اند به تعهدات خود برای 
تحویل قطعات عمل کنند، صرفا با مشکل نقدینگی روبه رو هستند. وی با 
بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طبق نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصمیم گرفته اند محصوالت ناقــص را تکمیل و روانه بازار کنند، 
تاکید کرد: در این راستا ایران خودرو با برخی از این شرکت های قطعه ساز 
جلسه ای برگزار کرده تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، قطعات الزم 
را برای تکمیل ناقصی ها تکمیل کند. به گفته به نیا، ایران خودرو توانسته 
بخـشـی از خودروهای کف ایــن کارخانه را از این مـسـیر تکمیل کند. 
سخنگوی انجمن قطعه ـسـازان با بیان اینکه نقدینگی حاصل از تکمیل 
خودروهای ناقص دوباره به خودروسازان تزریق خواهد شد، گفت: البته در 
حال حاضر به سبب تغییرات انجام شده در ـشـرکت های خودروسازی، 

سیاست پرداخت مطالبات قطعه سازان شفاف نیست.

كمکبه
قطعهسازانبا
اصالحقرارداد

فرهاد  به نیا

www.etebar.net

اقتصاد کالن
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اردشیرسعدمحمدیمديرعاملشرکتملیصنايعمسايرانبااشارهبهبرگزاریماينکس۲۰۱9گفت:درشرايطکنونیبرایايجادشکوفايیدربخشمعدننیازمندشناختوايجادفرصتهایسرمايهگذاریدر
بخشمعدنوصنايعمعدنیايرانهستیم.ویبابیاناينمطلبافزود:دراينراستابرگزاریماينکس۲۰۱9کهيکیازبزرگترينرويدادهایمعدنیخاورمیانهاستوباحضورشرکتهایفعالداخلیوخارجیبرگزار
میشودفرصتگرانبهايیاستدرمعرفیپتانسیلهایسرمايهگذاریدربخشصنايعمعدنی.اودرادامهگفت:دربینمعادن،مسبهترينفرصتسرمايهگذاریاستکههیچرقیبوجايگزينینداردومیتواند
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برگزاریدوازدهمیننمایشگاهبینالمللی
فناورینانوباحضور200شرکت

دوازدهمین نمایـشـگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ ـشـرکت و نهاد با هدف صنعتی ـسـازی و تجاری ـسـازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
دوازدهمین نمایـشـگاه فناوری نانو از ۱۸ تا 2۱ مهرماه با حضور 
2۰۰ ـشـرکت و نهاد با هدف صنعتی ـسـازی و تجاری ـسـازی 
محصوالت نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشست 
خبری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در خصوص برپایی این 
دوره از نمایـشـگاه گفت: این دوره از نمایـشـگاه نسبت به سال 
گذشته با توجه به استقبال خوب شرکت های تولیدی در حوزه 
نانو تکنولوژی، ۵۰ درصد افزایش فضای فیزیکی داشته است. وی 
بیان کرد: در این دوره از نمایشگاه 2۰۰ شرکت و نهاد حضور فعال 
خواهند داشت، همچنین از کـشـورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، 
افغانستان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه سی آی 
اس از این نمایـشـگاه بازدید خواهند داشت. حضور کشورهای 
خارجی می تواند زمینه ای برای ارتباط ایران با سایر کشورها به 
واسطه محصوالت نانو باشد.ـسـرکار افزود: در این نمایشگاه در 
بخش پروتوتایپ تا محصول ۱۸  پروتوتایپ و ۵ محصول فناوری 
نانو به نمایش گذاشته خواهد شد، همچنین برای نخستین بار 
بخش استیج - نانو گپ در این دوره از نمایشگاه برپا می شود. در 
این بخش فرصت های صادراتی فناوری نانو به کشورهای عراق، 
اندونزی، هند، ترکیه، ـسـوریه، چین و عمان اعالم خواهد شد. 
همچنین 22 نیاز فناورانه صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین 
و نیز نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت در قالب پوستر و نشست 
معرفی خواهد شد. وی یادآور شد: شرکت های صنعتی و شبکه 
 ،B۲B تبادل فناوری، بخش توسعه فناوری، برنامه های تخصصی
تورهای دانشجویی و دانش آموزی، کارگاه های آموزشی، حضور 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از دیگر بخش های این دوره از نمایشگاه 
به شمار می روند.دبیر ستاد ویژه توـسـعه فناوری نانو افزود: در 
دوازدهمین نمایـشـگاه بین المللی فناوری نانو جـشـن تدوین 
صدمین اـسـتاندارد فناوری نانو در اولین روز نمایـشـگاه برگزار 
می شود، همچنین برترین محققان و مؤسسات پژوهشی فناوری 

نانو در سومین روز معرفی و تقدیر می شوند.

گفتوگو وزیرمیراثفرهنگي:صنعتگردشگري
نویددهندهتوسعهپایدار 

جوامعاست
خبرهای خوش برای دهیاران

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کـشـور از تغییر نـصـاب جمعیتی برای 
فعالیــت تمام وقت دهیاران و تغییر وضعیت 

2۱۰۰ دهیار پاره وقت به تمام وقت خبر داد .
ایشان ضمن تـشـریح آخرین اقدامات 
دولت در زمینه ارتقاء جایگاه و افزایش امنیت 
ـشـغلی دهیــاران، در خـصـوص اصالحیه 
“آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی 
و امور مالی ـشـوراهای اسالمی روستا و نحوه 
انتـخـاب دهیار” گفــت: از جمله مهم ترین 
تغییرات حاصل از این اصالحیه، تغییر نصاب 
جمعیتی برای فعالیــت تمام وقت دهیار از 
۱۵۰۰ نفر جمعیت بــه ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
روـسـتا بر اـسـاس نتایج آخرین سرشماری 
رسمی کشور می باشدکه بر این اساس حدود 
2۱۰۰ دهیار پاره وقت بــه دهیار تمام وقت 
تبدیل و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت 
روـسـتایی از خدمــات دهیــاری تمام وقت 

بهره مند خواهند شد.
وی ضمن اـشـاره بــه تغییرات صورت 
گرفته در ـشـرایط احراز سمت دهیار، لحاظ 
سابقه فعالیت در دهیاری را به عنوان یکی از 
شرایط احراز سمت دهیار، فرصت مغتنمی 
برای بهره گیری از ظرفیت دهیاران باسابقه یا 
کارکنان دهیاری در ـسـمت دهیار عنوان و 
اضافه ـکـرد: همچنین  از دیـگـر نکات حائز 
اهمیت در این اصالحیه آن است که هر یک 
سال ـسـابقه فعالیت در سمت دهیار، معادل 
دوسال سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی 

لحاظ شده است.
جمالی نژاد ضمن اـشـاره به مـسـائل و 
مشکالت مرتبط با طوالنی شدن فرآیند صدور 
حکم دهیار منتخب و معرفی ـشـده از سوی 
شورای اسالمی روستا، عنوان کرد: با تعیین 
مهلت ۱۰ روزه برای بخشداران جهت صدور 
حکم دهیار، ـشـاهد تسریع در فرآیند صدور 
حکم دهیاران و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل 

بی مورد در این زمینه خواهیم بود.
رئیــس ـسـازمان ـشـهرداری ها 
ودهیاری ـهـای کـشـور در ادامه بــه نحوه 

درجه بندی دهیاری ها از درجه یک تا 6 اشاره 
ـکـرد و گفت: در ایــن اصالحیه عــالوه بر 
شاخص های موجود درجه بندی دهیاری ها 
یعنــی درآمد، جمعیت و وـسـعت روـسـتا، 
شاخص های مهم دیگری از جمله مرکزیت 
دهستان یا بخش بودن )قبل از ایجاد شهرداری 
در مرکز بخش( و دارا بودن ظرفیت گردشگری 
روـسـتا نیز بــه ـشـاخص های درجه بندی 
دهیاری ها افزوده شده است، بنابراین شرایط 
الزم برای ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از 
دهیاری های کـشـور بر اساس شاخص های 
جدید فراهم شده اـسـت که دـسـتورالعمل 
مربوطه متناسب با شاخص های جدید مورد 

بازنگری قرارگرفته و ابالغ خواهد شد.
جمالی نــژاد همچنین بــه اصالحات 
ـصـورت گرفتــه در “اصالحیــه آیین نامه 
استخدامی دهیاری های کشور” اشاره کرد و 
مهم ترین تغییر صورت گرفته بر اـسـاس این 
اصالحیه را تعیین تکلیف درخصوص ساختار 

سازمانی دهیاری ها دانست.
 وی در این زمینه افزود: بعد از گذشت 
2۱ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری های 

خودکفا در کشور، تاکنون هیچ گونه ساختار 
سازمانی برای دهیاری های کشور ابالغ نشده 
بود؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی 
از دهیاری های کشور دارای جمعیتی باالتر از 
شهرداری ها هستند و ابالغ ساختار سازمانی 
برای آنها بـسـیار ضروری و در نحوه اداره امور 

دهیاری ها بسیار موثر خواهد بود.
 وی در ادامه گفت: سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور بر اساس اصالحیه اخیر 
مکلف ـشـده اـسـت تا ـسـاختار ـسـازمانی 
دهیاری ها را متناـسـب با درجه هر دهیاری 
تهیه و ابالغ نماید ـکـه این تکلیف با اولویت 

دهیاری های درجه ۵ و 6 انجام خواهد شد.
وی درخصوص نحوه به کارگیری نیرو 
در دهیاری ها گفت: بکارگیری نیرو در دهیاری 
از طریق آزمون و با رعایت مراتب شایستگی و 
برابری فرصت ها و براـسـاس دستورالعملی 
خواهد بود که توـسـط وزارت کـشـور تهیه 

می شود.
وی ضمن اـشـاره به دغدغــه دهیاران 
درخصوص عدم لحاظ سابقه فعالیت آن ها در 
سایر دـسـتگاه های اجرایی، عنوان نمود: بر 

اـسـاس اصالحیه اخیر در صورت استخدام 
دهیار و کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های 
اجرایی،  سابقه خدمت مرتبط آن ها به عنوان 

سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.
 

جمالــی نژاد ضمن اـشـاره به ابهامات 
موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات دهیار و 
کارکنــان دهیاری ها، اظهار کرد: بر اـسـاس 
اصالحیه اخیر، به تخلفات دهیاران بر اساس 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات 
کارکنــان دهیاری نیز بر اـسـاس قانون کار 
رسیدگی می شود. در همین راستا آیین نامه 
انضباـطـی دهیاری ها جهت رـسـیدگی به 
تخلفات کارکنان دهیاری ها تهیه شده  است 
که بزودی پس از اخذ تاییدیه وزارت کار و رفاه 
اجتماعی جهت اجرا و انتظام بخشی به امور 

دهیاری ها ابالغ خواهد شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور،  وی ضمن 
اعالم اینکه وزارت کشور سعی دارد تا جایگاه 
دهیاران به عنوان مدیران ارـشـد روستاها را 
ارتقــا ببخـشـد، اعالم ـکـرد: پــس از ابالغ 
اصالحیه های موصوف، سازمان  شهرداری ها 
و دهیاری های کشور تمامی تالش خود را برای 
تهیه و ابالغ دستورالعمل های الزم در موعد 
قانونی الزم در پیش گرفته است و امیدواریم 
که با تالش و کوـشـش اعضای ـشـوراهای 
اسالمی روستاها و دهیاران کشور، شاهد رشد 
و پیشرفت روـسـتاهای میهن  اسالمی مان 

باشیم.
معاون وزیر کشور همچنین یادآور شد: 
عالوه بر تصویب ایــن دو اصالحیه، بازنگری  
دـسـتورالعمل حقوق و مزایــای دهیاران، 
مسئوالن امور مالی و امور فنی و همچنین تهیه 
و تدوین الیحه جامع دهیاری ها و تصویب آن 
در کمیسیون تخصصی مربوطه که در حال 
حاضر در دستور کار هیات وزیران می باشد، از 
دیگر اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در راستای حل مسائل و مشکالت 
دهیاری ـهـا و ارتقاء امنیت ـشـغلی دهیاران 

است.

دکتــر علي اصغــر 
مونسان وزیر میراث 
فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دـسـتي، در 
پیامي به مناسبت 5 
مهــر روز جهانــي 
جهانگردي، بر هویت 
بخـشـي و ارتقــاء 
مشاغل مرتبط با این 
صنعت بــزرگ براي 
هموار ـسـازي مسیر 
توسعه پایدار و ترسیم 
آینده اي بهتر در ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي تاکید کرد. به گزارش میراث آریا، در پیام 
ایشان به این مناـسـبت آمده است: »27 سپتامبر هر سال 
مصادف با 5 مهر آغاز مـسـیري تــازه براي صنعت عظیم 
گردشگري در جهان است. انتخاب یک عنوان براي هر سال 
از سوي ـسـازمان جهاني جهان گردي صرفاً یک نام گذاري 
نمادین نبوده، بلکه برآیند مهم ترین شاخصه هاي کنوني و 
نیازهاي آتي این صنعت و نیز راهبردي روشن و اجرایي براي 
تمام فعالیت هاي گردشگري بین المللي در یک سال پیش رو 
است. “گردشگري و اشتغال: آینده اي بهتر براي همه” عنواني 
است براي صنعت گردشگري که از امروز آغاز مي شود و تا 
پنجم مهرماه ـسـال آینده همچون چراغي فراروي تمام 
برنامه هایمان قرار مي گیرد. این عنوان کوتاه و گویا، نه تنها 
تبیین کننده رسالت فعاالن گردشگري، بلکه روشنگر وظایف 
و رویکرد تمام دستگاه هاي اجرایي، تصمیم گیر و قانون گذار، 
برنامه ریز و آینده پژوه در قبال سومین صنعت بزرگ جهان 
است. صنعتي سبز که دور نیست روزي جایگاه نخست را به 
خود اختصاص دهد و اقتصاد جوامع را از خام فروشي، صنایع 
آالینده و تجارت هاي بعضاً ـسـیاه رهایي بخشد و در کنار 
کارکرد اقتصادي خود، موجب نزدیکي و دوستي ملت ها و 
هم افزایي فرهنگ ها شود.  صنعت گردشگري به واسطه فواید 
بي شمار و روزافزونش هرساله بیش ازپیش توجه جوامع و 
دولت مردان را به خود معطوف مي کند و نویددهنده توسعه 
پایدار جوامع، تضمین کننده اشتغال آفریني و رفع بیکاري و 
فقر، بشارت دهنده برابري فرصت ها و زندگي توأم با صلح و 
شادي در جهان است. این صنعت جامع که خدمات و صادرات 
را به گونه اي مضاعف در خود دارد در سرزمین زیبا، چهارفصل 
و تاریخي ما نیز گام هاي شکوفایي را یک به یک طي مي کند 
و همسو با روند جهاني، موجب ارزآوري، اشتغال زایي و نشاط 
فرهنگي و اجتماعي مي ـشـود. با چنیــن ظرفیت هایي، 
گردشگري در سال گذشته براي کشورمان ۱۱.8میلیارد دالر 
ارزآوري داشته است و در ابعاد ملي هزاران شغل ایجاد کرده 
و موجب رونق اشتغال و بهبود معیشت بسیاري از هم وطنان 

در ۳۱ استان، صدها شهرستان و هزاران روستا شده است.
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ورزشی3
سرمربی تیم فوتبال زنان وچان کردستان گفت: سازمان لیگ به طور غیرمستقیم عنوان کرد که مسابقات را برگزار نمی کند اما نمی دانم که چرا هنوز به طور رسمی این موضوع اعالم نشده است.سمیه شهبازی در گفت و گویی 
اعالم کرد: مطمئنم که ادامه مسابقات لیگ برتر برگزار نمی شود. فدراسیون غیر رسمی اعالم کرده که این مسابقات را برگزار نمی کند. نمی دانم چرا به صورت رسمی لغو این رقابت ها را اعالم نمی کنند.وی افزود: این تعلل در 
تصمیم گیری و مشخص نکردن قهرمان به بازیکنان، باشگاه ها و سرمربیان آسیب می رساند. اینک باید به فکر فصل آینده باشیم و برای آن برنامه ریزی انجام شود.سرمربی تیم فوتبال زنان وچان کردستان در خصوص اینکه برخی 
از باشگاه ها هنوز هزینه خوابگاه فوتبالیست ها را می دهند و بالتکلیف هستند، گفت: به نظرم باشگاه ها هزینه ای اکنون برای خوابگاه بازیکنان نمی دهند. باشگاهی که در این زمینه به بازیکنان حرفی می زند نمی خواهد مبلغ قرارداد 
او را بدهد. در واقع این کار توجیه کردن خودشان است. حداقل می دانم که باشگاه وچان، ذوب آهن و سپاهان اینگونه نیستند.وی ادامه داد: برای فصل بعد هم هنوز هیچ باشگاهی با من صحبت نکرده است و تصمیمی هم نگرفتم. 
تنها می دانم که برخی از تیم ها خود را برای لیگ برتر آماده می کنند.شهبازی یادآور شد: در این فصل نقاط قوت زیادی داشتیم و بازیکنان با شور و اشتیاق و استعداد فراوان بدون امکانات و درآمد مالی بازی می کردند. اینکه باشگاه ها 
در بخش زنان ۱۲ تیم بدهند؛ در این شرایط بسیار دشوار است. هزینه ها و قراردادها سنگین هستند و در هر شهری بر خالف فوتسال به سختی می توان زمین چمن خوب پیدا کرد. در فوتسال می توان در هر شهری سالن های 

زیادی پیدا کرد اما در فوتبال اینگونه نیست. عالقه و استعداد بازیکنان این شرایط سخت را آسان تر می کند. باید از لحاظ امکانات و سخت افزاری شرایط بهتری را در لیگ برتر داشته باشیم.

سمیه شهبازی: 
مطمئنم لیگ 

فوتبال زنان برگزار 
نمی شود

یکی از کمبود های زندگی این روز های همه ی ما ها نبود فوتبال و جیغ 
داد و عاشقاش پای تلوزیون بود. درد هجری که حدود 93 روز طول کشید 
و درد های بسیاری رو روونه ی بدن معتادای فوتبال کرد. نون و توپی که 
جای خالیش سر ســفره ها حس می شد تا جایی که بازار فلش بک به 

گذشته خیلی داغ تر از گذشته شده بود. اما باالخره فوتبال برگشت...
ورزشــی که بلند ترین فریاد ها، شاد ترین گریه ها و عمیق ترین 
هیجان را بدون منت به طرفداراش هدیه میده و دلیلی باشه که ما یکصدا 

بگیم تا روزی که فوتبال در جریانه این دنیا به درد میخوره!
فوتباال شروع شد تا پلی استیشن خامس رودریگز خاموش بشه، چالش های 
داوید لوییز ختم به خیر بشه، ظرفای فالکائو کثیف بمونه و کریس رونالدو دست 
از نواختن ساز های کوبه ای برداره و روز از نو روزی از نو همه به زندگی قبلی شون 
ادامه بدن. زندگی ای که تو یه مستطیل سبز خالصه میشه! بازیکنا بلند شدن بعد 
از هر شکســت، وفاداری، عشــق، تالش و حتی خود زندگی رو از فوتبال یاد می 

گیرند و دلخوشی و پناه بی پناهای مردم عصر حاضره.
مردمی که با فوتبال دو روی سکه ی جذابیت رو تشکیل میدن و موقع فوتبال 
دیدن مثل یه پادشاه که داره از بالکن قصرش تاج گذاری میکنه آروم و بی خیالن! 
بیخیال نسبت به اوضاع بغرنج جامعه، اشتغال، تورم، مسکن و هر چیزی که میتونه 
عامل افسردگی یه جوون باشه! اما این فوتباله که برای ۲ ساعت هم که شده افراد 
رو بی تفاوت تر از همیشه و نسبت به هر چیزی مثل یک آهن ربا، دل های داغدیده 

مردم رو به سمت خودش جذب می کنه.
پس اداره کردن و مدیریت تو فوتبال یکی از شغل های خطرناک محسوب 
میشه که اگه دست اهلش نیفته فضاحت به بار میاره! سکان هدایت ِکشتی فوتبال 
به غیر استان کردستان جاهای دیگه زیاد دست به دست میشه و چارت مدیرتی 
مشــخصی داره! اما تو کردستان رئیس هیئت فوتبال هر دوره بنر و پوستر هارو 
طوری تا میکنه که خراب نشه و واسه دور بعدم بشه استفاده کرد! یه زحمت کپی 
کردن چارت میمونه که اونم خرجش ۵00 تومن و رفتن تا سر کوچه و مغازه َمش 

َمَمده!
کال هیئت های ورزشی استان کردستان بیشتر شبیه به ساختمان پزشکانه 
تا کادر ورزشــی! از بس که دکتر اونجا نشسته اما استثنائا هیئت فوتبال مون پر 
مهندس، مهندســی و دونده های خوبه که منتقد ها رو با انگ فرار رو به جلو به 
کیش خودشون میپندارن! میدونین که این هیئت خیلی شیک هر چند مدت یه 
بار یه سری حرکت میزنه که رو پل میمونه! از نمونه ش میشه به انتخاب برترین 
های لیگ فوتبال استان اشاره کرد: طوری که توی فضای مجازی رای گیری انجام 
میشــد و اگر بازیکن با آرای باال همون بازیکن مورد نظر هیئت نبود، انگ هک و 
خرید رای و اینجور چیزا بهش میــزدن و از نامزد های بهترین بازیکن حذفش 
میکردن! حاال این به کنار، جایزه ی افراد برتر چی بوده؟ الاقل به سبک آفریقای 
جنوبی یکی ۵ گیگ اینترنت میدادین بهشون! یا یه مرغی، خروسی، چیزی که 
بعداً بچه ش پرسید بهش بگه یه زمانی بهترین نیمکت نفوذی کردستان بوده ولی 
به عنوان برترین وینگ انتخاب شده! البته از حق نگذریم اسم و عکسشون تو سپر 
دفاعی هیئت فوتبال چاپ شده که نشون میده هیئت کردستان تو هر زمینه ای 

طبق الگو های باال دستی عمل کرده و حتی یک “و” جا ننداخته!
 خیلیم بد نیستا! مثال افراد بغل دست خودتون ازتون مصاحبه بگیرند و شما 
با اخم و قاطعیت مساعده فدراسیون فوتبال به تیم زنان راهیاب ملل رو وردارین 
و بعد تو روزنامه بگین دادن واســه خودمون! یا مثال لب هاتون رو غنچه کنین و 
بگین ورودی لیگ استان فقط یک میلیون و پونصد هزار تومنه... چیزی نیست 
که! حاال کرونا 4-۵ ماهی لیگ و تعطیل کرد اشــکال نداره باز ســال بعد میاین 
ورودی میدیــن عادت میکنین! از همه مهم تر میتونین حداقل روی کاغذ تیتر 
بزنین و به پیشکسوت ها احترام بذارین! چون هرچقد ما تو برنامه زنده و گفت و 

گو های تلفنی دیدیم چیزی جز درگیری و توهین نبوده!
خالصه این که هیئت فوتبال کردستان ایز ِد بست ...!

و شماها خوبین هوا بده! نقش منفی این قصه پر غصه رو هم به آدمایی که به 
جلو فرار میکنن دادین! ولی الزمه متذکر بشم این افراد به جلو حرکت میکنن نه 
فرار! به جلو میدوون! به جلو قدم برمیدارن و جلوی خیلیا وایسادن! امیدواریم شما 

ها که انقدر شجاع تشریف دارین کارتون به فرار رو به عقب نکشه...
خدا قوت...!

تایم اوت
سفره خالی هیئت فوتبال برای 
فوتبالیست های کردستان! 

۱3 اسفند ۱397 یک روز فراموش نشدنی 
و خاطره انگیز و ماندگار در ورزش اســتان 
کردستان اســت روزی که آسمان خراش 
های راه یاب ملل مریوان با شایســتگی و 
مقتدرانه جواز صعود به مسابقات سوپر لیگ 
والیبال ایران را به دست آوردند و اتفاق بی 
ســابقه و بزرگی را در تاریخ ورزش استان 

کردستان رقم زدند.
نماینده ی شایســته ی و تازه صعود کرده به 
لیگ برتر، با وجود مشــکالت مالی،نبود اسپانسر 
وعدم حمایت مســئولین، پای به مسابقات سوپر 
لیگ گذاشــت و شاید اگر بی تجربگی بازیکنان و 
عملکرد فنی تیم نبود نتایــج بهتری میگرفت و 
جایگاه بهتری در جدول پیدا میکرد اال ایحال سال 
اول بــا وجود تمام فراز و نشــیب هــا و تلخند و 
لبخندهایش به پایان رسید و راه یاب ملل مریوان 
توانست در جمع تیم های لیگ برتر بماند و خودش 
را برای فصل جدید آماده کند اما خبر انصراف این 
تیم از ســوی مدیر عامل باشگاه جامعه ی ورزش 
استان کردستان و هواداران راه یاب ملل را در شوک 
فرو برد. باتوجه به بحرانات موجود در باشگاه و قول 
های بی سرانجام مسئوالن استانی و شهرستانی 
پیش بینی میشد که کاسه ی صبر راه یابی ها لبریز 
شــود و راه یاب ملل را وارد یک دوره ی کسالت بار 

تازه کند.
سناریوی تکراری از نو به حرکت در آمده که 
نقش اصلی آنرا طبق معمول مسئوالن و اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان کردستان برعهده دارند.

بحث بر ســر این است که چرا مسئوالن برای حل 
کوچکترین خواسته های یک نماینده لیگ برتری 
در استان کردستان شانه خالی کرده اند؟آیا برآورده 
کردن نیازهای اولیه ی یک تیم لیگ برتری برای 
برگزاری مسابقات خواسته ی زیادی است؟آیا اجرا 
و هماهنگی برای برگزاری مسابقات وظیفه ی یک 
باشگاه اســت یا هیئت والیبال؟چرا این امر باید 
توسط باشگاه راه یاب ملل اداره شود و داوران بازی 
را آنهــا تعیین کنند آیا غیرقانونی نیســت؟! یک 
باشگاه تازه به لیگ برتر صعود کرده قطعا توانایی 
ساخت یک سالن مجزا برای برگزاری مسابقاتش را 
ندارد چرا اداره ورزش و جوانان،هزینه های سالن 
زاگروس مریوان را پس از برگزاری هر مسابقه از راه 
یاب ملل میگیرد؟آیا مردم استان کردستان حق 
ندارند مســابقه ی نماینده شــان در لیگ برتر را 
بصورت زنده از تلویزیون تماشا کنند؟محل اسکان 
بازیکنان و اعضای کادر فنی چقدر هزینه دارد که 
هیچ نهادی حاضر به حمایت شان نیست؟ مگر ۲ 
درصد از بودجه عمرانی استان و 3 درصد از عوارض 
ارزش افزوده نباید به ورزش هر استان و باشگاه های 

فعالش اختصاص پیدا کند؟؟
 در نامناسب ترین زمان ممکن و درست زمانی 
که بذرهای راه یاب ملل در حال جوانه زدن اســت 
بدون هیچ استدالل و منطقی پشت این تیم را خالی 
کرده اند و با وعده وعیدهای توخالی و عدم پیگیری 
بحرانات موجود در باشگاه همه ی آمال و آرزوهایشان 
را بر باد داده اند.چرایش را باید از سکوت مسئولین 

جست نه عملکرد فنی و مدیریتی باشگاه!

آنها به خوبی میدانند که دیگر کسی در 
اداره کل ورزش و جوانــان و اســتانداری 
کردســتان پای آنها نمی ماند و بی تردید باید 
انتظار داشــت همه ی امیدها و آرزوهای یک 
شهر هم کم کم نقش بر آب شود چون سبک 
و ســیاق نماینــدگان مجلس،اســتانداری 
کردستان و اداره ورزش و جوانان نه تنها هیچ 

تغییری نکرده است بلکه این شائبه را بوجود می 
آورد که هیچ اراده ای برای حل بحرانات و مشکالت 
مالی این نماینده شایسته مان در مسابقات لیگ 
برتر وجود نــدارد و آنها صرفا به نبود این تیم فکر 

میکنند!
هر کنشــی به منظور یــک واکنش صورت 
میگیرد و این عدم پیگیری ها و سکوت ها نه به رفع 
عیوب بلکه یعنی کنشی انجام شده بدون در نظر 

گرفتن واکنشی!
آشی که مسئوالن استانی و شهرستانی پخته 
اند چنان شور شده است که تاوان سنگینی برای 
ورزش استان کردستان به همراه دارد و شاید سال 
ها طول بکشــد که چنین فرصتی فراهم آید که 
استان کردستان یک نماینده در لیگ برتر والیبال 

داشته باشد.
اداره ورزش و جوانان یک نهاد بی نقص است 
اما این نهاد بی نقص هم اشــتباه میکند ای کاش 
همدلی بیشتر و عزم جزمی پشت این قضایا بوجود 
آیــد که مانــع از فروریزی آرزوهــای یک ملت و 

فروپاشی یک باشگاه شود!

گزارشپالهوانازآخرینوضعیتراهیابملل؛
“جدال با بحران زیر سایه ی وعده های توخالی مسئوالن”

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: جایگاه توسعه 
ســرانه فضای ورزشی کردستان از رتبه ۲9 به رده ۱3 در 

میان استان های سراسر کشور ارتقاء پیدا کرده است.
حامد جوالئی در جلسه سمینار مدیران کل استان های 
سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر 
ورزش و جوانان برگزار شد با اشاره به دستاوردهای قابل 
تحسین دولت در کردستان، اظهار داشت: اگر چه از سوی 
ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا وضعیت اکثر شهرستان 
های اســتان کشور قرمز اعالم شده اســت اما جوانان و 
ورزشکاران کردستانی بیکار ننشسته و در قالب سازمان 
های مردم نهاد جوانان و هیئت های ورزشی در کنار کادر 
زحمتکش درمان استان مشغول فعالیت های یاری رسانی 
به اقشار آسیب دیده از این بیماری منحوس هستند و تا 

شکست کامل این بیماری در کنار مردم ایستاده اند.
وی افزود: خوشــبختانه سالن شش هزار نفری مجموعه 
ورزشی ۲۲ گوالن شهر ســنندج که از نیازهای اساسی 
استان بود به عنوان برجسته ترین پروژه ورزشی کردستان 
پس از سال ها وقفه در احداث آن در اسفند سال گذشته 
به مراحل پایانی تکمیل و بهره برداری رسید و امیدواریم 
به زودی با عادی شدن شرایط سالمت جامعه و با حضور 

رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان افتتاح شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردســتان در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به برگزاری »جام خوشه چین« به 
عنوان نخســتین المپیاد ورزش روســتایی کشور که با 
همکاری وزارت ورزش و جوانان، ادارات ورزش و جوانان 
اســتان ها و فدراسیون ورزش های روستایی برگزار شد، 
فعالیت های معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان را در این حوزه ستودنی خواند و آن را از تحوالت 

مثبت در حوزه ورزش روستایی کشور دانست.
جوالئی در زمینه توجه به بخش ورزش بانوان و توســعه 
فضاهای ورزشی این قشر نیز بیان کد: کردستان تا پیش 
از این از لحاظ توســعه ســرانه ورزشی استان ۲9 کشور 
محسوب می شد که با تالش وزیر ورزش و جوانان جایگاه 
اســتان در این دولت به رتبه ۱3 ارتقاء پیدا کرده که این 
توســعه با در نظر گرفتن اختصاص فضای ورزشی در دو 
بخش آقایان و بانوان به صورت مســاوی در هر دو بخش 

صورت گرفته است.
وی پیشرفت اماکن ورزشی استان را تنها مختص به احداث 
زمین های کوچک چمن مصنوعی ندانســت و احداث 
استخرها، سالن های اختصاصی و سقف بلند چند منظوره 

را بخش بزرگی از این اماکن عنوان کرد.

مدیرکلورزشوجوانانکردستان:

 جایگاه توسعه سرانه فضای ورزشی کــردستان
 در کشور ۱۶ پله ارتقـا یافت

همانگونه که معروض شــد، امکان بررسی 
حقــوق ورزش از پرتــو بررســی نهادها و 
ســازمانهای متولی اداره و نظــارت بر امور 
ورزشی میســر خواهد شد. ورزش از جمله 
اموری بوده و هست که بسیار دیر سیاست زده 
شد و بر همین اساس نیز در زمان نضج گرفتن 
هر رشته ی ورزشی بدواً فعالین همان رشته 
بــرای تبیین امــور خود کوشــیده اند. اگر 
بخواهیم این مدعارا به اثبات برسانیم بهترین 
راهکار بررسی نمونه ای)به نوعی بنچ مارک 
کردن( رشته ی ورزشی است که بتواند گویای 
جریان تحول  در شکل گیری حقوق ورزش 
باشــد. در این راستا انتخاب کردن رشته ی 
ورزشی فوتبال به نظر بهترین انتخاب خواهد 
بود. در فوتبال تمامی مراحل شــکل گیری 

وقوام یافته گی حقــوق ورزش قابل رصد و 
پیگیری اســت. رویه ی عمومی چنین بوده 
است که نخست رشته ورزشی به عنوان یک 
رشته ورزشی که دارای قواعد و خصوصیات 
خاص باشد، خود را متعین می سازد. با تعین 
رشته ورزشی، ورزشکاران که در آن زمان به 
عنوان یک عالقه ی شــخصی به ورزش می 
پرداخته اند و دارای مشاغل دیگری نیز بوده 
اند، تالش می کنند برای تبیین حدود و ثغور 
رشــته ورزشــی و ارتباط یافتن با ســایر 
ورزشکاران و همچنین برگزاری مسابقات به 
گونه ای عمل کنند که در قالب یک نهاد مدنی 
غیر دولتی این ارتباطات را ســامان دهند. 
مجموعه ای از این نهادها در کشورهای پیشرو 
در یک رشته ورزشی، به فکر ایجاد نهادی ناظر 

و باالدســتی می افتند کــه بتواند خارج از 
مرزهای سیاســی بــه امور ورزشــکاران، 
مسابقات، و سایر امور مربوطه نظارت داشته 
باشد. همین اندیشه به شکل گیری نهادی 
مدنی غیر دولتی کمک می کند که ما امروزه 
به عنوان فدراسیون های بین المللی آنها را 
می شناســیم. با شکل گیری نهادی چنین 
روند در کشــورهایی که در شــکل گیری و 
پرورش رشته ورزشی شــرکت نداشته اند 
وارونه پیگیری خواهد شد. بدین معنا که در 
آن کشورها بر خالف روند از پایین به باالی 
مذکور، روند معکــوس باال به پایین رخ می 
دهد. بدین ترتیب که فدراسیون بین المللی 
بدواً به صورت منطقه ای کنفدراسیونها را با 
کمک فداراســیونهای ملی سامان می دهد 
وفدراسیونهای ملی نیز با توجه به تقسیمات 
جغرافیایی سیاسی ملی به شکل گیری هیأت 
ها کمک می کنند تا در عمل فدراسیون های 
ملی بر آیند، هیأت های داخلی شوند. با این 
توضیح پرواضح است که نهادهای ورزشی باید 
به صورت محلی نضج گرفته و اداره شوند تا 

بتوانند نهاد ملی مقتدری را ایجاد نمایند که 
آن نهاد به نوبه خود در کنار ســایر نهاد های 
ملی، نهادی بین المللی ایجاد نمایند که امکان 
نظارت و مدیریت امور مربوط به آن رشــته 
ورزشی را داشته باشد. می خواهم برای درک 
بهتر آنچه به صورت مختصر به عنوان رویه 
عمومــی ذکر شــد، رویه ی شــکل گیری 
فدراسیون بین المللی فوتبال را با هم از نظر 
بگذارنیم. این بررسی تاریخی می تواند نکات 

بسیار مهمی را بر ما آشکار کند. 
فارغ از مناقشــات تاریخی درخصوص 
چگونه گی شکل گیری فوتبال در جهان، از 
سلســله هان در چین تا بومیان آمریکا و یا 
فوتبال فلورانسی)کالچو فیورنتینو(، فوتبال 
مدرن  امروزی بیش از هر کشــور دیگری به 
انگلستان مدیون است و آغاز تحوالت فوتبال 
مدرن را باید در سالهای میانی سده نوزدهم 

دنبال نمود.
چنین نقل کرده اند که : »در سال های 
اولیه دهــه۱8۶0، تالش های فزاینده ای در 
انگلستان در جهت یکسان سازی و تطبیق 

انواع بازی های عمومی مدرسه ای به انجام می 
رسد. در همین سنوات و در سال ۱8۶۲، جی. 
سی. ترینگ، یکی از نیروهای پیشرانه قوانین 
اولیــه کمبریج، که همزمــان نیز مدیریت 
مدرســه آپینگهام را نیز به عهده داشــته 
است،اقدام به تدوین قواعد مخصوصی می 
نماید که آن را »ساده ترین بازی« نام گذاری 
می نمایــد و ما امروزه آن را به عنوان قوانین 
آپینگهام می شناســیم.در ابتــدای اکتبر 
سال۱8۶3 این قوانین مورد بازبینی قرار می 
گیرد و نسخه بازبینی شده دیگری از قوانین 
کمبریج توســط هفت نفر از اعضای کمیته 
نماینــده گان دانش آموخته گان ســابق 
مدارس هارو، شــروزبوری، اتــون، راگبی، 
مارلبرو و وست مینستر تدوین می شود.«این 
وقایع در واقعیت نخستین گامها برای شکل 
گیری فوتبال مدرن امروزی است که در قالب 
نخستین باشــگاه های فوتبال در حال قوام 
یافتن اســت. این یعنی شکل گیری حقوق 

فوتبال در دنیای مدرن ......
ادامه دارد..... 

 حقوق ورزش 
در نظم کنوني

یادداشت: دامون شعبانی
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روانشناسی الزمه ورزش

روان شناسی ورزشی به طور عمده کاربرد علم روان شناسی در 
زمینه ورزشی و روان ورزشکاران می باشد.

یک روانشناس ورزشی معموال به دیگران کمک می کند تا  
بتوانــد با اهــداف متناقض مقابلــه کند و بهتریــن اهداف را 
برگزیند،روانشناسی ورزش مطالعاتی را انجام می دهد و اصول 
روانشناختی را به کار می برد تا ورزشکاران بتوانند شاهد موفقیت 
خود باشــند. این امر به جنبه های ذهنی ورزش می پردازد و به 
ورزشکاران این امکان را می دهد تا تمرینات خود را حفظ کنند 
و روی جزئیات دقیق بازی خود تمرکز کنند. روانشناسی ورزشی همچنین 
با دادن انگیزه الزم برای انجام فعالیتها می تواند به عملکرد بدنی ورزشکاران 
کمک کند.روانشناسی ورزش بر ارتباط بین اصول روانشناختی و فعالیت 
بدنی متمرکز است و  برای ترویج درگیری و لذت بردن از ورزش به کار می 
رود. وظایف یک روانشناس ورزشی معموال شامل مشاوره ورزشکاران است.  
این ورزشکاران می توانند از دانش آموزان در سطح دبیرستانی باشند که در 
رویدادهای گوناگون برای آینده ای روشن در فعالیت ورزشی انتخاب شوند 
و یا می توانند ورزشکاران حرفه ای باشند.زمینه های رایج که روانشناسان 
ورزش بایــد در نظر بگیرند، توصیه های بی طرفانــه درمورد بحران های 
شخصی، مسائل مربوط به عملکرد، مشکالت رفتاری، پاسخ های ذهنی به 
چالش ها و آسیب های جسمی و سایر عناصری است که ممکن است فرد 
را در عملکرد خود کاهش دهد.اکثر کارشناسان روانشناسی ورزشی در کنار 
دیگر حرفه ای ها مانند، مربیان و مدیران کار می کنند تا  بتوانند به  نتیجه 
قابل قبولی  ورزشــکار را برسانند. ورزشکاران برای اینکه همیشه در سطح 
مطلوب فعالیت قرار بگیرند، الزم است که تمرین های مختلف مداخله ای 
را که قبال توسط روانشناسان ورزشی طراحی شده است، انجام دهند.  این 
باید شامل استراتژی های ذهنی باشد که به ورزشکار کمک می کند تا آسیب 
های و سایر اختالالت را از بین ببرد.  مشاوره برای مربیان و مدیران در مورد 
چگونگی بهینه سازی کار تیمی و ارتباطات نیز یکی دیگر از حوزه هایی است 
که اغلب تحت پوشش هستند.دو زمینه اصلی در روان شناسی ورزش وجود 
دارد. یکی کاربرد روان شناسی در باال بردن انگیزه و کارآیی و دیگری تاثیر 

ورزش در بهبود سالمت روانی و عمومی.
رقابت های دو صحرانوردی و مسابقات لیگ دوومیدانی کشور در کردستان برگزار می 
شود. بادرخواست حامد جوالیی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و موافقت سرپرست 
فدراســیون دوومیدانی کشور رقابت های دو صحرانوردی قهرمانی کشور و مسابقات 
لیگ دوومیدانی کشــور پس از عادی شدن شرایط سالمت جامعە به میزبانی استان 
کردستان برگزار می شود. حامد جوالیی ضمن حضور در محل فدراسیون دو و میدانی 
با مهدی مبینی دیدار و پیرامون مسائل روز دو و میدانی بحث و گفت گو کرد. جوالیی 
که از قهرمانان اسبق این رشته است، ضمن تبادل نظر در خصوص مشکالت و معضالت 
روز دو و میدانی گفت: در راه بســط و گســترش دو و میدانی استان کردستان از هیچ 
کوششی دریغ نخواهیم کرد. مهدی مبینی نیز ضمن ابراز عالقه به همکاری با اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان کردستان اظهار داشــت: همکاری های الزم را در خصوص 

پیشرفت دو و میدانی در این استان بعمل خواهیم آورد.
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دوومیدانی کشور
کردستان میزبان مسابقات لیگ 

پس از ارزیابی هیات های استانی کاراته 
کشور از سوی فدراسیون ، هیات کاراته 
اســتان جزو هیات های برتر سال 98 
کشور معرفی شد.   فدراسیون کاراته 
کشور اسامی استان های برتر سال 98 
در رشته کاراته را طی نامه ای به هیات 
های اســتانی اعالم کرد. براساس این 
نامــه که بــه امضای وحیــد مومنی 
سرپرســت دبیری فدراسیون کاراته 
آمده است، اســامی هیات های برتر 
اســتانی پس از ارزیابی آنها براساس 
شــاخص ها و معیارهای فدراسیون 
اعالم شــده که در این ارزیابی هیات 
کاراته استان کردستان با کسب امتیاز 

30۵۵ جزو هیات های برتر کشــور 
معرفی شده است. گفتنی است؛ ریاست 
هیات کاراته استان کردستان در حال 
حاضــر برعهــده ســهیال چراغی از 
قهرمانان اســبق این رشته در کشور 
اســت که هم اکنون معاونت ورزش 
بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان 
کردســتان را نیز برعهده دارد. استان 
کردستان در سال 97 مسابقات کاراته 
اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر 
ورزش کشور در بخش بانوان را برگزار 
کرد و در سال 9۶ نیز میزبانی مسابقات 
کاراته قهرمانی پنج رده ســنی در دو 
بخش بانوان و آقایان را برعهده داشت.

 برترین هیئت استانی سال ۹۸ شد
 هیئت کاراته کردستان
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تا اطالع ثانوی
 لغو مسابقات والیبال قهرمانی کشور 

فدراسیون والیبال در نامه ای به هیئت های استانی از لغو مسابقات قهرمانی کشور 
سالنی و ســاحلی تا اطالع ثانوی خبر داد. طبق اعالم سایت رسمی فدراسیون 
والیبال، در نامه محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال به رؤسا و سرپرستان 
هیئت های والیبال استان ها آمده است: »با عنایت به شیوع موج دوم ویروس کرونا 
در کشــور و نیاز به کنترل هرچه بیشتر آن و اهمیت وافر به لحاظ حفظ سالمت 
ورزشکاران و تمامی عوامل، همه مسابقات قهرمانی کشور والیبال سالنی و ساحلی 
در بخش مردان و بانوان تا اطالع ثانوی لغو می شود«.شــیوع ویروس کرونا از دی 
ماه سال ۱398 از شهر ووهان چین آغاز شد و تا کنون بیش از هشت میلیون نفر 
در جهان به این ویروس مبتال شــده اند. همچنین آمار جانباختگان این بیماری، 

بیش از 430 هزار نفر در جهان شده است.

»بخش دوم« 



 دو هفته نامه تخصصی 
 ورزشی ، فرهنگی 
 یک شنبه 1 تیر ماه 1399 
 سال دوم  شماره سی وششم
قیمت: 2000 تومان

 پاله وان  دوهفته نامه فرهنگی ورزشی
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: زانیار دلیری

 سردبیر: عادل خلیلیان
 تحریریه: ارشاد  خلیل الهی - كاوه خلیلیان- فرشاد خلیل اللهي - احمد رضا احمدیان 

 عکاس: ارشاد خلیل الهی  مسئول انفورماتیک: سینا خانی
 چاپخانه: پیام رسانه همدان

 آدرس: سنندج - خیابان پاسداران- خیابان شهید تعریف - مجموعه ورزشی استقالل
 تلفن تحریریه: 08733233296  چاپ: پیام رسانه همدان
 تلفن سازمان آگهی ها: 09128157655-09184169363

www.pallavan.ir :آدرس سایت   Info@pallavan.ir :پست الکترونیکی 

احمدرضا احمدیان

 انتخابات هیئت انجمنهای ورزشی 
در تالطم اشخاص و دولت!

ستون صندلی داغ به قوت قبل بر آن است تا با شفاف سازی پشت پرده ورزش 
کردســتان و به چالش کشیدن مدیران ورزشی پرده از چهره راستین افراد به 
ظاهر خادم ورزش اســتان بردارد و خوشبختانه در چند شماره قبلی، واکنش 
های مثبتی در میان آحاد جامعه ورزشــی استان کردستان داشته و با رسالت 

همیشگی اش به حیات خود ادامه می دهد.
یکی از بحث های بسیار داغ این روزهای ورزش کردستان و نقل اکثر محافل 
ورزشــی، فراخوان اداره ورزش و جوانان من باب ریاســت هیئت انجمن های 
ورزشی استان کردستان می باشد. هیئتی که به گوش عموم مردم نا آشناست؛ 

اما دریایی از رشته های ورزشی پر مدال را در خود جای داده است.
فوتبال روی میز، موتای، ســپک تاکرا، راگبی، طناب کشی و پارکور تنها 
چند رشــته از خانواده 19 نفره انجمن های ورزشی هستند که هر یک عالقه 
مندان و استعداد های زیادی را شیفته و دلبسته ی خود کرده اند. طبیعتاً اداره 
ی این حجمه از رشــته های ورزشی تحت نظر یک هیئت امری بسیار خطیر 

است که مدیری با دانش و انعطاف پذیر را می طلبد.
از اهمیت رشته های تحت نظر این هیئت می توان به پر مدال بودن رشته 
هایی مانند موتای و دارت اشاره کرد که اهتمام و امکانات خاص خود را می طلبد. 
در کنار آن رشــته هایی نظیر راگبی به شکل آزمایشی در رقابت های المپیک 
جای داده شده است تا به مرور در آن جا خوش کند. حال جای سوال است که 
اداره ورزش و جوانان و ریاست این هیئت در استان کردستان از بدو فعالیت این 

رشته در استان تا به امروز چه دستاورد هایی برای کردستان کسب کرده اند؟
اکنون که ســورنای فراخوان ریاست این رشته به گوش افراد همیشه در 
صحنه رســیده، جای آن است تا طبل انتقادات را به صدا در آوریم و از شخص 
نخست ورزش استان گرفته تا متولیان استانی و شهرستانی این هیئت را بر روی 

صندلی داغ پاله وان بنشانیم!
ابتدا به سراغ فعال ترین هیئت در شهرستان ها برویم؛ جعفر مبارکی ریاست 
هئیت انجمن های ورزشی در شهرستان سنندج را به عهده دارد و اکنون، خود 
نیز یکی از نامزد های انتخابات پیش رو است. طبق آخرین مستندات، سالن 
ورزشی 19/4 شهرک بهاران و خوابگاه و محل اسکان مجموعه ورزشی ملک 

نیا در اختیار هیئت انجمن های ورزشی شهرستان سنندج می باشد! طبیعتاً 
این سالن و خوابگاه درآمداتی را برای هیئت در پی داشته و مبالغ قابل توجهی 
از آن ها ماهیانه به حســاب این هیئت واریز شده است. از آقای مبارکی تقاضا 
مندیم که حسابرسی این درآمد ها را شفاف سازی کنند تا دلیل کمبود بودجه 
برای اعزام بازیکنان به مسابقات مختلف روشن شود. همچنین خبر هایی مبنی 
بر عدم تخصیص ســالن ورزشی، جهت برگزاری کارگاه های متناسب با رشته 
های ورزشی تحت نظر این هیئت به گوش می رسد که جای سوال دارد که چرا 
در راه پیشرفت این رشته و برگزاری فعالیت های رو به جلو آن سنگ اندازی می 

شود؟
در وهله دوم، روی سخن با فرهاد مبین، رئیس دیروز و امروز هیئت انجمن 
های ورزشی اســتان کردستان، می باشد؛ که انتقادات بسیاری به ایشان وارد 
است! خبر های ضد و نقیضی در این هیئت به گوش می رسد که افراد راس کار 
آن به دلیل دید غیر حرفه ای در مقابل زحمت کشان و فعاالن این هیئت ایستاده 
اند و با بینش: “فعالیت حاشیه به دنبال دارد” مانع از پیشبرد اقدامات رو به جلو 
می شوند که از نمونه های بارز آن می توان به سلب اختیارات و گرفتن حق امضا 
از کوروش خضری، دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان کردستان، اشاره کرد. 
همچنین لغو ابالغ سید بهمن رضوی، مربی کارکشته و با سواد موتای کردستان 
که به تنهایی تحولی عظیم در این رشته به وجود آورد از این دسته اقدامات به 
شــمار می رود. شایان ذکر است که تیم کردستان در آخرین دوره رقابت های 
المپیاد برتر کشور در رشته ی موتای صاحب 7 نشان طال به مربی گری رضوی 
شد و درایت باال و خدمت ایشان به ورزش موتای، بر احدی پوشیده نیست؛ اما 
متاســفانه به دلیل اختالفات سلیقه ای از سوی سران این هیئت از کار برکنار 
شده اند. حتی ورزشکارانی در رشته پاراگالیدر در استان وجود داشته اند که به 
دلیل عدم حمایت و در اختیار نگذاشــتن زیر ساخت ها برای آنها از کردستان 
مهاجرت کرده و مشــغول پیگیری این ورزش در جنوب کشور و جزیره کیش 

می باشند.
عالوه بر موارد مذکور، شــنیده ها حاکی از آن است که انتقاداتی مبنی بر 
عدم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و حق الزحمه داوران آقا و خانوم در رقابت های 
مختلف استان، بی توجهی به رشته های نوپای المپیکی مانند راگبی و برآورده 
نکردن مطالبات این رشته مانند لزوم برگزاری کارگاه های متناسب با آن و هزینه 
ی مدرس و اســکان ایشان، عدم خرید وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشکاران در 
رشته هایی نظیر کریکت که با هزینه های شخصی بازیکنان از استان سیستان 
و بلوچستان خریداری شده و گردآوری یک کادر مدیرتی از افراد نزدیک به رئیس 
و بی توجهی به کمبود اشتغال برای مربیان سابق تیم ملی و ورزشکاران بازنشسته 
کردســتانی، به بخت اول ریاست هیئت انجمن های ورزشی وارد است تا آقای 

مبین با شفاف سازی کامل در مجمع انتخابات حضور یابند.
در وهله آخر روی سخن با شخص نخست ورزش استان کردستان است؛ 
حامد جوالیی در سال های حضور مستمر خود به عنوان مدیر کل اداره ورزش 
اســتان، نقاط تاریک و روشنی را در کارنامه خود می بیند و همواره تحت فشار 
افرادی در وزارت ورزش بوده است. با عنایت بر مواد آیین نامه برگزاری انتخابات 
رؤسای هیئت های ورزشی استان، نامزد های انتخابات باید بازنشسته نباشند 
و مقیم استان کردستان باشند. حال سوال اینجاست که آقای فرهاد مبین، کدام 
یک از موارد مذکور را دارا است؟ طبق آخرین شنیده ها ایشان جزء جامعه بازنشته 
کشــور محسوب می شــوند و مقیم استان تهران هســتند. حال جای سوال 
اینجاست که حامد جوالیی تحت فشار کدام شخص و ارگان قرار گرفته که به 
ناچــار مبین را سرپرســت هیئت تــا روز برگزاری مجمع، انتخــاب کرده و 
کاندیداتوری ایشان را به رسمیت شناخته است؟ عالوه بر آن آیا حضور 8 ساله 
ایشان بر مسند کار مورد ارزیابی قرار گرفته که برای سومین دوره پیاپی از چنین 
مقبولیتی برخوردارند؟ چرا فیلتر محدودیت دو دوره پیاپی برای رؤسای هیئت 
های ورزشی تصویب نمی شود تا مدیران سال های طوالنی بر مسند کار نباشند 

و قشر جوان کمتر از کمبود شغل رنج ببرند؟
امیدواریم که جناب جوالیی پاسخگوی این ابهامات وارده باشند و نسبت 

به شفاف سازی آن تا پیش از برگزاری مجمع اقدام کنند.
شــایان ذکر است که در لحظات پایانی برای برگزاری انتخابات به دالیل نا 
مشخصی اداره ورزش و جوانان دست به فراخوان مجدد ثبت نام نامزد های این 
هیئت زد تا روند انتخابات آن از صفر شروع شود. طبیعتا فراخوان مجدد در دقیقه 
نود و در زمانی که مجمع های انتخاباتی رو به برگزاری بوده است خبر از ابهاماتی 
می دهد که تیم خبری پاله وان هر چه سریع تر نسبت به دالیل چنین تصمیمی 
اقدام و پاســخ پرســش های خود را در صفحات اینترنتی منتشر خواهد کرد. 
همچنین از نامزد های هیئت انجمن های ورزشی خواستاریم با یک سری اقدامات 
غیر حرفه ای، افراد قلم به دست را تشویق به نوشتن مطالب جانب دارانه و به دور 

از حقیقت نکنند تا ورزش این دیار بیشتر از این ها در باتالق فساد فرو نرود.

 آکو کریمی والیبالیست و مربی بین المللی والیبال ُکرد به عنوان مربی به کادر فنی تیم لیگ 
برتری باشگاه “ACH VOLLEY” کشور اسلوونی ملحق شد. با اعالم رسمی صفحه باشگاه 
ACH VOLLEY کشور اسلوونی این ورزشکار ُکرد به عنوان مربی به مجموعه کادر فنی این 
تیم پرافتخار لیگ والیبال باشگاه های اسلوونی اضافه شد. آکو کریمی مربی بین المللی والیبال 
مهاباد، به عنوان جوانترین مربی تاریخ والیبال ایران در لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا و لیگ 
برتر یک کشور اروپایی در روی نیمکت این تیم خواهد نشست. وی افزود: تیم والیبال باشگاه 
ACH VOLLEY اســلوونی پرافتخارترین تیم باشگاهی این کشور است که سابقه 17 دوره 
قهرمانی لیگ برتر و 1۲ دوره قهرمانی جام حذفی را در کارنامه خود دارد.  این ورزشکار ُکرد که 
دارای مدرک مربیگری ســطح ۲ بین المللی والیبال است سابقه هدایت تیم های پایه باشگاه 

»لوبلیانا« اسلوونی را نیز در کارنامه دارد.

حضور 
والیبالیست 
ُکرد در کادر 
فنی لیگ برتر 
اسلوونی

سخن سردبیر 

عادل خلیلیان

در چند روز گذشــته با انتشار کلیپ تعدادی از چهره های فوتبالی در کنار وریا 
غفوری و صحبت های آنها درباره کمک به فوتبال کردستان و تیم آبیدر در شبکه 

های اجتماعی  واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. 
این روزها با وجود وضعیت نابسامان فوتبال کردستان ) از نداشتن زمین چمن 
مناسب به عنوان اساسی ترین ابزار الزم فعالیت این رشته تا عدم ارتباط و احترام 
به بزرگان فوتبال سنندج(، جناب رئیس که نزدیک به یک دهه در هیئت فوتبال 
اســتان در سمت های دبیر و رئیس برای خود جا خوش کرده و قصد رفتن هم 
ندارد، همچنان به سبک یک دهه گذشته، بدون برنامه و پالن خاصی کارش را 
ادامه می دهد. در مدتی که این هیئت بر سرکار بوده بجز کارشکنی و مخالفت با  
فعالیت تیم آبیدر، بیانیه های مختلف علیه کانون پیشکسوتان سنندج و ایجاد 

حاشیه و سهم خواهی چیز خاصی مشاهده نکردیم. 
ایشان که به سبک بزرگترین حامی خود یعنی مهذی تاج رئیس اسبق فدراسیون 
فوتبال که عملکرد درخشانش این روزها نقل محافل ورزشی و رسانه ای است! 
پایش را در یک کفش کرده و نمی خواهد صندلی ریاست را رها کند و از هر ابزاری 

برای ماندن و تکیه زدن بر صندلی ریاست استفاده می کند. 
متولیان فوتبال در کردستان که همیشه نبود اسپانسر را دلیل عدم پیشرفت این 
رشــته در استان بهانه می کند باید به این موضوع واقف باشد که یکی از وظایف 
آنها به عنوان رئیس هیئت کمک برای جذب اسپانسر و رفع مشکالت و معضالت 
فوتبال در کردستان است که متاســفانه در حد یک شعار برای رضا رحمانی و 

کابینه ایشان باقی مانده است!
وریا غفوری با تکیه بر اعتباری که در جامعه دارد، برای فوتبال زادگاهش از هیچ 
کمکی دریغ نکرده و با حضور در برنامه ای که با حمایت شرکت رایتل تهیه شد، 
با اســتفاده از روابط خود از پایتخت در حال جمع آوری البسه ورزشی و  کمک 
نقدی  به فوتبال کردستان و تیم آبیدر است، وریا همواره ثابت کرده که متعصب 
اســت و دغدغۀ دیارش را دارد، به فکر درآمدزایــی از فوتبال بی پناه و معصوم 

کردستان نیست!!
جناب آقای رئیس!! شما که از همه ی ابزارهای فشار) مقاومت در برابر استعفا و 
استفاده از روابط با رئیس مستعفی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پنج ستاره( 
برای ماندن در فوتبال کردســتان استفاده کردید  تا در یک انتخابات نمایشی و 
مهندســی شده به سبک همان مدافعان خود در فدراسیون همچنان بر مسند 
صندلی ریاســت تکیه بزنید بدانید که وظیفه شما به عنوان مسئول فوتبال 
کردستان رفع معضالت و مشــکالت این رشته در همه ی شهرهای استان 

کردستان است!
دم وریا غفوری گرم که به فکر فوتبال اســتان و باشگاه آبیدر بود، این روزها هم 
می گذرد اما خاطرتان باشد مردم فراموش عملکرد افراد را فراموش نمی کنند...

یا حق

قلب وریا برای کردستان می تپد، شما 
برای فوتبال چه کردید!؟

یادداشت

عباد زینبی

ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در بسیاری از شهرهای جهان به عنوان یکی از 
الزامات مدیریت شهری، ویژه در کالنشهرها دنبال می شود.

این موضوع سبب شده است تا در سالهای گذشته، نگاه شهرداران شهرهای بزرگ 
ایران نیز به این مساله معطوف و خطوط دوچرخه سواری در شهرهایی همچون 

تهران، اصفهان و ... ایجاد شود.
شهروندان سنندجی مدتی پیش صاحب مسیر در کمربندی آبیدر شدند تا برای 
دوچرخه سواری از این مسیر و در دامنه کوه آبیدر استفاده کنند.  اما برخی نواقص 
موجود در این مسیر با  واکنش های منفی کارشناسان و از سویی دیگر با انتقادهای 

برخی شهروندان روبرو شده است.
کوه آبیدر پتانســیل و جاذبه ای طبیعی برای کمک به ســالمت و تندرستی 
شهروندان است. کمربندی آبیدر جاده ای قدیمی که در طول چند ماه گذشته 
تعریض و تغییراتی در آن ایجاد شــد حجم مراجعات روزانه و تردد خودروهای 
سواری از این کمربندی  بسیار می باشد عدم وجود عالئم ترافیکی و نبود پل عابر 

پیاده و سرعت گیر مناسب یک معضل جدی در این مسیر است.
تقاضا و خواســت عمومی شهروندان سنندجی جهت احداث الین پیاده روی و 
الین دوچرخه ســواری شهرداری ســنندج را بر آن داشت که در این خصوص 
اقداماتی عملیاتی انجام دهد. الین احداثی برای دوچرخه سواری شهروندان دارای 
معایب و مشکالتی بوده که مهمترین آن عدم ایمنی الزم و مطلوب الین و نداشتن 
روشنایی و نور کافی در این مسیر است ، وجود تیر های برق که تعدادی جابجا 
شــده اما بصورت مطلوب و اساسی ایمن  نشــده و در صورت برخورد دوچرخه 
سواران با تیرها ی برق خطر جدی برای افرادی که از این الین استفاده می کنند 

خواهد بود.
عدم رعایت و حضور خانوادگی شهروندان برای پیاده روی و بعضاً جهت نشستن 
در کنار الین دوچرخه ســواری نیز خود خطر و معضلی جدی است که نیاز به 

تابلوهای هشدار دهنده در این زمینه خواهد بود. 
وجود دو کنار گذر در کمربندی آبیدر یکی از نکات مثبت این مسیر است که می 
تــوان یکی را برای تردد عابران پیاده و دیگری را فقط برای دوچرخه ســواران  

اختصاص داد، این مهم باید به نوعی فرهنگ سازی شود.
 اکنون الین دوچرخه سواری بسیار شلوغ و محل تردد و نشستن عابران و گاها 
حضور افراد قلیان به دست در کنار الین و جوالنگاه  موتور سوران  شده  است که 

نیازمند بررسی مسئولین امر در این زمینه است.
الین دوچرخه ای که قرار اســت نشاط و سالمتی را به همشهریان بدهد. اکنون 
خطر آفرین شده ، انتظاری که از شهر داری سنندج به عنوان متولی اصلی می 
رود لزوم رفع نواقص و مشکالت احتمالی و ساماندهی مطلوب  الین دوچرخه و 
نظارت بیشتر و مذاکره با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت حضور و اختصاص 
دوچرخه برای استفاده عموم مراجعان در قبال دریافت هزینه از آنها خواهد بود.
  شــهرداری در این زمینه می تواند از پتانسیل و تجربه  موجود  در هیئت های 
دوچرخه ســواری و ورزش همگانی  نیز استفاده نماید در کنار این امور توجه و 
عنایت بیشــتر مردم و مراجعه کنندگان به نوع کارکرد و ماهیت الین دوچرخه 
ســواری و عدم حضور افراد جهت پیاده روی در الین نیز امری مهم می باشد و 

همکاری و مشارکت شهروندان بسیار موثر خواهد بود.
 شهروندان باید از الین پیاده راه جهت تردد و پیاده روی استفاده نمایند در این 
زمینه  شبکه استانی با تولید محتوای آموزشی و پخش آن نسبت به تغییر رویه 
و وضع موجود در الین دوچرخه ســواری کمربندی آبیدر اهتمام نماید، آنچه 
واقعیت دارد فضای شلوغ و ترافیک موجود در خیابانهای سنندج نفس را برای 
استنشــاق هوای پاک و به دور از آلودگی تنگ نموده و کمر بندی و کوه آبیدر 

می تواند به نوعی یاریگر شهروندان سنندجی در سالمتی و تندرستی باشد.

گزارشی از وضعیت مسیر ویژه دوچرخه 
سواری آبیدر که ایمنی الزم را ندارد؛

دوچرخه سواری همگانی با اعمال شاقه

کرونا و شرایط خاص قرنطینه 
خانگی:

متاسفانه ویروس کرونا دامنگیر همۀ ورزشکاران 
شده و رشتۀ بسکتبال هم بهگونهای نیست که 
بتوان تمامی تمرینهای آن را در خانه انجام داد. 
بهدلیل بسته بودن ســالنها و اماکن ورزشی، 
تمرینهای بدنسازی را بیشتر در خانه انجام دادم 

کار با توپ و شــوت و چنین مسائلی را تمرین و 
نکردم. امیدوارم که هرچه زودتر این ویروس از 

بین برود و تمامی ورزشکاران به تمرینهای خود بازگردند.
بیوگرافی و بیشینه ورزشی:

بنده متولد 14 اردیبهشت سال 1380 در کرمانشاه هستم 
اما در همان سنین خردســالی و در 6 سالگی به شهرستان 
کامیاران مهاجرت کردیم. در مدرسه و کالس پنچم ابتدایی 
به تشــویق معلم ورزش خود، خانم محمدی، به بسکتبال 
گرایش پیدا کردم و ایشــان بنده را به یک مربی به نام خانم 
مظفری معرفی کردند تا این رشــته را با وجود قد بلندی که 
داشــتم، بهصورت جدیتری دنبال کنم. پس از چند سال 
تمرین نزد ایشان به تیم سنندج معرفی و پیشرفت قابلتوجهی 
کردم؛ خوشبختانه توانستم با اثبات خود، وارد دنیای حرفهای 

بسکتبال شوم.

 تاثیرات سروه ضرغامیان بر پیشرفت 
بسکتبال شما و کردستان:

پس از ورود من به تیم بســکتبال ســنندج، خانم ســروه 
ضرغامیان یکی از اشخاصی بودند که دائم با من کار میکردند 
و تاثیر بسیار زیادی در رشد و پیشرفت نه تنها من بلکه تمامی 
بازیکنان اســتان و رشــتۀ بسکتبال داشــتهاند. بهواسطۀ 
تالشهای ایشان با وجود تمامی سختیها و کمتوجهیها، 
کردستان به یک قطب در بسکتبال زنان کشور تبدیل شده 
اســت. ایشــان الیق باالترین جایگاه هســتند و همیشه 

قدردانشان خواهم بود.
قِد بلند، معایب و مزایا:

قد من 196 ســانتیمتر است و یکی از عوامل 
رشد من همین مزیت قدبلندی بوده است؛ 
شاید اگر در کودکی آنقدر قد بلندی نداشتم، 
گرایشی به بسکتبال پیدا نمیکردم. خاطرم 
هست خانوادهام با پزشک مشورت کرده بودند 

تا قد من از اینکه هست بلندتر نشود! همینطور 
در جامعه نوع نگاه مردم به افراد قد بلند، سنگین و 

گاها با مزاح و شیطنتهایی همراه است.
بسکتبال و نحوۀ ورود به تیم ملی:

در ابتدا حدود ۲-3 ســالی بسکتبال را حرفهای بازی 
نکردم اما پس از ورود به تیم بســکتبال ســنندج، در 
ســوپرلیگ B کشور حضور داشــتیم و اکثر رقابتها 
نیمکتنشین بودم و در کنار سایر بازیکنان تیم، کسب 
تجربه کردم. پس از آن رفتــه رفته تبدیل به بازیکن 
فیکس شــدم و توانستم در تمامی ردهها و رقابتهای 
بســکتبال کشور بازی کنم. در سال 96 با ورود به تیم 
جوانان کرمانشــاه، زیر نظر مربی این تیم سرکار خانم 
الهه دارستانی، آمادگی بیشتری کسب کردم. در همان 
دوره با دعوت به اردوی تیم ملی زیر 16 سال دختران، 
در نهایت موفق به پوشیدن لباس تیم ملی ایران شدم. 
پس از آن به اردوهای تیم ملی زیر 18 ســال در قالب 
کالسیک و 3در3 دعوت شدم و خوشبختانه با کسب 
اعتماد کادر فنی، توانستم به عضویت تیم ملی این رده 

سنی هم درآیم.
افتخارات بسکتبالی از ابتدا تا کنون:

امســال بنده در لیگ برتر کشور نمایش بسیار قابل قبولی از 
خود بهجا گذاشتم و به لطف خدا در چند تورنومنت بینالمللی 
بهعنــوان بازیکن تیم ملی به رقابت پرداختم که میتوان به 
رقابتهای زیر 16 و 18 ســاله-های کشــور هند در قالب 
بسکتبال کالســیک اشــاره کرد. همچنین در رقابتهای 
بسکتبال 3در3 نیز، در المپیک آرژانتین و بازیهای آسیایی 
کشور مالزی حاضر بودم. امیدوارم که این روند تداوم داشته 
باشد و بهزودی موفق به کسب افتخار و مدال در هر دو سبک 

بسکتبال برای کشور شویم.
نحوه ورود به رقابت های 3در3:

در کنار بســکتبال 5 نفره سبکی جدید از سوی فدراسیون 
جهانی به نام بسکتبال 3 نفره یا 3به3 وارد دنیای رقابتهای 
این رشته شد. این رشته که از بسکتبال خیابانی آمریکا الگو 
گرفته، عالقمندان زیادی را به خود جذب کرده است و شاهد 
بازِی بازیکنان تیم ملی بسکتبال آمریکا در همین سبک هم 
هســتیم و هنوز فیبا محدودیتی برای بازیکنان این رشته 
جهت بازی تنها در یک سبک بسکتبال قائل نشده است. این 
سبک بازی واقعا جذاب است شرایط خاص بازی آن مانند 
زمین مخصوص، تک حلقه و توپ منحصربهفردش کافی بود 
تا من هم به این سبک گرایش پیدا کنم و بتوانم بازی تک به 
تک و تمامی تکنیکهای خودم را در آن به نمایش بگذارم. 
همچنین اســتان کردســتان رقابتهای قهرمانی کشور 
بســکتبال 3 نفره را به پشتوانه یک اسپانسر، بهنحو بسیار 
خوبی برگزار کرد اما متاسفانه تیم استان موفق به کسب مقام 
نشــد ولی بنده به عنوان فنیترین بازیکــن آن رقابتها 

برگزیده شدم.
تلخ و شیرین زندگی ورزشی:
هر ورزشکاری با توجه به پیروزیها و شکستها، 

سفر و شرکت در تونومنتهای معتبر دنیا، 
فــراز و فرودهای بســیاری را متحمل 
میشود. شــاید بهترین و شیرینترین 
خاطرۀ بنــده مربوط بــه رقابتهای 
المپیــک بوینــس آیرس در کشــور 
آرژانتین بود که ۲0 روز بهطول انجامید. 
با اینکه در آن تورنومنت موفق به کسب 

سکو نشــدیم اما بسیار تجربه 
خوبــی برای مــن و هم 
تیمیهایم بود و روزهای 
خوبی را در آن کشــور 
ســپری کردیــم. اما 
خاطــرۀ تلــخ هم در 
زندگی ورزشــی من 
پیش آمده و میتوانم به 
مصدومیتم اشاره کنم 
اما قطعاً دورۀ مربوط به 
ویروس کرونا و تعطیل 
و  بازیهــا  شــدن 
تمرینــات هم یکی از 

خاطــرات تلخ زندگی 
من خواهد بود.

پوشش اسالمی دختران و 
برخورد سایر کشورها با آن:

پس از پایان یک حسرت 40 ساله، با پوشش دختران ایرانی 
موافقت شــد و تیم ملی دختران زیر 16 ســال توانست در 
رقابتهای بینالمللی حضور پیدا کند. این پوشش خاص ما 
برای بازیکنان سایر کشورها خلی عجیب نبود؛ چون قبل از 
آن با نحوۀ ورود ورزشکاران ایرانی در سایر رشتههای دیگر، 
کم و بیش آشنایی داشتند. بنده این پوشش را مانعی 
برای پیشــرفت زندگی ورزشیام نمیبینم و 
معتقدم هر ورزشکاری طالب  هر جایگاه و 
هدفــی که باشــد، با این پوشــش هم 

میتواند به آن دست پیدا کند.
مشکالت و موانع سر راه 

ورزش حرفه ای زنان و نحوۀ 
قراردادها:

اصوال دید مسئوالن ورزشی نسبت به مردان و زنان 
50-50 نیست و تفاوت میان آقایان و خانمها بسیار محسوس 
است و موانع بسیاری بر سر راه ورزش زنان مانند کمبود بودجه 
و کمتوجهی به این قشــر وجود دارد. شاید قرارداد بهترین 
بازیکنان لیگ زنان با قراردهای بازیکنان ذخیره لیگ مردان 
برابری کند؛ آن هم اگر تمام و کمال پرداخت شود! امسال به 

لطف آقای جوالیی قرارداد بنده با تیم سنندج بهصورت تمام 
پرداخت شد و اطالعی از پرداخت قراردادهای سایر بازیکنان 
تیم ندارم اما امیدوارم که نمایندگان و مدیران ورزش استان 
از ورزش زنــان بیشــتر از اینهــا حمایت کنند تا شــاهد 
موفقیتهای بیشــتر در سطح کشور باشــند و اگر چنین 
حمایتی از جانب چنین افرادی نباشد، ممکن است به هدف 

خاصی نرسیم.
نقدی بر ورزش بسکتبال استان کردستان و 

حمایت هیئت از ورزشکاران:
بسکتبال زنان کردستان، بازیکنان شاخص 

بسیاری مانند پریسا کرمی و کیژان شکری 
را به خود میبیند و از نظر وجود استعداد 
بسیار غنی است. متأسفانه بهدلیل وجود 
برخی مشــکالت مانند نبود اسپانســر و 

تخصیص بودجه ناکافی بسیاری از بازیکنان 
خوب استان، از تیم کردستان به تیمهای دیگر 

انتقال پیدا کردند و در کردستان باقی نماندند. قطعاً 
با حمایت بیشتر نمایندهها، مسئولین ورزشی و اسپانسرها 
میتوان همۀ استعدادها را در کردستان نگه داشت و بهراحتی 
قهرمان سوپر لیگ کشور شد که اگر شرایط فراهم باشد اصال 
دور از دسترس نیست. هیئت بسکتبال استان کردستان در 
سالهای گذشته حمایت بسیار زیادی از ما میکردند اما در 

ســال اخیر شــاهد حمایت چندانی از جانب افراد رأس کار 
نبودیم؛ حتی در مواقع اعــزام ما به رقابتهای بین-المللی 
حمایتــی از طرف هیچ یک از آنها اتفاق نیافتاد! امکان دارد 

فقط به شکل تلفنی جویای حال ما شوند.
دغدغه روز جوانان و توصیه به آنها به عنوان 

یک الگوی مناسب:
هر شخص یک سری اهداف را دنبال میکند که ممکن است 
عوامل بســیاری در انتخاب آن دخیل باشند. شاید بهدلیل 
مشــکالتی که در ورزش زنان وجــود دارد خیلی از جوانان 
گرایشی به ورزش پیدا نکنند و نگاه حرفهای به این مسئله 
نداشته باشند اما توصیۀ بنده به تمامی دختران این است 
که حتما برای زندگــی و موفقیت خود تالش کنند. این 
اهداف و این موفقیتها معطوف به حوزه ورزش نیست و 
هر کسی باید در هر زمینهای که در آن استعداد دارد قدم 
بگذارد؛ این استعداد میتواند مربوط به زمینههای مختلف 
مثل موســیقی و هنر و سایر حوزهها باشد.  امیدوارم 
جوانان به ســمت موارد حاشــیهای نروند و 

همیشه اهداف خود را پیش بگیرند.
پیشنهادبازیدرسایرتیمهای
سوپرلیگوخارجایران:

بنده در دو سال اخیر و با توجه به 
بازیهای قابــل قبول در تیم 
سنندج، پیشــنهادهایی از 
ســایر تیمهای باشگاهی 
کشــور داشتم، از جمله 
تیم نامینو اصفهان و تیم 
مشــهد؛ امــا بهدلیل 
شرایط و دوری از خانواده و 
همینطور بحث درس و دانشگاه 
در شهر سنندج، امکان حضور مداوم در 
شهر دیگری را نداشتم و فعالً تمرکز خود 
را معطوف به تیم استان کردستان کردهام 
و تاکنون هم پیشنهاد جدی و رسمی برای 
لژیونر شدن من نبوده است اما این مورد را 
دور از دســترس نمیبینــم و 
امیــدوارم که 

فت  پیشر
بیشــتری داشته باشم. این را 

هم اضافه کنم اگر اوضاع بسکتبال کردستان به 
همین شــکل باقی بماند، حمایتهای الزم از تیم ما نشود و 
اسپانسر وجود نداشته باشد، امکان جدایی بنده در آینده از 

تیم کردستان وجود دارد.
الگوهای بسکتبالیست ایران و جهان:

طبیعتاٌ هر بازیکنی یک سری قهرمانها و بازیکنان شاخص را 
برمیگزیند و آنها را سرلوحه خود قرار میدهد. شاید در بخش 
زنان خانمهــا معصوعه اســماعیلزاده و الیزابت )ملیپوش 
ایتالیایی( را الگوی خود میبینم و از میان بازیکنان مرد هم به 
بازی آقایان ارسالن کاظمی و استیفن کری بسیار عالقمندم.
ضرورت حضور اقشار مختلف جامعه در 

ورزشگاه ها:
هواداران و تماشاچیها انگیزه خاصی برای بازی به تیمهای 
ورزشــی میدهند. مثاًل نمونه بازر آن تیم گرگان است که 
همیشه در ورزشــگاه خانگی خود از حمایت بیحد و حصر 
هوادارن خود بهره میبرد و یا تیم پسران کردستان که همیشه 
مورد حمایت هوادارن پرشور اســتان قرار میگیرند و اکثر 
بازیهای خانگی خود را به کمک انرژِی خوب هوادارن پیروز 
میشــوند. امیدوارم روزی برســد که هم زنان و هم مردان 
بهعنوان تماشاچی بازیهای یکدیگر، به استادیومها بیایند و 
این فرهنگســازی صورت بگیرد تا مردم بسکتبالدوست 
کردســتان، هم از زنان و هم از مردان حمایت کنند و شاهد 
نتیجۀ این حمایتها در زمین باشند. این درخواست را از 
همۀ هواداران استان دارم تا به ورزشگاه بیایند تا ما نمایش 
خوب خود را به عرضه بگذاریم. سال گذشته شاهد حضور 
اعضای تیم بسکتبال مردان نامینو برای حمایت از تیم زنان 
نامینو در ورزشگاه بودیم و این تیم توانست یکی از بهترین 
بازیهای خود را به نمایش بگذارد و امیدوارم چنین مواردی 
در کردستان هم اتفاق بیفتد و رفته رفته فرهنگ حضور تمام 
اقشار جامعه در استادیوم مهیا شود که دور از دسترس نیست.

سقف آرزو و خواسته ها:
امیدوارم در آیندهای نزدیک تبدیل به یکی از برترین بازیکنان 
ایران و آســیا بشوم و با کســب افتخارات زیاد برای استان 
کردستان و کشور، همانند الگویهای خود به اهداف بزرگ 
خود برســم. روزی برسد که خود را حاضر در لیگ برتر زنان 

آمریکا ببینم و بهعضویت تیمی در این سطح در بیایم.
کالم آخر:

در پایان از تمامی افرادی که بنده را در این راه، با انرژیهای خوب 
مورد حمایت قرار دادند تشکر میکنم چون باعث شدند به یک 
خودباوری خوبی برسم و قدم در ورزش حرفهای بگذارم. ضمن 
قدردانــی از زحمات پــدر، مادر و خواهــرم که حامیان 
همیشگیام بودند، از مربیان عزیزم که برای رشد 
بنده از هیج تالشی دریغ نکردند تشکر میکنم. 
همچنین امیدوارم که حمایت شما در نشریه 

پالهوان از ورزشکاران جوان ادامهدار باشد.
حسنسبتبهاشخاص:

ســروه ضرغامیان: بهترین و مهربانترین 
مربی بنده در طول زندگی ورزشی.

آیلیــن گلمحمــدی: خواهر کوچکتــر من و 
بسکتبالیست آینده کردستان.

الهه دارستانی: زحمتکش و دلسوز. همیشه قدردان زحمات 
ایشان هستم.

حامد سهراب نژاد: بازیکن با اخالق و حرفهای کردستانی.
کوبی برایان: اسطورۀ فقید دنیای بسکتبال.

آیدا گل محمدی، بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان در گفت و گو با »پاله وان«؛

دلیل مهاجرت ورزشکاران کردستان

 
 عدم حمایت های الزم است

 مسئوالن
 نسبت به ورزش زنان و 

مردان دید یکسانی 
ندارند

 حضور 
 تمامی اقشار جامعه

 در استادیوم ها نیاز به 
 فرهنگ سازی

 دارد

ورزشبسکتبالبهلطفمربیانبزرگوسرمایهگذاریهایسالهایگذشتهبهیکیازقطب-هایاینرشتهورزشیدرکشورتبدیل
شدهکهبازیکنانواستعدادهایدرخشانیرادراختیارتیمملیقراردادهاست.دربخشزناننیزبهلطفوجودمربیانشاخصیچون
سروهضرغامیان،ستاره-هایپرفروغیدرآسمانبسکتبالاستانکردستاننمایانشدندکهازاینمیانمیتوانبهآیداگلمحمدی،
رعنایبسکتبالکردستاناشارهکردکهباسنکمخود،بهباالترینمدارجورزشیرسیدهاست.بدینمنظورگفتگویصمیمانهایبا

ملیپوشاستانداشتهایمکهخواندنآنخالیازلطفنیست.
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