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 دو هفته نامه تخصصی 
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در ۲۵ شهریور سال ۱۳۴۸ در شهرستان نقده به دنیا آمد. هنگام تولد وی 
حاج احمد اوراز دوران حبس را در زندان فلک االفالک ســپری می نمود و 
این آغاز توأمان با درد و رنج دوری از پدر، سرآغاز زندگی بزرگ مرد تاریخ 

کوهنوردی ایران زمین را رقم زد.
 محمد اولین سالهای زندگی را به سبب مشکالت ناشی از دستگیری 
پدر و ســپس تبعید وی به شهرستان کاشــمر به دور از زادگاه و در نهایت 
نامالیمات روزگار به همراه خانواده در آن شهرستان سپری نمود و بعد از سه سال به 
شهرستان نقده بازگشت.  سال ۱۳۵۵مصادف بود با شروع دوران تحصیل محمد و او 
دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان نقده به اتمام رساند و در سال 
تحصیلی ۶۵–۶۶ موفق به أخذ مدرک دیپلم در رشته اقتصاد وعلوم اجتماعی شد. 
از سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۶۹ وارد دوران خدمت سربازی شد و پس از پایان دوران خدمت 
سربازی در سال ۱۳۷۳ در رشته کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد 
و در ســال ۱۳۷۹ با وجود وقفه بســیار به سبب شرکت در اردوهای تیم ملی، از این 

دانشگاه فارغ التحصیل شد.
 ســال ۱۳۶۷ در اولین تجربه پیش از ورود به دنیای حرفه ای کوهنوردی گروه 
قندیــل را بنا نهاد و بعد از آن فعالیتهای خویش را در گروه کوهنوردی ســامرند 
شهرســتان نقده ادامه داد تا باالخره در ســال ۱۳۷۳ به همراه جمعی از دوســتان 
پیشکســوت این رشته در سطح شهرستان گروه کانون کوهنوردان نقده را تأسیس 
کــرد و آغاز فعالیتهای این گروه را می توان ســرآغاز ورود محمد به دوران زندگی 
حرفه ای در رشته کوهنوردی قلمداد نمود. سال ۱۳۷۶برای اولین بار پس از فراخوان 
فدراسیون کوهنوردی در اردوهای آماده سازی تیم ملی جهت اعزام به قلل گاشربروم 

۲ و راکاپوشــی در کشور پاکستان شرکت کرد و با نشان دادن توانمندیهای الزم، 
موفق به عضویت در تیم اعزامی به قله راکاپوشــی با ارتفاع ۷۷۸۸ گشت و در همان 
سال به اتفاق ۶ نفر از دوستان و اعضاء تیم موفق به صعود این قله شد و اولین تجربه 
هیمالیا نوردیاش را با موفقیت پشت سر گذاشت. سال ۱۳۷۷ را می توان نقطه عطف 
تاریخ زندگی محمد اوراز دانست. در این سال وی به همراه سه نفر از اعضاء تیم ملی 
کوهنوردی ایران توانست به قله اورست؛ بلندترین قله جهان صعود کند. به این ترتیب 
وی بهعنوان اولین صعودکننده تیم ملی ایران به قله اورست شناخته شد. سال ۱۳۸۲، 
هنگام صعود به قله گاشبروم ۱ در پاکستان، محمد اوراز به همراه ُمقبل هنرپژوه بر اثر 
ریزش بهمن سقوط می کنند. مقبل هنرپژوه از آن حادثه جان سالم به در برد اما محمد 
اوراز پس از انتقال به بیمارســتان شفا در اسالم آباد پاکستان درگذشت. ورزشکاری 
افتخارآفرین برای کردستان و ایران، متواضع و فروتن، که در محدودیت و نبوِد امکانات 

و وسایل کوهنوردی، مراتب پیشرفت و ترقی را با پشتکار و تالش فراوان طی کرد. 
کوچ غمانگیــز اوراز حادثهای تلخ برای ورزش ایران و جامعه کوهنوردی بود و 
بســیاری را تحتتأثیر قرار داد؛ حضور فراوان مردم قدرشــناس در مراسم تشییع و 
خاکسپاری و ابراز همدردی با خانواده وی به حدی چشمگیر بود که دوربینها و منابع 
خبری ناتوان از ثبت حضور بودند. نبود محمد اوراز صدمهای جبران ناپذیر برای جامعه 

کوهنوردی بود.
پــس از رفتن محمد اوراز، انســجام و همدلــی و هماهنگی فراوانی میان 
کوهنوردان و گروهها و باشــگاهای فعال کوهنوردی چه در مراسم تشییع و چه 
پس از آن بهوجود آمد و بهنوعی کوهنوردی در کردستان پوستاندازی جدیدی 
بر اساس همدلی بیشتر به سبب نفوذ و جایگاه معنوی و محبوبیتی که در میان 

آحاد جامعه داشت و همچنین اثرگذاری مثبت تالشها و افتخارات کسب شده 
توسط ایشان، سبب گرایش بیشتر و روزافزون عالقمندان به رشته کوهنوردی و 

بهنوعی توسعه و بسط بیشتر این رشته شد. 
در سنندج فعاالن کوهنوردی با تالشی وصف ناپذیر برای ساخت تندیس 
محمد اوراز و نصب آن در محله مبارکآباد به پاس قدرشناســی از ایشان همت 
نمودند و با وجود محدودیتها در نهایت این مهم محقق شد و اکنون دامنه کوه 

زیبای آبیدر میزبان تندیس محمد میباشد. 
در طول دوسال گذشته قرار بود تندیس زنده یاد محمد اوراز در شهرستان 
نقده زادگاه مادری ایشان نیز نصب و رونمایی شود اما متاسفانه بهدلیل تنگ نظری 
و اعمال ســلیقه شخصی این امر محقق نشد و تندیس میان تهران و نقده برای 
نصب بالتکلیف بود؛ مشخص نبود افرادی که مخالف نصب تندیس در شهر نقده 
بودند چه نوع استداللی داشته و چشم خود را بر چه اساسی بر کلکسیون افتخارات 
ملی این قهرمان بسته بودند و در نهایت روز سوم خرداد ۱۳۹۹ در میدان درکه 

تهران از این تندیس رونمایی شد.
 با وجود گذشــت ۱۷ سال از کوچ زودهنگام و تلخ محمد اوراز، نام و یاد ایشان 
پررنگتر و موثرتر از گذشته در میان دوستدارانش وجود دارد و هرساله خیل عظیم 
عالقمندان ایشان در سالگرد حادثه با حضور در کوه سلطان یعقوب و بر مزار وی یاد 
و خاطرهاش را گرامی میدارند. اکنون نیز  نصب این مجسمه در پایتخت کشور سبب 
آشنایی بیشتر نسل جدید و عالقمندان به رشته کوهنوردی و محمد اوراز و منش و 
زندگی ایشان شده و چه بسا اعمال سلیقه در عدم نصب مجسمه در شهر نقده منشاء 
خیر و کمک فراوان برای تأمل بیشــتر در ســبک زندگی و نوع رفتار و منش انسانی 

زندهیاد اوراز پس از گذشت ۱۷سال از کوچ ایشان شده و باید آن را به فال نیک گرفت.
 یاد و نامش زنده و پر رهرو باد...

۱۷ سال پس از کوچ ابدی؛ تندیس محمد اوراز در میدان درکه!

 جلسه مشترک جوالیی با فرماندار سنندج

حامدجوالئی مدیرکل ورزش و جوانان 
استان به همراه فردین ورمقانی رئیس 
اداره ورزش و جوانان سنندج به منظور 
بررســی چگونگی کمک به زیر ساخت 
های ورزشــی این شهرستان با ابراهیم 
زارعی فرماندار شهرستان سنندج دیدار 

کردند.
در این دیدار که در دفتر فرماندار 
سنندج برگزار شد نحوه بازگشایی اماکن 
ورزشی مرکز استان، تخصیص اعتبارات 

الزم برای احداث اماکن ورزشــی نیمه 
تمام شهرستان از محل اعتبارات هر دو 
طرف و بررسی ساخت اماکن مورد نیاز 
شهر سنندج در آینده نزدیک مورد بحث 

قرار گرفت.
همچنین "حامد جوالیی" عنوان 
کــرد، فرمانداری ســنندج در صورت 
اختصاص زمین بــرای احداث اماکن 
ورزشــی مورد نیاز ســنندج، اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان ســالن های 

ورزشی سقف بلند در ۲ ناحیه منفصل 
شهری نایســر و ننله این شهر احداث 
خواهد کرد که از اساسی ترین نیازهای 

حال حاضر هستند.
وی به مشــکل عدم دسترســی 
دســتگاه ورزش و جوانان کردستان در 
این مکان ها به زمین مناسب اشاره کرد 
و از فرماندار خواست تا با نگاه ویژه در این 
راستا و همکاری با دهیاری و شوراهای 
آنهــا امکان فراهم کــردن زمین برای 

احداث مکان های ورزشــی را تسهیل 
کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان همچنین 
افزود؛ در زمینه فراهــم کردن بودجه 
مــورد نیاز برای احــداث این مکان ها 
فرمانداری هرچه از اعتبارات خود برای 
این کار تخصیــص دهد اداره کل نیز از 
منابع خود ۲ برابر این مبلغ را اختصاص 
خواهد داد تا رونــد احداث پروژه های 

ورزشی با سرعت بهتری پیش برود.
فرماندار ســنندج نیز در ادامه از 
حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان 
کردستان در زمینه مساعدت به هیات 
های ورزشی این شهرستان تقدیر کرد و 
احداث سالن های چند منظوره را برای 
ناحیه های منفصل نایسر و ننله ضروری 

دانست.
وی از احداث اماکن ورزشی در این 
مناطق با توجه بــه وضعیت بیکاری و 
وجود تعداد زیادی جمعیت جوان در آنها 
حمایت کرد و افزود؛ سال پیشرو از لحاظ 
وجود اعتبارات و بودجه به احتمال زیاد 
سال خوبی نباشــد اما برای تخصیص 
اعتبــارات الزم برای درســت کردن ۲ 
ســالن در شهرستان سنندج هرچه در 

توان داشته باشیم انجام خواهیم داد.

گفت و گوی اختصاصی پاله وان با پدیده مریوانی تیم آکادمی کیا؛

سناریو تکراری عدم 
حمایت از بخش خصوصی 

این قسمت راه یاب ملل!

یادگار رستمی:  بزرگترین آرزویم گرفتن توپ طالست  
ورزش کردستان 
چشم انتظار قانون 

گذاران جدید

پیست اتومبیل رانی، 
آرزوی دست نیافتنی 

جوانان کردستان

سازمان بازرسی انتخابات 
هیئت فوتبال کردستان را 

باطل می کند؟

 هندبال کردستان   
در حال بازگشت  به 

روزهای اوج
یادداشت

پرویز داراب پور

طی قرون و اعصار همواره درجوامع بشــری انسانهایی با اتکا به خلوص 
نیت و پاکی ضمیرشان و توانمندی آگاهانه اشان نه تنها در خاستگاه وسر 
زمین آبا اجدادیشان بلکه فراتر از مرزهای اقلیمی ، جغرافیایی و ...الگویی 
شده اند برای مشتاقانی که جوهر اندیشه اشان متمایل به نیک اندیشی 
ونیک منشی و باهوده زیستن وخدمت به ابنای همنوع است. هرازچندگاه 
که به قله آبیدرمان  مینگرم جالل وجبروت واستواری وشکیل بودنش 
سرمســتم میکند وآنگاه که آغوشش را برویم می گشاید وبر دامنه اش 
صعود و فرود می کنم ناخودآگاه سیما و قامت مفاخری از دیار کردستان 
درذهنم مجسم می شود که عصاره این کوه استوار در وجود ذی وجودشان 
حلول یافته و غنوده است ، درحوزه های گوناگون ،عقیدتی ، علوم مختلفه 
، سیاست ، پهلوا نی ، و...  آنگاه که به نام بیژن ذولفقار نسب می رسم ، نه 
براساس حس  همزبانی و همکسوتی و ....که مستند به کارنامه و رزومه 
شخصیتی فرهنگی ورزشی دانشگاهی ، قهرمانی و...انسانیش که سترگی 
و راست قامتی  و زاللی آبیدرمان را ناخودآگاه درذهن متبادر می سازد 
.انتصاب دکتر بیژن به ریاست باشگاه یونسکو ) که اهدافش ایجاد ثبات 
درعرصه ورزش وصلح برای همه وپرهیز از فســاد جلوگیری از تبعیض 
وخشونت درعرصه ورزش درسطح جهان است( برگ زرین دیگریست 
در کلکســیون افتخارات این بزرگمرد از خطه پهلوان خیز و با فرهنگ 
کردســتان. زاگرس نشــینان عموما و آبیدر پناهان خصوصا خود را در 

تحصیل این افتخار سهیم می دانند.
بمان برایمان که فخر بودنت مایه سرفرازیمان است

دکتر بیژن با مجموعه ای از افتخارات

بی
زین

اد 
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پنجــــــر ه

هندبال کردستان در حال 
بازگشت به روزهای اوج

در ستون پنجره این شماره از نشریه پاله وان به برسی عملکرد موفقیت 
آمیز اکبر عربی، رئیس هیئت هندبال کردستان، می پردازیم. دو سال 
قبل، اکبر عربی با کســب اکثریت آراء از اعضای مجمع، به صندلی 
ریاست هیئت هندبال استان کردستان تکیه زد و در اندک زمانی، با 
عزم و اراده راستین توانست عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد 
که در راس اقدامات ایشان می توان به لیگ برتری شدن تیم هندبال 
کیمیا کاشت کردستان اشاره کرد. اکبر عربی با حمایت همه جانبه 
خود راه پیشرفت هندبال کردستان را بیش از پیش هموار کرد و با صرف هزینه 
های به خصوصی در این رشته توانست به هندبال کردستان امید دوباره ای ببخشد 
تا ورزش دوستان کردستانی شاهد حضور یک نماینده از دیار خود در باالترین 
سطح هندبال کشور باشند. ورزش کردستان به افراد تاثیر گذاری مانند اکبر عربی 
بیشتر نیاز دارد تا ورزشکاران کردستان دغدغه کمتری برای فعالیت داشته باشند، 
عربی تحول چشــمگیری در هندبال کردستان بوجود آورده و همگان را چشم 
انتظار آغاز لیگ برتر و درخشش فرزندان کردستان کرده است. سربازانی که برای 

جاودان کردن نام و یاد این دیار از جان و دل مایه خواهند گذاشت.
زندهبادکیمیاکاشتکردستان

ان
یلی

 خل
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 رئیس اداره ورزش و جوانان 
سقز در گفت وگو با پاله وان

فرزاد خاکی: توسعه 
زیرساخت های ورزشی 

 زمینه ساز ارتقای 
ورزش 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
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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.

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
دکتر بیژن ذوالفقارنسب به عنوان رئیس باشگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( منصوب شد. به گزارش گروه خبری پاله وان، سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که با هدف کمک به »ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق 
 ISECD آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطالعات« به وجود آمده است. این سازمان بر اساس اساسنامه مصوب خود مکلف است عناوین مشاغل حوزه ورزش را از طریق استاندارد های
به عنوان زیر مجموعه سازمان جهانی یونسکو و  ISCO مرجع سازمان جهانی آموزش مشاغل ، به ادوار آموزشی ساختارهای رسمی آموزش کشور ارتقاء دهد . در جلسه اهداء گواهینامه 
فعالیت باشگاه ، دکتر ایوبی ریاست کمیسیون ملی یونسکو ایران بر قابلیت طرح اهداف و چشم انداز و طرح ها این باشگاه در مجمع جهانی یونسکو تاکید کرد، وی افزود : در اولین نشست 
کمیسیون آموزش یونسکو که با حضور معاونان محترم وزارت علوم ، وزارت اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تشکیل می شود طرح و اهداف باشگاه آموزش کارگزاران 
ورزش ، تشریح و اگاهی رسانی شود. انتصاب دکتر بیژن ذوالفقارنسب به ریاست باشگاه یونسکو ) که اهدافش ایجاد ثبات درعرصه ورزش وصلح برای همه وپرهیز ازفساد جلوگیری از تبعیض 

وخشونت درعرصه ورزش درسطح جهان است( برگ زرین دیگریست در کلکسیون افتخارات این بزرگمرد از خطه پهلوان خیز و با فرهنگ کردستان خواهد بود.

دکتر بیژن 
ذوالفقار نسب 
رئیس باشگاه 
یونسکو شد

شمارهسیوپنجم سالدوم سهشنبه13خردادماه1399

یادداشت  مدیر مسئول

زانیار دلیری

تجربه می گوید که در سال های گذشته در اولین روزهای آغاز فعالیت دوره 
های مختلف مجلس شورای اسالمی، منتخبین از وحدت نمایندگان و لزوم 
آن ســخن گفته اند ولی علی رغم همه امیدواری ها با گذشت زمان این امر 
محقق نشده است. این نوع وحدت یعنی با هم بودن نمایندگان مردم در عمل 

و نه در حرف آرزویی برای مردم منطقه می باشد.
مجلس شورای اســالمی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور ایران 
اســت که از نمایندگان منتخب مردم استان های مختلف تشکیل می شود. 
کردســتان با داشــتن 6 نماینده می تواند نقش اساسی و مهمی را در ارائه و 

تصویب طرح ها در مجلس ایفا کند.
ورزش همواره یکی از مســائل مهمی اســت کــه نمایندگان مجلس 
می توانند مشکالت آن را به خوبی برطرف کنند. ورزشکاران و قهرمان استان 
همیشه از نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی انتظار دارند از پایمال 

شدن حق آنها جلوگیری کنند.
در هفته گذشته شاهد بازدید نمایندگان منتخب استان کردستان در 
مجلس یازدهم، مدیرکل ورزش و جوانان و مدیران ارشد استان از پروژه های 
ورزشی بودیم که امیدواریم این خود نوید بخش روزهای خوب برای ورزش 
کردستان و توجه عملیاتی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی به 

این موضوع مهم باشیم. 
نقش نمایندگان مجلس درحل مشــکالت ورزشی کردستان نقشی 
تاثیرگذار و اجتناب ناپذیر است. جامعه ورزشی کردستان بی تفاوتی نسبت 
به دغدغه های ورزشی استان را بر نمی تابد و انتظار دارد ورزش به عنوان یک 

اولویت در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
ورزش بــه عنوان پدیده ای مســتقل گرچه این روز ها گرفتار دســت 
سیاســتمداران شده اســت اما ذات آن فارغ از جناح بندی است و در مسیر 

خدمت به آحاد جامعه قدم بر می دارد.
یکی از مهم ترین خواســته های اهالی ورزش استان کردستان که در 
سال های گذشته همواره دغدغه اساسی آنها به شمار می رفت، موضوع حمایت 
از ســرمایه گذاران ورزش و تســهیل ورود آنها به این حیطه بســیار مهم و 
سرنوشت ساز است. به هر حال نباید فراموش کرد که خروج سرمایه گذاران 
از ورزش کردستان همواره یکی از مهم ترین مشکالت به شمار می رفته و به 
گفته بسیاری از اهالی ورزش، مشکالت قانون گذاری، دلیل اصلی آن است.

مهم ترین خواسته اهالی ورزش استان کردستان شاید، پیدا کردن راهی برای 
ورود بیش از پیش ســرمایه گذاران به رشته های ورزشی استان و حفظ این 
ســرمایه گذاران در راستای توسعه صنعت ورزش اســتان باشد.امروز، در 
شــرایطی از مشکالت مختلف سرمایه گذاران در سطح کشور و به خصوص 
استان کردستان سخن می گوییم که بسیاری بر این باور هستند که قوانین و 
مقررات دســت و پا گیر، سبب فرار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این 
زمینه شده است. پیدا کردن راهی برای تسهیل ورود سرمایه گذاران به ورزش 
و البته حمایت از آنها برای ماندن در این عرصه، از خواســته های مهم مردم 

کردستان در این زمینه به شمار خواهد رفت.
یکی از مواردی که نمایندگان استان در مجلس یازدهم باید در دستور 
کار قرار دهند حمایت شــهرداری های کردستان از ورزش است . به راستی 
حمایت از ورزش برای شهرداری آزاد است؟ اگر حمایت از تیم های ورزشی 
برای شهرداری منع قانونی ندارد، چگونه است که شهرداری های کردستان 
و به خصوص شهرداری سنندج این امر مهم را انجام نمی دهند؟ یکی از وظایف 
تعریف شده برای شهرداری »پیشگیری از جرم و جنایت است« ورزش کردن 
و داشــتن سرگرمی سالم یکی از مهم ترین راه هایی است که باعث می شود 
جوانان کمتر به سمت جرم و جنایت بروند. با حمایت شهرداری از ورزش ما 
شاهد حضور بیشتر ورزشکاران کردستان در لیگ های مختلف کشور خواهیم 

بود و وظیفه نمایندگان استان است که منع قانونی این مسئله را بردارند.
اســتان کردستان، این روزها از نظر ســرانه ورزشی، همچنان جایگاه 
مناسبی ندارد. این موضوع همواره از سوی مدیران استان مطرح شده اما به 

نظر می رسد برای جبران آن باید اقدامی اساسی صورت داد.
اختصاص بودجه های مناسب برای تکمیل پروژه ها و فراهم کردن راهی 
برای ورود بیشتر سرمایه گذاران و خیران به موضوع تکمیل پروژه های ورزشی، 
شاید راهی باشد که نمایندگان مجلس از طریق آن، بتوانند تأثیری قابل توجه 
بر جامعه ورزش استان داشته باشند.در سوی دیگر، قانون گذاران باید کاری 
کنند که با استفاده از قوانین مناسب، مشارکت بخش خصوصی را در ساخت 

و ساز پروژه های مختلف جلب کنند.
فراهم ســاختن بسترهای توســعه، جذب اعتبارات از وزارت ورزش و 
رایزنی ها وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است که متاسفانه در چهار سال 
گذشــته اقدامی تاثیر گذار و چشــم گیر در راستای توسعه ورزش و جذب 
اعتبارات نسبت به استان های همجوار توسط نمایندگان صورت نگرفته است.

یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی به صورت رسمی از هشتم 
خردادماه سال جاری آغاز شده و قدم برداشتن در راه پیشرفت و توسعه ورزش 

یکی از مهم ترین وظایف نمایندگان مجلس است.
به هر حال قهرمانان و جامعه  ورزش کردستان امیدوار هستند نمایندگان 

مجلس عرصه را برای فعالیت آنها بهتر مهیا کنند.

ورزش کردستان چشم انتظار 
قانون گذاران جدید

در گذر پهلوانان

ولید خالدیان

این قسمت محمد رشید خداجو

فرزند؛ فتح اهلل
متولد سال؛  1311  هجری شمسی

    محله تازه آباد قطارچیان شهر سنندج
صفحات کتاب پر افتخار تاریخ کشتی ایران 
را که ورق می زنیم به نام پر افتخاری برخورد 
می نماییم، مردی دل ســوخته کشتی که 
برای رونق و رشد آن در استان کردستان از 
هیچ تالشی دریغ ننمود. مردی که ورزش 
کشتی را از چمن زارهای معروف خسروآباد 

و بر روی تشــک پر شــده از کاه آغاز نمود. مردی صادق و حق خواه. محمد 
رشید خداجو فرزند فتح اهلل در سال 1311 در محله تازه آباد قطارچیان دیده 
به جهان گشود. محمد رشید خداجو در محله ای زاده شد که ورزش کشتی 
و پهلوانی و آمد و رفت به زورخانه  تنها تفریح نوجوانان و جوانان آن بوده است 
و همین جو زمان و محله قطارچیان ایشان را نیز عالقمند و همچنان که اشاره 
گردید با حداقل شرایط ورزش کشتی را آغاز و در همین اثنا و تقریباً در اواسط 
دهه بیست به استخدام ارتش و در سال 1330 نیز به واسطه حضور در ارتش 
به کالس های مربیگری کشتی در تهران که توسط ارتش ترتیب داده شده 
بود به مدت یک ماه شــرکت و پس از بازگشت با نهایت اشتیاق اطالعات و 
فنون آموخته شــده در طول این دوره را در اختیار کشتی گیران سنندج در 
آن دوران که مصادف بود با حضور منصور فدوی، عزت اهلل افشاریان، حبیب 
اهلل خوش معاشرت، محی الدین جهانگیری، اسماعیل فوالدی، سید صالح 
سیدالشهدایی و ... قرار داد.  بعد از این دوران محمد رشید خداجو برای خدمت 
به زنجان منتقل و این بار در این اســتان عشــق و عالقه خود را به کشتی به 
نمایش گذاشت و سال ها مربی کشتی این استان را نیز بر عهده و النهایه در 
اواسط دهه پنجاه مجدداً به کردستان و سنندج منتقل و دبیر هیئت کشتی 
و بعدها رئیس هیئت کشتی و تا اوایل انقالب در این پست انجام وظیفه نمود.  
خداجو مردی مهربان، نوع دوست، سفره دار و دستگیر محرومان و مظلومان 
بود و حتی در منزل شخصی خود برای پرورش جوانان تشک کشتی پهن  و 

به راستی واژه پهلوان درخور شخصیت  و نام ایشان می باشد. 
خداجو در کنار ورزش کشتی و به عنوان یک اصل جدای ناپذیر، در زورخانه 
نیز صاحب نام و منصب و جالل و شکوه بوده اند. اذهان ما به واقع فراموش 
کار و گاهی صفحات پر افتخاری از تاریخ شاید به واسطه سالیق اهل دنیا 
نادیده گرفته می شود و خدمات ارزشمندی که اگر نبود و انجام نمی گرفت 
حتمــاً و قطعاً تکامل امروز ورزش ما خاصه کشــتی با تاخیر مواجه بود. 
خدماتی که زمانی توســط خداجوها، طیری ها و ظهیر اعظمی ها اتفاق 
افتاد، که روزها زمان الزم بود تا مسافری از سنندج آن ایام به تهران مرکز 
کشوری می رســید و در این چنین شرایطی تشک کشتی که امروز نیز 
آوردنش مصیبتی دارد تمام و کمال، به سنندج می آمد تا رشادت جوانان 
دلیــر این مرز و بوم رخنه در تاریخ ورزش ایران نماید و نام و مقامی برای 
کورد و کردســتان در روزگار محرومیت ایران به ثبت و ضبط شود. آری 
رشید خداجو و خدمات ایشان کمی در اذهان فراموش اما امروز احیاء و تا 
ابد در اوراق تاریخ ماندگار خواهد ماند.  محمد رشید خداجو دارای 7 فرزند 
می باشند که 4 پسر و 3 دختر را شامل و از فرزندان پسر ایشان آقایان ناصر 
و ناصــح خداجو از کشــتی گیران زبده و چابک و آقایان نــادر و نواب از 
عالقمندی کمتری برخورد بوده اند. مردی با اخالق، صادق و به راســتی 
خداجوی ورزش کردستان در سال 1367 دعوت خدای عرش و فرش را 

لبیک و دار فانی را وداع گفته است. 

                                    
                                             

        ایســتاده از ســمت راست؛ صدیق گنجی نســب، یداهلل رعدی، صالح 
سیدالشهدایی، سروان عبدالهی، ناشناس.نشسته؛ کریم دیندار، ناشناس، 

پهلوان عزیز رحمانی، رشید خداجو، پهلوان محمد چوبتراشان

در دنیای مدرن عالوه بر گسترش 
ارتباطات، صنعت هــا و فرهنگ های 
نوظهور بر رشد یک جامعه اثرگذارند. 
شــاید پیش از این ها، ورزش صرفا به 
جهت سالمتی و ادای دین به بدن مورد 
توجه افراد بود؛ اما امروزه از آن به عنوان 
یک صنعت پــر درآمد یاد می شــود. 
صنعتی که در تکاپوی تولید یک نتیجۀ مطلوب، 
به دور از به کارگیری دســتگاه های پر سروصدای 
کارخانه ای اســت؛ تا جایی که سایر شرکت ها و 
بخش های خصوصی را به خود جذب کرده و از آن 
کســب درآمد و افتخار می کنند. در سراسر دنیا 
برخالف ایــران، ورزش را یک تجــارت درآمدزا 
می بینند و تیم های ورزشی نظیر پارمای ایتالیا، 
سوون سامسونگ کره جنوبی، یوکوهامای ژاپن و 
بســیاری از این قبیل، جزو بزرگترین تیم-های 
ورزشــی دنیا هســتند کــه توســط بخش ها و 

شرکت های خصوصی اداره می شوند.
در ایران نیز، بخش های خصوصی کم و بیش 
به ورزش روی آورده اند و مشغول تیم داری در آن 
هســتند؛ حضور آنها در ورزش، به هر قیمتی هم 
میسر نیست و الزمه آن، حمایت و پشتیبانی از افراد 
ورزش دوست است تا صنایع کوچک و نوظهور نیز، 
به خودباورِی الزم جهــت ورود به دنیای ورزش 
دست پیدا کنند. عماًل اگر هواخواهی های الزم از 
جانب دولت و مسئولین سیاسی و ورزشی صورت 
نگیرد، نتیجه ای جز دلسردی و پسرفت ورزش هر 

دیاری به همراه نخواهد داشت.
راه یاب ملل، یک شــرکت خصوصی نوپا در 
دنیای ورزش و تیم داری اســت، که پس از سفر 
طوالنی از تهران به مریوان، شروع به سرمایه گذاری 
در ورزش کردستان کرد. در عصر حاضر که عموم 
مردم درگیر نابه ســامانی های اقتصادی هستند، 
هم زبانان ما در مریوان، قدم در راه اعتالی ورزش 
گذاشتند و عناوین و افتخارات بسیاری برای خود 
و هواداران به ارمغان آورده انــد. اما در ادامه راه با 
بی مهری-هایی از جانب اســتاندار کردســتان، 
مسئولین ورزشی استان و رؤسای هیئت مواجه 
شدند که سبب دلسردی سران آن شده، تا جایی 
که دست به انصراف از تیم داری حرفه ای در ورزش 

زده اند.
راه یاب ملل در ابتدا محبوب ترین رشتۀ توپی 
را مدنظر قرار داد و با کسب سهمیه لیگ برتر فوتبال 
زنان کشور، راه روشنی در ظلمت بی توجهی های 
مسئولین برای درخشش اســتعدادهای استان 
کردســتان باز کرد و به ســبب آن شور و شعف 
بسیاری میان دختران فوتبالیست ُکرد ایجاد شد 
تا با درخشش در این میدان، رویای کودکی خویش 
را بیش از هر زمان دیگری در دسترس ببینند. اما 
پس از مدتی، ِکشتی باشگاه مریوانی غرق در دریای 
بی اعتنایی مسئولین فوتبال استان شد تا جایی که 
مساعدت های فدراسیون فوتبال به این تیم، از پل 
هیئت فوتبال کردستان به راه یاب ملل عبور نکرد 
و پرداخت نشد تا مشکالت مالی گریبان این تیم 
بلند آوازه را بگیرد. خبات بیگلر، مدیرعامل باشگاه 
راه یاب ملــل در این خصوص اظهــار کرد: »در 
سال های اول و دوم حضور باشگاه راه یاب ملل در 
لیگ برتر فوتبال زنان کشــور، مســئول کمیته 
مســابقات این لیگ، مســاعدت های مالی قابل 
توجهی برای تیم های حاضر در لیگ زنان در نظر 
گرفت، که راه یاب ملل هم از این قاعده مستثنی 
نبــود و این اعتبارات بــه ارزش 40 و 70 میلیون 
تومان طی دو سال به حساب هیئت فوتبال استان 
کردستان واریز شد. اما مبلغ بسیار کمی از آن به 
دست ما رســیده و مابقی آن از جانب رئیس این 
هیئت کتمان شده و ایشان نسبت به پرداخت آن 

به باشگاه راه یاب ملل بی توجه اند.«

فوتبال، والیبال، کشتی و هر ورزش حرفه ای 
دیگر، هزینه های خاص خود را می طلبد و چنین 
مساعدت هایی در برهه های زمانی خاصی می تواند 
دست گیر باشگاه های ورزشی استان شود و بخش 
اعظمی از مشکالت آن ها را حل و فصل کند. پس 
از برآورده نشدن نیازهای راه یاب ملل و واگذاری 
تیم فوتبال، این باشــگاه به فکر ســرمایه گذاری 
بلندمدت در والیبال استان کردستان افتاد. بدین 
صورت که با بنای یک تیم والیبال از پایه شروع به 
استعدادیابی کرد و توانست پس از مدتی قهرمان 
لیگ یک والیبال مردان در مقطع بزرگساالن شود 
و کورســوی امید ورزش اســتان کردستان لقب 
گیرد. حــال نوبت به گالدیاتورهای زمین 9 در 9 
رسید تا بجنگند و افتخار بیافرینند. شاید خوش-

بین ترین والیبالیست کردستانی هم، فکر صعود 
یک تیم از این استان به سوپرلیگ والیبال کشور و 
پذیرایــی از تیم های ایرانِی صاحب نام آســیا در 
مریوان را نمی کرد و این قفل به لطف شاه کلید راه 

یاب ملل گشوده شد.
اما تیم خوش آتیۀ والیبال کردستان باز هم 
مورد بی مهری ها قرار گرفته اســت و گاهی مورد 
انتقاد والیبالیست ها و پیشکسوتان این رشته قرار 
می گیرد که چرا افراد بومی در رقابت های راه یاب 
ملل در سوپرلیگ به کارگرفته نمی شوند. طبیعتاً 
الزمه حفظ و بقای هر امتیازی، مصونیت، ممارست 
و حمایت از آن است؛ اقالمی که کمترین سهم را 
در ســبد توجهات مسئولین به این باشگاه دارند. 
گاهی منطقی ترین تصمیم مقابل عدم حمایت های 
مسئولین استان از این تیم، به کارگرفتن بازیکنان 
شاخص و کاربردی سطح کشور در آن می باشد؛ تا 
رفته رفته استعدادهای بومی والیبال رشد کنند و 
این تیم به مرور دست به پوست اندازی زند و آن روز 
است که یک تیم از سرمایه های بومی کردستان در 
باالترین سطح ورزش والیبال کشور حاضر خواهند 
بود. مدیرعامل باشــگاه راه یاب ملل در خصوص 
بی توجهــی و عدم حمایت های الزم مســئولین 
استان نسبت به حفظ این سرمایه خاطر نشان کرد: 
»متأسفانه در روزگار قهرمانی همۀ مسئولین همراه 
ما هستند و به هنگام مشکالت خبری از هیچ یک 
از آن ها نیســت. باشــگاه و بازیکنان راه یاب ملل 
تاکنون پاداش قهرمانی لیگ یک این تیم در سال 
گذشته را از جناب استاندار و نمایندگان مجلس 
دریافــت نکرده اند و از هیــچ ارگان دولتی مانند: 
فرمانداری مریوان، استانداری استان کردستان، 
اداره ورزش و هیئــت والیبــال حمایت خاصی 
نمی شوند و هنوز 40 درصد مطالبات بازیکنان این 
تیم پرداخت نشده است. برخالف سایر تیم های 
اســتان های همجوار، ما برای استفاده از امکانات 
دولتی مانند سالن و عبور و مرور، هزینه های زیادی 
را متحمل شــده ایم و مشــکالت بسیاری نظیر: 

پرداخت حق بازیکنان، مطالبات کادر فنی، تأمین 
و مهیا کردن شــرایط مسابقه و  پرداخت ورودی 
سوپرلیگ کشور را داریم و یک تنه نمی توانیم به 
این نبرد یک به چند برویم و تصمیم به انصراف از 
حضور در رقابت های ســوپر لیگ مردان کشــور 

گرفته ایم«.
متأسفانه این دسته مشکالت همواره تیتر یک 
نشریات و سرخط خبرهای ورزش کردستان است 
و چنین اعتراضاتی مبحث جدیدی برای کســی 
نیســت. قاعدتاً اگر این روال ادامه داشته باشد و 
پشت تیم راه یاب ملل خالی شود، سایر ارگان ها و 
شرکت های تأثیرگذار مانند: پتروشیمی، ایستک، 
الســتیک بارز و تراکتورســازی کردســتان که 
می توانند با سرمایه گذاری در ورزش، انقالبی در 
این حوزه ایجاد کنند؛ نسبت به این اقدام دلسرد 
شده و نتیجه ای جز متضرر شدن خود و ورزش را 

در سایه این بی توجهی ها نمی بینند.
شاید مربیان و ورزشکاران تا دست به چنین 
اقدامات احساسی نزنند، کمتر کسی به آن ها توجه 
خواهد کرد. حامد جوالیی، مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان اســتان کردســتان، پس از شنیدن خبر 
انصراف باشگاه راه یاب ملل از رقابت های سوپرلیگ، 
نسبت به آن واکنش نشان داد و تأکید کرد: »این 
تصمیم، بسیار سخت و غیر قابل باور است. بنده به 
همراه جناب استاندار مستقیما وارد رایزنی شده ام 
تا تمامی مشکالت این تیم خوشنام کردستان رفع 
شــود و برای این کار از هیچ تالشــی فروگذاری 
نخواهیم کــرد. امیدواریم با همکاری های الزم با 
نمایندگان کردستان و روابط با فدراسیون، راه یاب 
ملل را از پرداخت بخشــی از ورودی ســوپرلیگ 
والیبــال معاف کنیم و تمامی امکانات دولتی را با 
کمترین هزینه در اختیار این باشگاه قرار دهیم تا 
با آرامش خاطر و با قدرت به کار خود ادامه دهند«.

شاید این سخنان امیدبخش آقای جوالیی و 
ســایر مســئولین، تکرار مکررات باشد اما انتظار 
می رود که هر فرد در هر پست و مقامی به وعده های 
خود جامۀ عمل بپوشاند و انتظارات را برآورده کند 
تا با ورود سایر نهادهای خصوصی در ورزش، بیش 
از پیش شــاهد رشد و اعتالی ورزش حرفه ای در 

کردستان باشیم.
بی توجهی فرماندار و نماینده مریوان و ریاست 
هیئت والیبال استان کردستان  و عدم واکنش آنها 
نسبت به این اوضاع بغرنج، جای انتقاد و پیگیری 
دارد. امید است نوید حمایت و مسئولیت پذیری هر 
شخص صاحب منسبی به گوش تمامی ورزشکاران، 
در تمامی رشته ها برسد و بودجه ها و اعتبارات، تنها 
به افراد و رشته های خاص تعلق نگیرد؛ تا عالوه بر 
دلگرمی ورزشکاران، “بیگلر”های بسیاری نیز در 
این استان، به سرمایه گذاری و تالش برای رشد و 

شکوفایی ورزش این خطه روی آورند.

سناریو تکراری عدم حمایت از بخش خصوصی؛ 
این قسمت راه یاب ملل!
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با نگارش کتاب وزین و بسیار ارزنده ي حقوق مدني در 
نظم کنوني ، توســط اســتاد فقیــد و ارجمند، جناب 
مستطاب عالي پرفسور ناصر کاتوزیان ، واژگان "در نظم 
کنوني" بدل به واژگاني شــدند که مبین نوعي نگاه و 
پردازش حقوقي قانون قلمداد مي شود و نزد حقوق دانان 
کاماًل مألوف گردیده اســت اما این نوشــتار مخاطب 
تخصصي ندارد و براي همگان نوشته و عرضه مي شود و 
همچنین امکان عمل به شیوه ي نظم کنوني در زمینه 
حقوق ورزشي وجود ندارد. چرا که در حقوق ورزشي یا 
حقــوق ورزش در ایران ، قانوني عام و جامع وجود ندارد 
که بتوان به شیوه ي پردازش حقوقي قانون، آن را تبیین 
نماییم. بنابراین در این نوشتار وضعیت حقوق ورزش را 
در ایران مورد بررســي قرار مي دهیم اما نه به شیوه اي 

تخصصي و نه به شیوه ي کار نظم کنوني، بلکه به صورت 
ساده و با نگاهي جامع و مانع تمامي موضوعات و ماهیات 
اعتباري حقوق ورزش را در ایران، مورد کنکاش و بررسي 
قرار مي دهیم تا تمامي مخاطبیــن بتوانند از آن بهره 
بگیرند و با آن آشــنا شوند. بایسته است پیش آغاز این 
روند، نکاتي چند را با شــما در میان بگذارم. نخســت 
آنکه؛تحریــر و درج مطلب در خصوص این رشــته در 
نشریات سابقه نداشته و ندارد و براي نخستین بار است 
که نشــریه اي ورزشي به این مهم مي پردازد و آن را به 
منزله ي رســالت کاري خود جدي گرفته و امکان آن را 
ایجاد مي نماید که مخاطبین امکان دسترسي و کسب 
اطالع واثق از موضوع را داشته باشند. دوم آنکه ؛ نوشتن 
در مورد موضوعي تخصصي، آن هم در دانش حقوق، به 

زباني غیر تخصصي و قابل درك و فهم براي مخاطب عام 
بسیار بسیار دشوار خواهد بود و تقبل این مهم مسئولیتي 
اســت که به عهده گرفتن آن نیازمند التزامي خاص به 
رسالت و تعهد روزنامه نگري است که امیدوارم از عهده 
اش برآیم. سوم آنکه؛ براي حصول به اهداف فوق و بیان 
تمامي موضوعات، الزم است تمامي مواردي که قابل درج 
و تبیین ذیل این عنوان باشد، به ترتیب از مفاهیم پایه و 
تعاریف به ماهیت خاص و پیچیده تر مورد بررسي قرار 
گیرد. اکنون امکان آن فراهم است که در موضوع حقوق 
ورزش در ایران بپردازیم. بنا به سنت نوشتاري غربي، در 
آغاز بررسي هر موضوعي الزم است که تعریف و تاریخچه 
موضوع مورد بحث بیان شــود. بر همین بنیاد نیز عمل 

خواهیم نمود: 
بخشنخست(تعريفحقوقورزشياحقوقورزشي:

پیش بررســي و بیان تعریف بایسته خواهد بود که 
مشــخص نماییم که اصطالح درســت تَر کدام است ؟ 
حقوق ورزش یا حقوق ورزشي ؟ به نظر مي رسد بر خالف 
مصطلح عموم ، حقوق ورزش واژه صحیح تري باشــد و 
دربرگیرنده گي و شمول عام تري داشته باشد. در مورد 

تعریف حقوق ورزش نیز وحدت و یکساني وجود ندارد، 
که در مورد آن ســخن خواهیم گفت ولي اکنون باید به 

اهم تعاریف مورد قبول بپردازیم :
دکتر آقایي نیا یکي از مؤلفین حقوق ورزش در ایران 
چنین تعریفي را ارائه نموده اســت:"منظور از حقوق 
ورزش مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش 
حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران فنی، تماشاگران، 
مدیریتهای ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان 
لوازم ورزشــی و فروشــندگان لوازم ورزشی و باالخره 
کارکنان سازمان های ورزشی. این یک تعریف کلی است 
یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش." اگر 
این تعریف را بپذیریم، آنگاه در خواهیم یافت که حقوق 
ورزش به تمامي شئون و زمینه هایي که به ورزش مرتبط 
اســت، باز مي گردد و همه ي آنها را در برمي گیرد. این 
صحیح است که حقوق ورزش به تمامي شئون و زمینه 
ها بازگردد اما باید دانســت کــه ورزش امروز یک نهاد 
اجتماعي است که تحت نظارت و حمایت دولتها قرار دارد 
اما مدیریت و اجراي امور مربوط به ورزش توسط سازمان 
هاي غیر دولتي با عناوین متفاوت به انجام مي رســد و 

حقوق آن در واقع در وهله ي نخست به سازمان دهي و 
پیکر بندي این سازمانها باز مي گردد و براي حصول به 
تعریفي جامع مي بایســت به عناصر سازمان دهنده ي 
ورزش بپردازیم. سازمان دادن ورزش اکنون یکي از مهم 
ترین جلوه هاي همکاري بین المللي است و ساز و کارهاي 
آن بر اساس یک پیش فرض اصلي استوار است. ورزش 
باید به دور از سیاست باشد و توسط نهادهاي مردمي و 
غیر دولتي اداره و مدیریت شود و دولتها صرفاً باید حمایت 
هاي خود را از طریق همین نهادها برقرار سازند. مهمترین 
و شــناخته شده ترین نهاد، فدراســیون هاي ورزشي 
هســتند. فدراسیونها در واقع یک مؤسسه عمومي غیر 
دولتي اســت که به صورت تخصصي در هر رشــته ي 
شناخته شده ورزشي تشکیل مي شوند و امور مربوط به 
آن رشته را مدیریت و اداره مي کنند. براي روشن شدن 
موضوع ضمن برشماري فدراسیون هاي ورزشي ایران ، 
مختصري در باب ســاختار و سازمان دهي آنها را از نظر 
مي گذرانیم تا امکان بررسي حقوق ورزش از این منظر 

فراهم شود. 
ادامهدارد…

حقوق ورزش در نظم كنوني

یادداشت: دامون شعبانی



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

www.etebar.net

چهارشنبه 17 مهر ماه 1398، شماره 199

4
هفتهنامهاقتصادیایران

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
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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.
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ورزشی3
نمایندگان منتخب مردم استان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی همراه با استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و جمعی از مسئولین شهرستان سنندج از پروژه ورزشی سالن 6 هزار نفری مجموعه 22 
گوالن شهر سنندج بازدید کردند. استاندار کردستان در این بازدید با اشاره به زحمات و پیگیری های مسئولین استان و وزارت ورزش و جوانان در به پایان رساندن این پروژه، تکمیل آن را حاصل تالش و همدلی تمامی مجموعه مسئولین دولت و نیز همراهی 
و همگامی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد که این سالن در پیشرفت و توسعه ورزش استان بتواند نقش بسزایی داشته باشد. وی اضافه کرد، با وجود چنین سالن مجهز و بزرگی استان کردستان می تواند میزبانی مسابقاتی با سطح بین المللی و حتی جهانی 
را نیز تجربه کند همچنان که ما درخواست میزبانی سنندج برای رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان را در این سالن به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی کشور اعالم کرده ایم. “حامدجوالئی” مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این 
بازدید ضمن تشکر از پیگیری های استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جذب اعتبارات مورد نیاز این پروژه اظهار کرد، چنانچه همکاری و تعامل این دو نهاد با وزارت ورزش و جوانان نبود شاید اکنون نیز این سالن نمی توانست 
به مرحله پایانی برسد. وی احداث و تکمیل 130 پروژه ورزشی از جمله سالن 6 هزار نفری سنندج را از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود؛ در واقع بخش بزرگی از پیشرفت فیزیکی و تکمیل این سالن و دیگر پروژه های ورزشی استان 
نیز در دولت کنونی صورت گرفت و تالش های مسئولین دولت در این دوره در توسعه ورزش استان ستودنی است. وی در ادامه لزوم حمایت نمایندگان منتخب دولت از حوزه ورزش و جوانان را امری ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تعامل 

بتوانیم ورزش استان را به جایگاه شایسته آن برسانیم در پایان این بازدید منتخبین مردم استان در مجلس شورای اسالمی تاکید کردند که با همکاری، هماهنگی و همدلی با نهادهای دولتی زمینه پیشرفت حوزه ورزش استان را فراهم کنند.

بازدید منتخبین 
مردم در مجلس 

شورای اسالمی از 
سالن 6 هزار نفری 

سنندج 

شــاید دقیق ترین تعریف از بیکاری این باشه که نه میدونی امروز چند 
شنبه ست؛ نه میخوای بدونی! کاًل آدم بیکار ثمره ی دو فعالیته! یا اینکه 
خیلی میره درس میخونه و برمیگرده با یه مدرک بیکار میشــه... یا نه! 
میره کلی ورزش میکنه و عرق میریزه و با کلی مدال و عنوان بر میگرده 
و بیکار میشه! و در هر حالتی زین کوچه به سر منزل مقصود نمیرسند!

نرخ بیکاری توی فرزندای سیاسیون یک مقوله ی خیلی پیچیده 
س! به این شکل که، پسر اون آقا قد بلنده بیکاره.... ولی حقوقش از باباشم 
بیشتره و تو الیو اینستاگرامش داره به ما میخنده! خب این بحث یه ذره شوخی 

بردار نیست اما بعد از این افراد خاص، نوبت به جوون تر های ما میرسه!
اصوال کار تو کردستان یه واژه ی غریبیه و اگه شما سمت ورزش نرفته باشی 
و بعد یک عمر بیکار نشده باشی، پس قطعاً اآلن دانشجویی و بعد 4 سال بیکار 
میشی! یا شایدم یک تاکسی به 12 هزار تاکسی سنندج اضافه کنی! البته از گزینه 
های دیگه تو کردســتان کارگری هم هست! تازه خیلیم خوبه؛ مثال شما میری 
سنگ و طالی معدن های شهر تو بار کامیونی میکنی که بره هزار کیلومتر دور 
تر از شما، استخراخ بشه و فشارش بدن، پولش درآد. یا نه مثال میتونی کشاورزی 
کنی و محصوالتو بدی دســت یکی که فردا پس فردا با قیمت دوبل و سوبل به 
خودت بفروشه! راه آخر همه ی کورد های بیکار هم که همون کولبری خودمونه! 
که از قهرمان دومیدانی و بوکســش بگیر تا نابغه ی ریاضِی دنیا، همه انجامش 
میدند و خیلیم راضی و پر روزی اند! اتفاقا جدیدا قوس کمر هم مد شده و دانشمندا 
کشف کردند که مهره های ستون فقرات چند تاییش زیادیه و یکی دو تاش هم 

اگه دراومد اشکال نداره! 
دردناک ترین بیکاری، مربوط به همون ورزشکارا و قهرمانای ورزشی مونه. 
افرادی که سالیان سال تو زمین های بازی همه رو زمین گیر می کردند و چقدر 
صدای جیغ و هورا رو تو خونه هامون بلند کردند؛ ولی االن بیکارند و به هر دری 
که میزنند بی نتیجه س. االن نماینده های مجلس که سرشون شلوغه و مشغول 
برگزاری مراسم معارفه هستن حواسشون نیست! استاندار هم که داره وعده های 
قبلی به آواالن و وعده های جدیدش به راه یاب ملل رو بررسی میکنه و بنده خدا 
خودش کار داره! فرماندار و شهردار هم که دائماً سر زرد و قرمز یا سبز و آبی بودن 
سنگ فرش های خیابونا جلسه دارند! میمونه رؤسای هیأت ها که کال با پول و 
اعتبار دادن به اشخاص رابطه ی خوبی ندارند و این وسط ورزشکارا که بعضا تازه 
هم با کوله باری از افتخار بازنشســته شدند و تشکیل خونواده دادند از ترس کار 
پیدا نکردن جرئت خونه رفتن هم ندارند و خیلی تیکی تاکا طور میون مسئوالمون 

پاسکاری میشن!
همین مسائل باعث میشــه که نرخ بیکاری تو استان ما همش باال... باال... 
باالتر.... باالتر از ستاره های ورزشی مون بره و مسئوالمون در کنار سر شلوغیاشون 
واسه کاهش نرخ بیکاری دست به یه سری پیشنهادات بزنن: مثال ورزشکارا برن 
همه جا رو بگردن تا انقد زندگی شون یکنواخت نباشه. زیر فرش.. زیر تخت.. زیر 
کابینت.. پشــت یخچال و خیلی جاهای دیگه! بلکه پولی پیدا کنند! باالخره از 
بیکاری بهتره که! یا نه واس تک رقمی کردن نرخ بیکاری، دست به فروش بیکارا 
به کشور های دیگ به عنوان برده بزنند که یه عده از جامعه بیکار ورزشکار تا اینو 

شنیدند پیش قدم شدند و از ایران مهاجرت کردند!
کالم آخر اینکه این مشکالت صرفاً مختص به ورزشکارا نیست و مربیان و 
داورا مون هم بعد بازنشستگی شغلی ندارند و باید یکی دو دست شطرنج بخرند. 
چون غروب که برند تو پارک، همه ورزشکارا از همه ی رشته ها رو اونجا میبینند! 
ولی با همه ی این تفاسیر عالوه بر رکورد علی دایی، رکورد بیکاری هم دست ما 
هســتش و امیدواریم قبل از شکسته شــدن رکورد شهریار، رکوردای دیگه تو 
کردستان بشکنه و مسئوالن مون یک ذره به فکر زندگی قهرمانامون بیفتند؛ تا 

اونا هم این زندگی بعد از ورزش رو همچنان با عزت ادامه بدند!

تایم اوت
 بیکاراِن قهرمان 
یا قهرمانان بیکار!

در چند ســال اخیر فوتبــال پایه در 
شهرســتان مریوان به رغم مشکالت 
مالی و کمبود امکانات رشــد چشــم 
گیری داشــته تــا جایی کــه نبوغ 
استعدادهای این شهرستان در دنیای 
توپ گرد نام و آوازه ی خاصی در کشور 
به خود گرفته و بازیکنان بسیاری را به 
آکادمی های بزرگ معرفی کرده است.
از آکادمی کیا گرفته تــا ایران جوان و مقاومت 
تهران و ذوب آهن اصفهان کلکسیونی از اعجوبه 
های مستعد و توانا را تشکیل داده اند،بازیکنانی 
که به مهره های اصلی تیم شان تبدیل شده اند و 
شــهرتی جهانی برای خود دست و پا کرده اند.
همین موضوع بهانه ای شد که مثل یک آهنربای 
قدرتمنــد برنامه ی فوتبال برتر شــبکه 3 را به 
مریوان بکشاند تا برای تهیه ی گزارشی در مورد 
فوتبــال محلی و اســتعدادهای موجود در این 

شهرستان آیتمی بسازند.
اگر چه استادیوم زاگروس مریوان چند 
ســالی است زیر بار مشکالت مالی و نداشتن 
یک تیم فوتبال کمر خم کرده اســت اگر چه 

تیم هایشان منحل،بازیکنانشان رفتنی و سقف 
اســتادیوم شــان فرو ریخته اگر چه دیگر نه 
خبری از حضور اســتقالل و تیم های بزرگ 
دیگــر در جهنم زاگروس نیســت و صدای 
تشویق تماشــاگرانش در جذر و مد دریاچه 
زریبار تاثیری نمیگذارد امــا فوتبال در این 
شهرســتان همچنان زنده ست و دارد نفس 

میکشد به شوق آینده برای آینده.
پســران مهدوی کیا و علی دوستی مهر 
جنگیدن و مقاومت کردن رو بخوبی بلدند آنها 
مثــل کولبران کورد نماد غیرت و تعصب اند.

قدم ب قدم در راه رسیدن به “معبد آرزوها “ 
گام برمیدارند با تالش،مشقت وصبوری.

آنها به رویاهایشــان وفادارند،بهشــان 

فرصت میدهند و به سمتشان شلیک میکنند.
به وســط ســیبل آرزوها. رویایشان مرزی 
ندارد،دنیایشــان وسیع و شعار و پیمان شان 
همدلی و وفای به عهد ست.شوق به آینده را 

در ساق پاهایشان میتوان دید.
از گذشته های دور استان کردستان بازیکن 
های زیادی را به فوتبال کشورمان معرفی کرده 
اســت از دکتر بیژن ذولفقارنسب گرفته تا وریا 
غفوری.با این روند رو به رشدی که در فوتبال پایه 
این استان خصوصا مریوان شاهدش هستیم نباید 
خیلی منتظر ماند که تا چند سال دیگر همه ی 
آنها را وسط تیترهای درشت و لنزهای پرفشار و 

درخشش در میادین مختلف دید.
با شایان مرادی نسب گزارشگر و خبرنگار 
فوتبال برتر شبکه 3 به زمین چمن ساوجی رفتیم 
تا با این ستاره ها بیشتر آشنا شویم.بچه ها در کنار 
مربیانشان مثل همیشه پرانگیزه مشغول بازی 
کردن بودند تا کرونا هم باعث نشود میان اهداف 

و رویاهایشان فاصله ایجاد کند.
در ابتدای گزارش فوتبالیســت ها اینگونه به 

معرفی خود پرداختند؛

یادگار رستمی بازیکن آکادمی کیا و عضو 
تیم ملی نوجوانان

سینا عزیزی بازیکن آکادمی کیا
سیوان باسامی بازیکن ذوب آهن اصفهان

هورام ادوایی بازیکن مقاومت تهران
دیار جوالیی بازیکن مقاومت تهران

کامیار نقشبندی بازیکن مقاومت تهران
سارو محمدی بازیکن ایران مهر تهران

ریبوار جوالیی بازیکن تیم فوتسال لیگ برتری 
شهروند ساری

ماکوان محمدی بازیکن تیم فوتســال لیگ 
برتری منصوری کاشان

آکو نیکنام فر بازیکن تیم فوتسال لیگ برتری 
منصوری کاشان

پس از معرفی و آشنایی با این جوانان مستعد در 
پایان مربیان باشگاه زاگروس مریوان با اهدای 
لوحی سپاس به برنامه فوتبال برتر نوید آینده ای 
روشــن را برای فوتبال مریوان دادند و امیدوار 
بودند مسئوالن هم با حمایت از این گنجینه ها 
بسترهای موفقیت شان را فراهم کنند تا شاهد 

درخششان در فوتبال کشورمان باشیم.

مریوان مهد استعداد فوتبال در ایران 

گزارشی ویژه از سفر برنامه فوتبال برتر شبکه 3 به مریوان؛
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مقدمه:یکیازمهمتریننیازهایپیشرفت
ورزشدرهراستانی،ضرورتتوجهبهورزش
شهرستانهاوتوســعهزیرساختهای
ورزشیآنهابهمیزانالزمخواهدبود.استان
کردســتانهمقطعاازاینقاعدهمستثناء
نیست.همانطورکهقبالوعدهدادهبودیم،
نشریهپالهوانقصدداردبهبررسیمیزان
رشدوتوسعهاماکنورزشیوعملکردبخش
مدیریتادارهورزشدرشهرستانهایاستانبپردازد،
دراینشمارهسراغشهرستانسقزرفتیموازاینروبه
گفتوگویویژهباجنابآقای“فرزادخاکی”رئیساداره
ورزشوجواناناینشهرستانپرداختیمتاشنوایفراز

وفرودهایورزشسقزاززبانایشانباشیم:
*وضعیتورزشســقزرادرحالحاضرچگونه

ارزیابیمیکنید؟
وضعیت ورزش شهرستان سقز در حال حاضر 
در سطح استان در بیشتر زمینه ها در جایگاه واال 
و بسیارخوبی می باشد (در حوزه ورزش همگانی 
ورزش قهرمانــی تیمهای حاضــر در لیگهای 
کشوری و اســتانی اخذ قهرمانیهای متعدد در 
رشته های ورزشی پایه و همچنین رسمی که به 
نوعی بایستی مسیر رشته های قهرمانی بسمت 
رشــته های ورزشی رسمی باصطالح حاضر در 
بازیهــای بین قاره ای و المپیک پیش برود.) در 
کل شهرستان در بسیاری از رشته های ورزشی 
در سطح استان کشوری فراملی هر ساله بسیار  

خوب می درخشد.
*ورزشســقزنســببهزمانیکهشماقبول

مسئولیتکردیدچهتفاوتیکردهاست؟
زمانیکه بنده عهده دار مسئولیت اداره را قبول 
کردم وضعیت ورزش چنــدان تعریفی نبود و 
بسیار به هم ریخته و مشــکالت زیادی وجود 
داشــت اما قریب به دو ســال اول با مشاوره و 
استفاده از نظرات پیشکسوتان، صاحبنظران و 
اهل فن نســبت بــه اعتمادســازی در ورزش 
شهرستان با توجه پتانسیل بسیار باالیی که در 
حوزه ورزش شــهر از دیر باز وجود داشت اقدام 
کردیم کــه با کمک پروردگار یکتا و همراهی و 
همدلی تمام صاحبنظران و کارکنان اداره تقریبا 
به جایگاه اصلی خودش برگشت و در حال حاضر 
شکر خدا فضای ورزشی بسیار خوبی را در حوزه 
ورزش شهرستان شاهد می باشیم هر چند در 
تعدادی از رشــته های ورزشــی نیاز به تالش 

بیشتری می باشد.
*بهنظرشمادرحالحاضرمشکلاصلیورزش

شهرستانسقزچیست؟
ورزش شهرســتان سقز از دیر باز جایگاه بسیار 
واالیی در میادین ملی و بین المللی داشته که با 
این پیشینه و پیشرفتهای بسیار خوب علمی و 
تجربی در زمینه ورزشی توقعات زیادی در این 
زمینه وجود دارد. مشکالت اصلی نبود خوابگاه 
و هتل ورزش که در حال احداث می باشد. کمبود 
فضاهای تخصصی که اصل ورزش قهرمانی در 
این مسیر حرکت میکند کمبود فضای ورزشی 
در حاشیه شهر که بسیار مستعد می باشد نبود 
ورزشــگاه روباز اســتاندارد که در حال مطالعه 
بازسازی ورزشگاه تختی می باشیم نبود پیست 
دوومیدانی تارتان و همچنین کمبود منابع مالی 

برای هیاتهای ورزشی.
*آیااقداماتیبرایرفعاینکمبودهاصورتگرفته

است؟
برای احداث هتل ورزش اقدام شــده پیســت 
دوومیدانی تارتــان در مرحله مطالعه قرار دارد 
استادیوم تختی در حال مطالعه و نقشه آن آماده 

شــده و انشــااهلل از طریق مــاده 22 به بخش 
خصوصی واگذار خواهد شد. خانه های ورزشی 

تخصصی در 9 رشته ورزشی احداث شده که 
نیاز می باشــد در ســایر رشته های 

ورزشی نیز اقدام شود در حاشیه 
شهر مشکل اصلی کمبود زمین 
ورزشی می باشــد که با رایزنی 
انجام گرفته با شــهرداری راه و 

شهرسازی در حال فراهم نمودن 
مقدمات کار هستیم.

*دربحثحامیمالیواسپانسرکارخاصی
انجامدادهاید؟

یقینا همه به این موضوع صحه میگذراند که در 
استان کردستان اسپانسرهای ورزشی بصورت 

مســتمر وجود ندارد که متاسفانه در 
استان کردســتان بسیار ضعیف 

هستیم در کل دنیا ورزش بصورت 
حرفه ای و بصــورت خصوصی 
هدایت می شــود.  ما در بخش 
خصوصــی علیرغم مشــکالت 

فراوان توانستیم در چند مرحله از 
اسپانسرها و بخش خصوصی در ورزش 

جذب کنیم که آخریــن مورد آن حمایت یک 
شرکت از تیم فوتسال حاضر در لیگ دسته دوم 

کشــور می باشــد. هر چند رشته های 
تکواندو کاراته فوتبال قبال چند مورد 

حمایت شــده اما نیاز هست که 
تالش بیشتری شود.

*آیاازامکاناتوزیرساختهای
ورزشیدرشهرستانسقزراضی

هستیدودریکسالگذشتهچه
پروژههایورزشیافتتاعشدهاست؟

با رشــد جمعیت ، توسعه شهرنشینی توقعات 
صاحبان اصلی ورزش یعنی روستاها که بسیاری 
از نخبه های  ورزشــی در میان بچه های روستا 
نشین ظهور می کنند علیرغم توسعه زیرساختها 
هر لحظه نیاز به زیر ساختهای جدید می باشد و 
علیرغم تالش بسیار زیادی که در این چهار ساله 
اخیــر صورت پذیرفته و بیشــتر از یازده پروژه 
ورزشی احداث شــده اما نیاز به زیر ساختهای 
بســیار بیشــتر می باشــد که اصلی ترین در 
شهرستان سقز اتمام هتل ورزش می باشد. و در 

حال حاضر نیز 2 پروژه جدید آماده بهره برداری 
و افتتاح می باشد. سالن سقف بلند ایرانخواه و 
زمین چمن مصنوعی بلوار تربیت تقریبا 
مراحل پایانی آن طی می شود. در 
کل با توجه به وضعیت موجود 
از وضعیت زیرســاختها زیاد 
راضی نیســتیم سال گذشته 
هم زمین چمــن مصنوعی 
کوچک در مجموعه ورزشــی 

شهید کاظمی را افتتاح کردیم.
*نحوهتعامــلوهمکاریادارهورزشو
جوانانسقزباادارهآموزشوپرورشچگونهاست؟

تعامل اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش 
شهرستان سقز بسیار خوب می باشد در چند 

سال اخیر ما
تمــام اماکن ورزشــی جهت 
برگزاری المپیاد درون مدرسه 
ای کــه هر ســاله در ســال 
تحصیلی تقریبا سه ماه طول 
می کشــد بصورت رایگان در 
اختیار آموزش و پرورش قرار می 
دهیم و هدف از آن هم استعدادیابی 
بسیار خوب از طریق هیاتهای ورزشی می باشد 
که می تواند به صورت ســهل و آسان در اختیار 
آنهــا قرار گیرد. هر چند مســابقات 
اســتانی و کشــوری در حوزه 
آموزشگاهی نســبت به دهه 
های گذشته خیلی کم رنگ 
شده اما در کل استعدادیابی 
اصلی ورزشی ابتدا در آموزش 
و پــرورش ظهــور کــرده و به 
هیاتهای ورزشی هدایت می شوند 

که با این تعامل تقریبا خوب عمل شده .
*دربخشبانوانوضعیتورزشسقزراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
ورزش بانوان در چند سال اخیر رشد چشمگیری 
داشــته تا جائیکه در سطح مسابقات آسیایی و 

جهانی هم مدال
آور در رشته های ورزشی رسمی تکواندو، کاراته 
رزمی و در فوتبال هم کاپیتان تیم ملی فوتبال 
بزرگساالن سرکار خانم کویستان خسروی اهل 
ســقز می باشد رشد چشمگیری داشته و کلیه 

هیاتهای ورزشــی ملزم بــه حمایت متعادل و 
متناسب به ورزش آقایان از بانوان شده اند.

*چهبرنامهایبرایورزششهرستانسقزدرسال
99دارید؟

انشــااهلل به یاری پروردگار یکتــا که ویروس و 
بیماری کرونا دامنگیر کل دنیا شده سپری شود 

و تاکنون هم دو
ماه از سال گذشــته برای سال 99 برنامه های 
عملیاتی بسیار خوبی پیش بینی شده، ارزیابی و 
برنامه محور بودن هیاتهای ورزشی، اتمام پروژه 

های نیمه اتمام ورزشــی، برنامه ریزی 
جهت حضور قدرتمندانه تیمهای 

ورزشــی در ســومین المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشور که 
امکان دارد در یکی از رشــته 
های ورزشی هم میزبان باشیم، 

تشکیل شــورای عالی ورزش 
شهرســتان و اخذ حمایت از کلیه 

ارگانهــای دولتــی در زمینــه ورزش، 
ساماندهی هیاتهای ورزشی جدید و رشته های 
ورزشــی پر طرفدار، حمایت و ادامه کار مجدد 

انجمن علمی ورزشــی شهرستان، تجلیل از 
پیشکسوتان ورزشی به تعداد 251 

نفر برای اولین بار در دو مرحله، 
تجلیل از قهرمانان ورزشی در دو 
مرحله با توجه به تعداد باالی 
آمار آنــان، در حــوزه ورزش 
همگانی ساماندهی بوستانها و 

اســتفاده از مربیان متخصص در 
صبح و عصر، برگزاری المپیاد ورزش 

شهرســتانی برای اولین بار در سطح استان در 
بیســت رشته ورزشــی که برنامه ریزی بسیار 

خوبی برای آن صورت گرفته است.
*سرانهفضایورزشیدرسقزدر

چهوضعیتیاست؟
ســرانه فضای ورزشــی در 
شهرســتان ســقز بــدون 
احتســاب پروژه های جدید 
تقریبا 45 سانتیمتر می باشد.

*دربارهپروژههایعمرانیســقز
توضیحدهی،درچهوضعیتیهستند؟

سالن ســقف بلند ایرانخواه کامل تمام شده و 

آماده افتتاح می باشد. سالن ورزشی شهر صاحب 
یکی از پــروژه های اولویت دار می باشــد که 
پیشرفت فیزیکی 35 درصدی داشته و فعال می 
باشــد. زمین چمــن بلوار تربیــت  91 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که انشاهلل در سال جاری 
به بهره برداری می رسد. استادیوم تختی برای 
بازسازی آماده برگزاری فراخوان جهت واگذاری 
به بخش خصوصی می باشد که انشااهلل تبدیل 
به یکی از ورزشــگاههای زیبا و مدرن و در شان 
ورزش جامعه شهرســتان خواهدبود. پیست 
تارتان شــهید کاظمی در مرحله مطالعات می 
باشــد که انشااهلل اگر امســال مشکلی نداشته 

باشیم آغاز به کار خواهد شد.
*پروژههتلورزشسقزدرچهوضعیتیقراردارد؟
باتوجهبهشرایطموجودفکرمیکنیدچهزمانی

اینپروژهتکمیلشود؟
پروژه هتل ورزش ســقزکه مهمترین مطالبه 
جامعه ورزشــی و دغدغه اصلی بود اولین هتل 
ورزشی استان می باشد که در زمان مدیریت بنده 
شــروع بکار شــده و یکــی از ماندگارترین و 
پرکاربردترین پروژه های ورزشی شهرستان می 
باشــد. در حال حاضر فعال می باشد و در حال 
دیوار کشی و سقفهای آن کامل به اتمام رسیده 
و شروع به دیوار کشی و تیغه گذاری اتاقها شده 
و در کل مراحل کارهای داخل و نازک کاری آن 
که کمی هم زمانبر و پرهزینه می باشــد شروع 
شده و در حال حاضر تقریبا 51 درصد پیشرفت 
دارد و اگر مشکل منابع مالی نداشته بسال 1401 

به بهره برداری می رسد.
*سخنآخر؟

در پایان الزم می دانم بــا توجه به اینکه حوزه 
ورزش و جوانان یکی از حوزه های پر چالش و پر 
آسیب می باشد و نیاز به همراهی، همدلی، هم 
افزایــی و مشــارکت و اعتماد کلیه 
پیشکسوتان عزیز صاحبنظران، 
اهــل فــن و دلســوختگان و 
متخصصین ورزشی می باشد و 
اجرای تمامی برنامه ریزیهای 
اخیر ، دستور العمل بخشنامه ها 
، مسابقات، همایشها نیاز به حضور 
و فعالیت و کار شــبانه روزی پرسنل و 
کارکنان خدمتگــزار و صــادق اداره ورزش و 
جوانان، روســا و نائب رئیسین و اعضای خدوم 
هیاتهای ورزشی ، مربیان زحمتکش، و بی ادعا، 
داوران صدیــق میادیــن ورزشــی، 
سازمانهای مردم نهاد که متشکل از 
جوانان بی ادعا و نقش آفرین می 
باشند اصحاب رسانه خصوصا 
رســانه های ورزشی که بسیار 
ضروری می باشد از خدمات این 
بزرگواران تقدیر و تشکر ویژه ای 
داشته باشم و همچنین از حمایتهای 
مستمر فرماندار ویژه شهرستان سقز جناب آقای 
کریمیان و معاونین ایشان مدیرکل ورزش ورزش 
و جوانان اســتان کردســتان نماینده مردم 
شریف شهرســتانهای ســقز و بانه 
دســتگاه ها و ارگانهای اداری در 
شهرســتان که همیشه یار و یاور 
جامعه ورزشــی بوده اند تقدیر 
نمایم امیدواریم بتوانیم در سال 
99  به دور از تنشها و فارغ از تنگ 
نظریها موفقیتهای بیشتری نسبت به 
گذشته کســب و بتوانیم نقش موثری در 

جامعه ایفا نمائیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان سقز در گفت وگو با پاله وان؛
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می رسد

طی مراسمی به مناسبت “روز ملی 
روابط عمومی و هفته ارتباطات” با 
حضور مهنــدس بهمــن مرادنیا 
استاندار کردستان از روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان به عنوان 
یکــی از روابط عمومــی های برتر 
دســتگاه ها و ادارات دولتی سطح 
اســتان تجلیــل شــد. از ســوی 
استانداری کردستان مراسمی تحت 
عنــوان “گرامیداشــت روز روابط 
عمومــی و ارتباطات” بــا حضور 
مهندس بهمن مرادنیا اســتاندار 
کردســتان، معاونین وی، مدیران 
روابط عمومی های ادارات دولتی و 
جمعــی از مســئولین اســتانی و 
شهرستانی برگزار شــد و طی آن 
ضمن تکریم جایگاه روابط عمومی 
ها از مدیران برتر این حوزه تجلیل به 
عمل آمد. در این مراســم مهندس 
مرادنیا با اشــاره به اهمیت و نقش 
روابط عمومــی ها به عنوان نهادی 
تاثیرگذار در ادارات و دستگاه های 
دولتی خواهان ایفای نقش هرچه 
بیشتر این حوزه در شفافیت و اطالع 
رســانی خدمات دولتی شــد. وی 
دســتاوردهای دولت در چند سال 
اخیر را مهم، بــزرگ و قابل توجه 
ارزیابی کرد و اذعان کرد؛ متاسفانه 

شاید آنچنان که شایسته است این 
اقدامات و تالش ها به مردم معرفی 
و اطالع رسانی نشده است تا آنها نیز 
عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کنند. 
مرادنیا ضمن تاکید بر این مورد که 
روابــط عمومی خــود باید جایگاه 
مناسب خود را پیدا کنند و در غیر 
این صورت نمی توانند رسالت خود 
را به درســتی انجام دهند، گفت: 
مدیران دســتگاه ها بایــد نقش و 
جایگاه روابط عمومــی ها را مورد 
توجه قرار دهند و در کنار آن روابط 
عمومی نیز خود را به روز و کارآمد 
کنند. اســتاندار کردســتان بیان 
دســتاوردهای نظام و دولت جهت 
امید آفرینی در میان مردم را حایز 
اهمیت برشــمرد و افــزود: روابط 
عمومی ها باید با بهره گیری از روش 
هــای مختلف اطالع رســانی این 
دســتاوردها را از مجاری مختلف 
بازنشــر کنند تا مردم از آن کامال 
مطلع شــوند. در پایان این مراسم 
اســتاندار کردستان با اهدای لوح 
سپاس از روابط عمومی دستگاه 
ورزش و جوانان اســتان به عنوان 
یکــی از 10 روابــط عمومی برتر 
ادارات دولتــی ســطح اســتان 

کردستان تجلیل به عمل آورد.

کردستان به عنوان روابط عمومی برتر استان
تجلیل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
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احمدرضا احمدیان

پیست اتومبیل رانی، آرزوی دست 
نیافتنی جوانان کردستان

نشریه ورزشی پاله وان با انتشار ستون صندلی داغ بر آن است تا نا به سامانی ها و پشت 
پرده بســیاری از هیأت های ورزشــی و رؤسای بر مسند آن را بیان کند تا متولیان و 
دلسوزان راستین ورزش استان کردستان حقایق را دریابند و نسبت به آن بی تفاوت 
نباشند. در چند ستون قبلی با اظهار مستنداتی راجع به هیأت های فوتبال و شمشیر 
بازی، رؤســای این هیأت ها را به چالش کشیدیم اما هیچ یک دفاعیاتی از خود بروز 
ندادنــد و گویا خود نیز در جریان کم کاری ها و نقاط تاریک کارنامه خود هســتند. 
خوشبختانه در این میان مربیان و اعضای هیأت جودو نسبت به ستون قبلی صندلی 
داغ پاله وان واکنش نشــان دادند و اظهاراتی مبنی بر درستی و نادرستی اخبار این 
هیأت داشتند که با کمال تشکر از این افراد، اظهارات آن ها را به طور کامل روی سایت 
و صفحات مجازی پاله وان نیوز منتشر و پیگیری خواهیم کرد. یکی از رشته های بسیار 
پر طرفدار قشر جوان جامعه، اتومبیل رانی و موتو سواری است که عاشقان بسیاری را 
شــیفته و دل بسته ی خود کرده است. رشته ای که در مقابل هیجانات بسیار باالیی 
که دارد، مخاطره پذیری زیادی را می طلبد و طبیعتاً اگر در شرایط و مکان خاص خود 
انجام نگیرد ممکن خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. به مانند هر رشته ورزشی دیگر، 
هنگامی می توان خود را متولی، مدیر و ناظر بر یک رشته دانست که حداقل امکانات 
الزم را برای آن تهیه کرد. به راستی که ورزش والیبال را نمی توان بر زمین چمن بازی 
کرد و به همین منوال جای حرکات پر هیجان اتومبیل رانی در خیابان های شهر نیست 
و زیر ســاخت ورزشــی خاص خود را می طلبد.  استان کردستان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی کوهستانی که دارد، نسبت به استان های مرکزی کشور کمتر جاده ها و 
مسیر های صاف و بدون شیب را به خود می بیند و همین امر یکی از موانع گسترش 
زیر ساخت های الزم برای این رشته ی پر مخاطب است. بار ها شاهد آن بوده ایم که 
مسابقاتی از این قبیل در باند فرودگاه ها، استادیوم های نیمه کاره، جاده های اصلی 
بین شــهری و مسیر های کم تردد داخل شــهر با تمامی کم و کاستی ها و به دور از 
اســتاندارد های الزم برگزار شده و طبعات بســیاری چون آسیب به خودرو و جاده، 
مزاحمت برای عموم مردم و داشــتن دید غیر حرفه ای نسبت به برگزاری آن و صرفا 
ســرگرم کردن افراد برای ساعاتی به همراه داشته است.  در سال های گذشته تالش 
های بسیاری از سوی هیأت اتومبیل رانی، اداره ورزش و شهرداری ها برای توسعه زیر 
ساخت های این رشته صورت پذیرفت و پیست هایی نظیر پیست آفرود صلوات آباد 
و پیست موتور سواری قروه و چند طرح دیگر به شکل تخصصی و دائمی افتتاح شد 
اما خیلی از این اماکن اکنون به دســت تقدیر سپرده شده اند و دیگر فعال نیستند و 
مسئولین ورزش استان نسبت به آن دلسرد شده اند. طبیعتاً این رشته یک اسپانسر 
مالی مناســب را می طلبد و جای سوال دارد که چرا اداره ورزش و جوانان بیشترین 
بودجه را برای رشــته های خاص تخصیص می دهد و توجه کمتری به این رشته که 
یکی از پر هیجان ترین ورزش ها و گرایش اصلی جوانان است دارد؟ شهرستان قروه 
به دلیل داشتن فضا ها و دشت های هموار، پتانسیل احداث و راه اندازی پیست های 
400 و 800 متر سبک های محبوب درگ و اساللوم را برای رانندگان دارد و به دلیل 
در دسترس بودن و راه های ارتباطی مناسب با سایر شهرستان های استان کردستان 
و سایر اســتان های همجوار مانند: کرمانشــاه و همدان از هر نظری الیق برگزاری 
مسابقات حرفه ای اتومبیل رانی می باشد اما متأسفانه آنقدر مورد توجه مسئولین قرار 
نگرفته اســت و از پتانسیل های آن بهره ای برده نمی شود. متأسفانه امروزه جوانان 
کردستان برای تخلیه انرژی خود و ورزش هایی از این قبیل باید هزینه های گزافی را 
متحمل شوند و با نبود زیر ساخت های آن دست و پنجه نرم کنند که به ناچار رو به 
تخلیه هیجان خود در خیابان های اصلی شــهر می آوردند که خطر های بسیاری را 
برای خود و سایر هم شهریان به بار می آورند و در صورت بروز هر حادثه ای، خسارات 
جبران نا پذیری را به همراه دارد. بار ها هم شاهد این بوده ایم که جوانان در مسیر های 
کم تردد و فضای های باز رو به حرکات نمایشی آورده اند و با برخورد های شدید نیرو 
های انتظامی، جریمه های سنگین و توقیف خودرو مواجه شده اند و دیگر هیچ راهی 
برای تمرین و تست خودرو های خود نمی بینند. نشریه پاله وان با پرس و جو از چند 
ورزشــکار فعال در این رشته مطلع شــد که رانندگان مطالباتی جز گله و شکایت از 
مسئولین این رشته و متولیان ورزش استان ندارند. گویا مسئولین هیأت اتومبیل رانی 
نســبت به اعزام ورزشکاران کردســتان به رقابت های غرب و یا کل کشور بی تفاوت 
هستند و پیگیری های الزم را به خرج نمی دهند و اکثر رانندگان استان کردستان در 
قالب تیم های کرمانشاه و همدان، در سطح کشور به رقابت می پردازند تا از حمایت 
های آنان بهره کافی را ببرند و متأسفانه همین موارد خود باعث خروج استعداد های 
ورزشــی از استان کردستان می شود که نتیجه ای جز پسرفت برای ورزش ما ندارد.   
گویا این رشته هنوز هم توسط سرپرست اداره می شود و علی رغم فراخوان های اداره 
ورزش جهت شرکت در انتخابات ریاست ایت هیأت، کسی پا پیش نمی گذارد و همین 
امر یکی از دالیل شــاخص عدم رشد این ورزش در کردستان است. از سرپست این 
هیأت و افراد رأس کاِر ورزش استان تقاضا داریم، با شفاف سازی ها مبنی بر عدم اجازه 
ساخت پیست در برخی شهرستان ها و عدم حمایت های الزم از ورزشکاران با استعداد 
استان و نبود یک مدیر با تدبیر برای این رشته ی پر طرفدار، بر صندلی داغ پاله وان 
پاســخگوی سواالت ما باشند و اگر مطالبات خاصی نسبت به مهم ترین مسئله روز 
ورزِش جوانان دارند، به اظهار آن بپردازند. امید اســت که با تمرکز روی این مسئله و 
پیگیری های الزم، شاهد روزی باشیم که رانندگان کردستانی فرمان ماشین تیم های 

ملی را به دست بگیرند.  

مهران تیشه گران با سفر به استان کردستان ، ضمن دیدار با ورزشکاران از امکانات 
هیئت ناشنوایان کردستان بازدید کرد.به گزارش گروه خبری پاله وان، مهران تیشه 
گران روز یکشــنبه ۱۱ خرداد با حضور در دفتر هیئت ناشنوایان استان کردستان با 
ورزشکاران و قهرمانان استان دیدار و در جریان برنامه های آنها قرار گرفت. رئیس 
فدراسیون ضمن ابراز خرسندی از امکانات کردستان و پیگیری های تیمور جعفری 
رئیس هیئت و همچنین پتانسیل موجود، آینده روشنی را برای ورزشکاران ناشنوای 
استان متصور شد و گفت: از تالش مسئولین و دست اندرکاران سپاسگذار هستم و 
برای آن ها آرزوی موفقیت و ســربلندی دارم. تیشه گران همچنین به همراه تیمور 
جعفری رئیس هیأت و نسیبه شهبازی قهرمان المپیک ناشنوایان با قریشی مدیرکل 

بهزیستی استان دیدار کردند.

بازدید رئیس 
فدراسیون 
ناشنوایان 
از هیئت 
کردستان

فوتبــال دنیای رســیدن بــه رویاها و 
آرزوهاست،آرزوهایی که برای ساختنش 
کافی ست باهوش باشی و نبوغ و استعدادت 
را درست پرورش دهی تا نه فقط نام و آوازه 
ات تیتر اول رسانه ها شود بلکه شادی و امید 
یک ملت به چگونگی قل خوردن توپ زیر 
پاهایت بستگی داشته باشد. شاید هیچکس 
فکرش را هم نمیکرد نبوغ یک ستاره از دل 
یک روســتا در مریوان روزگاری آنچنان 
تاثیرگذاری خودش را نشان دهد که مهدی 
مهدوی کیا چشــم امیدش به این پدیده باشد و" 
ساوجی" را محل رونمایی از اعجوبه ی تیمش معرفی 
کند. " یادگار رستمی " در چند سال اخیر نشان داده 
آنقدر سقف آرزوهایش وسیع است که هیچ مرزی 
نمیشناسد، به آکادمی کیا معرفی شد،در تورنمت های 
مختلف در آلمان و اتریش درخشید و خیلی زود به 
ستاره اول تیمش تبدیل شد و اکنون مهره ی ثابت 
موفقیت های تیم ملی نوجوانان و موتور محرک آکادمی 
کیاست. شاگرد اول مهدوی کیا متولد۱382/۱0/۱2 
است و میخواهد با تداوم موفقیت هایش مسیر موشک 
در راه رسیدن به اروپا را در پیش گیرد و در مصاحبه 
ای که باهاش داشته ایم آرزوی رسیدن به توپ طال را 

به کلکسیون رویایی افتخاراتش اضافه کند.

  در مورد آخرین وضعیت خودت برایمان بگو 
یادگار.

باتوجه به شرایط پیش آمده بخاطر کرونا فعال 
تمریناتم را در خانه انجام میدهم تا آمادگی ام 

را حفظ کنم.
  در این مدتی که تمام دنیا با کرونا دست و پنجه 
نرم میکرد و فوتبال تطعیل شــده بود در چه 
شرایطی بودی و چقدر دلت برای فوتبال تنگ 

شده بود؟
این روزا نه تنها برای فوتبالیست ها بلکه برای 
تمام دنیا سخت می گذرد.راستش برای اولین 
بار است که همچین شرایطی را تجربه میکنم 
واقعا دلم برای تمرینات گروهی و فوتبال بازی 

کردن تنگ شده است.
  از تمرینات آماده سازی دور نشده بودی؟

خیر، با تالش مربی بدنســاز آکادمی و تیم ملی 
تمرین هایی را که برایمان در نظر گرفته بودند را 
انجــام میــدادم و در فضای مجازی برایشــان 
میفرستادم.خداروشکر در وضعیت خوبی هستم.

ظاهرا در این مدت هم در زمین چمن ساوجی 
جایی که فوتبالت را شروع کردی با همشهری 
هایــت هر روز فوتبال بــازی میکردی، کمی 
توضیح میدهی حس و حالت را؟و اینکه بازی 
کردن با دوســتانت تو را یاد چه چیزهایی می 

اندازد؟

بله بعد از ســال ها توانستم در کنار دوستان 
قدیمــی ام بازی کنم جایی کــه آرزوهایم را 
تبدیل به هدف کردم و برای رســیدن به آن 

تالش کردم.حس خیلی خوبی بود.
  در این تعطیالت بــا مربیانی که فوتبالت را 

مدیون زحمات آنها هستی)وریا رستمی و 
امید ادمن( چقدر در ارتباط بودی؟

همیشه با مربیانم از طریق تماس تلفنی 
در ارتباطــم، و در این تعطیالت باهم 
مالقات حضوری داشتیم و دیداری تازه 

کردیم.
  چه تفاوتی میان یادگار رستمی 5 سال 

قبل و یادگار رستمی کنونی میبینی؟
اندکی تجربه ام بیشتر شده است.

  یادمه آخرین باری که باهات مصاحبه 
کردم قول دادی که روزی به اروپا و تیم 

بایرن مونیخ ملحق شوی هنوز هم پای قولت 
مانده ای؟

بله صد در صد با توکل به خدا 
تمام سعی ام را میکنم که 

به سطح اول فوتبال 
دنیــا برســم و 

آرزوی همیشگی ام را برآورده کنم.
  در این چند سال اخیر با درخششت در میادین 
مختلف خیلی از نــگاه ها را به خودت معطوف 
کردی و به نوعی همه ازت انتظار دارن چقدر در 
این راه تالش کــرده ای که بتوانی خودت را در 
همان سطح نگه داری و 
را  انتظــارات 
ه  د ر و آ بــر

سازی؟
مــن تمام 
تالشــم را 
که  میکنم 
روز به روز 
را  سطحم 
باال ببرم و از 
مردم  اینکه 
همیشه حمایتم 
میکنند خوشحالم.

  مهدی مهدوی کیا در 
این چند سال اخیر چقدر 
در رونــد رو به رشــد و 
موفقیتت تاثیر داشــته 

است؟
آقای مهدوی کیا برای 
کیا  مجموعــه  تمام 

زحمات زیادی می 
کشند که منم جزو این 
بازیکنانــم و همیشــه 

مدیون شان هستم.
  آکادمی کیا را از لحاظ 
امکانات حرفه ای و باشگاه 
داری در چــه ســطحی 

میبینی؟
آکادمی کیا از کادری مجرب 
و حرفه ای تشکیل شده که 
تمرینات روز دنیا را با رده های 
سنی مختلف کار می کنند و 
از لحاظ امکانات خوشبختانه 
امسال باشگاه بدنسازی حرفه 
ای را تاسیس کرد و کلینیک 
پزشکی هم تمامی بازیکنان را 
زیر نظر دارد.همچنین در کنار 

اینها کالس های آموزش زبان نیز برقرار است.
  ظاهرا مهدوی کیا به بازیکنانی مثل شما 

که سرمایه ی اصلی باشگاه محسوب 
میشوید نگاه ویژه ای دارد توضیح 
میدهی در کنار فوتبال شما را به 
چه چیزهایی تشویق میکند و 
برنامه های روزمره تان چگونه 

پیش میرود؟
در کنار فوتبال ایشــان مسئله ی 

اخالق را بســیار حائز اهمیت می دانند و 
همیشه ما را به زندگی سالم تشویق می 

کنــد و برای برنامــه روزمره مان 
تالش کــرده ام کــه در کنار 
تمرینات،تغذیه ی درســت و 
اســتراحتم بصورت حرفه ای 
پیش رود و این روند را تاکنون 

حفظ کرده ام.
  از اینکه کاپیتان شماره ۱0 آکادمی 

کیا هستی چه احساسی داری؟
خوشــحالم که در یکــی از بهترین تیم های 

کشــور که اکثر بازیکنانشان از جمله 
بهترین ها هستن،حضور دارم و 

افتخار میکنم کاپیتان شماره 
10 آکادمی کیا هستم.

  وریا رستمی و امید ادمن از 
جمله کسانی 

هستن که نقش 
بســزایی در شناساندن 

امثال شما به آکادمی کیا داشتند 
چون حاال میبینیم سینا عزیزی هم 
از مریوان به کیا معرفی شده و به جمع 
شما پیوسته در مورد نقش این دو مربی در  زمینه 
فوتبال پایه و مسیر زندگی خودت هم توضیح 

میدهی؟
بلــه آقای رســتمی و ادمن نقــش مهمی در 
موفقیت هایم ایفا کرده اند.من 11 ساله بودم در 
مریوان پیششان تمرین میکردم و به مسابقات 
استانی و کشــوری می رفتم و دیده میشدم و 
روزی که با آقای رستمی به تست آکادمی کیا 
رفتن را هیچ وقت فراموش نمیکنم و امیدوارم 

روزی بتوانم زحماتشان را جبران کنم.
  رمز موفقیت یادگار رستمی چیست؟

تمرین تمرین تمرین
  وضعیتت در تیم ملی نوجوانان کشــورمان 

چگونه است؟
در مسابقات آسیایی که برگزار شد توانستیم 
از گروه مان صعود کنیم.در این مسابقات من 

در 3 بازی 5 گل به ثمر رساندم.

  پس در تورنمت هایی که به اردوی تیم ملی 
دعوت میشوی حتما سرمربی تیم ملی از 
عملکرد فنی ات راضی بوده است 

اینطور نیست؟
بله خداروشکر آقای عبدی از 
من و تمــام بازیکنان دعوت 
شــده رضایت کامــل دارند 
امیدوارم با صعود به جام جهانی 

جواب اعتماد ایشان را بدهیم.
  بزرگترین آرزوی یادگار رستمی؟

بزرگتریــن آرزویــم گرفتــن توپ 
طالست.

  بهترین گلی که در این چند 
سال اخیر زدی کدام گل بود؟

بازی مقابل افغانســتان در 
گروهی آســیا بهترین گلی 

بوده که به ثمر رسانده ام.
  خاطره انگیزترین بازی که در این 
چند سال اخیر بازی کردی کدام بازی بوده 

است؟
بازی با بایرن مونیخ بود که توانستم 

دبل کنم.
  از تیــم هــای اروپایــی 
پیشنهادی دریافت کرده ای؟

فعال خیر ولی در تالشم بتوانم 
مثل آقا مهدی در اروپا بازی 

کنم
  چقدر به آینده و رسیدن به اهدافت 

امیدواری؟
با توکل به خدا تمام تالشم را میکنم که به اهدافم 
برسم قطعا با تالش و تمرینات زیاد پیش بینی 

میکنم آینده ی روشنی پیش روی دارم.
  حرف آخر

از همه کسانی که حامی و مشوق من بوده 
اند سپاســگزارم برای شــما و همکاران 
گرامــی تان در هفته نامه "پاله وان " که 
همیشه به بنده لطف داشته اید هم آرزوی 

موفقیت میکنم.

سواالت پینگ پنگی؛
فوتبال......................................................... زندگی
....................... مربی با دانش مهدی مهدوی کیا
وریا رستمی...............................................  دلسوز
امید ادمن...................................................  دلسوز
ساوجی...................................  بهترین نقطه دنیا
وریاغفوری.............................................. باتعصب
بایرن مونیخ..................................... تیم محبوبم
کریستیانو رونالدو..................................  با انگیزه

ســال ها و ماه هاســت که هیئت فوتبال 
استان کردســتان دچار حاشیه عجیبی 
شده و هم اکنون پیشکسوتان این رشته 
ورزشی از طریق سازمان بازرسی کشور در 
استان کردستان خواستار ابطال انتخابات 

این هیئت هستند.
پرویز داراب پور، پیشکسوت فوتبال 
کردســتان و نائب رئیس ســابق هیأت 
فوتبال در مصاحبه با بخش ورزشی رادیو 
گفت و گو به شفاف سازی چند دستگی 
در کادر مدیریت فوتبال استان کردستان 

پرداخت.
داراب پور در ابتدای ســخنان خود 
اظهار کرد:» بنده در دهه ۶0 حدود 5 سال 
نائب رئیس هیات فوتبال استان کردستان 
بودم و پس از مدتی مسئول هیأت فوتبال 
شدم و طلب رخصت از بزرگتر های خود 
را دارم که درباره فوتبال کردستان صحبت 
می کنم. فوتبال کردســتان و مخصوصا 
شهرستان ســنندج یک دهه است که با 
چالش های مخصوصی روبرو شده است 
که برای ما هم مشکل ساز است. از نمونه 
های این مشــکالت فرم انتخاب رئیس 
هیأت و روند مهندســی شده انتخابات و 
اعضای مجمع اســت. متأســفانه شاهد 

حضور افراد خاص و از پیش تعیین شده از 
جانب رئیس هیأت بودیم که در جلســه 
انتخابات دوره ی جدید حضور داشــته 
باشند تا فرد از پیش تعیین شده و سفارش 

شده را مجدداً به رسمیت بشناسند«.
ایشان در ادامه سخنان خود نسبت 
به اعتراض به ایــن روند انتخابات تاکید 
کرد:» دکتر ذوالفقار نســب و مهندس 

سلطان پور به همراه مدیر کل اداره ورزش 
و جوانان استان کردستان به دیدار  آقای 
تــاج رفتند و در این خصوص با ایشــان 
گفتگو هایی داشتند که منجر شد آقای 
تــاج به همراه آقای طالقانی شــخصاً در 
شهرستان سنندج حضور یابند و بنده و 
دوستان نیز تمام موارد الزم را خدمت این 
افراد عرض کردیم و از طریق نمایندگی 

سازمان بازرسی کل کشور در شهرستان 
سنندج نسبت به یک سری مسائل اقدام 
کردیم؛ که اکنون مطالبات ما در دســت 
پیگیــری اســت و منتظــر نتیجه آن 

هستیم«.
وی نسبت به کادر مدیریت فوتبال 
استان کردستان شــکوه کرد و گفت:» 
متأسفانه هیأت فوتبالی که اکنون بر مسند 

کار در کردستان است، آنطور که بایسته و 
شایسته ی اســت نمی تواند کارنامه ی 
خوبی نسبت به فوتبال شهرستان سنندج 
به عنوان مرکز استان کردستان ارائه دهد 
و حدود ۹ ســالی اســت که فوتبال این 
شهرســتان در عوض پیشرفت، پویایی و 
متعالی شــدن دچار پسرفت شده و هیچ 
قدم رو به جلویی برای آن برداشــته نمی 

شود«.
ایشــان در پایان سخنان خود و در 
رابطه با نتیجه ی جلســه خــود با آقای 
طالقانی و جلسه ســایر اعضای فوتبال 
استان با ایشان بیان کرد:» علی رغم تمامی 
درخواســت ها و مطالبات ما ایشان هیچ 
واکنشی نسبت به این موارد از خود نشان 
ندادند و حتی نسبت به مستندات مبنی 
بر اقدامات رئیس هیأت فوتبال استان، سه 
ماه قبل تر از برگزاری انتخابات با مهندسی 
کردن نمایندگان شهرستان ها و چینش 
اعضای مجمع و کمیته داوران بسیار بی 
تفــاوت بودند و جوابی برای ســواالت و 

شکایات ما نداشتند«.
جالب اینجاست که انتخابات هیات 
فوتبال تهران هم همین قدر حاشیه ساز شد 
و از مرداد سال جاري قرار است برگزار شود، 

اما گویا هنوز شرایط مهیا نیست و به شکلي 
غیرقانوني ایــن انتخابات به تعویق افتاده 
است. سازمان بازرسي کل کشور و اداره کل 
ورزش و جوانان استان تهران به این مساله 

ورود کرده اند و شرایط را زیرنظر دارند.
به نظر مي رسد مانند آنچه مخالفان 
فدراسیون فوتبال مي گویند، عزمي جزم 
براي مهندســي انتخابــات هیات هاي 
فوتبال اســتاني وجود دارد تا درنهایت 
انتخابات هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
به همان شیوه اي که مي خواهند برگزار 
شود. باید از نهادهاي نظارتي خواست تا 
هر چه ســریع تر و با جدیت به این مساله 
ورود کنند و فدراسیون فوتبال مکلف است 
در مــورد ابهاماتي که در این انتخابات ها 
پیش آمده، شفاف ســازي کند. شــفاف 
نبودن فدراسیون فوتبال و آیین نامه اي که 
منطبق با قوانین فیفا نیست، بالي جان 
مدیریت ورزشي شــده که نتایجش در 
سطح کالن روي روان مردم و جامعه تاثیر 
مستقیم دارد. این روند آورده اي جز نابود 
کردن فوتبال نخواهد داشــت و حداقل 
ضرري که دارد، نابود کردن دموکراسي در 
نهادي مســتقل مثل فدراسیون فوتبال 

است.

گفت و گوی اختصاصی پاله وان با پدیده مریوانی تیم آکادمی کیا؛

یادگار رستمی:  
بزرگترین آرزویم 
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 سعی ام را میکنم 
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دنیا برسم 

 آقای 
رستمی و ادمن نقش 

مهمی در موفقیت هایم 
ایفا کرده اند

سازمان بازرسی انتخابات هیئت فوتبال کردستان را باطل می کند؟

سخن سردبیر 

عادل خلیلیان

وقتی برای اولین بار در تاریخ کردســتان تیمی از این خطه به لیگ برتر والیبال 
کشــور راه یافت، اشک شوق در چشمان دوستداران ورزش  استان پدیدار شد و 
همه ی ما از صعود راه یاب ملل مریوان به جمع برترین های ایران شادمان شدیم، 
بســیار جای فخر است که تیم راه یاب ملل به باال ترین سطح والیبال کشور راه 
یافته است که کلکسیونی از استعدادهای ناب این رشته در ایران زمین را به خود 
می بیند و یک فاکتور اصلی برای معرفی ایران به عنوان یکی از پنچ قدرت والیبال 
دنیا به همگان شناخته می شــود. اما این روزها در عوض شادی، حال و روز راه 
یاب ملل مریوان ناخوش اســت، ناخوش از دســت بد قولی ها، از بدعهدی ها،  
نامهربانی ها، عدم حمایت مسولین استانی، عدم پخش بازی ها، عدم یاری آقایان 
و موارد بسیاری از این قبیل. راه یاب ملل یک باشگاه خصوصی است که به عشق 
دیار خویش وارد عرصه ورزش شده و بدون هیچ چشمداشتی و با صرف هزینه 
های شخصی، نام کردستان و علل الخصوص شهر مریوان را بر سر زبان والیبال 
دوســتان ایرانی آورده است و طرفداران بسیاری در استان کردستان و مناطق 
کردنشین دارد. لطفا راه یاب ملل را دلزده نکنیم و با همه توان این تیم شایسته 
دیار کردســتان را حمایت کنیم تا دوباره شاهد شور و شوق هواداران راه یاب در 
سالن زاگرس باشیم و جدال نماینده کردستان را با سایر قدرت های والیبال ایران 
نظاره گر باشیم. اگر به استان های همجوار بنگریم، شاهد یک حمایت همه جانبه 
مسئولین سیاسی و ورزشی از ســرمایه لیگ برتری والیبال خواهیم بود اما در 
کردســتان تا به امروز اقداماتی در جهت ممارست از چنین سرمایه ای صورت 
نگرفته و افسوس که مســئولین ما با واژه حمایت از یک تیم ورزشی آن هم در 

سطح اول کشور بیگانه اند.

راه یاب ملل نیازمند نگاهي تازه
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