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پهلوان نبي احمدي، فرزند عبداهلل متولد سال 
1343 در شهر ســنندج و محله فيض آباد 

است. 
جهان ورزش جهاني توأمان با افتخارات 
اســت و سياست و اساس آن مبتني و مختوم 
اســت به مدال هاي رنگيني كه مي بايســت 
قهرمانان براي ملت به ارمغان آورند و اما مغفول 
مي ماند تالش استادي كه باتمام وجود هر آنچه 
داشــته در طبق اخالص گذاشــته اســت و 
جســارتي دارد وصف ناپذيركه باتمام وجود 
پذيراي شكست شاگرد و اصراري متعاقب براي 

موفقيت. 
ايــن مقدمه كوتاه وصــف حال تمامي 
اساتيد اما اگر با اخالق درهم آميخته باشد به 
نوادري مي رسد كه تعدادشان انگشت شمار و 
بي شك اين تعداد محدود منشاء خير و بركت 
خواهند بود بدين ســبب كه اگر قهرماني نيز 
حاصل نگردد حتما فرد با اخالقي روانه اجتماع 

مي گردد. 
 داستان شرح حال مردي است كه به گواه 
همه بزرگان و نام آوران عرصه ورزش، اخالق 
شــاه بيت رفتارش و نامش آب سرديست بر 
آتش تمامي هنجار شكني ها و بداخالقي هاي 
جاري در بطــن ورزش كه واقعيت آن را بايد 
پذيرفت و همين يك كالم تفاوت زمين است 
تا به عرش آسمان ما بين ورزشكار، قهرمان و.. 
. با جايگاه و مقام پهلوان. پهلوان نبي احمدي 
مثــال حــي و مقبول اســت در نــزد عموم 
ورزشــكاران كه بالشــك واژه پهلوان تمام و 

كمال برازنده نام و جايگاهش است. 
پهلوان نبي احمــدي فرزند مردي يقناً 
شــريف بنام عبداهلل و در سال 1343 در شهر 
سنندج و محله فيض آباد كنوني در خانواده اي 
متدين و مقيد به بركت نان حالل چشــم به 
جهان گشوده است. دوران ابتدايي را در مدرسه 
آزادپــور در باغ ملي و در دبيرســتان بوعلي 
مقاطع پايه را به انجام رسانيد. حضور در مكاني 
كه بزرگاني همچون الهورپور، رحماني و.. . به 
زورخانه آداش آمد و رفت داشــته اند سببي 

مي گردد براي نقل مردانگي و حماسه سرايي 
تا هر جوان نوخاسته اي را به راه ورزش هدايت 
نمايد، نبي احمدي نيز از اين قاعده مستنثني 
نبوده و فعاليت ورزشــي خود را با ورزش هاي 
جمعي همچون فوتبــال و واليبال آغاز و در 
نهايت منجر بــه دنيايي پر افتخار كشــتي 

مي گردد. 
 ورزش كشتي ورزش طاقت فرسايست 
و تا بوده پذيراي فرزنداني بوده است كه از نهاد 
با تالش، پشتكارو زحمت آشنا بوده اند، به اين 
جهت است كه فرزندي از خانواده اي نه چندان 
مرفه موفق و ورزش كشتي عموماً افتخاراتش 
را مديون فرزنداني از اين تبار است. آنگونه كه 
پيش گفته شد سماع داستان هاي پهلواني و 
همسايگي در جوار سالن تختي مسبب و باني 
پرورش و رشــد عالقه تــا در نهايت با دعوت 
معمار كشتي آقاي رشــيد خداجو كه براي 
جذب عالقمندان از تريبون فراخوان داده اند، 
پايش به تشك كشتي باز و با وجود شكست هاي 
اول، قدم هايــش باحمايت بزرگاني همچون 
فريدون هژبرپور و عباس خاكي براي موفقيت 
استوارتر گرديد و آشنايي با هوشنگ زندي از 
قهرمانان آن دوره اشتياق را دو صد چندان و 
در ســال 1356 به صورت رسمي در وزن 45 
كيلوگرم در رده ســني نوجوانان در يكي از 
جام هاي معتبر آن دوران بنام كيهان ورزشي 
شــركت و اولين مدال همراه با كسب جايگاه 
نخست دشــت گرديد و اما آغاز كار مصادف 
گرديد با جريانات سياسي اوايل انقالب و فعل 
و انفعاالت آن كه همين موضوع بهترين روزها 
و آرزوهاي ايام جواني اين نسل را تحت تأثير 
و بــه نوبه خــود بخــش قابــل توجهي از 
استعداد هاي بالقوه را كه مي توانست به نحوه 

احسن بالفعل گردد ابتر گذاشت. 
 نبي احمدي پس از اين ايام پاي در سنين 
بزرگسالي و همچنان پر شور و عالقمند و اينبار 
اساتيد آقايان لطف اهلل نسب و عرجون و سپس 
زاهد هاشمي نسب و اما شرايط بسيار متفاوت 
بــود. نياز اوليه ورزش و راه قهرماني و موفقيت 
آرامش توأم با رفاه نسبي است كه متأسفانه در 
آن زمان براي بســياري از فرزندان اين ديار از 
جمله نبــي احمدي فراهم نبوده و تشــكيل 
زندگي مشترك و مسائل مبتالبه آن نيز مزيد 
بر علت و اســتعدادي كه مي توانست بسيار پر 
لعاب باشد در نيمه راه ناتمام و اما باب ديگري 
باز شد كه امروز خير و بركت آن همچنان مداوم 

است. 
 اســتاد نبي احمدي پس از چند ســال 

  اين قسمت
 پهلوان نبي احمدي

در گذر پهلوانان

ولید خالدیان

دوري و اتمام دوران قهرماني و تقابل و قرارگيري در برابر قهرمانان و نامداران نام آشنايي به اسامي ؛ 
بهروز ياري، جابر پارسي، عباس مدني، خسرو زماني، محسن كاوه، اكبر فالح، اسفنديار غالمي و.. 
. مجدداً در سن سي سالگي با رويكرد و اهداف جديدي به تشك كشتي بازگشت و با پيشنهاد احدي 
از هم قطاران و مربيان اسبق براي شركت در كالس هاي مربي گري كه مكمل تجربه مي بايست 
باشــد، راهي تهران و به مدت 16 روز در اكادمي ملي المپيك زير نظر اساتيدي همچون پهلوانان 
برزگر، رفوگر و سيد عباسي دورهاي تكميلي نظري و عملي مربي گري را طي و درجات عالي آن 

را اخذ نمود. 
 پهلوان نبي احمدي هم اكنون استادي با دانش و تجربه و به مدت26 سال مستمر وگاهي با 
فاصله اي كوتاه به تربيت فرزندان اين ديار در تمامي مقاطع همت و اخالق پايه كار و آموزش ايشان 
و دالوراني همچون ؛ شهاب ارشدي، حامد عزيزي، محمد باقري، اميد اصحابي، حميد احمدي و.. 
. افتخار شاگردي اين مرد با اخالق را داشته اند و تالش پر ثمر خود را در معيت اين استاد به تمام 
معنا آغاز نمودند. بالشــك اخالق بر دو اصل است اول اصالت خانوادگي و بركت نان حالل و دوم 
دانش و علم كه تجربه را پخته و اليق عرضه مي دارد و اصل اول را به تعالي مي رساند و اين مهم در 
مورد پهلوان نبي احمدي به تكامل و ايشان اصالت و نان با بركت پدر را كه حاصل رنجي وافر بوده 
به حد اعلي و عليرغم تمامي مشكالت با افتخار درجات عالي تحصيلي را طي و در مقطع كارشناسي 
علوم تربيتي و كارشناسي ارشد مديريت آموزشي فارغ التحصيل و از سال 1367 نيز به استخدام 
ســازمان نوسازي و در سال 1395 نيز از خدمت بازنشسته و حاصل ازدواج پر خير و بركت ايشان 
فرزندان دختر و پسري است كه تحصيالت تكميلي را نيز به اتمام و فعاليت ورزشي خود را نيز بر 

حسب عالقه و نه اجبار انتخاب و ادامه داده اند. 
پهلوان احمدي امروز به لطف خدا با آرامشــي پر مغزكه حاصل خدمتي صادقانه در تمامي 
عرصه ها خاصه تربيت فرزندان اين ديار است، در شهر سنندج ساكن و همچنان يار و حامي ورزش 
و نام و سبقه اي پشت سر دارد كه تا ابد جاي افتخار و تقدير است. ايشان هم اكنون در آستانه 56 
سالگي و آرزوي طول عمر با بركت و عطف به ما سبق در حق اين پهلوان با معرفت از خداوند منان 

خواستارم. آمين يا رب العالمين
بخشي از افتخارات پهلوان نبي احمدي بدين شرح است ؛ 

  در سال56 شركت در مسابقات جام كيهان ورزشي در رده نوجوانان و كسب مقام اول
  شركت در مسابقات كشوري كارگران و كسب مقام چهارم در سال 1361

  نفر سوم مسابقات بزرگساالن در سال 1362 و دعوت به اردوي تيم هاي ملي
  در سال 1363 اعزام به خدمت سربازي و شركت در مسابقات ارتش و كسب جايگاه نخست اين مسابقات

  در سال 1364 شركت در مسابقات ژاندرمري و كسب مقام اول
  در سال 1365 شركت در مسابقات كشوري تبريز و كسب مقام چهارم

  شــركت در مســابقات جام بين المللي تختي، روز جهاني كودك و.. . به عنوان مربي در كنار 
ورزشكاران استان در تمامي مقاطع سني 

 نخستین کتاب خبرنگار نشریه پاله وان 
به منصه چاپ رسید!

كتاب سيســتم های پيشــرفته در فوتبال، نوشته ی 
“ماركوس دی برنــاردو” آمريكايی و ترجمه احمدرضا 
احمديان توســط انتشارات “پادينا” شهر تهران چاپ و 

توزيع شد.
  احمدرضا احمديان، خبرنگار و نويسنده اختصاصی 
نشريه ورزشی و پايگاه خبری پاله وان، چنديست كه پا به 
عرصه قلم گذاشته و مجدانه عاليق خود را پيش می برد 
تــا در حضــور مربيــان و مديرانی چــون: دكتر بيژن 
ذوالفقارنسب، اســتاد فرهاد شــريف پور، دكتر حامد 
جواليی، دكتر محمد ملكی و اساتيد دانشگاه كردستان 
از نخستين اثر خود رونمايی كند و شادی خلق و چاپ آن 

را با اين عزيزان سهيم شود.
 در نگاهی اجمالی به پيشگفتار اين كتاب آمده است:

“گاهی زمين فوتبال، به ميدان جنگ تعبير می شود و 
مربی بايد جنگجويان را برگزيند، لباس رزم مختص به هريك 
را مشخص كند و با برنامه و سيستم آرايشِی متناسب با حال 
و احوال بازی، پيروز جدال شــود. سيســتم بازی يك تيم، 
مجموعه دســتورالعمل های فنی اســت كه به بازيكنان 
اختصاص می يابد. پس پايه و اســاس دســت يابی به يك 
چارچوب پويا و آناليز رقبا، شناخت و اطالع كافی از سيستم 
های مورد استفاده در فوتبال مدرن امروزی می باشد كه در 
اين كتاب، با نقد 9 سيستم فوتبال و ترسيم اشكال و تمرين 
های مختص به هريك به اين مهم دست خواهيم يافت تا با 
تكيه بر علم و آگاهی، به مسائل روز فوتبال دنيا بنگريم و ديد 
حرفه ای خود را نسبت به آن گسترش دهيم و خالق منبع 
بسيار مفيدی برای عالقه مندان، بازيكنان و مربيان فوتبال 

باشيم.
 وی نسبت به چاپ كتاب خود در صفحه اينستاگرامش 

چنين واكنشی نشان داد:
“ كتاب، بزرگترين اختراع بشــر اســت و نوشتن، فرا 
جستن از صف مردگان است و چه زيباست انديشه ای كه در 
مقابل قلم زانو زند. در طی ماه های اخير و پس از پا گذاشتن 
به عرصه رسانه و نويسندگی، چاپ نخستين كتاب در حوزه 

مورد عالقه م، چای گرمی بود كه خســتگی سفِر اين راه پر 
تالطم را به در كرد! هيچ گاه در فانتزی های دوران طفوليت، 
جــای گرفتن نامم به عنوان مترجم بر روی جلد يك كتاب 
تخصصی، در مخيله پر ترافيكم نگنجيد؛ اما به لطف اعتماد 
به نفس باال و حمايات به اين مهم دست يافتم؛ تا در به دوش 
كشــيدن بار سنگيِن توسعه بينش تخصصِی ورزشكاران و 
مربيان به مسايل ابتدايی فوتبال نظير سيستم و تاكتيك های 
بازی، در جوار خبرگان عرصه قلم سهيم باشم. شكر شايان 
نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين اثر را به 
منصه چاپ برسانم. اميد است شما با هديه وقت گران بهای 
خود، نوشته های سياه رنگ اين اثر را جال دهيد و از خواندن 
آن لــذت ببريد! در پايان اين اثر را بــه پدر بزرگوار و مادرم 
مهربانم به پاس قدردانی از قلب هايی آكنده از عشق و محبت 
تقديم می كنم كه وجودم برايشان همه زجر بود و وجودشان 

برايم همه مهر”
 تيم كاری پاله وان اين اقدام حسنه را به نويسنده خوش 
آتيه اش تبريك و شــادباش عرض می كند و اميد است كه 
مســئولين مربوطه در اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی، اداره 
ورزش و جوانان و هيئت فوتبال استان حمايات خود را از اين 
جوان تازه نفس دريغ نكنند؛ تا انگيزه و اشــتياِق كار، ميان 

جوانان به سر حد خود برسد 
چانچه قصد تهيه اين كتاب را داريد، به طور مستقيم با  
شخص احمدرضا احمديان در ارتباط باشيد و يا به صفحه 

اينستاگرام و وب سايت انتشارات پادينا مراجعه كنيد
Tel & Insta : @ahmadrz98 

پاله وان گزارش مي دهد 
 

در اردوي وچان چه خبر است؟ 

صباح همان صباح است 
اما شما ندیدید!

 تیم داري
  پینگ پنگ 

 به نام کردستان
به کام دیگران

 بازوبند كاپيتاني
 چه ها كه نميكنه!

آواالن فرزند مظلوم 
ورزش کردستان

بسکتبال کردستان چشم 
انتظار انجام وعده ها

گود  زورخانه خاستگاه مسلك پهـلوانی است

چمن مصنوعی روستای بیساران افتتاح شد
همزمان با برنامه های هفته تربيت بدنی و ورزش زمين چمن 
مصنوعی روستای بيساران در شهرستان سروآباد افتتاح و به 

بهره برداری رسيد.
به مناســبت هفتــه تربيت بدنــی و ورزش و با حضور 
"سيدمومنی" مديركل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، 
"قاسمی پور" نماينده مردم شهرستان های مريوان سروآباد 
در مجلس شورای اسالمی، مديركل ورزش و جوانان كردستان، 
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان و جمعی از مسئولين 
سروآباد پروژه ورزشی زمين چمن مصنوعی روستای بيساران 

از توابع اين شهرستان افتتاح شد.
دستگاه ورزش و جوانان با همكاری بنياد علوی شهرستان 
سروآباد 2 پروژه زمين چمن مصنوعی روستاهای بيساران و 
هزار خانی اين شهرســتان را با اعتباری بالغ بر يك ميليارد 
تومان احداث كرده است. منابع اعتبار هزينه شده برای احداث 

پروژه زمين چمن مصنوعی روستای بيساران 5 ميليارد ريال 
و از محل استانی و همكاری بنياد علوی می باشد. زيربنای اين 
پروژه هشتصد مترمريع است كه اوايل سال گذشته عمليات 

احداث آن آغاز شد.

کردستانی  دعوت بوکسور 
 

بزرگساالنبه اردوی تیم ملی 

 در گپ و گفت با »جعفر زندي«
 پیشكسوت باسابقه فوتبال استان مطرح شد

 شعله فوتبال کردستان 
رو بـه خاموشـي 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.

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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بنا به اعالم دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خصوص اعالم وضعیت قرمز شهرستان های استان و لزوم تعطیلی اماکن ورزشی، سالن های ورزشی روبسته کردستان تا اطالع ثانوی ورزشی2
تعطیل شد. سایه میر صادقی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با تایید این خبر اعالم کرد: متأسفانه با باالرفتن آمار بیماری کرونا و شرایط قرمز در 
تمامی شهرستان های استان، بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی تمام اماکن ورزشی روبسته کردستان تا اطالع ثانوی تعطیل است.وی افزود اماکن ورزشی روباز استان به شرط 

رعایت پروتکل های بهداشتی و در صورت اینکه تعداد کمی در هر سانس تمرینی حضور داشته باشند، می توانند فعالیت کنند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال کشور نیز گفت: مسابقات لیگ برتر والیبال با رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام تست 

کرونا توسط همه بازیکنان و بدون تماشاچی برگزار می شود.
صادقی گفت: همچنین هیئت های ورزشی می توانند مسابقات استانی خود را با اخذ مجوز برگزار کنند.

سالن های 
ورزشی استان 
کردستان تا 
اطالع ثانوی 
تعطیل شد

 سه شنبه  6 آبان ماه  1399  سال دوم  شماره چهلم 

یادداشت  مدیر مسئول

زانیار دلیری

رشته ورزشي بسكتبال در استان، پيشينه اي معتبر و قابل اعتنا دارد و خوشبختانه در اين 
رشته مربيان، كارشناسان و صاحب نظراني وجود دارند كه با وجود برخي ناماليمات، هنوز 

به اين رشته تعصب و عالقه دارند. 
جامعه بسكتبالي استان مدت  هاست با مشكالتي مواجه هستند و متأسفانه از دست 
دادن فرصت هاي مناســب براي رشد بسكتبال استان در تمام ابعاد، اولين بار نيست كه 
اتفاق مي افتد. هيئت بســكتبال استان در سال نخست فعاليتش با انگيزه بود و كارهاي 
مفيدي نيز انجام داد، اما در ادامه محدود شدن انتخاب كادر اجرايي هيئت به افراد خاص 
و كم توجهي به ســرمايه هاي فكــري و افراد با تجربه و دلســوز و همچنين ناتواني در 

برنامه ريزي جامع در اين سال ها باعث شد از تمام ظرفيت ها براي رشد استفاده نشود. 
ليگ برتر بسكتبال كشور در حالي بزودي آغاز خواهد شد كه حضور و شرايط شركت 
نماينده استان كردستان در هاله اي از ابهام است. تيم خانه بسكتبال كردستان كه سال 
گذشته در رقابتهاي دسته اول بسكتبال باشگاه هاي كشور حضور داشت و امسال به لطف 
افزايش تعداد تيم هاي ليگ برتري مجوز حضور در باال ترين ســطح بسكتبال كشور را 

به دست آورد، اين روزها حال و هواي خوبي ندارد. 
با توجه به جلســاتي كه در اداره ورزش و جوانان كردستان با حضور اعضاي هيات 
مديره اين تيم در تابستان امسال و بعد از اعالم حضور كردستان در ليگ برتر برگزار شد، 
با دعوت از ســيامك ويسي مربي خوشنام و بادانش كردستاني قرار بر اين شد تا سكان 
هدايت اين تيم به او سپرده شود اما تنها بعد از چند هفته به دليل مشكالت متعدد، وي 

از ادامه همكاري منصرف گرديد و به عنوان مربي به كادر فني مس كرمان افزوده شد. 
با اين شرايط و در حالي كه كمتر از ۲ هفته تا آغاز رقابت هاي ليگ برتر باقي مانده 

حضور اين تيم در اين رقابتها چندان خوشبينانه به نظر نمي رسد. 
پس از اينكه در نخستين روزهاي تابستان »محسن فتحي« نماينده مردم كردستان 
در مجلس شوراي اسالمي و »حامد جواليي« مديركل ورزش و جوانان كردستان با حضور 
در محل فدراسيون بسكتبال و مذاكره با رامين طباطبايي اعالم كردند سال آينده بسكتبال 
كردستان در ليگ برتر حضور خواهد داشت بارقه هاي اميد در بين بسكتبالي ها زنده شد 
و با تشكيل كارگروهي متشكل از پيشكسوتان اين رشته، نماينده اسپانسر و رئيس هيات 
بسكتبال اعالم كردند به دنبال يك كار كارشناسي شده و تداوم حضور اين تيم در ليگ 
برتر هستند و هدف از حضور فقط يك فصل نيست و هدف هاي زيادي در ذهن مسئوالن 

است. 
بعد از گذشت چند ماه و برگزاري جلسات متعدد براي حمايت از اين تيم، در حالي 
كه تنها دو هفته به آغاز ليگ برتر بسكتبال مانده هيچ كدام از وعده هاي داده شده، محقق 
نشد تا اين تيم همچنان در بالتكليفي به سر ببرد.  با توجه به محبوبيت بسكتبال بين مردم 
كردستان و عالقه اي كه به اين رشته در استان و مخصوصا شهر سنندج وجود دارد اين 
انتظار مي رفت كه مديران و مســئوالن ارشد استان در كنار نماينده هاي مجلس با كار 
كارشناسي شده و بهره گرفتن از سرمايه هاي بومي كه در تيم هاي ليگ برتري در سال هاي 
گذشته تجربه حضور دارند و تلفيقي از جواناني كه در چند سال گذشته و زير نطر رامين 
احمديان با دستان خالي به مرز پختگي رسيدند از اين تيم براي حضور در ليگ برتر حمايت 

بيشتري انجام مي دادند تا دو هفته مانده به آغاز مسابقات در بالتكليفي مطلق نباشند. 
رامين احمديان: متأسفانه تاكنون حمايتي از بسكتبال صورت نگرفته است رامين 
احمديان مربي تيم بسكتبال كردستان در گفت و گويي با پاله وان با انتقاد از نگاه مديران 
ارشــد استان نسبت به ورزش و مخصوصا بسكتبال اعالم كرد: متأسفانه ما حتي هزينه 
ورودي مســابقات را تا االن پرداخت نكرده ايم و تا ورودي ۱۱۰ ميليوني را واريز نكنيم 

امكان حضور در ليگ برتر وجود ندارد. 
احمديان در ادامه با اشاره به عالقه شديد مردم استان كردستان به رشته بسكتبال 
گفت: اميدوارم مسئوالن فكري به حال اين تيم بكنند بدون تأمين اعتبار كار كردن در 
اين ســطح از ليگ سخت است. مسووالن قول دادند كه به ما كمك كنند ولي متأسفانه 
تاكنون حمايتي از ما صورت نگرفته است.  سرمربي تيم بسكتبال كردستان با اشاره به 
وضعيت بازيكنان اين تيم در دو هفته مانده به شروع مسابقات گفت: اين تيم نياز به تقويت 
و جذب بازيكن جديد دارد اما وقتي اعتباري وجود ندارد وقتي در باشگاه پولي نيست ما 
بر اساس چه چيزي با بازيكن مورد نظر صحبت كنيم و قرارداد امضا كنيم؟ نماينده اسپانسر 
و يا هر شخصي كه وعده حمايت از ورزش اول كردستان را داده است بايد يك سرپرست 
براي اين تيم تعيين كند تا بتوانيم كارها را مديريت كنيم و بازيكنان مورد نظر را جذب 

كرده تا با تيم كامل تري به مسابقات برويم. 
احمديان در ادامه گفت: بازيكنان روحيه شان را از دست داده اند و بايد بتوان از نظر 
مالي آن ها را در شــرايط بهتري قرار داد. آن ها نياز به حمايت مسووالن استان دارند و از 
مديران ارشد استان و نمايندگان مجلس مي خواهم كه توجه ويژه اي به بسكتبال كردستان 
داشته باشند تا بتوانيم با تيم كامل تري در اين مسابقات شركت كنيم.  رقابتي سخت و 

نابرابر با تيم هاي ليگ برتري داريم
سرمربي تيم بسكتبال كردستان در ادامه گفت: پس ازسال ها حضور در ليگ دسته 
اول كشــور، اين بازيكنان انگيزه اي براي شركت در ليگ دسته اول ندارند و امسال هم با 
توجه به وضعيت كرونا اين مسابقات مشخص نيست كه برگزار شود، در حال حاضر طلسم 
حضور بسكتبال كردستان بعد از چندسال غيبت شكسته شد، بودجه تيم شايد نهايت 
به ۲ ميليارد تومان برسد و ما با همين بودجه اندك، رقابتي سخت و نابرابر با تيم هاي ليگ 
برتري داريم. اما با همه محدوديت ها اصاًل نمي خواهيم زنگ تفريح تيم هاي ليگ برتري 
باشيم. همه مسئوالن شهري و استاني با توجه به توان اندك مالي، مي توانند با حمايت هاي 
عملي، ياري بخش ما باشند. با كمك هاي حداقلي مسئوالن، مي توانيم شگفتي ساز شويم.  

بسكتبال، رشته اي مظلوم در ورزش كردستان است
احمديان در ادامه با اشــاره به مظلوميت بسكتبال در كردستان گفت: بسكتبال، 
رشته اي مظلوم در ورزش كردستان است كه باوجود عالقه اي كه به اين رشته در استان 
وجود دارد، هميشه سبد حمايتي  اش از لطف مسئوالن، خالي است. بايد بدانيم در صورت 
نبود نگاه حمايتي ازسوي مسئوالن ارشد استان، بخش خصوصي و اداره كل ورزش و.. . 
دوباره تجارب تلخ مان تكرار مي شود. حمايت هاي كالمي، گرهي از مشكالت ما باز نمي كند 
و بايد اداره كل ورزش و آقاي محسن فتحي به عنوان نماينده مجلس دنبال جذب حاميان 
خصوصي باشــد و با مسئوالن ارشد استان رايزني كند تا تيم هاي ورزشي استان به امان 
خدا رها نشوند.   يكي ديگر از عوامل وضعيت كنوني، پرداختن به كارهاي جاري و طرح هاي 
مقطعي و غفلت از شناخت ضعف هاي اصلي و پرداختن به آن ها بوده است كه تمام اين 

عوامل باعث شده تا وضعيت بسكتبال استان با شرايط آرماني فاصله داشته باشد. 
تيم داري در ليگ برتر نياز به زير ساخت دارد

گرچه حضور در ليگ برتر كشور مي تواند آثار مثبتي براي بسكتبال استان داشته 
باشد اما اين كار نيازمند زير ساخت ها و اما و اگر هايي است و نبايد آن ها را فراموش كرد. 
حضور در ليگ برتر كشــور در درجه نخســت، نيازمند تغيير زيرساخت هاي الزم براي 
تيمداري بخش خصوصي اســت.  موضوع دوم اين كه “تيمداري موقت” با انگيزه هاي 
ناپايدار، ممكن است چند صباحي باعث خوشحالي دست اندركاران و رسانه ها و كشاندن 
تماشاگر به سوي بسكتبال شود اما دستاورد ماندگاري براي رشد پايدار رشته بسكتبال 

در كردستان و حتي كشور به همراه نخواهد داشت. 
ســومين موضوع مهم اين است كه حضور در ليگ برتر كشور تنها زماني سودمند 
خواهد بود كه با تكيه بر ســازندگي تيم هاي پايه، تعدد باشگاه هاي باثبات در كردستان 
منجر به حضور بهترين آن ها در ليگ برتر شود.  چهارم آن كه، تصور كنيد در همه شهرها 
حاميان مالي قوي مانند باشگاه “پتروشيمي” در بسكتبال، با بهره  گيري از بودجه كالن 
دنبال جذب بهترين هاي موجود در كشور باشند و هيچ شهر و استاني سازندگي را رسالت 
خود نبيند. در اين صورت چه بر ســر آينده بســكتبال خواهد آمد؟در شرايط اقتصادي 
نامناسب فعلي كشور اصاًل چنين آرزويي عملي نيست اما حتي در شرايط رونق اقتصادي 
نيز، اين نحوه تفكر، فقط منجر به رقابت ناســالم و نابرابر تيم ها خواهد شد نه شكوفايي 
بسكتبال. بنابراين در كوتاه مدت هدف تيم داشتن در ليگ برتر بسكتبال كشور )بدون 

درنظر گرفتن اين اما و اگرها(نه سازنده است نه پايدار. 

بسکتبال کردستان چشم انتظار انجام وعده ها

احمدرضا احمدیان

ســتون پرحاشيه صندلي داغ از نشــريه ورزشي پاله وان چند 
صباحي است كه مورد توجه افراد و مسئولين مربوط به ورزش 
در اســتان قرار گرفته تا جايي كه بعد از انتشار آن بازخورد هاي 
مردم بر اظهارات ما صحه گذاشته است. در عوض مسئولين نيز 
گاه به شفاف سازي پرداخته و نسبت به اظهارات ما واكنش هاي 
مثبتي نشــان داده اند و همين امر ما را براي رسيدن به رسالت 
هميشگي خود كه چيزي جز رساندن صداي ضعيف مردم ورزش 
دوست و ورزشكاران مظلوم نمي باشد، نزديك و نزديك تر كرده 

است. 
آســياي شــرقي عالوه بر بمب و زلزله و ســونامي گاهاً با 
رشته هاي ورزشي منحصر به فردش توجه عموم را به خود جلب 
مي كند و دستاويزي براي پيگيري صفر تا صد ورزشكاران نسبت 
به دنياي ورزش چشم بادامي ها مي شود. در چين فقط دو صداي 
ريز براي خلق يكي از مهيج ترين رشــته هاي ورزشي دنيا كافي 
بود تا الاليي ورزشــكاران راكت به دست در پينگ و پونگ هاي 
شبانه خالصه شود. ورزشي كه در آن نه خبري از ضربات مهلك 
تكواندو است و نه مصدوميت هاي سانشو! بلكه طالب فردي است 
كه همچون دونده پر استقامت، نظير شطرنج باز با تفكر و مانند 
بوكسور پرتنش باشد تا يك پينگ پنگ باز از آب و گل درآمده 

لقب بگيرد. 
ورزشي كه از شرق به سرعت به آسياي ميانه و اروپا رفت و 
در دل اكثر ورزش دوســتان به عنوان رشته ي تخصصي يا يك 
سرگرمي جذاب جا خوش كرد. در ايران گويا قصه فرق داشت. 
عالقه و اشتياق همه چيز بود و توپ هاي چند ستاره و راكت هاي 
قرمز مشــكي باالنشين سفره ورزش كشــور شد تا رسيدن به 
پيراهن تيم هاي معتبر كشوري و ملي در ميان سيل عظيمي از 
نوابغ، كار هر مرد و زني نباشد. كما اينكه كردستان و بازيكنانش 
از بدو ورود اين رشته به كشور، به راكت به دستان درس جسارت 
و موفقيت دادند تا ساليان سال شاهد صحبت مربي و بازيكنان 

تيم ملي به زبان كوردي باشيم. 
در كردســتان الگوي بچه هاي ورزشكار نه فوتباليست ها 
بودند نه واليباليست ها بلكه آنان در خيال خود آرزوي اقبال لطف 
اهلل نســب و فواد كاســب شدن را داشــتند. دختران و پسران 
كردستان با بازگويي افتخار آفريني هاي استاد اقبال بزرگ شدند 
و همينكه به خود آمدند بهنام رحمت پناه و ميديا لطف اهلل نسبي 
را در باالترين جايگاه هاي تنيس روي ميز كشــور و رشد از دل 
سالن هاي كردستان ديدند و جسارت خود را براي رسيدن به اين 
مهم بيش از پيش ديدند و گويا رسيدن به باالترين مدارج در با 
كالس ترين رشته ي ورزشي را چيزي جز رسالت خود نمي ديدند. 
بازيكنان كردستان با كمبود ها، تبعيض ها، هزينه هاي گزاف و 
بي مهري هاي اسپانسر ها ساختند و فوالد آب ديده ي زمانه شدند. 
آنها چشم به راه اسپانسر ها ماندند تا تيم داري كنند و زمينه هاي 

درخش شان فراهم شود ؛ اما كدام اسپانسر و كدام تيم داري؟
در طي هفته هــاي اخير، خبر تيم داري باشــگاه وچان 
كردستان در رشته ي تنيس روي ميز آن هم در باالترين سطح 
موجود در كشور شور و شوق را به خانه هاي پينگ پنگ باز ها آورد 
تا زمينه ي بازي و درخشــش را نزديك تر از هر لحظه ببينند و 
منتظر تست و استعداد يابي اين باشگاه باشند. عالوه بر آن يك 
فرصت ايده آل براي مربيان آقا و بانو در آستانه ثمر رسيدن بود 
تا بار ديگر ارزش ها و برتري هاي راستين خود را نسبت به ساير 
مربيان كشــور به عرضه عموم بگذارند و كالس كار پينگ پنگ 
كردستان را به رخ رقبا بكشند. اما خبر منتشر شده مبني بر اعالم 
ليست نهائي كادرفني و نفرات اصلي تيم تنيس روي ميز وچان 
كردستان لرزه به تن جامعه پر رگ و ريشه اين رشته در استان 
انداخت. ماهيت تيم هيچ ســنخيتي با نام آن نداشت! نه خبر ار 
مربي كردســتاني بود و نه بازيكني كردستاني! اتفاقي نادر كه 
تمامي زحمات چندين ساله مربيان و ورزشكاران قطب اصلي 

پينگ پنگ كشور را زير سوال برد! 
تيم بانوان تنيس روي ميز وچان كردستان با مربي قزويني 
و بازيكنان اهل تهران و مازندران، از نادر ترين اتفاقات چند ساله 
اخير ورزش اين ديار است كه شنيدن اين خبر هر فرد ورزشي و 
غير ورزشي را براي چند لحظه به فكر و انديشه وا مي دارد! انديشه 
به اينكه تنيس روي ميز كردستان از اقبال لطف اهلل نسبي دست 
چه كساني سپرده شده اســت؟ معمار پينگ پنگ كردستان 
تمرينات بانــوان را جدي تر از آقايان پيگيري مي كرد و معرفي 
ستاره هايي چند در اين حوزه را در دست اقدام مي ديد! حال چه 
بر ســر اين ورزش يتيم كردســتان آمده كه بعد از پرواز بنيان 
گذارش بايد به دست نا مربوط ترين ورزشكاران به نام و نامي كورد 

و كردستان بيافتد؟
از رياست هيات رشته تنيس روي ميز عاجزانه تقاضا داريم 
كه نســبت به اين شــيوه از تيم داري ها بي اعتنا نباشــد كه 
نتيجه  اش هرچقدر هم كه كاپ قهرماني به همراه داشته باشد، 
آتشــي به پا خواهد كرد كه دود سياهش به چشم ورزشكاران 
كردســتان خواهد رفت! عالوه بر آن از رياســت باشگاه وچان 
خواهش مي كنيم كه فاكتور هاي برتري بازيكنان و مربيان غير 
بومي را نسبت به استعداد هاي دست پرورده اقبال هاي لطف اهلل 
نســبي بيان كنند تا آب روي آتش تند ورزشكاران و اصحاب 
رسانه باشد. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است و 
قطعاً عدم جايگيري بازيكنان كردســتان در تيم هاي مردان و 
زنان تنيس روي ميز آن هم با نام كردستان ظلم به جوانان اين 
ديار اســت كه خبر از نابودي ورزش هاي اين چنيني و نابودي 
كل ورزش كردستان در آينده اي نچندان دور خواهد داد! اميد 
است كه افراد ذي ربط و معتمد در اين بحث پر حرف و حديث 
ورود كنند و قهرمانان و پيشكسوتان ورزشي به خصوص خانواده 
فهمين تنيس روي ميز نسبت به اقدامات و رفاقت هاي نزديك 
مالكان و مديران بي تفاوت نباشند! دختران و پسران كردستان 

مطالبات خود را در صحبت هاي شما مي بينند.  

 تيم داري پينگ پنگ 
به نام کردستان، به کام ديگران در شماره جديد نشــريه با توجه به شرايط اسفناك تنها 

نماينده كردستان در ليگ دســته دوم فوتبال كشور به 
وضعيت اين تيم مي پردازيم و از نا به ســاماني هاي آن در 
روز هاي مانده به شروع ليگ خواهيم گفت. آواالن كامياران 
چنديست كه در نقش سفير كردستان در شهر هاي مختلف 
كشور به رقابت ورزشي مي پردازد و گاها سربلند شده است 
اما هيچ گاه به آنچه استحقاق خود و فوتبال كردستان بوده 
نرسيده است. مطالبه كه آهسته آهسته به صفحه ي كتاب 
رويا هاي ورزش كردستان مي پيوندد و داشتن يك تيم در 
سطح برتر و يا ليگ يك فوتبال ايران براي هر فوتباليست 
كردســتاني دور از دسترس شده اســت تا هر استعداد و 
نابغه اي در اين اســتان براي پيشــرفت فوتبال خود به 
استان هاي همجوار و يا ساير استان هاي با نماينده زياد در 
ليگ يك يا ليگ برتر بپيوندد و ماندن در تيم هاي كردستان 

را مانع پيشرفت خود ببيند. 
آواالن در فصول گذشــته شانس ليگ يكي شدن را 
داشــت، تا جايي كه نقل اكثر محافل ورزشي شده بود و 
شخص استاندار هم در جلسه اي به حمايت از آنان پرداخت 
و با وعده مساعدت 5۰۰ ميليون توماني رنگ خوشي را به 
روي فوتبال فراخوانده بود. اما پس از اينكه كاشف به عمل 
آمد تنها مبلغ دستگير مسئولين آواالن 5۰ ميليون تومان 
از وعده اســتاندار بود كه انتظار مي رود پس از گذشــت 
روزهاي زيادي از آن روز استاندار، مسئولين هيات فوتبال 
و مسئولين تيم آواالن به شفاف سازي اين كاستي بپردازند 
تا مردم هم آن روي ســكه را ببينند. متأسفانه حمايت از 
ورزش آن هم فوتبال در اولويت هاي چندم مسئولين قرار 
دارد و موفقيت ورزش كردستان در گرو مسائل پشت پرده 

است. 
به گفته ي مهرداد شفيعي راد، مسئول برگزاري ليگ 
دســته دوم فوتبال كشور، اين رقابت ها از نيمه اول آبان ماه 
آغاز مي گردد و تيم ها هرچه ســريع تر تا قبل از پايان زمان 
مشخص شده، ترانسفر هاي خود را انجام دهند و آن را ثبت 
كنند. حال اگر نگاهي به جدول نقل و انتقاالتي تيم هاي ليگ 

دو بيندازيم، خواهيم ديد كه بسياري از بازيكنان كردستاني 
نظير محمد خادمي در تيم هاي ساير استان هاي كشور توپ 
خواهند زد و از ليگ دو پا به تيم هاي ليگ يك و يا ليگ برتري 
مي گذارند. بازيكناني كه هر يك مي توانند نتيجه هاي بازي 
را به شــكل دلخواه رقم بزنند و بســيار تأثير گذار باشند اما 
هنگامي كه وضعيت فوتبال استان را مي بينند، آن را جز مانع 

پيشرفت نمي پندارند. 
عالوه بر مسائل فوق، مختار فرورديني، مالك باشگاه 
آواالن كامياران، در گفتگويي رسماً اعالم كرد كه فصل آتي 
به هيچ وجه و تحت هيچ شــرايطي در ليگ دو تيم داري 
نخواهد كرد. وي اظهار داشت: رها كردن تيم در ميانه فصل 
براي من كار راحتي بود اما به خاطر جوانان و هواداران شهر 
پاي تيم ايستادم اما مسئولين هيچ حمايتي از ما نمي كنند 
و از وعده پرداخت 3۰ درصدي هزينه هاي تيم ما كه مبلغي 
بالغ بر 3۰۰ ميليون تومان مي باشد حتي ريالي دستگير ما 
نشــده است. براي ادامه كار هيچ شــور و شوقي ندارم و به 
مســئولين اداره ورزش كامياران اعالم كرده ام كه به فكر 
اسپاســنر جديد براي اين تيم باشند با اين شرط كه امتياز 
تيم حفظ شود و تمامي فعاليت هاي آواالن در كامياران باقي 
بماند. من عاشق اين رشته جذاب شده ام و تصميم گرفتم 
در آن خدمات مالي و فكري بكنم و هزينه هاي زيادي كردم 
و به هيچ عنوان پيشمان نيستم. در كردستان احدي دلسوز 
فوتبال نبوده و نيســت و همين امر اصلي ترين دليل عدم 

پيشرفت فوتبال كردستان نسبت به ساير استان هاي هم 
سطح خودش است و به دليل بي مهري هاي پيش آمده قصد 

واگذاري باشگاه را دارم.
در نگاه اول، بخشي از صحبت هاي مالك دلسوخته 
آواالن هر كســي را متأثر خواهد كرد اما دقيق تر كه اين 
موضوع بنگريم مواردي چند را مي توان از آن استنباط كرد: 
نخست آنكه ايشان هدفي جز خدمت نداشتند و از هزينه 
كردن پشيمان نيستند، آيا صحبت راجع به واگذاري امتياز 
باشگاه هدفي خاصي دارد؟ آيا با حمايت مسئولين ايشان 
همچنان روي تصميم خود پافشاري مي كنند يا صرفا قصد 
با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن دارند؟ عالوه بر موارد 
فوق ايشان پافشــاري زيادي بر ابقاي امتياز در كامياران 
دارند ؛ آيا اگر مايل به واگذاري آن به هيات هاي اســتاني 
نباشند و كسي هم در كامياران خريدار اين امتياز نباشد، 
اين امتياز را به خارج از كامياران خواهند فروخت يا باز هم 
با دســت خالي و به ناچار به تيــم داري در فوتبال ادامه 

خواهند داد؟
اين ها همه مواردي است كه انتظار مي رود در سكوت 
كر كننده مسئولين هيات فوتبال كردستان پاسخ داده شود 
تا ابهامات پيش آمده پيرامون تنها اميد فوتبال كردستان 
رفع و رجوع شود و فوتبال كردستان با صالبت به رقابت ها 
بازگردد و در عوض نحوه رفت و آمد و محل اسكان به فكر 

ليگ يكي شدن باشد. 

آواالن فرزند مظلوم ورزش كردستان
يادداشت:  ارشاد خلیل الهی 

باشــگاه فوتبال وچان كردستان يكي از 
نمايندگان شايسته و موفق چند سال اخير 
ورزش بانوان مي باشد كه در حوزه فعاليت 
نتايجي جز ســربلندي و ســرافرازي نام 
كردستان و كردستاني كسب نكرده است. 
اين باشگاه به مالكيت دكتر كاظم مفاخري 
و مديريت فني خانم شرمين رحمتي اداره 
مي شــود. اين تيــم همواره بــزرگان و 
اســتعداد هاي ناب فوتبال كشــور را به 
خدمت داشــته و رقيب سرسختي براي 
رقباي خود بوده تا از زمان حضور خود در 
ليگ برتــر، احدي قادر بــه پيش بيني 
قهرمان رقابت هاي ليگ پيش از شــروع 
بازي ها نباشــد. وچان فصل گذشــته با 
سرمربي خوش نام خود، سميه شهبازي، 
به مقام نائب قهرماني رسيد و عزم خود را 
براي قهرمانــي در فصل آتي جزم كرد تا 
براي نخستين بار پرچم كردستان را بر بام 
قله قهرماني برافراشته كند. اما برخالف 
آرامش و ســكوتي كه صــرف تمرين و 
قهرماني مي شد، اين تيم در آستانه شروع 
ليگ درگير حواشــي بسياري شد كه در 

ادامه به آن خواهيم پرداخت:
نخســت جدايي سميه شهبازي از 
سمت سرمربيگري اين تيم بود كه ايشان 
اين اقدام را كامالً شخصي دانستند و تمركز 
بر كار آكادمي و مشغله باال را دليل اصلي 
انصراف از همراهي تيــم وچان در ليگ 
سيزدهم پنداشــتند. بجاي ايشان خانم 
فاطمه صادقي، كاپيتان و بازيكن ســابق 
همين تيم به سمت سرمربيگري انتخاب 
شد تا همه دل به انگيزه و اميد يك نيروي 
تازه نفس ببندند.   پس از اين خبر باشگاه 
شــروع به جــذب بازيكنان تــاپ ليگ 
همچون: زهرا قنبري، كاپيتان حال حاضر 
تيم ملي و بهترين بازيكن چند دوره اخير 
ليگ برتر كرد تــا در ابتداي فصل نقل و 
انتقاالت براي رقبا خط و نشان بكشد. پس 
از ايشــان، منا حمودي از شهرداري بم و 
پريسا گراوندي از سپاهان و پروين فرهادي 
به تيم وچان پيوستند و در واپسين لحظات 
هم خبر وچاني شدن گلنوش خسروي، 
نخستين بانوي لژيونر فوتبال زنان در ليگ 
تركيه، آن هم به دليل تعطيلي اين ليگ تا 
بهمــن ماه و به لطف قرارداد قرضي با وي 
تيم بيش از پيش تقويت شد. عالوه بر آن 
اكثر بازيكنان شاخص فصل قبل همچون: 
زهرا خواجوي) بهتريــن گلر و ركورد دار 
كليين شيت(، سميه خرمي )خانم گل( و 
الهام فرهمند ) بهترين پاسور( قرارداد خود 
را با وچان تمديد كردند تا هم شاكله اصلي 
تيم حفظ شود و هم اضافه شدن بازيكنان 
جديد، خالق يك تركيب ۱۱ نفره ترسناك 

براي رقبا باشد. 

اما اين پايان كار نبود و دكتر مفاخري 
جناب آقاي مختــار زردويي را به جهت 
ترانسفر راحت بازيكنان به عضويت هيئت 
مديره و بخش روابط بين الملل باشــگاه 
درآورد و از اســماعيل زنگي نژاد، بازيكن 
سابق پرسپوليس تهران، براي حضور به 
عنوان مشاور فني رونمايي كرد تا رويا هاي 

دختران قريب به واقعيت شود. 
وچان آنقدر غرق در خوشي و شادي 
بود كه هيچ كس فكر چشــم بد را نكرد و 
اسفندي دود نشد تا آتشي به پا شود كه تا 
همين لحظه هم دود ســياه آن در فضاي 
مجازي ديده شود.   “زهرا خواجوي از وچان 
جدا شــد” خبري تكان دهنده كه شوك 
عجيبي به هواداران وارد كرد. چند روز قبل 
شــايعاتي مبني جدايي گلِر ملي پوش و 
ركوردار كليين شــيت تاريــخ ليگ برتر 
باشگاه وچان به گوش اصحاب رسانه رسيد 
كه خواجوي در مصاحبه اي اختصاصي به 
تفســير و توضيح تصميم ســخت خود 
پرداخت. در اين متن آمده است: “بنده دو 
ســال در اين تيم فوتبال كه تنها نماينده 
استان كردستان بود توپ زدم و به مقام هاي 
سوم و نايب قهرماني ليگ برتر فوتبال بانوان 
ايران بود رسيديم و وبراي خودم وتيم ركورد 
خوبي در پست خودم نه تنها ركورد فوتبال 
بانوان بلكه در فوتبال ايران ثبت كلين شيت 
زدم و امسال هم در ابتداي نقل و انتقاالت با 
اين تيم قرارداد امضا كردم و ســر تمرين 
حاضر شدم، اما مناسفانه شرايط و جو تيم 
رو نتونستم بپذيرم و قرارداد خودم رو با اين 
تيم فسخ كردم وتصميم گرفتم به جاي برم 
كه آرامش داشته باشم و از يه سري مسائل 
دور باشم و از همه مهم تر من تشنه موفقيت 
روز افزون هســتم و موفقيت خودم  رو در 
رفتن از اين تيم ديدم. خوشحالم كه در طي 
اين مدتي كه در اين تيم بودم نقش مثبت 
و تأثير گذاري بصورت انفرادي در افتخارات 
اين تيم جهت ارتقاي سطح كيفي و معرفي 
شدن فوتبال كردســتان در ايران داشتم. 

تشــكر ميكنم از مديريت باشــگاه وچان 
جناب اقاي دكتــر مفاخري و تالش هاي 
شبانه روزي ايشون براي فوتبال كردستان 
و فوتبال بانوان، تشــكر ميكنم از بزرگان 
فوتبال كردستان، و مسولين و مردم عزيز 
كردستان  بابت محبت و مهمان نوازيشون. 
براي تيم وچان در ادامه راه آرزوي موفقيت 
ميكنم” خبر و متني كــه تعحب همه را 
برانگيخت. بازيكني شاخص و كليدي كه 
چند روزيست از تمديد قراردادش با وچان 
مي گذرد، تصميم به ترك باشگاه گرفته و 
در طي مصاحبه اي گفــت: امروز رضايت 
نامه ام را دريافت كردم و شروع به مذاكرات 
با تيم ها و پيشنهاداتي كه دارم خواهم شد. 
وي پــس از چند روز با عقــد قراردادي به 
عضويت باشگاه ذوب آهن اصفهان درآمد.  
اما اين خبر، تازه شــروع اين قصه غم بود. 
هنوز همه در شوك خبر جدايي خواجوي 
بودند كه به يكباره خبر جدايي “سرشين 
كمانگــر” كاپيتان متعب باشــگاه فضاي 
مجازي را پر از اما و اگر ها كرد. آيا بازيكنان 
با كادر فني جديد به مشكل برخوردند؟ آيا 
شــرايط آنطور كه بايد پيش نرفته است؟ 
اصالً قرارداد هاي تازه تمديد شده براي ثبت 
به فدراســيون رفته؟ همه در گيرودار اين 
مســائل بودند كه باشــگاه وچان در پيج 
رســمي خود با انتشار بيانه اي پرده از يك 
ســري مســائل برداشــت و به ابهامات و 
شــايعات دامن زد. در اين بيانيه اي آمده 

است:
“باسالم

باشــگاه قبل از هر مرامي و مسلكي 
پايبند اصول اسالمي و انساني است و هدف 
اصلي خدمت به ورزش بانوان در كشــور 
جمهوري اسالمي ايران مي باشدكه در اين 
راستا باشگاه وچان براساس رعايت اخالق 
و اصول انساني و ادعاي عدم تطبيق دو نفر 
از بازيكنان با تيم قدرتمند جديد، نسبت 
به آزادسازي قرارداد خانم ها زهرا خواجوي 

و سرشين كمانگر اقدام كرده است. ”

موردي نادر و بسيار تأمل برانگيز! به 
راستي به يكباره چه شد كه وچان در تير 
رأس اخبار عجيب روز قرار گرفت! اما اين 
پايان كار نبود و يك خبر ديگر از باشــگاه 
وچان شــوق و ذوق هــوادارن را به انزوا 

كشيد:
به فاصله ۱۲ ساعت، پس لرزه هاي 
جدايي خواجوي همچنان ادامه داشت، 
عجيب امــا واقعي! دوبازيكن ديگر وچان 
قرارداد خود را با باشگاه وچان فسخ كردند! 
منا حمــودي و مرضيه نيكخواه در واگن 
خروجي هاي زود هنــگام وچان! خبري 
جديــد و جدايي هاي جديــد! مرضيه 
نيكخواه كه در نقل و انتقاالت پيش فصل 
بــا وچان قرارداد خود را تمديد كرده بود، 
رضايتنامه خود را از باشگاه دريافت كرد و 
جدايي  اش را به صورت رسمي اعالم كرد! 
عالوه بر ايشان، منا حمودي كه در فصل 
نقل و انتقاالت از تيم بم جدا شده و با وچان 
به توافق رسيده بود، پس از فسخ قرارداد 

خود با وچان به شهرداري بم بازگشت!
شايان ذكر است كه اعضاي باشگاه 
وچان و بازيكنان هيچ يك اجازه مصاحبه 
نداشته و نسبت به سؤاالت متعدد اصحاب 
رســانه مبني بر اتفاقات عجيب چند روز 
اخير ايــن باشــگاه بي تفــاوت بودند و 
خبرنگاران نشريه پاله وان پس از تالش هاي 
مجدانه اخبار عجيبي دستگير شان شد. 
شنيده ها حاكي از آن است كه ستون اصلي 
بناي اختالفات باشگاه وچان، تكه پارچه اي 
به نام “بازوبند كاپيتاني” بوده است. موردي 
كه پيش از اين در تيم هاي بزرگ فوتبال 
مردان به وفور ديده مي شد، سر از تيم هاي 
شــاخص فوتبال زنان هم درآورده است. 
خبر هاي ضد و نقيضي مبني بر بسته شدن 
قــراردادي 3۰۰ ميليون توماني به عالوه 
۱۰۰ ميليون هزينــه رهن خانه از طرف 
باشگاه وچان با زهرا قنبري، كاپيتان حال 
حاضر تيم ملي فوتبــال زنان ايران و اهدا 
بازوبند كاپيتاني به ايشان مي باشد. در كنار 
آن هزينه ۲۰۰ ميليون توماني باشگاه براي 
عهد قرارداد با آقاي زنگي نژاد به عنوان مدير 
فني تيم، ســبب بــروز اختالفاتي ميان 
بازيكنان چند ساله ي تيم وچان نظير زهرا 
خواجوي و سرشــين كمانگر با مديريت 
باشگاه شده كه معتقد بودند در حق آن ها 
اجحاف شده و باشگاه زحمات چندين ساله 
آن ها را ناديده گرفته است. حال پس از كش 
و قوس هاي فراوان و ورود باشگاه كم حاشيه 
وچان به سر حد اختالفات درون تيمي و 
حواشي دشــمن پســند، اميد است كه 
بزرگتر هاي ورزش فوتبال كردســتان و 
مديريت قاطع باشگاه با ورود به اين مسئله 
هرچه زودتر پرونده آن را خاتمه دهد تا تيم 
وچان دوباره رنگ خوشي ببيند و با تمام 
قوا به سمت قهرماني ليگ سيزدهم بتازد. 

پاله وان گزارش مي دهد ؛ در اردوي وچان چه خبر است؟ 
بازوبند کاپيتاني چه ها که نميکنه!

گزارش: احمدرضا   احمديان



 گپ و گفت با »جعفر زندي«
 پيشكسوت باسابقه فوتبال استان مطرح شد، 

شعله فوتبال كردستان 
رو به خاموشي 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.

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 مجمع انتخابات هیات کوهنوردی اســتان کردستان در سنندج برگزار شد و شیوا زندی توانست با بدست آوردن 8 رای عنوان ریاست این 
هیات را کسب کند.

در این مجمع که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد 15 عضو رسمی در آن حضور داشتند برنامه های تنها کاندید 
این مجمع را به منظور تعیین رئیس جدید هیات کوهنوردی استان مورد بررسی قرار دادند.

شیوا زندی تنها نامزد پست ریاست هیات کوهنوردی استان بود که برنامه های آتی خود را برای جلب اعتماد اعضای رسمی مجمع ارائه 
داد. در پایان این مجمع که به ریاست رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور برگزار شد زندی توانست با کسب 8 رای در برابر 5 رای 

سفید و 2 رای باطل به عنوان رئیس جدید هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی کردستان انتخاب شود.

شیوا زندی رئیس 
هیات کوهنوردی و 

صعوهای ورزشی 
کردستان شد

ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني 
از قديم االيام هميشه ترند شب نشيني هاي 
مردم بوده و هركســي يه عشق و ارادت خاصي به اين رشته داشته! ما از 
وقتي چشــم وا كرديم پاي برنامه پهلوانان و رشــادت هاي پورياي ولي 
نشوندن مون و بزرگم كه شديم به رسم اين ورزش پا برهنه خيلي جاها 
ميرفتم كه برخالف تصورات مون با اســتقبال خوبي از طرف مادر روبرو 

نميشديم. 
اصوال ورزش زورخونه يه ســري آداب و رسوم داره كه شايد كمتر 
ورزشي اين حركات رو به خودش ببينه! از بوسيدن سر شون همديگه تا 
سر در باشگاه كه گنده الت ها رو هم واسه ورود تا كمر خم ميكنه كه بدونن 
اينجا با هرجايي كه فكر ميكنن فرق داره! تو بچگي ما ها زور هميشه حرف 
اول رو ميزده و هركسي براي برنده شدن تو كشتي هاي شبانگاهي كه تو 
مهموني و به تشويق و ترغيب بزركتراي جمع انجام ميشد، آماده مي كرد 
و حاضر بود كلي سختي به جون بخره اما تو اون شب كذايي سربلند بيرون 
بياد. واســه همين بود كه بلند كردن اجسام سنگين مثل ميل، سنگ و 
كباده و بستن بازوبند پهلواني اوج فانتزي هر پسربچه اي بود كه تو خيالش 
اونارو دور از دسترس نمي ديد اما به شرطي كه كورد و اهل كردستان باشه!

اين ورزش پس از گذشتن چند دهه از تولدش همچنان در دل مردم 
محبوبه و اين محبوبيت روي طرز پوشــش هم تأثير گذاشته و بر نظريه 
برگشت صنعت مد به قبل صحه ميذاره! بدين شكل كه تو خيابونا شاهد 
پوشيدن لباسايي زورخونه و با طرح بته جقه رو لباساي دختر پسرامون 
هستيم و هرلحظه منتظريم تو خيابون شيرخدا زنگ رو بزنه و اين دوستان 
شروع به چرخ زدن كنند. از ديگر آداب زورخونه كه روي زندگي افراد موثر 
واقع شده اجبار سالم كردن به همه بزرگتراس تا جايي كه اوج بد شانسي 
اين آدما نشستن تو سكوي پيشكسوتان ورزشگاهاس كه تا سالم روبوسي 

رو تموم كنن بازي هم به آخراش ميرسه. 
عالوه بر آب، بخش اعظم بدن هر كورد زبوني رو زور تشكيل ميده تا 
جايي كه پهلوون ها و خان هاي قديمي اين شهر و ديار هم، همه به زورخونه 
بيان و با بلند كردن اجسام ســفت و سخت، مردمي كه ساعت ها راه رو 
پيموده بودن تا به زورخونه بيان تا چند روز سرحال بيارن. تو كردستان 
اصوال هركســي يا پهلوون زورخونه س يــا در تصوراتش، خودش رو در 
همچين شرايطي ميبينه و تقريباً اين ورزش رو ميون خودشون يك رشته 

ي موروثي ميبينند انگار از همون اول پهلوون به دنيا اومدند. 
نمونه ش همين مسابقات ليگ برتر ورزش هاي زورخونه و كشتي 
پهلووني كشــور كه از 4 تيم نهائي 3 تاش از ديار پهلوون خيز كردستان 
بود و اينطور كه خبر رسيده كاًل مسئولين برگزاري مسابقات هم نفرات 
برتر و مراســم اختتاميه رو با زبون كوردي اعالم ميكردن و اين ليگ رو 
انحصارا مال خود كرده بودند. از ايده هاي كاربري براي مسئولين هيات 
ورزش زورخانه اي اينه كه كاًل يه ليگ جدا تو كردســتان برگزار كنن و 
قهرمانش رو با قهرمان ليگ بدون حضور ورزشكاران كورد رودررو كنن 
بلكه م استان هاي ديگه چشم اميد به روي سكو رفتن داشته باشن وگرنه 
بازم تيم هاي تراپ، مقاومت و آزادگان از كردستان هستند كه كل عناوين 

و مدال ها رو درو كنند و بقيه رو صرفا جهت سالمتي به گود بيارن. 
كالم آخر اينكه ما اصحاب رســانه نمرديم و يه روز خوش تو يكي از 
ورزش هاي استان مون ديديم. باالخره هيچ جا خونه خود آدم نميشه و 
كاپ قهرماني هم تو ويترين تاالر افتخارات كردستان راحت تره! خدا قوت 
به همه ي افتخار آفرينان، پهلوانان، مربيان و باستاني كاران كورد زبون 
كه تو عرصه هاي ريز و درشت هميشه خودشون و مارو سربلند كردند.. .. 

دم تك تك تون گرم!

تایم اوت

سكو هاي قهرماني در تسخير 
باستاني كاران كردستان

احمدرضا احمديان

جعفر زندي از فوتبالیست هاي حاشیه شهر سنندج 
بود که با توانایي هاي که داشت خیلي زود پله هاي 
ترقي را طي کرد و ســالها در ســطح اول فوتبال 
کردستان بازي کرد، جعفر زندي در دوران بازي خود 
این فرصت را داشــت تا در لباس تیم فرمانداري 
مریوان برابر تیم هاي مطرح فوتبال ایران از جمله 

استقالل، پیکان و... بازي کند. 
او سهم قابل توجهي در پرورش استعدادهاي فوتبال 
استان داشته، از “جعفر زندي” میگوییم. مردي که 
شاید در ظاهر، اخمو دیده شود ؛ اما همواره نشان 
داده که دلش براي فوتبال استان میتپد و پیشنهادها 
و انتقادهاي سازنده  اش نشان از دلسوزي و مهرباني 
دارد. ساعتي با این پیشکسوت و مربي کارنامه دار 
فوتبال اســتان در تحریریه روزنامه گپ و گفت 

داشتیم که تقدیم میشود. 

  فوتبال را از كجا و زير نظر كدام مربي شروع 
كرديد؟

فوتبال را از زمين هاي خاكي حاشــيه شهر 

شــروع كردم و به ياد دارم آقاي جالل رازي 
مربي دبســتان بنده بودند كه مرا به فوتبال 
معرفي كردند و بنده زير نظر مرحوم اســتاد 
يداهلل مفاخري فوتبال باشــگاهي را شــروع 

نمودم. 
  اولين مسابقات رسمي كه به عنوان بازيكن 

حضور داشتيد چه زماني بود؟
در مســابقات فوتبال نونهاالن شهرســتان 
سنندج بود كه با حضور ۱4 باشگاه اين شهر 
برگزار شد و من هم توانستم اولين تجربه بازي 
در سنين پايه و در يك مسابقه رسمي را داشته 

باشم 
  در كدام باشگاه ها بازي كرديد؟

در باشگاه هاي زيادي از جمله شاهين سنندج، 
توحيد و ساينا سنندج، پيام سنندج، خورشيد 
زريوار مريوان، فرمانــداري مريوان، پيروزي 
كامياران، نيروي زميني تهران و لشــكر ۸۱ 
كرمانشاه در ليگ برتر كرمانشاه سابقه بازي را 

داشتم. 
  وضعيت حال حاضر فوتبال كردســتان را 

چطور ارزيابي ميكنيد؟
آنچه كاماًل واضح اســت فوتبال كردســتان 
وضعيت خوبي ندارد و اگر ليگ هاي پايين تري 
از ليگ دسته سوم كشور وجود داشت قطعاً ما 

كردستاني ها حضوري فعال داشتيم. 
  به نظر شما مشكل اصلي فوتبال كردستان 

چيست ؟
اگر به تاريخ ورزش اســتان نگاهي بيندازيم، 
درمي يابيم كه بهترين بازيكنان و مديران را در 
كشور داشته ايم. اين استان داراي ظرفيت هاي 
خيلي خوبي است كه كمتر به آن توجه ميشود، 
اما همدلي و يكپارچگي در ورزش اســتان به 
خصوص در فوتبال، كم اســت. براي اين كه 
فوتبال استان دچار تحول شود، همه بايد پاي 
كار بيايند. رئيس هيئت فوتبال استان بايد پاي 
كار باشد، ميگويند رئيس هيات فعلي تجربه 
كار مديريتي در هيات دارد ؛ اما فوتبال مقوله اي 
جداي از مديريت اســت. مدير فوتبال استان 
بايد نقدپذير باشد وصداي مخالفان را با دل و 
جان گوش كند. مسئوالن استان بايد ورزش و 
مخصوصا فوتبال را جدي بگيرند. بايد ساختار 
صحيح و هدفمندي در ورزش داشته باشيم و 
از همه افراد اهل فن در زمينه پيشرفت فوتبال 
استفاده شود. من هميشه از خود ميپرسم چرا 
استاندار مشاور قوي در حوزه ورزش ندارد تا 
جامعه ورزشــي مطالبات خود را راحت تر به 

اطالع وي برساند؟

  

علل توسعه نيافتگي فوتبال در كردستان ايران 
را در چه مي دانيد؟ 

عدم مدارس فوتبال حرفــه اي و آكادمي ها، 
نبودن اسپانسر، نبود زير ساخت ها، استفاده 
نكردن از تجربيات پيشكسوتان، جلسات بدون 
خروجــي، كار را به كاردان ســپردن و عدم 
مديريت ورزشي از علل توسعه نيافتگي فوتبال 
كردستان ميباشد. متأسفانه اگر اين وضعيت 
ادامه داشته باشد شعله فوتبال كردستان رو به 

خاموشي خواهد بود. 
  هيات فوتبال متولي اين رشته ورزشي است، 
آيا اين هيات در كردســتان توانسته است به 

وظايف خود عمل كند؟
متأســفانه خير، آنها هم داليل خاص خود را 
دارند البته در حــال حاضر فوتبالي نداريم تا 
هيئت فوتبالي داشــته باشــيم، مانند جام 
محالت كه فقط ثبت نام ميكنند، كســاني 
هستند همانند منصور ذوالقدر كه شب و روز 
بيادعا كار ميكنند و تــالش ميكنند اما اين 
نفرات خيلي كم هستند متأسفانه رئيس زياد 

داريم ولي دلسوز نداريم. 

  وضعيت فوتبال پايه را در كردســتان 
چطور ارزيابي ميكنيد؟

به فوتبال پايه هم آن چنان كه بايد، توجه 
نميشود. در صورتي كه استعدادهاي خيلي 

خوبي وجود دارد كه بايد شناسايي شوند 
تــا بتوانيــم همانند گذشــته 

بازيكن سازي داشته باشيم 
صادر و حتي به ديگر استان ها 

“محالت” كنيم. در اين ميان 
سرشار و”شهرستان ها”،  منبع 
فوتبالي است كه اســتعدادهاي 
برنامه  راهبردي براي آن ها هيــچ 
هم  اكنــون جوان هاي نداريــم. 
بــا  در بومــي  اســتعدادي 
ي  مختلف استان بازي تيم هــا
اراده اي از ســوي ميكنند كه بايد 

فوتبال،  اداره كل ورزش و هيئت 
 ، ن نــا ا ري، جو شــهردا

شــهر،  استانداري شــوراي 
توجه و ديگر سازمان ها براي 

به آن ها وجود داشته باشد 
و همگي پاي كار بيايند و سرمايه 

گذاري كنند. 
  چند سالي در مجموعه ورزشي شهرداري 
در كنــار رئوف زارعي مشــغول به كار بوديد 

درباره آن توضيح ميدهيد؟
بله درست ميفرماييد دوران خوبي داشتيم 
بنده االن هم هســتم ولي رئوف نيســت، 
مجموعه خوبي اســت با آقاي كيوان تيشه 
گران و آقاي حســام شريعتي عزيز و سعيد 
ملكي شروع پرقدرتي داشتيم ولي متأسفانه 
باشگاه شهرداري را تعليق كردند ولي بنده هم 
اكنون به كشف استعدادها ميپردازم و آقاي 
علي پژگول و كيوان تيشــه گران، شهردار 
ســنندج، حراست شهرداري و تمام اعضاي 
شوراي شهر از حاميان بنده هستند ولي هيچ 

امكاناتي نداريم. 
  دربــاره تلخ ترين و شــيرين ترين خاطره 

ورزشي دوران فوتبالت برايمان بگو؟
خاطرات شــيرين بــردن تيم هاي قدرتمند 
كشوري همانند گل گهر سيرجان، استقالل 
انزلي، سپيدرود رشت، فوالد گستر تبريز، چاي 
الهيجان و داماش تهران و خيلي از تيم هاي 
برتر و خاطرات تلخ هم نگاه كردن بازيكنان ما 
به لباس هاي ورزشي تيم هاي ليگ برتري و 
امكانــات آنها و فوت ارســطو از خاطرات بد 

ورزشي بنده بودند. 

  در ســال هاي اخير بعنوان مربي در سالن 
عباس آباد مشغول آموزش به سنين مختلف 
بوديد، بفرماييد وضعيت استعدادها در حاشيه 

شهر چگونه است؟
در حال حاضر هم همين كار را انجام ميدهم، 
هم از نظر اســتعداد در ســطح بسيار باالي 
هستند كه نمونه بارز آنها سينا محمدي است 
كــه در فرايبــورگ آلمان بــازي ميكند و 
اســتعداد هاي ديگري هم هســتند كه در 
تيم هاي سنندجي از جمله آبيدر بازي ميكنند 
و از چهره هاي خوبي به شمار ميروند. در طول 
چندين سال گذشته بطور مستمر با پشتيباني 
آقاي كيوان تيشه گران مدير ورزش شهرداري 
ســنندج از جوانان مستعد فوتبال در حاشيه 
شهر بصورت رايگان حمايت كرده و مستعدين 
اين رشته رو به فوتبال استان معرفي كرديم و 
از زحمات همكاران عزيزم در سازمان ورزش 
شهرداري بخصوص حبيب اهلل كاظمي، رئوف 

زارعي، خانم نادري تشكر ميكنم. 
  فوتبال دوران شما با امروز را چگونه مقايسه 

ميكنيد؟
دوران ما بيشــتر بحث غيرت و تعصب بود اما 
امروزه گوشي و فضاي مجازي حاكم است و 

غيرت و تعصب رخت بر بسته است. 
  بزرگتريــن حســرت دوران فوتبالي 

جعفر زندي چه چيزي ميتواند 
باشد؟

بنده تنها حسرتي كه 
داشــتم و دارم 

قباًل مشاوره 
نداشتيم 

و االن 

هــم 
مــي  حا

نداريم و آرزو 
روزي  دارم 

فوتبــال بــا لياقت 
كردســتان بــه جايــگاه 

خودش برسد. 
  در دورانــي برابر تيم هــاي بزرگ و 

سرشــناس ايران از جمله استقالل 
تهران، پرسپوليس تهران، پيكان، 

نســاجي، آرارات و.. . بازي 

كرديد از 
دوران  آن 

برايمان بگوييد؟
بله درســت ميفرماييد واقعاً با اين ســوال 
خاطرات ما را زنده كرديد، ما متأسفانه با هيچ 
امكاناتي در برابر غول هــاي فوتبال ايران با 
دســت خالي مبارزه ميكرديم آن هم فقط 
بخاطر شــاد كــردن دل هم اســتاني هاي 
عزيزمــان بود و نتايج خوبي هم ميگرفتيم و 

باعث غرور ميشديم. 
  در مورد رسانه هاي ورزشي استان چه نظري 

داريد؟
رسانه ها آگاهي ميدهند و زحمت ميكشند در 
ســرما و گرما خبرها را ميرسانند ولي گوش 
شــنوايي وجود ندارد بنده از اول دبســتان 
ميگويم اسپانســر نداريم ولي اميد دارم يك 
اسپانسر پيدا شود تا فوتبال اين استان را نجات 
دهــد و در كنــار يك مدير خــوب و كاربلد 

استعدادهاي اين استان به هدر نرود. 
  بــه عنــوان يك مربي و پيشكســوت چه 
توصيه اي براي فوتباليست هاي جوان داريد؟

اول تربيت، بعد درس و پس از آن فوتبال حرفه 
ايي را ادامه بدهند اما نه در استان كردستان 
چون تفكر حرفه اي در فوتبال اين استان وجود 
ندارد و مسئوالن امر به فكر نجات فوتبال در 
كردستان نيستند، در كنار همه اين ها هميشه 

احتياج به خدا و ســالمتي روح و روان را از ياد 
نبرند. 

  اگــر بعنوان يــك ســرمربي تركيبي از 
فوتباليســت هاي دوران خودت را به ميدان 

بفرستيد از چه كساني استفاده ميكنيد؟
فوتباليســت هاي خوب و سرشناس زيادي 
داشتيم از جمله رئوف زارعي، ستار محمدي، 
سامان ماليي، ارشــاد خليل االهي، فرشيد 
رحيميان، صالح زندي، شــاهو احمدي، رضا 
مجيدي، فرشيد جهان بين، وريا غفوري، امجد 
شــكوه مقام، مهدي كاني مشــكاني، حيدر 
احمدي، مهدي فيروزي، عبداهلل پورمند، عامر 
ميكائلي، صديق زندي، صالح كريمي و امير 

تركيبي، 
  چرا حضور پيشكسوتان در فوتبال كردستان 

كم رنگ شده است؟
كم لطفي از ما مربيان و هيئت فوتبال است كه 

از اين گوهر هاي درخشان استفاده نميكنند. 
  به نظر خودت در زندگي ورزشي و شخصي 

به حقت رسيده اي؟
از نظــر فوتبالي خير ولي از نظر زندگي چون 

سالم زندگي كردم و هميشه 

خداوند متعال يار و ياور بنده بوده است راضيم. 
  با كدام مربيان كار كرديد و چه مربياني در 

فوتبال شما نقش داشتند؟
مربيان زيادي از جمله مرحوم يداهلل مفاخري، 
حبيب اهلل لطف اهلل نسبي، بها الدين خوش نما 
بهرامي، آقاي اسماعيلي و آقا كريم در كرمانشاه 
و مرحوم رضا غنيمي نقش زيادي در فوتبال 
بنده داشتند، منصور رستمي و داريوش زراري 
در مريوان، احمد علي حسيني در بيجار، كاك 
ناصر در ديواندره و آقاي رستمي در كامياران 

هم مربياني بودند كه با هاشون كار كردم. 
نقش دكتر ذوالفقارنسب در فوتبال كردستان 

از ديدگاه شما چگونه است؟
  دكتــر ذوالفقارنســب مايــه افتخار تمام 
كردهاســت ولي كاش همان طور كه فوتبال 
همدان را دگرگون كرد همداني كه هيچ وقت 
استعداد نداشت و حاال هم تماشاگر ندارد به 
انــدازه همدان بــراي كردســتان هم مايه 
ميگذاشــت و ما هــم در خدمتگذاري آماده 

بوديم. 
  چرا شما و رئوف زارعي و ستار محمدي و سامان 
ماليي كه زماني در سطح اول كشور بازي ميكرديد 

را به تمرين پيشكسوتان دعوت نميكنند؟
 فكر كنم پيشكسوتان بايد اول نا آماده باشند 
دوم رســمي يا مدير باشند يا وضعيت مالي 
خوبي داشــته باشند و ســوابق خوبي از نظر 

فوتبالي نداشته باشند. 
  دلتنگ دوران بــازي و تيم هايي كه بازي 

ميكردي نيستي؟
“ساينا” و “توحيد”زماني با انبوه بازيكنان بومي 
هويت فوتبال كردســتان بودنــد و خاطرات 
زيادي از اين تيم هاي دوست داشتني دارم و به 
نوعي االن دلتنگشــان هستم. اين دو تيم كه 
هنــوز در دل فوتبالي ها محبوب هســتند، 
متأسفانه به دليل “ضعف مديريت” نابود شدند. 
در گذشته، برخي دست اندركاران عاشق اين 
دو تيم بودند و زندگي شان با “ساينا” و”توحيد” 
گره خورده بود. من معتقدم هنوز هم مربيان 

بومي، دلسوز فوتبال استان هستند
  سخن پاياني؟

از نشريه پاله وان تشــكر و قدرداني ميكنم 
همچنين از دوســتان و خانواده و بانك شهر 
آقاي بشــير گرديده كمال تشــكر را دارم و 
همچنين از آقاي شهسوند و محسن فتحي 
سپاسگذارم و اميدوارم كردستان هم صاحب 
اسپانسر شود و اين روزي محقق شود و كساني 
مثل همايون قمري، سهراب جاللي و جميل 
جمشيد نژاد و شريف عرفان پور بايد به ورزش 
برگردند چون جايشان در فوتبال كردستان 

خالي است. 

 در گپ و گفت با »جعفر زندي«
 پيشكسوت باسابقه فوتبال استان مطرح شد، 

محالت و شهرستان ها، منبع سرشار 
استعدادهاي فوتبالي است

ساينا و توحيد زماني با انبوه 
بازيكنان بومي هويت فوتبال 

كردستان بودند

به فوتبال پايه هم آن چنان كه بايد، 
توجه نميشود

همدلي و يكپارچگي در فوتبال 
كردستان ديده نميشود

مدير فوتبال استان بايد نقدپذير 
باشد وصداي مخالفان را با دل و 

جان گوش كند

 به اردوی تيم ملی بزرگساالن
 دعوت بوکسور کردستانی

مهدی خسروی از سوی سرمربی 
تيم ملی بوكس به سومين مرحله 
اردوی آمادگی بوكســورهای تيم 
ملــی بزرگســاالن كشــورمان 

فراخوانده شد.
سومين مرحله اردوی تيم ملی 
بزرگساالن از دوم آبان ماه با حضور 
۱۰ بوكسور دعوت شده به اين مرحله 

به ميزبانی كيش آغاز خواهد شد.
كادرفنــی تيم ملــی بوكس 
بزرگســاالن كشــور پس از بررسی 
مدعيان اوزان مختلف در نهايت ۱۰ 
بوكسور را جهت حضور در دور جديد 

تمرينات به اين اردو فراخواند.
مهــدی خســروی بوكســور 
شايســته كردســتانی نيز با دعوت 
ســرمربی تيم ملــی به ايــن اردو 

فراخوانده شده است.

طبــق اعالم عليرضا اســتكی 
ســرمربی تيم ملی بزرگســاالن، 
تاكنون حضور هيچ بوكســوری در 
تركيــب اين تيم جهــت حضور در 
رقابت هــای انتخابــی المپيك در 
پاريس قطعی نيست و تركيب نهايی 
تيــم ملی بوكــس در اســفندماه 

مشخص خواهد شد.
ســومين مرحله از اردوی تيم 
ملی از روز دوم آبان ماه به ميزبانی 
كيش آغاز می شــود و به مدت ۲ 
هفته ادامه خواهد داشت. گفتنی 
اســت؛ بوكســورهای تيــم ملی 
بزرگساالن كشورمان خود را برای 
رقابت هــای انتخابی المپيك كه 
ارديبهشت ماه به ميزبانی فرانسه و 
در شــهر پاريس برگزار می شود، 

آماده می كنند.

گفت و گو: عادل خلیلیان
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سیروان قربانی که طی دو فصل اخیر در صنعت نفت آبادان عضویت 
داشته، با پایان قراردادش از این باشگاه جدا شد و سال آینده را در تیم 

نفت مسجد سلیمان بازی می کند.
این مدافع چپ ۲۶ ســاله که پیش از این با دریافت دعوت نامه از 
الکویت و توافق با این باشــگاه، قرار بود به الکویت بپیوندد به دلیل 
مشکالت عدم صدور ویزا برای ایرانی ها، تصمیم گرفت تا فصل آینده 
و در لیگ بیستم زیر نظر مجتبی حسینی در نفت مسجد سلیمان  به 

میدان برود.

سیروان 
قربانی به 
نفت مسجد 
سلیمان 
پیوست

سخن سردبیر 

عادل خلیلیان

محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان در صحبتي جالب مدعي 
شدند كه صباح شريعتي ايراني نيست!

آقاي بنا شما كه سالها صباح شريعتي كه در اوج جواني بود و چندين بار 
در انتخابي هاي تيم ملي درخشيده بود را هيچ وقت نديديد يا نخواستيد ببينيد!

وقتي بارها صباح شــريعتي علي رغم شايســتگي هاي كه داشت مورد 
بي مهري قرار گرفت و به حقش نرسيد چكار ميكرد! شما هيچ وقت نخواستيد 
اين دالور كردستاني را به اردو تيم ملي دعوت كنيد، همين تبعيض ها باعث شد 

پهلوان كردستاني دو سال كشتي را كنار بگذارد بخاطر همين بي مهري ها!
با پيشنهاد جمشــيد خيرآبادي به كشــور آذربايجان رفت و در آنجا 
توانايي هايش را به نمايش گذاشــت، براي اولين بــار در تاريخ بعنوان يك 
كردســتاني مدال پر افتخار المپيك را بر گردن انداخت شايد اگر در كشور 
خودش قدر اين قهرمان را ميدانســتند حاال اين مدال بــراي ايران بود اما 

بي مهري ها نگذاشت!
صباح شــريعتي از افتخارات كشتي استان كردستان است و ما به اين 

قهرمان افتخار ميكنيم چون او يك كرد ايراني است. 
آقاي بنا شما بعد از المپيك لندن براي كشتي چكار كرديد؟

صباح شريعتي يك پهلوان واقعي و يك ايراني وطن پرست است كه براي 
اثبات شايستگي هايش زير نظر جمشــيد خيرآبادي با دوبنده آذربايجان 
افتخارات زيادي را بدست آورد و اگر شما اين قهرمان كرد را به تيم ملي دعوت 
ميكرديد اين افتخارات را براي ايران به ارمغان ميآورد اما شــما نخواستيد و 
كســاني ديگر را به صباح ترجيح داديد و ثمره  اش را همگان ديدند، آقاي بنا 
پس لطفاً ديگر نگوييد صباح ايراني نيست چون اين حرف در شان سرمربي 

تيم ملي ايران نيست. 
صباح يك الگو و يك قهرمان از ديار كردستان سربلند براي ايران است. 

صباح همان صباح است اما شما نديديد!

زورخانه را همه مي شناسند، مکاني براي اجراي 
برنامه هاي ورزش اصیل ایراني همراه با مراسمات 
معنوي، برنامه هایي که ریشه در اصالت، فرهنگ و 
ســنت هاي مردمان ایران دارد. حــال این که 
زورخانه ها معرف چهره هاي ماندگاري از ورزش ما 
هستند، کهن کسوتان و پهلواناني که هر یك جداي 
از قابلیت هاي ورزشکاري داراي منش هاي واالي 
پهلواني نیز بوده اند.  در این شماره پاله وان سراغ 
یکي از مردان نیك گــود زورخانه رفتیم که در 
بسیاري از گل ریزان ها نقشي بي بدیل داشته است، 
پیشکسوت خوشــنامي که براي گودنشینان 

زورخانه »پهلوان نادر« سنندج کامالً آشناست. 
حضور در جمع ادبا و گــذر در قدمگاه پهلواناني 
همچون پهلوان محمد چوبتاشان راهي براي ایشان 
باقي نگذاشته اســت مگر راه پهلواني، مروت و 
مردانگي و این چنین هم اتفاق مي افتد و در سن 18 

سالگي پایش به زورخانه و محفل بزرگ مردان باز 
مي شود.  پهلوان حشمت ساعدي پیشکسوتي 
که بیش از چهار دهه است به ورزش باستاني و 
اصیل ایراني در این خطه از کشورمان خدمت 
مي کند، خدمتي که سراسر عشق است و شور ؛ 

او در شمار بزرگ  مرداني است که وقتي نامش 
به میان مي آید، مرشد زنگ زورخانه را برایش 

مي نوازد و همه گود به احترامش بلند مي شوند و 
سري به نشانه ارادت خم مي کنند. یکي از آن هایي 
که پیش کسوت ورزش کردستان محسوب مي شود. 
پهلوان حشــمت ساعدي زیر نظر مرشد حسین 
دیواني، مردي که عاشق ورزش پهلواني و زورخانه اي 
که تمام جوانیش را فداي آن نمود، الفباي ورزش 
پهلواني را آموزش دید، شاگردي که امروز تمام ملت 

کرد به وجودشان افتخار مي کند. 

بیوگرافي و بیشینه ورزشي:
حشمت ســاعدي متولد 2 دي ماه سال 
1341 در محله قطارچيان سنندج است، او كه 
به استاد حشــمت نجار معروف است بخاطر 
شرايط كارگري در خانواده تحصيالت خود را 
تا دوران راهنمايي ادامه داد و سپس وارد پيشه 
نجاري شــد و زير نظر اساتيدي چون آقايان 
صالح جعفري و پرويز يوسفي بودند كه به گفته 
ايشــان جدا از پدر و مادر حق پدري به گردن 
ايشان داشتند، نجاري را شروع كردند. پهلوان 
حشمت ســاعدي از همان كودكي به ورزش 
باستاني عالقه مند بود و پهلوانان زيادي را در 
جوار خانه خود مي ديد وايشان هم به تشويق 
دامــاد خانواده آقاي منصور اســدي با ديدن 

عكس ها و لوح هاي افتخار وي به رشته كشتي 
باســتاني نيز عالقمند شد. از اواخر سال 59 و 
توسط جناب اسدي، را به ورزش زورخانه اي 

معرفي شد و زير نظر مرحوم پهلوان نادر 
ديد. در ســال 60 به شــكل رسمي 

مراســم معرفي پهلوان حشمت 
ساعدي توســط مرشد حسن 
انجام شد و اين ورزش را تا به 

امروز پي گرفت. 
کرونا و تأثیرات آن بر زندگي 

ورزشي:
همانطور كه در سطح 

اعالم  شهر 

شــده، آنچه در توان مان بود به خود، خانواده 
سپرده ايم كه دستورالعمل ها و پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند و دست به دعا شديم 
تــا هرچه زودتر اين بيمــاري از ديار ما رخت 
بربندد و مردم از اين بال جان سالم به در برند. 

پهلوانان هم دوره و هم عصر 
از پهلوانان آن زمان كه بنده مي شناسم 
مي توان به پرويز احسن، شهريار كردي، فرزاد 
و فرجاد سالمتيان و بهزاد شفايابي اشاره كرد. 
شــيرين ترين خاطره بنده در ميان خاطرات 
بسيارم همين در خدمت بزرگان و پهلوانان و 
آموختن درس و پند از آنها و بجا آوردن وظايف 

در مقابل شان مي باشد. 
مسابقات ورزشي:

كل ورزش باســتاني يك ورزش تيمي 
است و بنده سابقه مقام اول تيمي دارم و در رده 
انفرادي هم بنده 2 دوره مقام اول بخش سنگ 

را در كارنامه دارم. 
اشتغال زایي و کسب کار در کنار زندگي 

خصوصي:
تا االن با زحمــت و رنج زياد يك كارگاه 

چوب ساختم و حدود 12 نفر شاگرد داشتم و 
افتخاريست كه اين عزيزان را تحويل جامعه 
دادم و روش اســاتيد خودم را به شــاگردانم 
آموزش دادم تا امروز هريك از آنها يك استاد 
حاذق باشــند. اگر باز هم به گذشته برگردم 
بازهم همين اقدامات را انجــام خواهم داد و 
ورزش باستاني را ارجحيت قرار مي دهم. بنده 
در سال 66 تشكيل خانواده دادم و ثمره ازدواج 
بنده 3 دختر مي باشد. هميشه در مصاحبه ها 
نقش موثر همسرم را در جايگاه كنوني كتمان 
نكردم و مديون ايشان هستم. در پرتوي يك 
انسان موفق همواره مونس خوبي است. همسر 
بنــده هم در 70 الي 80 درصد موفقيتم موثر 
بوده است. مسئوليت پذيري بسياري را تقبل 

كرده كه هميشه قدردان ايشان خواهم بود. 
حضور پررنگ در فعالیت هاي اجتماعي و 

خیرخواهانه
بنده در زندگــي خودم چون در خانواده 
كارگري بودم و از كودكي زحمت و رنج بسيار 
كشيدم، بي نهايت روي بنده تأثير گذاشت و از 
قشر ضعيف به جامعه وارد شدم و با خود عهد 
كردم كه اگر من هم روزي تكه ناني داشته باشم 
آن را با قشر ضعيف و كم توان سهيم شوم. وقتي 
هم استادكار شدم اكثر فعاليت هاي كاري خود 

را صرف كمك به ديگران كردم. 
نقش شما در میان ورزشکاران محله قطارچیان

از ســن نوجواني كه وارد ورزش باستاني 
شــدم و داســتان هاي پهلوان محمد و ساير 
بزرگان اين محله را شنيدم پي بردم كه 
اين محله از بزرگترين و با مقام ترين 
محله هــاي شــهر اســت و 
بزرگمردانــي در حوزه هاي 
علمي و ورزشي داشته كه 
هميــن مســائل تأثير 
بسياري بر بنده گذاشت 
تــا آن ها را الگوي خود 
قرار دهم و در راه آنان 
گام بــردارم و در حد 
توان كمك حال مردم 
باشم. ســپس تصميم 
گرفتم يــك هيئت در 
محله تشكيل دهيم و در 
حد توان هواي مردم را داشته 

باشيم. 
ورزشکاران شاخص محله قطارچیان 

در حال حاضر
از عظمت و بزرگي اين محله و پهلوانانش 
هرچه گويم كم اســت اما مي توانم به پهلوان 
محمد چوب تــراش، خانواده هاي گله داري، 
وفاداري، زندكريمي، دستيار همه خانواده هاي 
پهلوان پرور در اين محله هستند و نوابغ ورزشي 

بسياري را به استان معرفي كرده اند. 
ارزیابي وضعیت ورزشي سنندج به عنوان یك 

پیشکسوت ورزشي
خوشبخاته هم اينك ورزش باستاني فوق 
العاده عاليســت و جوانان به آن روي آن روي 
آورده انــد و قطعاً برنامه اي چــون “پهلوانان 
نمي ميرند” بر سوق دادن خانواده ها به تشويق 
فرزندان شان براي رو آوردن به اين رشته موثر 
بود. جوانان بيشتر وارد زورخانه شدند و شكر 
خــدا عزيــزان در هيئت هســتند و زحمت 
بســياري براي پيشبرد اين رشــته ورزشي 

مي كشند. 
حضور مدیران دولتي بر مسند ورزش مفید نیست 

در هر كاري اگر استاد خود روي كار نباشد 
و زحمت كشــيده و رنج ديده آن راه و روش 
نباشد، راه به جايي نخواهد برد. من براي تمامي 
عزيزان رئيس هيئت باستاني ارزش قائلم اما 
همه ي آن ها هم باستاني كار نبودند و خود در 
ايــن راه قدم نگذاشــته اند. رئيــس بايد به 
پيشكسوتان اين رشته احترام خاصي بگذارد و 
آن ها را ارج بنهد، ما ورزشــكاران تهي دست 
بسيار داريم بايد به آن ها توجه ويژه شود. از نظر 
سواد هركسي يك درجه علمي دارد اما حضور 

مديران دولت بر مسند ورزش آنقدر ها هم مفيد 
نيست و نمي شود اعتبار مدير و نفوذ و درآمد 
زايي را به يك سري مسائل ترجيح داد. گاهي 
تصوير نادرستي داده مي شود كه سبب عقب 

افتادن كار مي شود. 
گلریزان و مراسمات خاص در زورخانه

در دوره قديم به خاطر عزت و احترام اين 
مكان اگر فردي مشكلي داشت به مرشد كه 
رازنگهــدار بــود بيان مي كرد و مرشــد در 
مراسمي با بيان مشكل فرد به شكل ناشناس 
گلريزان را برگزار مي كرد و ورزشــكاراني را 
تعيين مي كرد تا به افراد مذهبي، سياسي و 
بازاري خبر دهد و در امور خير شريك باشند. 
يــك پارچه به روي گود انداخته مي شــد و 
هركس در حد خود كمك مي كرد و مشكل 
مردم را حل مي كردنــد بدون اينكه احدي 
بداند اين كمك به دست چه كسي مي رسد. 
اين موارد اســت كه به گود عزت داده است 
وگرنه در هر خانه اي يك جفت ميل و وسيله 
ورزش پيدا مي شــود. اين موارد اســت كه 
پهلواني را از قهرماني تفكيك مي كند. گود 

زورخانه خاستگاه مسلك پهلواني است. 
کمك حاالن رشته باستاني

افرادي كه ســفره دار و ورزش دوســت 
هســتند همواره به پهلوان ناميده مي شوند. 
كسي كه تكه اي از نان سفره فرزندانش بردارد 
و به كمك زورخانه بياورد بي شك فرد واالمقامي 
است. از چنين افرادي مي توان به پهلوان محمد 
محمدي اشاره كرد كه از جگر فروشان و زحمت 
كشــان ماست. آقاي اميد مستوري هم فرزند 
مرحوم ناصر قصاب اســت كه از سفره داران 
نمونه است. فرزندان آقايان قادري، نجف  زاده و 
بســياري از عزيزان اين كمك ها را مي آورند و 
قســم مي دهند كه نام شــان را بروز ندهيم. 

خداوند حافظ اين عزيزان باشد. 
توصیه به جوانان و افراد عالقه مند به ورزش

همواره در مرحلــه اول احترام و رعايت 
كوچك تري بزرگان را در دســتور كار داشته 
باشند. سپس در كنار ورزش درس و تحصيل 
را فراموش نكنند زيرا در سايه تحصيل ورزش 
هم اعتبار پيدا مي كند و فردا روزي آن ها را به 

انساني مفيد در جامعه تبديل مي كند. 
کالم آخر

از همين جا دست بوس تك تك بزرگان 
و عزيزان هستم. قدردان شما در نشريه ورزشي 
پاله وان هستم و كمال قدرداني را دارم كه امروز 
بنــده را ارج نهاديــد و اليق دانســتيد و پاي 
صحبت هاي بنده نشستيد. با آرزوي توفيق روز 
افزوت براي شما و صحت و سالمتي براي مردم 

عزيز استان كردستان. 

گپ و گفت با پهلواني از محله قطارچيان سنندج ؛ 

حشمت ساعدي: گود   زورخانه   خاستگاه 
مسلـك  پهلوانـي   است

حس نسبت به اشخاص:

پهلوان عزيز خان رحماني:
 انسان درست اما متأسفانه 

آنچنان چرخ گردون بر مرادش 
نچرخيد اما هميشه “اهلل كريم 

است” بر زبانش جاري بود. 
پهلوان صالح حاجقلي:

 پهلوان، قهرمان، عزيز و بزرگ 
شهر و استان

پهلوان علي زهتاب: زبانزد در 
مردانگي و مردانگي و سيستم 

بدني نمونه
پهلوان هادي مخبري: 

تفسير ايشان در هزار جهت قابل 
تفسير است از نويسندگي و 
قهرماني تا كارشناسي خبره 

پهلوان حسين بهمن: 
از نظر انسانيت، نجابت، دلسوزي، 
درك و فهم يك ورزشكار باستاني 

بسيار وارسته بود. 
پهلوان حبيب اهلل خوش معاش: 

الگوي بنده و شناسنامه ايشان بر 
اخالق خوش و احترام واالي ايشان 

است. 
پهلوان بها زندكريمي: 

انساني واراسته و قسم راست 
اكثر ورزشكاران به نام ايشان

پهلوانان نبي و شهريار كردي: 
بزرگان و پيشكسوتان زورخانه 

هستند و از مفاخر استان 
كردستان. 

گفت و گو: عباد  زينبــی 

 به وچان پیوست
 نیماِر فوتبال زنان ايران

گلنوش خســروی فوتباليست جوان 
بوشهری عضو تيم ملی فوتبال زير 20 
ســال زنان ايران و بازيكن جوان فصل 
گذشته كوناک بلدی اسپور تركيه به 
وچان پيوســت. گلنوش خســروی 
بازيكن جوان فصل گذشــته كوناک 
بلدی اســپور تركيه به دليل شرايط 
كرونايــی و تعطيلی ليــگ تركيه و 
مشكالت تحصيلی، با انتقالی قرضی به 
فوتبال ايران بازگشت. گلنوش خسروی 
كه به عنوان جوان ترين لژيونر فوتبال 
بانوان ايــران فصل گذشــته پس از 
حضوری طوالنی مدت در باشگاه ذوب 
آهن، راهی فوتبال تركيه شد و با باشگاه 
كوناک بلدی اسپور تركيه قرارداد خود 
را به امضاء رساند، حاال پس از يك فصل 
دوری از فوتبــال ايران بــار ديگر به 

رقابت های ليگ برتر بازگشته است.
فوتباليست جوان بوشهری عضو 
تيم ملی فوتبال زير 20 سال زنان ايران 
است، وی در پست های هافبك چپ و 
راســت توانايــی بــازی دارد. فارغ از 
پيشنهاد ادامه همكاری باشگاه كوناک 
بلدی اسپور، با چند پيشنهاد اروپايی 
هم مواجه شده اما برای صدور رواديد 
نيز نيازمند اخذ مدرک ديپلم خود بود؛ 
مدركی كه به علت غيبت خسروی در 

ايــران، برای او صادر نشــده بود و اين 
مسئله باعث شــد تا انتقال اين لژيونر 
جوان فوتبال بانوان ايران به فوتبال اروپا 
منتفی شــود. برای ادامه همكاری با 
باشــگاه كونــاک بلدی اســپور نيز، 
خسروی به تركيه سفر كرد اما با اعالم 
فدراسيون فوتبال تركيه، رقابت های 
ســوپرليگ بانوان نيز تا ابتدای سال 
2021 ميالدی تعطيل شده و آينده اين 
بازيكــن در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. پس از كشــمكش های فراوان، 
سرانجام خسروی تصميم گرفت تا هم 
برای حفظ آمادگی فنــی خود و هم 
پيگيری امــورات تحصيلی اش چند 
ماهی را بــار ديگر در فوتبــال ايران 
بگذراند و با حضور در باشــگاه وچان 
كردســتان، قرارداد قرضی خود را به 
امضاء رســاند تــا در فصل پيش روی 
همراه وچانی هــا در ليگ برتر فوتبال 
بانوان ايران باشد؛ البته اگر مشكالت 
تحصيلی خسروی تا مهلت بازار نقل و 
انتقاالت زمستانه حل و فصل شود. وی 
در حال مذاكراه با باشگاه كوناک بلدی 
اسپور است تا بتواند رضايت نامه قطعی 
خود را از اين باشگاه دريافت كند و ادامه 
فوتبال خود را در يكی از باشــگاه های 

اروپايی بگذراند.

پدرام زاهدی به عنوان ورزشكار و اميد شيخ احمدی به عنوان مربی به نمايندگی 
از استان كردســتان به اردوی مجازی منتخبين تيم ملی ژيمناستيك هنری 
بزرگساالن كشور فراخوانده شدند. اين اردو به صورت آنالين و با حضور 8 ورزشكار 

از روز شنبه سوم لغايت 9 آبان ماه برگزار می شود.

تيم هندبال كيميا كاشت نماينده استان 
كردستان در دور رفت رقابت های ليگ 
برتر هندبال كشور كه به ميزبانی تهران 
برگزار شد با يك تساوی و 2 شكست به 
كار خود پايان داد. گفتنی است؛ رقابت 
های ليگ برتر هندبال كشور به منظور 

سرعت در برگزاری مســابقات و پايان 
ســريع آن در جهت جلوگيری از شيوع 
ويروس كرونا به صورت متمركز برگزار 
شــد و مرحله برگشت پس از مشخص 
شدن زمان و مكان برگزاری آن از سوی 

فدراسيون متعاقبا اعالم می شود.

به اردوی مجازی تیم ملی 
دعوت مربی و ژيمناستیک کار کردستانی 

شکست به کار خود پايان داد
کیمیاکاشت کردستان با يک تساوی و 2 
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