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وطن امروز شماره 2596

مازندران

تقدیر از مدیرعامل آبفای مازندران
در راس��تای انتخاب کارگ��روه نیروی پدافند
غیرعامل مازن��دران در ارزیابی عملکرد اداره کل
پدافند غیرعامل اس��تان به عنوان کارگروه برتر،
مهندس افضلی رئیس کارگروه از مهندس ذاکری
مدیرعامل آب و فاضالب شهری مازندران تقدیر
کرد .به گزارش شرکت آبفای شهری مازندران ،در
بخشی از متن این تقدیرنامه آمده است :بیشک
این موفقیت مرهون تالش بیشائبه حضرتعالی
و زحمات مجموعه همکاران محترم آن شرکت
اس��ت .از خداوند متعال برای حضرتعالی و همه
خدمتگ��زاران صدیق نظام جمهوری اس�لامی،
س�لامتی همراه با توفیق روزافزون و موفقیت را
مسالت مینمایم .گفتنی است در مراسم تجلیل
از فع��االن عرصه پدافن��د غیرعامل که با حضور
مسؤوالن اس��تانی برگزار ش��د ،کارگروه نیروی
پدافند غیرعامل مازندران ،متشکل از شرکتهای
صنعت آب و برق اس��تان ،به ریاس��ت افضلی به
عنوان کارگروه برتر در سال  ۹۷معرفی و از سوی
سرپرست استانداری تقدیر شد.

ضرورت رعایت اصول ایمنی
در استفاده از وسایل گازسوز

رئیس  HSEش��رکت گاز اس��تان مازندران
گفت :اطمینان از س�لامت کارکرد و استاندارد
ب��ودن دودکش و دق��ت در نص��ب اتصالهای
ل��وازم گازس��وز ،از راههای پیش��گیری از خطر
گاز منواکسیدکربن اس��ت .علیرضا حسینزاده
در س��خنرانی پیش از خطبهه��ای نماز جمعه
شهرس��تان بهش��هر ،برودت دمای هوا در هفته
ج��اری را عل��ت افزایش میزان مص��رف گاز در
اس��تان اعالم کرد و از مشترکان خواست عالوه
بر رعایت نکات ایمنی ،گاز طبیعی را به صورت
منطق��ی و بهینه مصرف کنن��د .وی به اهمیت
کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور اطمینان از
سالمت کارکرد آنها تاکید کرد و یادآور شد :قبل
از نصب هر وس��یله گازسوز بازرسی دقیق از باز
بودن مسیر دودکشها صورت گرفته و از کالهک
 Hدر مبادی خروجی دودکشها استفاده شود.
حسینزاده با بیان اینکه نخستین نکته مهمی که
باید به آن توجه داشت مطمئن بودن از درست
کارکردن وسایل گازسوز اس��ت ،اظهار کرد :در
منازلی که از بخاری به عنوان وسیله گرمایشی
استفاده میکنند ،مطمئن بودن از باز بودن مسیر
دودکش بسیار مهم و ضروری است.
ادامه از صفحه اول
گزارش
روزنامه اعتماد که از حامیان
دولت روحانی اس��ت در ادامه مینویسد« :اين در حالي
اس��ت كه به نظر ميرس��د با صحبتهاي وزير فش��ار
به س��ازمان ليگ براي بركناري تاج زياد ش��ده اس��ت.
همچنين از س��وي وزارت ورزش فشارها براي بركناري
عابديني ،بهروان و بهمني مدير روابط عمومي سازمان
ليگ نيز زياد شده به طوري كه فدراسيون زير بار نرفته
و همين موجب اختالفات زيادی شده است .شنيدهها
حاكي از آن است كه اسدي ،دبيركل فدراسيون فوتبال
قصد دارد سازمان ليگ را دوباره زيرمجموعه فدراسيون
فوتبال و در قالب كميته مسابقات كند .البته اين كار به
اين سادگيها هم نيست ،چرا كه سازمان ليگ به ثبت
شركتها رسيده است .بايد ديد در نهايت چه اتفاقهايي
خواهد افتاد؟»
■■تالش ن�اکام دولت برای مهندس�ی انتخابات
فدراسیونفوتبال
اینها تنها گوش��های از دخالته��ای دولت یازدهم
در فوتبال برای تغییرات مدنظر ب��ود .در نهایت دوران
کفاش��یان تمام ش��د و وزارت ورزش و جوانان با فشار
فراوان از نامزدی مجدد وی برای ریاس��ت فدراس��یون
فوتب��ال جلوگیری ک��رد .در حالی که  22اس��فند 94
آخرین روز ثبتنام نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال
بود ،وزارت ورزش یک روز قبل کفاش��یان را فراخواند و
در پایان جلسهای که با حضور نمایندگان چند نهاد دیگر
برگزار شد ،کفاشیان اعالم کرد نامزد ریاست فدراسیون
نمیشود .وی در گفتوگو با خبرنگاران از برخی فشارها
پرده برداشت:
بعد از جلساتی که روز شنبه برگزار شد گفتند
فشارها کار خودش را کرد و کفاشیان کنارهگیری
کرد .این فشارها از طرف چه کسانی بود؟ آیا واقعا
تحت فشار بودید؟
صددرصد! هم وزارت ورزش بود و هم نهادهای دیگر.
این فش��ار فقط مربوط به روز ش��نبه نبود و شنبههای
زیادی این فشار وارد میشد که من نباشم .مدتهاست
این فشار روی من بوده است .نزدیک انتخابات اما شدت
بیشتری پیدا کرد.
در همین روزهای اخیر ش�ما را به چند جلسه
کشاندند؟
شاید  5تا  7جلسه رفتم.
چند تا با وزارت ورزش بود؟
یکی ـ دو جلس��ه با وزارت ورزش بود و بقیهاش هم
با جاهای دیگر.
بر اس�اس مصاحبهای که آق�ای گودرزی انجام
دادهاند ،به نظر میرس�د مش�کل اصل�ی وزارت
ورزش شخص شما هستید نه فوتبال؟
خودم هم چون احس��اس میکردم ممکن اس��ت
مشکل اصلی خودم باشد به همین خاطر تصمیم گرفتم
در انتخابات ش��رکت نکنم تا بتوان��م آخرین ماموریت
خودم را هم انجام بدهم .حداقلش این اس��ت که بتوانم
اساسنامه را ببرم و مراحل تایید نهاییاش را انجام دهم.
آق�ای گ�ودرزی عنوان کرده بودند ش�ما مثل

دوشنبه  12آذر 1397

جهادگران به دنبال تقویت ظرفیتها و استفاده از توان گروههای مردمی برای اشتغالزایی هستند

ورودبسیج سازندگی به عرصه کارآفرینی

بیکاری در اردبیل که س��بب ش��ده
این اس��تان در رتبههای ب��االی جدول
بیکاری کش��ور قرار گیرد ،امروز یکی از
دغدغههای گروه بسیج سازندگی است
تا جایی که با وجود مشکالت متعدد به
دنبال تحقق فرصتهای واقعی اشتغال
است .به گزارش تسنیم ،میزگرد بسیج
س��ازندگی در دفتر خبرگزاری تسنیم
اردبی��ل با حض��ور مس��ؤوالن این نهاد
برگزار شد .قسمت نخست این میزگرد
در  2بخش فعالیتهای عمرانی و اندیشه
حاکم بر فعالیتها در یک سال گذشته
برگزار شد و در قسمت دوم فعالیتهای
اشتغالزای بسیج سازندگی در یک سال
گذشته به مخاطبان این رسانه ارائه شد.
در این نشست سرهنگ علی پیرجاهد
مسؤول س��ازمان بسیج سازندگی سپاه
حضرت عباس(ع) اس��تان اردبیل ،سرهنگ عباس
نوظهور مسؤول حرکتهای جهادی سازمان بسیج
س��ازندگی ،س��رهنگ جواد نوحی مس��ؤول بسیج
س��ازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل،
اکبر امیری مسؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان
بس��یج س��ازندگی ،مهرداد س��توده مدیر فرهنگی
سازمان بسیج س��ازندگی و سروان مهدی طوماری
مدیر ارتباطات و اطالعرسانی سپاه حضرت عباس(ع)
اس��تان اردبیل حضور داش��تند .پیرجاهد ،مسؤول
سازمان بسیج سازندگی س��پاه حضرت عباس(ع)
استان اردبیل در این میزگرد در تشریح سیاست کلی
بسیج سازندگی برای اشتغالزایی گفت :اشتغالزایی
در واقع با هدف تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
از سوی بسیج سازندگی دنبال میشود .با توجه به
وضعیت حاکم بر جامعه و تحریمها ،بسیج سازندگی
به دنبال تقویت ظرفیتها و استفاده از توان گروههای
مردمی و در ادامه اشتغالزایی است .مسؤول سازمان
بسیج س��ازندگی س��پاه حضرت عباس(ع) استان
اردبی��ل در ادامه تصریح کرد :به عنوان مثال تاکید
ما رونق مش��اغل خانگی اس��ت ،چرا که مش��اغل
خانگی خود به نوعی تقویت پدافند غیرعامل است.
در صورتی که ی��ک واحد تولیدی بزرگ به دالیلی
از فعالی��ت بازماند ،زی��ان آن متوجه تمام کارکنان
اس��ت و این در حالی اس��ت که در مشاغل خانگی
«حسنی مبارک» هستید و میخواهید فوتبال را
برای خودتان نگه دارید؟
در هر صورت قصد من ماندن نبود .حسنی مبارک
شرایطی داش��ت که مردم هم نمیخواستند بماند اما
شرایط من فرق میکرد و اعضای مجمع میخواستند
من بمانم .فرق من با حسنی مبارک این است.
مجمع میخواست اما وزیر ورزش نمیخواست؟

به هر حال همه که نباید یک نظر داش��ته باش��ند.
شاید برخی اعضای مجمع هم من را نخواهند اما مهم
همان اکثریت است.
در نهایت کفاشیان از مدیریت فوتبال کنار رفت اما
تالش دولت برای در اختیار گرفتن فدراس��یون فوتبال
همچن��ان ادامه داش��ت .پس از آنکه اس��دی ،دبیرکل
فدراس��یون و یار نزدیک گودرزی در انتخابات ثبتنام
نکرد ،عزیزی خادم هم که در رس��انهها بهعنوان گزینه
دولت معرفی میش��د نتوانس��ت تایید صالحیت برای
حضور در انتخابات را کس��ب کن��د و درنهایت دولت با
توجه به ترکی��ب مجمع و هماهنگی اعضای مجمع با
تاج و کفاش��یان ،بار دیگر در گماردن گزینه مورد نظر
خود در فدراس��یون فوتب��ال ناکام مان��د و مهدی تاج
توانست سکاندار فدراسیون فوتبال شود .البته دولتیها
پس از این شکس��ت مدعی ش��دند هی��چ دخالتی در
انتخابات فدراسیون فوتبال نداشتهاند .تاج هم با مدیریت
همیشگی تالش داشت خود را تابع وزارت ورزش نشان
دهد تا از تبعات اختالف با دولت در امان باشد.
■■پایان زودهنگام ماهعسل
با حضور تاج و تعامالت وی با جهانگیری معاون اول
رئیسجمه��ور ،روابط بین وزارت ورزش و فوتبال کمی
بهتر از قبل شد اما طولی نکشید که مجددا اختالفات
 2طرف بر سر انتخاب دبیرکل و نایبرئیس فدراسیون
آغاز ش��د .روزنامه جوان در تاریخ  5خرداد  95نوشت:
«ماهعسل مهدي تاج در فدراسيون فوتبال خيلي زودتر
از آنچه رئيس جديد فوتبال فكرش را ميكرد ،رو به پايان
است 24 .ساعت پس از احضار رئيس جديد فدراسيون
فوتبال به دادسرا ،ديروز هم خبرها از آغاز اختالف وزارت
ورزش با تاج حكايت داش��ت مانن��د روزهايي كه علي
كفاشيان و محمود گودرزي روي ديدن هم را نداشتند
و آب فدراس��یون با وزارت در یک جوی نمیرفت .گويا
دوباره حوادث قبلي در حال تكرار شدن است؛ اختالفات
كليد خورده و اينبار بر سر انتخاب دبيركل و نايبرئيس
دوم فدراسيون است ،مهرههايي را كه مدنظر تاج است
وزارت نميپسندد و گودرزي روي نفرات ديگري براي
اين پستها دس��ت گذاشته اس��ت تا وزارتيها نشان
دهند برخالف مصاحبههايشان همچنان ميخواهند
پا در كفش فوتبال كنند ،اتفاقي كه با زير س��ؤال بردن
اس��تقالل فدراسيون ،مهدي تاج را در وضعيت سختي
قرار داده است .اينكه بخواهد حرف خودش را به كرسي
بنشاند ،بايد در انتظار سنگاندازيهاي وزارت باشد و اگر
هم حرف وزير را بخواند ،بايد در انتظار عواقب آن باشد،
عواقبي كه ميتواند با افزايش دخالتهاي وزارت ورزش،
هزينههاي زيادي را براي فوتبال به همراه داشته باشد.
گفته ميش��ود پس از رأي نياوردن محمود اسالميان

نما
امدادرسانی در مناطق زلزلهزده و تأمین جهیزیه زوجین ناتوان توسط بسیج سازندگی
مدیر فرهنگی سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت :بسیج سازندگی سازمانی است که به فرمان
مقام معظم رهبری ش�کل گرفته و به دنبال انتقال روحیه تعاون و همکاری اس�ت .در کنار اشتغالزایی،
این مجموعه در راستای تامین نیازهای ضروری مردم نیز نقشآفرینی میکند؛ از امدادرسانی در مناطق
زلزلهزده گرفته تا تامین جهیزیه زوجینی که قادر به تهیه لوازم زندگی خود نیستند .از ابتدای امسال 150
سرویس جهیزیه برای زوجین تهیه شده و تا پایان سال نیز نیازهای ضروری هزار خانواده تامین خواهد
شد .برخی مواقع ناتوانی در تامین جهیزیه ،آسیبهایی را متوجه زوجین کرده که با مداخله بهنگام مانع
از بروز آن ش�دیم .از س�ویی در تامین جهیزیه خرید کاالی ایرانی مورد تاکید بوده تا از تولیدات داخلی
نیز حمایت شود.

به مراتب زیان تحمیل ش��ده کمتر خواهد بود .وی
اضاف��ه کرد :م��ا در موضوع اش��تغالزایی از انتهای
چرخ��ه تولید تا ف��روش گام برمیداری��م 4 .رکن
آموزش و توانمندسازی ،فضای کسبوکار ،سرمایه
و فروش م��ورد توجه قرار میگی��رد .همچنین در
بخش آم��وزش و توانمندس��ازی ،آموزشهای الزم
در پایگاههای بسیج ،مساجد و محالت به افراد ارائه
میشود و در رونق فضای کسبوکار سیاست تقویت
تولید و فروش محلهمحور دنبال میش��ود .مسؤول
سازمان بسیج سازندگی س��پاه حضرت عباس(ع)
استان اردبیل در ادامه افزود :در بخش سرمایه افراد
تشویق میش��وند که به جای استفاده از وامهای با
نرخ باال با سرمایههای کوچک خود کسبوکاری را

آغاز کرده و مرحله به مرحله نسبت به ارتقای سرمایه
و وسعت بخش��یدن به کسبوکار خود اقدام کنند.
همچنین در بخش فروش نیز با اقدامات مختلف از
جمله تفاهمنامه با شرکت یاس ،اپلیکیشن سنبل
و حتی اس��تفاده از شبس��تانهای مساجد و اماکن
بالاس��تفاده به دنبال ایجاد فرص��ت جهت فروش
محصوالت تولیدی هس��تیم .وی تصری��ح کرد :در
هیچ کجای دنیا وام تعیینکننده شغل موفق نیست.
زمانی که به فرد متقاضی وام با تسهیالت  18درصد
ارائه میش��ود ،در واقع حتی سرمایه در اختیار وی
نیز با کمترین غفلتی از دست رفته و منجر به بدهی
به جای اش��تغالزایی خواهد شد .ما تالش کردیم
با تس��هیالت کمبهره فرصتهای شغلی را حمایت

مستطیلبنفش

به عن��وان نايبرئيس دوم ،تاج قص��د دارد محمدرضا
س��اكت را به عنوان نايبرئي��س دوم به مجمع معرفي
كند ،با اين وج��ود وزارت ورزش مخالف گزينه مدنظر
تاج اس��ت .وزارت ورزشيها براي پست نايبرئيسي در
حال فش��ار آوردن به تاج هستند تا منصور قنبرزاده را
به عنوان نايبرئيس دوم انتخاب كند ،مديرعامل نفت
تهران از نفرات نزديك به وزارت اس��ت كه بحث حضور
او در اس��تقالل هم مطرح شده است .اختالف دوم تاج
ب��ا وزارت ورزش به انتخاب دبيركل بازميگردد .در اين
پست وزارت اصرار دارد عليرضا اسدي كه در زمان علي
كفاشيان به عنوان مهره وزارت به فدراسيون رفته بود،
همچنان به عنوان دبيركل فدراسيون فعاليت كند .اين
در حالي اس��ت كه تاج با توجه به اختالف داش��تن با
اسدي ،نميخواهد وي در اين پست بماند».
در نهایت محمود گودرزی که در اجرای پروژه دولت
برای تصاحب کامل فدراسیون فوتبال ناکام مانده بود در
آخرین روزهای مهر  95از وزارت ورزش و جوانان برکنار
ش��د تا مهدی تاج در ادامه با خیالی راحت ساکت را به
عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب کند .اگرچه دولت با
تغییر وزیر ورزش و تغییرات ایجاد ش��ده در فدراسیون
فوتب��ال تالش کرد انتقادات به عملک��رد دولت در این
حوزه را کاهش دهد اما همچنان در تصاحب فدراسیون
فوتبال ناموفق بود .پس از تشکیل دولت دوازدهم و رای
اعتماد مجلس به س��لطانیفر که یک س��ال قبل از آن
جایگزین گودرزی شده بود ،تالشهای غیرعلنی زیادی
برای در اختیار گرفتن کامل فدراسیون فوتبال انجام شد
اما تقریبا بیشتر آنها ناکام بود.
■■خیز دوب�اره دولت و اصالحطلبان برای تصرف
فوتبال
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بهانه جدیدی
شده است برای تغییرات اساسی در فدراسیون فوتبال.
دول��ت در ظاهر دخالتی برای تغییر در فدراس��یونها
نداش��ته و با توسل به قانون بازنشستگی اقدام به تغییر
در فدراس��یونها کرده اما وجود برخی مشکالت جدی
درباره فدراس��یون فوتبال موجب ش��ده اس��ت امکان
برکناری رئیس فدراسیون فوتبال وجود نداشته باشد .در
اساسنامه فدراسیون فوتبال ،این نهاد ،غیردولتی تعریف
ش��ده و با توجه به حساس��یتهای فیف��ا امکان تغییر
رئیس فدراسیون وجود ندارد .اینفانتینو ،رئیس فیفا هم
در ته��ران بر این نکته تاکید کرد و اخطار داد برکناری
رئیس فدراسیون مساوی است با تعلیق فوتبال ایران .این
امر موجب ش��ده است دولت استراتژی خود را در قبال
فدراسیون فوتبال تغییر دهد.
■■کمیته  3نفره برای فوتبال
در اینباره کمیتهای  3نفره مس��ؤول برنامهریزی و
اجرای برنامهها برای در اختیار گرفتن فدراسیون فوتبال
شده است؛ مسعود سلطانیفر ،صالحیامیری و محسن
صفاییفراهان��ی .این نام آخر ماجراه��ای پیدا و پنهان
فراوانی دارد که در دو دهه گذشته رد پای وی در فوتبال
کشور قابل مشاهده است .نحوه ورود صفاییفراهانی به

فوتبال و تالشهای وی برای استفاده سیاسی از این فضا
نکتهای اس��ت که بارها به آن اشاره شده است اما برای
مشخص شدن دقیقتر علت ورود دوباره وی در تعیین
سرنوشت فدراسیون فوتبال ،مرور این مطالب الزم است.
بهتر اس��ت روایت ورود سیاسی فراهانی به فوتبال را از
زبان یک روزنامه هوادار دولت و اصالحطلبان بش��نویم.
روزنام��ه اصالحطلب اعتماد 6 ،دی  85در گزارش��ی با
عنوان «سایه صفاییفراهانی روی دیوار فوتبال» نوشت:
«انتخابات رياستجمهوري سال  76زماني بود که
صفاييفراهاني بيش از پيش مطرح شود .او رئيس حوزه
انتخاب��ي محمد خاتمي در تهران ب��ود ،حوزهای که به
اعتقاد بسياري با عملکرد مثبت صفاييفراهاني بسياري
از آرا را به نفع خاتمي تغيير داد .اما داريوش مصطفوي که
آن زمان رياست فدراسيون فوتبال را بر عهده داشت نیز
پيش از انتخابات در يکي از برنامههاي تبليغاتي خاتمي
به نفع او س��خنراني کرد .پيش از پايان برنامه ،خاتمي
از مصطفوي خواس��ت کنار او عکس يادگاري بيندازد.
هيچگاه کس��ي گم��ان نميکرد خاتم��ي براي عکس
يادگاري ب��ه مصطفوي بگويد« :داري��وش خان! ما که
رئيسجمهور نميشويم ،الاقل بيا با ما يک عکس بینداز
که فردا به بچههایمان بگوییم با ایشان سالم و علیک
داریم» .پس از راهيابي تيمملي به مسابقات جامجهاني
 1998فرانسه ،اعضاي تيمملي به ديدار محمد خاتمي،
رئيسجمهور رفتند و در آن جلسه بود که علي دايي به
نحوه عملکرد مصطفوي درباره انتخاب پاشازاده به عنوان
بازيکن منتخب ايران در تيم منتخب جهان اعتراض کرد
و محمد خاتمي پس از مشورت با مشاور خود پايههاي
رياست داريوش مصطفوي را سست کرد و در نهايت او
از کار برکنار شد .خاتمي از سیدمصطفي هاشميطبا
خواسته بود درباره انتخاب روساي فدراسيونهاي کشتي
و فوتبال با او مشورت کند .به همين جهت هاشميطبا
 4نفر را براي رياس��ت فدراسيون به رئيسجمهور وقت
پيشنهاد کرد اما با اصرار سعيد فائقي -معاون فني و نفر
دوم سازمان تربيت بدني -نام صفاييفراهاني به عنوان
نفر پنجم به فهرست اضافه شد و رئيسجمهور نفر پنجم
را انتخاب کرد».
همانگونه که میبینید به اعتراف خود اصالحطلبان،
صفاییفراهان��ی در انتخاب��ی سیاس��ی ب��ه دس��تور
رئیسجمهور به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب
ش��د .و البته مصطفوی که تیم ای��ران را به جامجهانی
رس��انده بود مجبور ش��د به بهانه بیماری قلب��ی(!) از
فوتبال کنار رود و جای خود را به صفاییفراهانی دهد.
صفاییفراهانی در دوره فعالیت خود توانست با دالرهایی
که با مجوز خاتمی خرج کرد ،زمینه رای آوردن بنهمام
را در کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم کند و بدین ترتیب
درایافسی جایگاه ویژهای بهدست آورد.
■■فوتبال برای سیاست
اما نکته بس��یار مهم این است که صفاییفراهانی
به اعتراف دوس��تان اصالحطلبش خیلی زود سیاست
را هم وارد فوتبال کرد .روزنامه اعتماد در ادامه گزارش

کنی��م .در ادام��ه این نشس��ت ،امیری،
مسؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان
بسیج س��ازندگی اس��تان اظهار داشت:
برخی افراد با  10میلیون تومان و حتی
مبالغ کمتر شغلی برای خود و چند تن
دیگر فراهم کردهاند .ما در این مسیر 70
عرصه تعریف کردیم و برای اشتغالزایی
از ف��روش به تولید برنامه داریم تا جایی
که تس��هیالت اعطایی بسیج سازندگی
ش��امل مه��ر اقتص��اد ب��ا  10درص��د،
کمیته ام��داد  14درصد ،س��امانه کارا
 6درصد ،نواحی مرزی  4درصد و مشاغل
خانگی  6درصد است .با توجه به اینکه
اس��تان اردبیل قطب کش��اورزی است،
تامی��ن امنیت غذایی و ایجاد اش��تغال
پای��دار در این حوزه با مردمی کردن آن
اهمیت وی��ژه دارد .وی افزود :در س��ال
جاری یکهزار و  100نفر جهت دریافت تس��هیالت
به بانکهای عامل معرفی شدند که به دلیل اجرای
طرحها تا پایان س��ال رقم دقیق اشتغال ایجاد شده
قابل احصا نخواهد بود اما پیشبینی ما ایجاد  2هزار
و  200فرصت شغلی به واسطه طرحهای متقاضی
تسهیالت است .مس��ؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی
سازمان بسیج سازندگی استان اضافه کرد :از سویی
 850نفر از دورههای آموزش��ی اش��تغالزا بهرهمند
ش��دند .برای یکهزار و  200نفر مجوز صادر شده و
به  55نفر سیب سالمت اعطا شده است .در فاصله
سالهای  92تا  ،96سه هزار و  300کارگاه تولیدی
در اس��تان شکل گرفته است که به دلیل چارچوب
تعریفشده حمایت از طرحها ،اشتغالزایی مطلوب
را به دنبال داش��ته اس��ت .نوحی ،مس��ؤول بسیج
سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل نیز
گفت :از سال  93تسهیالت اشتغال پرداخت میشود
و در پایش��ی که داشتیم به ضرورت تسهیل فروش
تاکید ش��د .به همین دلیل فضای کسبوکار را به
صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهیم
و به این منظور اماکن بالاستفاده در اختیار متقاضی
قرار میگیرد .ع�لاوه بر این س��رمایههای خرد در
مناطق محروم تجمیع شده و با کمک آن تسهیالتی
از بانک دریافت و کارگاههای تولیدی دایر میشود که
نمونههای موفقی در استان داریم.
خود حتی اعت��راف میکن��د صفاییفراهانی و دولت
ب��رای تاثیرگذاری فوتب��ال بر رای م��ردم هم برنامه
داش��تند :رئيس جديد فدراسيون فوتبال اينک مجال
قدرتنماي��ي يافته ب��ود تا عالوه بر جهش مناس��ب
اقتصادي ،سياس��ت را نيز وارد فوتبال کند .در طول 4
س��ال و چند ماهي که او بر صندلي رياس��ت نشست،
هيچ��گاه نقش فوتب��ال در آراي انتخاباتي را فراموش
نک��رد« :ماجراي صعود اي��ران به جام جهاني تلنگري
به مردان سياسي گروههاي موسوم به دوم خرداد بود.
فوتبالي که توانس��ته بود قشر عظيم و غيرقابل باوري
را به ميدان بکش��د قطعاً ميتوانست در آرای مردم در
انتخابات مختلف نیز تاثیر بگذارد».
این جمالت فردي اس��ت که در طول مدت رياست
صفاييفراهاني ،به طور غيرمستقيم ولي هميشه با او در
ارتباط بود .اين فرد که پيشتر جايگاه مهمي در سازمان
وقت تربيت بدني داشت نمونهاي از نگاه سياسي محسن
صفاييفراهاني را چنين تشريح کرد« :پيش از انتخابات
مجلس ششم ،تيمملي فوتبال براي يک ديدار دوستانه
به آمريکا دعوت شد .تيمملي با وجود تمام مسائل راهي
آمريکا شد .فراهاني پيش از مسابقه گفت اگر تيمملي اين
بازي را ببرد ،دوم خرداديها در مجلس پیروز میشوند».
صفاییفراهان��ی به نمایندگ��ی از اصالحطلبان و دولت
همواره به دنبال اس��تفاده ابزاری از فوتبال بوده است و
حتی زمانی که فوتبال ایران برای  48ساعت تعلیق شد،
بس��یاری از کارشناس��ان صفاییفراهانی را در پس این
ماجرا میدیدند .وی با رابطه خوبی که با بنهمام داشت
توانست وی را به تعلیق فوتبال و درنهایت شرط تشکیل
کمیته انتقالی برای برداشتن تعلیق متقاعد کند .در واقع
صفاییفراهانی با استفاده از اشتباهات مدیریتی سازمان
وقت تربیت بدنی توانس��ت مدیریت فوتبال را در زمان
دولت احمدی نژاد و با کمک فیفا وایافسی به دست
گیرد .وی البته به دروغ مدعی شده بود برای اینکه افراد
خارجی در کمیته انتقالی حضور نیابند ،عضویت در آن
را پذیرفت اما بررسیها نشان میدهد تمام این سناریو
توسط وی و برای حضور در فوتبال طراحی شده بود.
روزنامه اعتماد هم درباره حضور صفاییفراهانی در
کمیته انتقالی نوشت« :برکناري دادگان بهانهاي بود براي
فدراسيون بينالمللي فوتبال تا فوتبال ايران را به دليل
آنچه دخالت دولت در امور فوتبال يک کش��ور قلمداد
ميکرد از همه فعاليتهاي بينالمللي به حالت تعليق
درآورد .تعليق بيش از آنکه به سود دادگان و همکارانش
باشد به سود  2گروه ديگر بود؛ گروه اول توانسته بود پس
از برکناري دادگان پستهاي اجرايي و مهم فدراسيون
را با مصطفوي و افتخاري در اختيار بگيرد و ظاهرا ً پيروز
اين جنگ باشد اما گروه دوم که صفاييفراهاني در راس
آن قرار داشت با پيشبيني صحيح توانست کل اختيار
فوتبال را با حمايت فيفا و افایس��ی به دس��ت گيرد.
در جريان مذاکرات مس��ؤوالن فيفا و ورزش ايران ،تنها
راه برونرف��ت از اين وضعيت ،تش��کيل کميته تعديل
با  3نماينده ايراني فيفا و  3نماينده از س��وي س��ازمان
تربيت بدني ذکر شد :کمیتهای که در رأس آن محسن
صفاییفراهانی قرار گرفت».

آذربایجانشرقی

همایش« بانوی آب»
در بستانآباد برگزار شد

با حض��ور نماینده م��ردم بس��تانآباد در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،جمعی از
مسؤوالن شهرستانی و اس��تانی و بانوان فعال
در عرصهه��ای مختلف فرهنگ��ی و اجتماعی
شهرس��تان بس��تانآباد همایش بانوی آب در
سالن ارشاد اسالمی این شهرستان برگزار شد.
در ابتدای ای��ن همایش مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجانش��رقی ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از
عوامل اجرایی و فرماندار شهرستان بستانآباد
گف��ت :قرار گرفتن ایران در منطقه خش��ک و
نیمهخشک جهان و پایین بودن میزان بارندگی
و محدودیتهای جدی منابع آب کشور و تغییر
اقلیم از یک طرف و باال بودن میزان مصرف آب
شرب خانگی از طرف دیگر باعث شده موضوع
آب یک مقوله مهم برای کشور باشد .باقرزاده
اضافه کرد :در سالهای اخیر یک رویکرد جدید
تعریف ش��ده که آن بحث مش��ارکت زنان در
مدیریت مصرف آب است .خوشبختانه در یک
سال اخیر  2طرح خالقانه با همکاری سازمان
مردمنهاد خانه محیطزیست ارائه شده و هر 2
طرح به جریان ملی تبدیل ش��ده که از جمله
آن طرح خانهتکان��ی و مدیریت مصرف آب و
طرح ملی آموزشی بانوی آب است که در حال
حاضر این  2طرح با هماهنگی این شرکت در
کل کش��ور در حال اجراست .باقرزاده در پایان
نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی بویژه آب
را بس��یار مهم و غیر قابل انکار دانست و گفت:
مدیریت مص��رف خانوارها بر دوش بانوان بوده
و بدون مش��ارکت و حضور زنان هیچ برنامهای
پیش نخواهد رفت .امیدواریم بانوان گرامی در
فرهنگسازی مدیریت مصرف آب در جامعه ما
را ی��اری کنند .در ادامه وحدتی ،نماینده مردم
بستانآباد در مجلس شورای اسالمی به نقش
مهم آموزشوپرورش در فرهنگسازی مصرف
صحیح آب اش��اره ک��رد و همچنی��ن با بیان
مشکالت آبی در بخش کشاورزی و کمبود آن
در منطقه خواستار تکمیل عملیات اجرایی سد
کلوان ش��د .فرماندار شهرستان بستانآباد نیز
در همایش بانوی آب ضمن تقدیر و تش��کر از
مدعوین گفت :هدف از برگزاری همایش بانوی
آب ،تاثیرگذاری بیشتر زنان و جلب مشارکت
بانوان در مدیریت مصرف آب است.
در نهای��ت پ��س از درگیریهای ف��راوان و تدوین
اساس��نامه ،صفاییفراهان��ی موفق به تاثیرگ��ذاری در
انتخابات فدراسیون نشد و از گردونه فوتبال کنار رفت.
■■قانون بازنشستگی بهانه جدید برای تغییرات
در فوتبال
صفاییفراهانی که پس از وقایع سال  88و در جریان
ناآرامیهای پس از انتخابات ریاستجمهوری دستگیر
و به اتهام «اقدام علیه امنیتملی ،فعالیت تبلیغی علیه
نظام ،توهین به مس��ؤوالن حکومتی و تشویش اذهان
عمومی» به  5س��ال حبس تعزیری محکوم شده بود،
بار دیگر در دولت دوازدهم وارد عرصه شده و البته این
بار به طور مخفیانه در حال تالش برای تغییرات اساسی
در فدراسیون فوتبال است .بر این اساس کمیته  3نفره
س��لطانیفر ،صالحیامی��ری و صفاییفراهانی تصمیم
گرفتهاند با توجه به حساس��یت فیفا ،در گام نخس��ت
با توس��ل به قانون بازنشستگی تمام اعضای بازنشسته
فدراس��یون فوتبال جز تاج را تغیی��ر دهند .بر همین
اس��اس ابتدا در جلس��های با حضور تاج ،سلطانیفر و
صالحیامیری در محل کمیته ملی المپیک مقرر شد با
کمک از ماده  60قانون جامع ایثارگران ،مهدی تاج در
فدراسیون ماندگار شود .در همین زمینه صالحیامیری
پ��س از جلس��ه در گفتوگو با خبرن��گاران اعالم کرد:
«درب��اره فوتبال هم نقش��ه راهی تعیین کردیم .تاج به
دلیل داشتن سابقه ایثارگری میتواند به عنوان رئیس
فدراس��یون بماند اما بالفاصله باید اعضای بازنشس��ته
هیاترئیسه استعفا بدهند .ما یک استراتژی با همکاری
وزیر تعیین کردیم که آن اجرای قانون با کمترین هزینه
برای فوتبال است .ما نقشه راهی داریم که در آن رئیس
میماند و در نخستین مجمع اعضای بازنشسته استعفا
میکند».
اما نکته مهمتر این است که صفاییفراهانی اسامی
کس��انی را که باید جایگزین افراد بازنشس��ته ش��وند
مشخص کرده و در اختیار  2عضو دیگر کمیته  3نفره
قرار داده اس��ت .برنامه بعدی برای تصاحب فدراسیون
فوتبال ،وادار کردن مهدی تاج به استعفا و جایگزینی
فرد مورد نظر به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال است.
دولت بنفش اگرچه در  5س��ال گذش��ته تالشهای
ناکامی برای به دس��ت گرفتن اختی��ار کامل فوتبال
داش��ته است اما این بار بس��یار امیدوار است بتواند در
 2مرحله موفق به فتح فوتبال ش��ود و همان گونه که
رسانههای اصالحطلبان اعتراف کردهاند از تاثیر فوتبال
برای انتخابات و جلب آرای مردم استفاده کند .فراموش
نکنیم که روزنامه اعتماد نوشت« :ماجراي صعود ايران
ب��ه جامجهاني تلنگري به مردان سياس��ي گروههاي
موس��وم به دوم خرداد بود .فوتبالي که توانس��ته بود
قش��ر عظيم و غيرقابل باوري را به ميدان بکشد قطعاً
ميتوانست در آراي مردم در انتخابات مختلف نيز تاثير
بگذارد».
باید منتظ��ر ماند و دید آیا اصالحطلبان و دولتیها
موفق به تسخیر فدراسیون فوتبال خواهند شد یا اینکه
همانند  5سال گذشته همچنان در انتصاب رئیس این
فدراسیون ناکام خواهند ماند؟

