
»من حسين هدايتي، چوب اسمم را مي خورم. 
گردنم از مو نازك تر، تسليم قانون هستم! چرا 
برادر معاون اول دولت و ب�رادر رئيس جمهور 
غيرعلني اما م�ن علني محاكمه مي ش�وم؟! 
پولي بابت جشن قهرماني ندادم. نه ارز 4 هزار 
و 200 توماني گرفت�م و نه واردات داش�تم. به 
۱4فدراس�يون ورزش�ي به عن�وان كار خير و 
توس�عه ورزش و اهتزاز پرچم كش�ورم كمك 
كردم. حقوق كي روش، پ�ول لباس تيم ملي و 
پاداش بازيكنان را م�ن دادم. بيش از ۱3هزار 
زنداني در اين س�ال ها آزاد كردم. مس�جد و 
حس�ينيه س�اختم. خم�س دادم. آق�اي تاج 
از بن�ده 2ميلي�ون دالر گرفت. به ت�اج گفتم، 
اجازه مقام�ات را بگي�ر و حقوق ك�ي روش را 
بده. 2۱ميليارد تومان به »فيروز دولت آبادي« 
سفير سابق ايران در تركيه دادم، سراغ كابين 
ورزشكاران نرويد. حاشيه براي ورزش كشور 
و نش�اط مردم درس�ت نكني�د. من ب�ه آقاي 
قاضي ق�ول دادم تا بدهي هاي�م را صاف كنم. 
از ضيايي طل�ب دارم. 50ميلي�اردم را حميد 
حاجيان خ�ورده اس�ت. مطالبات�م را وصول 
كنيد، جان خ�ودم را در راه انقالب مي دهم!«

 روزگذش�ته دفاعي�ات پايان�ي حس�ين 
هدايت�ي دوالب�ي، در پنجمي�ن جلس�ه 
رس�يدگي ب�ه اتهام�ات وي و پاس�خ هاي 
نماينده دادس�تان به اتمام رس�يد ت�ا ادامه 
رس�يدگي به اين پرونده متعاقبًا اعالم شود. 
دادگاهي كه با بر مالش�دن اس�امي مخفف و 
غيرمخفف حكايت هاي زي�ادي را برمال كرد. 
هدايتي در ابتدا اعتقاد داشت، پرونده وي از رهبر 
انقالب براي تش��کيل دادگاه هاي ويژه اقتصادي 
مشمول استجازه نمي شود. هدايتي در جايي ديگر 
هم به علني برگزارشدن دادگاه خود نسبت به ساير 

افراد چون برادر رئيس جمهور اعتراض داشت!
وي بار ديگر گفت: »گردنم از مو نازك تر اس��ت و 
تسليم قانون هستم.« هدايتي خود را دائماً مقيد 
به نظام توصيف مي كرد و با جبهه اي خواندن خود 
اعتقاد داشت در تمام دوران عمرش ارز 4 هزار و 

200 توماني دريافت نکرده  است. 
وي در جايي ديگر اظهار داشت: واهلل باهلل تاهلل من 
به يك مداح پول ندادم، من با آنها از دوران جنگ 
دوست بودم و آنها نه از من و نه از كس ديگري پول 

دريافت نمي كردند. 
 ريخت و پاش هاي فوتبالي 

اين متهم به ريخت و پاش هاي فوتبالي هم ورود 
پيدا كرد و در اين باره گفت: »ع. الف« و »م. ه« از 
صندوق ذخيره فرهنگيان وام گرفتند و تس��ويه 
نکردند. آقاي ورزش��کاري هم كه دوس��ت بنده 

است و بارها به خاطر قهرماني از من تشکر كرده از 
صندوق ذخيره فرهنگيان وام گرفته و هنوز تسويه 
نکرده است. آقاي تاج، حقوق كي روش، پول لباس 
تيم ملي و ۵هزار دالر پاداش اعضاي تيم ملي را از 
من گرفت. بنده افتخار مي كنم كه به كي روش و 

كار آن پاداش داده ام. 
وي اظهار داش��ت: وزي��ر وق��ت ورزش و رئيس 
كميته المپيك من را دع��وت مي كردند و كمك 
مي خواستند، بنده هم اين كار خير را انجام مي دادم 
و به آن افتخار مي كردم. هدايتي  گفت: آقاي تاج 
از بنده 2ميليون دالر گرفت. ادعايي كه حتي در 
پايان نيز به اين موضوع اش��اره كرد كه تاج قول 
مساعد براي بازگرداندن اين پول داده است. طبق 
اظهارات حس��ين هدايتي »فيروز دولت آبادي« 
سفير س��ابق ايران در تركيه 21ميليارد تومان از 
وي گرفته است و به رغم ش��کايتش از وي هنوز 

كيفرخواستي عليه اين فرد صادر نشده است. 

هدايتي افزود: به خاطر گرفتن وام با وثيقه به من 
اخاللگر مي گويند.  اي كاش مي شد، مسائل جبهه 
مقاومت و مس��ائل داعش را عنوان كنم. 13هزار 
زنداني در اين س��ال ها آزاد كردم، به هزاران نفر 
وام قرض الحسنه دادم، اما خودم براي گرفتن وام 
محاكمه مي شوم.  حسين هدايتي خود را با پيشينه 
انقالبي معرفي مي كرد ك��ه خدمات عام المنفعه 
زيادي را داش��ته اس��ت. وي خاطرنشان كرد كه 
هزينه هاي زيادي صرف امور خير و ساخت مسجد 
و حوزه داشته اس��ت. در جايي حتي به پرداخت 
خمس هم اشاره كرد كه نماينده دادستان به وي 

گفت از پول مردم خمس داديد!
وي بيان كرد: يك چك از مجيد عادليان را كه يکي 
از بدهکاران بانك سرمايه است و در زندان به سر 
مي برد، خرج كردم. پنج دست گشت تا به دست 
بابك زنجاني رس��يد و او از بانك س��رمايه شعبه 

كيش وام گرفت. 

 توليدگر يا اختالس گر!
نماينده دادستان در جلس��ه ديروز در پاسخ به 
اظهارات هدايتي براي س��اير متهم��ان پرونده 
بانك سرمايه به اسامي افرادي چون جهانباني، 
هادي رضوي و س��امان مدلل اش��اره كرد و در 
اين راستا گفت: عليه هشت مدير كيفرخواست 
صادر ش��ده و 32 نفر ديگر در اولين فرصت بعد 
از عيد عليه آنان كيفرخواس��ت ص��ادر خواهد 
ش��د. قهرماني از »م.الف« به عنوان بزرگ ترين 
مفسد بانك سرمايه نام برد و گفت: اين فرد هزار 
و ۵00ميليارد تومان تحصي��ل مجرمانه دارد و 
ضمانتنامه ها را تبديل به قير كرده است.  قهرماني 
تأكيد كرد: به رغم دشواري ها براي رديابي در اين 
راستا سازمان اطالعات س��پاه همکاري خوبي 
داش��ته، اما از س��وي وزارت اطالعات همکاري 

نشده است. 
هدايتي در ميان صحبت هاي نماينده دادس��تان 
بازهم گفت: من خواهش مي كنم شما سراغ كابين 
ورزش��کاران نرو، من به آقاي قاضي قول دادم تا 

بدهي هايم را صاف كنم. 
 دوستداران هدايتي بدهي وي را تسويه 

كنند
نماينده دادستان با تأكيد بر اينکه در كوچه ها و 
خيابان ها مي گردد تا پول هاي هدايتي را برگرداند، 
خطاب به شخص هدايتي گفت: چرا االن مي گويي 
فالن س��فير 21ميليارد تومان گرفته است؟! چرا 
نمي گويي تا گردن آنها را بش��کنيم! قهرماني باز 
هم تأكيد كرد: هركس هدايتي را دوس��ت دارد، 

بدهي هاي وي را تسويه كند!
20 س�ال حب�س براي س�ه مته�م بانك 

سرمايه 
 قاضي مسعودي مقام در پايان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: علي بخشايش، مديرعامل سابق بانك 
سرمايه، پرويز كاظمي، رئيس سابق هيئت مديره 
بانك س��رمايه و محمدرضا توس��لي، عضو سابق 
حقوقي بانك سرمايه هر كدام به 20سال زندان، 
 ۷4ضربه شالق در انظار عمومي و انفصال دائم از 

خدمات دولتي محکوم شدند. 
وي درباره پرونده پتروش��يمي گفت: دو نفر از 
متهمان وثيقه شان تشديد ش��د؛ يکي حمزه لو 
كه وثيق��ه وي 4۵ميليارد افزاي��ش پيدا كرد و 
احمديان كه در حال حاضر بازداش��ت اس��ت و 
وثيقه اش را به 120ميليارد تومان افزايش داديم 
و در رابطه با س��اير متهمان مس��تندي دال بر 
اينکه اقداماتشان از سوي دستگاه هاي دولتي، 
بانك مركزي، پتروش��يمي ها مجاز بوده يا خير 
هنوز ارائه نداده اند و نحوه مداخله اين اشخاص 

مشخص نيست. 
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وزير بهداشت: پيگيرم اما از گزارشات قانع نشدم كه چه اتفاقي افتاده است

جابه جايي محل مصرف 500ميليون يورو پول دارو در ميانه راه تخصيص

قيرفروش 1500ميليارد توماني، متهم رديف اول بانك سرمايه
طبق گفته نماينده دادستان »م. الف« بزرگ ترين مفسد بانك سرمايه است كه هزار و 500 ميليارد تحصيل مال مجرمانه داشته و ضمانتنامه ها را تبديل به قير كرده است

هدايتي: فرق من با فريدون چيه؟!

با حادشدن مشكل 

زهرا چيذري 
صنعت   گزارش  2 نقدينگي 

و  داروس�ازي 
انباشت بدهي دانش�گاه ها به اين صنعت و با 
تش�ديد تحريم ه�ا تنه�ا راه ح�ل باقيمانده 
برداشت از صندوق توسعه ملي بود. به همين 
منظور 500ميليون يورو از اين صندوق به بيمه 
سالمت داده ش�د تا اين بيمه با تخصيص اين 
پول به دانشگاه هاي علوم پزشكي حسابش را 
با صنع�ت داروس�ازي و تجهيزات پزش�كي 
تس�ويه كن�د. ام�ا گزارش ه�اي رس�يده از 
ش�ركت هاي داروي�ي و تجهيزات پزش�كي 
حكايت از اي�ن دارد كه مبلغ واريز ش�ده به 
حساب اين ش�ركت ها با مبلغي كه در اختيار 
دانش�گاه هاي علوم پزش�كي قرار گرفته تا 
حسابشان را تسويه كنند، تفاوت معناداري 
وجود دارد؛ به اين معنا كه پول دارو تجهيزات 
پزش�كي در جاي ديگري خرج ش�ده است، 
 ماجرايي كه ش�خص وزير بهداش�ت و رئيس 
سازمان غذا و دارو قول پيگيري و شفاف سازي  

آن را داده اند. 
يك روز مانده به پايان مهرماه، اسحاق جهانگيري 
مع��اون اول رئيس جمهور، در مراس��م روز ملي 
ص��ادرات از موافقت مقام معظ��م رهبري براي 
برداشت ۵00ميليون يورو  از صندوق توسعه ملي 
براي شركت هاي دارويي خبر داد. كمکي كه بنا 
بود پس از تبديل به قيمت هاي نيمايي در اختيار 

توليدكنندگان دارو قرار گيرد. 
 چاه هاي�ي كه ب�راي 500 ميلي�ون يورو 

كنده اند 
ششم آبان ماه سيدحسن قاضي زاه هاشمي، وزير 
سابق بهداش��ت در مراسم نکوداش��ت روز ملي 
بيمه سالمت درباره سرنوش��ت اين ۵00يورو با 
بيان اينکه هنوز اين موضوع ابالغ نش��ده است، 
گفت: »خبر دارم كه چاه هايي برايش كنده اند، 
اميدوارم نخواهند با اين پول آنه��ا را پر كنند تا 

بتوانيم نفسي بکشيم.«
13آبان ماه س��عيد نمکي، وزير بهداش��ت فعلي 
كه آن زمان معاون اجتماعي س��ازمان برنامه و 
بودجه ب��ود، ضمن وعده تحق��ق تخصيص اين 
مبلغ به صنعت داروس��ازي گفت: »هنوز معلوم 
نيست اين ارز به بيمه ها داده مي شود يا صاحبان 

صنايع دارويي كش��ور به صورت مستقيم از آن 
بهره ب��رداري مي كنند.« به گفته وي س��ازمان 
برنامه و بودجه درباره شيوه تخصيص اين مبلغ 
به صنعت داروسازي مردد بود كه اين مبلغ را در 
اختيار سازمان هاي بيمه گر يا بانك مركزي قرار 
دهد؛ ترديدي كه وقايع پس از آن نشان مي دهد 

چندان هم نابه جا نبوده است!
 نگراني از انحراف در هزينه كرد

اواخ��ر آذرماه احم��د ش��يباني، رئيس هيئت 
مديره س��نديکاي صاحبان صناي��ع داروهاي 
انساني ايران با بيان اينکه دوره وصول مطالبات 
ش��ركت هاي دارويي حتي به 400روز رسيده 
اس��ت، اظهار كرد: »هنوز هيچ برنامه اي براي 
۵00ميلي��ون يورو وجود ندارد و نگران ش��يوه 
توزيع آن به ويژه از طريق بيمه سالمت هستيم. 
در بخشنامه مربوطه عنوان خدمات درماني هم 
آمده، در حالي  كه تسهيالت صندوق توسعه ملي 
بايد فقط صرف ارتقاي صنعت ش��ود و نبايد در 

حوزه ديگري خرج شود.«
به گفت��ه وي بيمه س��المت به عن��وان خريدار 
خدمت، مشکالت زيادي دارد كه مي تواند شائبه 
توزيع نادرست اين پول را در اذهان ايجاد كند؛ 
اين ش��ائبه كه مبل��غ تخصيص يافت��ه از محل 
هزينه كرد خود منحرف ش��ده و ص��رف جبران 
بدهي ها، كس��ري ها و مخارجي مي شود كه به 

علت برخي س��وءتدبير در نظام س��المت كشور 
ايجاد شده است. 

محمدرضا روئيني، رئيس مجموعه داروخانه هاي 
دانشکده داروسازي و داروخانه هاي بيمارستاني 
دانش��گاه علوم پزش��کي تهران هم با اش��اره به 
زمين گيرش��دن صنع��ت داروس��ازي درب��اره 
سرنوش��ت ۵00ميليون يوروي اختصاص يافته 
از صندوق توس��عه ملي تصريح كرد:»متأسفانه 
شنيده ام كه بيمه سالمت نمي خواهد اين مبلغ را 

خرج بخش دارويي كند.«
 به بيمه سالمت مربوط نيست !

30دي ماه بود ك��ه باالخ��ره ۵00ميليون يورو 
به دست س��ازمان بيمه سالمت رس��يد و طاهر 
موهبتي، مديرعامل بيمه س��المت با اعالم اين 
خبر گفت:» متعهد مي ش��ويم، اين مبلغ را طي 
يك هفته تا 10روز در اختيار مراكزي كه به آنها 

بدهکار هستيم، قرار دهيم.«
نکته قابل تأمل اينجاست كه ظاهراً اين پول به 
دست ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات پزشکي 
نرسيده است؛  امري كه اثبات مي كند نگراني ها 
درباره انحراف اي��ن پول از رس��يدن به صنعت 

داروسازي چندان هم بيراه نبوده است. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت درباره سرنوشت 
اين پول با اشاره به اينکه بيش از ۵۵درصد اعتبار 
اختصاص يافته به بخش دولت��ي را از اختصاص 

۵00ميلي��ون ي��ورو به حس��اب خاص��ي براي 
دانشگاه ها واريز كرديم، مي گويد: »برابر با توافق 
وزارت بهداشت از 3 هزار و 2۷9 ميليارد تومان، 
حدود هزار و ۷90 ميليارد تومان به حساب خاص 
واريز كرديم كه دانشگاه ها بدهي بخش دارويي 
و تجهيزات مصرف��ي را بپردازن��د و اين بيش از 

۵۵درصد اعتبار بخش دولتي است.«
وي معتقد است در حال حاضر حواشي و مباحث 
مطرح ش��ده در ارتباط ب��ا دانش��گاه هاي علوم 

پزشکي است و ارتباطي با بيمه سالمت ندارد. 
 پيگيري مبلغ گمشده 

س��عيد نمکي، وزير بهداش��ت هم در نخستين 
نشس��ت خبري اش با اصح��اب رس��انه درباره 
سرنوش��ت اي��ن پ��ول گفت:» گزارش هايي در 
اين باره به دست من رس��يده است، اما هنوز من 
را به جمع بندي در اين باره نرسانده و قانع نشدم 
كه چه اتفاقي افتاده است.« وي در اين باره قول 

پيگيري و برخورد با متخلفان را داد. 
مه��دي پيرصالح��ي، رئي��س س��ازمان غذا و 
دارو درباره سرنوش��ت اين ۵00 ميليون يورو 
مي گويد:»ما هم از دانشگاه هاي علوم پزشکي 
گزارش ها را دريافت كرده ايم كه چه عددي به 
شركت ها پرداخت كرده اند و هم از شركت هاي 
دارويي و تجهيزات پزشکي خواسته ايم ميزان 
دريافتي خ��ود را اع��الم كنند ت��ا هزينه كرد 
۵00ميلي��ون ي��ورو صندوق توس��عه ملي در 
بخش دارو و تجهيزات پزشکي مشخص شود.« 
نکته ماجرا اينجاس��ت كه به گفته وي، عددي 
كه دانشگاه هاي علوم پزش��کي و شركت هاي 
دارويي و تجهيزات پزش��کي اع��الم كرده اند 

تفاوت معنا داري دارد. 
وي با اشاره به تشکيل تيمي براي پيگيري ماجرا 
تأكيد مي كند:» اگر دانشگاهي رديف ۵00ميليون 
يورو شركت هاي دارو و تجهيزات پزشکي را در 
محل خود مصرف نک��رده و در ح��وزه ديگري 
هزينه  كرده باشد، موظف است پول را برگرداند و 

با متخلفان برخورد خواهد شد.«
به گفته رئيس سازمان غذا و دارو وزير بهداشت 
تأكي��د دارد كه تا پايان س��ال نتيجه هزينه كرد 
رديف اعتباري شركت هاي دارويي و تجهيزات 
پزش��کي در دانش��گاه هاي علوم پزشکي به وي 

اعالم شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  فرگل غفاري با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: در 
پاريس با توجه به مقام شامخ فردوسي بزرگ، خياباني به نام فردوسي 
وجود دارد. اين خيابان در پارك مونس��يو يکي از ديدني ترين مناطق 
تفريحي پاريس ق��رار دارد. خيابان فردوس��ي در نزديکي كاخ نصرت 
پاريس قرار دارد. ضمن اينکه ميدان ش��ارل دوگل و خيابان شانزاليزه 

هم در غرب خيابان فردوسي قرار دارند. 
-----------------------------------------------------

  الميرا يزدانخ�واه با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش 
نوشت: شهردار تهران با دوچرخه سواري اش يك خيابان را بند آورده 
اس��ت! تهران به هيچ وجه زيرساخت هاي دوچرخه س��واري  ندارد و 
حناچي هم بر اين اشتباهش پافشاري مي كند. آقاي شهردار اين انرژي 
را صرف حمل و نقل عمومي كن لطفاً. در ضمن دوچرخه سواران تيمي 

پشت سر هم ركاب مي زنند نه كنار هم!
-----------------------------------------------------

  ساجد تكباني با انتشار اين عكس در اينستاگرام در انتقاد به 
شهرداري بوشهر نوشت: چندين بار با شهرداري بوشهر تماس گرفتيم 
تا گودال محله ما را كه تبديل به تله اي براي آدم ها شده بود، برطرف كند. 
بعد از دو ماه پيگيري به نوعي به ما فهماندن كه بودجه نيست. آخه اين 

گودال كوچيك چند نفر بايد قرباني بگيره تا بودجه برسه؟
-----------------------------------------------------

  اميد روزبه در اينستاگرامش نوشت: داستان   كوتاه و ترسناك: نامزد 
»تأييد صالحيت شده« در انتخابات فدراسيون هندبال، ثروتش را در اتوبان 
جار مي زند.  فقط 3۷ عضو مجمع فدراسيون هندبال مي توانند رأي دهند. 

اما »دكتر جوان سرمايه دار« دلش تبليغات خياباني مي خواهد.
-----------------------------------------------------

  مجيد باطبي با انتشار اين عكس در توئيتر نوشت: باليي بر سر 
محيط زيست آورديم كه خود محيط زيستي ها گاهي وقت ها به نااميدي 

كامل از اصالح برخي مردم مي رسن.
-----------------------------------------------------

  مينا عابدي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
اين صاحب منزل ديگر به س��يم آخر زده! و نمي داند طبق ماده 669 
قانون مجازات اس��المي »هر گاه كس��ي ديگري را به ه��ر نحو تهديد 
كند، به مجازات شالق تا ۷4 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم 
خواهد شد.« همچنين طبق ماده 24 قانون مدني »هيچ كس نمي تواند 
كوچه و خيابان هايي كه بن بست يا مسدود نيست را تحت تملك قرار 
دهد. بنابراي��ن نصب هرگونه تابلو پارك ممنوع، ي��ا تهديد به پنچري 
خودروها در كوچه و خيابان هاي شهر جرم محسوب مي شود و مي توان 

از متخلفين در دادسرا شکايت كرد.«
-----------------------------------------------------

  اميد روزبه با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش نوشت: 
اين عکس را فدراسيون جهاني بسکتبال روي سايتش قرار داده است. 
عکس كودكان سيستان و بلوچستاني كه با حداقل امکانات و حداكثر 
نشاط مشغول بسکتبال بازي هستند. وزارت ورزش با اندكي از بريز و 
بپاش هايش مي تواند در مناطق محروم امکانات ورزشي مهيا كند. حاال 

شناسايي و پرورش استعدادها كه ديگر بماند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

 استاندار تهران با بيان اينکه برنامه هاي متنوعي در چارچوب سند 
آمايش و توسعه استان تهران به عنوان نقش��ه راه تنظيم و تهيه شده 
اس��ت، عنوان كرد: اميدواريم بتوانيم در راس��تاي تحقق اهداف سند 
آمايش سرزمين و توسعه استان شرايطي براي اشتغال و افزايش سطح 

رفاه و توسعه خدمات زيربنايي براي مردم تهران فراهم كنيم. 
 عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: براساس استانداردهاي منتشر 
شده از تعداد وكال در جهان در كشور ما يك سوم اين استاندارد وكيل 

وجود دارد. 
 مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توس��عه روس��تايي س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور از اشتغال بيش از 11هزار نفر توسط 

شركت هاي  تعاوني دهياري ها در مناطق روستايي كشور خبر داد. 
 مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كشوري 
از تمديد مهلت ثبت نام اينترنتي س��ومين جش��نواره استاني ورزش 

بازنشستگان اين صندوق تا 1۵فروردين 98 خبر داد. 
 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران گفت: 
در حال حاضر معاونت حمل و نقل و ش��هرداري تهران از اختالف نظر 
درخصوص اخذ ع��وارض در محدوده زوج و فرد اس��تفاده كرده و اگر 

شهرداري اين موضوع را تعيين تکليف نکند، شکايت خواهم كرد. 
 سيدمرتضي طباطبايي، مديركل انتقال خون استان تهران با اشاره 
به فعاليت شش مركز اهداي خون در نوروز 1398 گفت: مركز وصال 
همه روزه از 8 صبح الي 8 شب و مراكز تهرانپارس، ستاري و شهرري 
به غير از سيزدهم فروردين در تمام روزهاي آغاز سال جديد از ساعت 

9:30 الي 1۷فعال هستند. 
 مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با اعالم اين خبر كه 
پلنگ تندوره نيمه دوم فروردين ماه به زيستگاهش باز مي گردد، اظهار 
داشت: با ارزيابي همه جانبه موضوع، رها سازي پلنگ در زيستگاه اصلي 

را بر اسارت آن ترجيح داد ه ايم. 
 معاون وزير بهداشت با بيان اينکه بايد آموزش دانشجويان دكتري در 
راستاي حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم ارتقا يابد، اظهار داشت: 

در اين مقطع بايد كاري شود كه دانشجو كارآفرين شود. 
 ش��هردار منطقه 21 گفت: با توج��ه به مذاكرات ص��ورت گرفته با 
فرمانداري، استانداري و مسئوالن فرودگاه مهرآباد از ساعت 2تا ۵ بامداد 

به غير از موارد خاص پرواز در اين فرودگاه انجام نمي شود. 
 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به بايدها 
و نبايدهاي تغذيه  در ايام نوروز گفت: گوش��ت، مرغ، ماهي و تخم مرغ 
بايد فقط از مراكز مجازي كه زيرنظر سازمان دامپزشکي كشور هستند، 

تهيه شود. 

صادرات دولتي بيكاران
 براي كاهش آمار بيكاري !

در حالي كه دولت به خاطر آمار و نرخ بيكاري تحت فش�ار قرار دارد 
و نتوانس�ته وعده هاي انتخاباتي خود را در اي�ن رابطه محقق كند، 
وزارت كار با صادرات بيكار به دنبال درآمدزايي ارزي از طريق داللي 
براي كارفرماها در آلمان است تا با اين تير دو نشان زده باشد؛ يكي 
كاهش آمار بيكاران و ديگري ايجاد درآمد ارزي براي دولت اس�ت. 
گفتني است طبق ش�رايط منتشرش�ده در سايت رس�مي وزارت 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعي متقاضيان اعزام ب�ه آلمان براي كار بايد 
علي الحساب 500يورو )غيرقابل بازگشت( پرداخت و ثبت نام كنند 
و در صورت پذيرفته شدن 4هزار يورو براي مهندس ها، 2هزار يورو 
براي پرستارها و 2هزار يورو ديگر هم سهم طرف آلماني بايد بپردازند. 
متخصصين علوم كامپيوتر، پرستاران، مهندسان الکترونيك و مکانيك 

بيکار مخاطبان آگهي اعزام به آلمان، وزارت كار هستند. 
مهاجرت نيروي انساني تبعات فراواني براي كشور دارد. تداخل نژادي، به 
هم ريختن تعادل جمعيتي و ايجاد اختالل در مديريت منابع انساني، از بين 
رفتن سرمايه هاي فکري و نخبگاني و از بين رفتن هزينه هايي كه كشور 

صرف تربيت نيروهاي متخصص مي كند، بخشي از اين تبعات است. 
همچنين در س��ال هاي اخير مهاجرت نيروه��اي متخصص، نخبگان و 
سرمايه هاي انساني يکي از چالش هاي مديريتي كشور بوده است. با وجود 
اين سرزدن به سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد دولت 
ترجيح داده با ناديده گرفتن تمام اين اما و اگرها فکري به حال كاهش آمار 
بيکاري كند. آن هم با تأمين نيروي كار موردنياز آلمان از طريق متقاضيان 

آماده به اشتغال ايراني!
 وزارت كار يا داللي بيكار!

البته دولت برنامه اي تدارك ديده كه صادرات متخصص بيکار به آلمان 
درآمد ارزي هم نصيب خودش كند. به اين ص��ورت كه متقاضيان بايد 
علي الحساب ۵00 يورو )غيرقابل بازگشت( به وزارت كار بپردازند و ثبت نام 
كنند و اگر پذيرفته شدند، 4 هزار يورو براي مهندس ها، 2 هزار يورو براي 

پرستارها و 2 هزار يوروي ديگر هم سهم طرف آلماني را پرداخت كنند. 
به بيان ديگر وزارت كار كشورمان براي خالصي از نيروي كار متخصص 
ايراني كه تا رسيدن به اين مرحله هزينه هاي س��نگيني از سوي دولت 
برايش پرداخت شده، در نقش دالل و رابط درآمده آنها را به بهاي ناچيزي 

به كارفرماي آلماني معرفي مي كند. 
عالوه بر اين شرايط 9گانه متقاضيان كار در آلمان ابعاد ديگري از اقدامات 

وزارت كار در رابطه با حذف بيکاران را آشکار مي كند. 
داشتن حداكثر 40سال سن، داشتن مدرك زبان آلماني حداقل در سطح 
B1، داشتن حداقل مدرك كارشناسي در هر يك از رشته هاي الکترونيك، 
مکانيك، علوم كامپيوتر و پرستاري از جمله شروط معرفي به كارفرماي 

آلماني است. 
گفتني است از ابتداي س��ال 9۷ وزارت كار همکاري چندجانبه اي را در 
حوزه اشتغالزايي با آلمان آغاز كرده اس��ت. اين همکاري ها از تاريخ 1۷ 
بهمن 9۷ و با امضاي تفاهمنامه شکل گسترده تري به خود گرفته است. 
تفاهمنامه يادشده توسط سليمان پاك سرش��ت، معاون وزير و رئيس 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و  »ش��وته« معاون وزير آموزش 
و تحقيقات آلمان در روز نخس��ت كارگاه مشورتي تخصصي حکمراني 
آموزش هاي فني وحرفه اي در ايران با همکاري مؤسسه فدرال آموزش هاي 

فني وحرفه اي آلمان است. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اين تفاهمنامه با هدف ارائه خدمات مشورتي در حوزه آموزش 
فني و حرفه اي و همچنين كمك به اس��تقرار آموزش نوين در چارچوب 

برنامه هاي درسي و آموزشي منعقد شد. 
حاال دولت بايد پاسخ دهد كه اگر اين نيروها مورد نياز بازار كار نيستند، 
چرا در آموزش عالي و با هزينه هاي بيت المال تربيت شده اند و اگر بازار كار 

كشور به آنها نياز دارد، چرا به كارفرماي آلماني فروخته مي شوند؟
آيا پيوست هاي فرهنگي اين موضوع مورد مالحظه قرار گرفته است؟

چنانچه اين افراد مهاجرت كرده و ديگر به كش��ور بازنگردند و چنانچه 
موضوع صادرات بيکار به صورت رسمي به ساير كشورها رسم شود، كشور 

با چه چالش هايي مواجه خواهد شد؟
از طرف ديگر بابت اين سوءمديريت در حوزه نيروي انساني دولت بايد به 
افکار عمومي پاسخ دهد. با توجه به شرايط منتشرشده افراد گزينش شده 
براي اعزام به آلمان از قشر تحصيل كرده و نخبه كشور به شمار مي روند، 
آيا با اين كار رسماً به افزايش رقم مهاجرت نخبگان ايراني در گزارش بانك 

جهاني كمك نکرده ايم؟
صادرات رسمي نيروي انساني متخصص به خارج ابتکار بي سابقه دولت 

تدبير و اميد است. 

نيره ساري 
  گزارش  یک
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