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تاکنون چند میلیون دالر یا چند میلیون یورو 
برای ب��ه خدمت گرفتن مربیان خارجی برای 

فوتبال هزینه شده است؟
قطعاً رقمی باال و قابل توجهی است.

اما اگر این هزینه های گزاف نتیجه ای را نیز به 
دس��ت می داد، قابل تحمل بود، اما با وجودی 
ک��ه فوتبال ملی و باش��گاهی در ایران در پی 
اس��تخدام مربیان خارجی ب��وده و نتیجه ای 
نداش��ته اس��ت، تحمل این همه حیف و میل 

ممکن نیست.
پ��س از س��ال ها فس��اد در فوتب��ال اکن��ون 
مجلس یازدهم به موضوع دس��تمزد و جریمه 
ویلموتس مربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران 
ورود کرده اس��ت، مربی ای که تنها سه بازی 
را با ای��ران همراهی کرد و طبق قرارداد خود 
در ای��ران باقی نماند و در اندازه چند جلس��ه 
حض��ور داش��ت اما دس��تمزد کام��ل خود را 

مطالبه می کند.
چه قراردادی با این مربی بس��ته ش��ده که او 
توانس��ته با ش��کایت به فیفا دستمزد خود را 
به جری��ان بیندازد و فیفا نی��ز رأی به نفع او 

بدهد؟
ده ه��ا مربی خارجی به ایران آمدند و رفتند و 
پول این مردم برای آنها هدر رفت و نتیجه ای 
هم برای فوتبال ایران نداش��ت. چرا برای این 
معضل آن هم در ش��رایطی که کش��ور تحت 
فشارهای اقتصادی اس��ت و مردم در مضیقه 

هستند، فکری اساسی نمی شود؟
اگر مربی ایرانی بر س��ر تیم ملی یا هر باشگاه 

دیگری باشد، نمی توان تیم داری کرد؟
باید قانون��ی را برای جلوگی��ری از قرارداد با 
مربی های خارجی وضع کرد تا وزارت ورزش 
و فدراس��یون فوتبال حق نداشته باشند مربی 
خارجی اس��تخدام کنند و نتیج��ه این قانون 
می ش��ود اس��تخدام مربی ایرانی که حداقل، 
پولی که قرار است به خارجی داده شود کمتر 
از آن به مربی ایرانی پرداخت خواهد شد و به 

جیب خودی ها می رود.
حتی بای��د ورود بازیکنان خارجی را نیز منع 
ک��رد چرا ک��ه آنها نی��ز برای فوتبال کش��ور 

دردسرهایی ایجاد کرده اند.
اکنون که مجلس یازدهم به موضوع دستمزد 
ویلموتس ورود ک��رده باید نقبی هم به دیگر 
مربیان��ی که آمدن��د و رفتند و س��رمایه های 
فوتبال کش��ور را بدون نتیج��ه چپاول کردند 
بزند و البته مس��ئولینی که در وزارت ورزش 
و فدراس��یون فوتبال اصرار بر استخدام مربی 
خارج��ی داش��ته و دارند، پای می��ز محاکمه 
بکش��انند و ای��ن پول ه��ا را از ام��وال آنه��ا 

بازگردانند.

کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
روز گذش��ته جلس��ه ای را با حضور مسئولین 
ورزش کشور برگزار کرد تا به پرونده ویلموتس 
رس��یدگی کند، البته نام آن را باید تغییر داد 
و به پرونده فدراس��یون تبدی��ل کرد، چرا که 
ویلموت��س در این ماجرا تقصی��ری ندارد، او 
برای مربی گری تیم ملی ایران انتخاب ش��ده 

و قراردادی را با فدراسیون فوتبال امضا کرده 
با بندهایی که در قرارداد قیده شده است.

ب��ه نظر می رس��د س��ال ها ب��ر روی برخی از 
مسائل امساک و سهل انگاری صورت گرفته و 
برخی در مسئولیت هایی که در اختیار داشته 
و هنوز ه��م دارند تصور کردن��د که هر گونه 
تصمیمی که بخواهند می توانند بگیرند بدون 

آن که نظارتی بر روی کار آنها باشد.
نص��راهلل پژمانفر رئیس کمیس��یون اصل 90 
مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه کمیسیون 
که بخش اول آن علنی و با حضور خبرنگاران 
برگزار ش��د و از نیمه به بعد غیر علنی ش��د، 
با اش��اره به اینکه یکی از مس��ائلی که امروز 
دغدغه های زی��ادی برای م��ردم ایجاد کرده 
است و ما بر اساس وظیفه ذاتی کمیسیون به 
آن ورود کرده ایم، گفت؛ امروز بحث سرمربی 
س��ابق تیم ملی فوتبال یک سرخوردگی برای 
آحاد مردم ایجاد کرده اس��ت که دستگاه های 
مختل��ف امنیتی و اطالعاتی نی��ز به آن ورود 
کرده ان��د، ب��ا توجه به مس��ئولیت مجلس در 
بحث نظارت، کمیس��یون اصل 90 نیز به این 

موضوع ورود کرده است.

پژمانفر با بیان اینکه در اساس��نامه فدراسیون 
کمیته فنی و توسعه ای وجود دارد که وظیفه 
پیش��نهاد کادر فنی تیم ملی را دارد و بعد از 
تایید هیئت رئیسه آن فرد به عنوان مربی تیم 
ملی معرفی می شود عنوان کرد: وزیر ورزش و 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید به 
کمیسیون توضیح دهند آیا این فرآیند انجام 
ش��ده اس��ت و به خدمت گرفتن ویلموتس با 
پیش��نهاد کمیته فنی و توس��عه بوده است یا 
نه؟ البت��ه طی گزارش هایی که به دس��ت ما 
رسیده مشخص شده این اقدام بدون پیشنهاد 
این کمیته صورت گرفته و دقیقا 8 روز بعد از 
قرارداد با ویلموتس هیئت رئیس��ه فدراسیون 

فوتبال این قرارداد را تایید کرده است.
وی ادام��ه داد: بحث دیگر این اس��ت که در 
فرآیند انتخاب مارک ویلموتس وزارت ورزش 
و ش��خص وزیر چه می��زان بر مف��اد قرارداد 
نظارت داش��ته اس��ت که باید این موضوعات 
توضیح داده شود. در ادامه این جلسه مسعود 
س��لطانی فر وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: 
اتفاق��ی افتاده اس��ت و یک حک��م ناعادالنه 
غیرطبیعی صادر ش��ده است ولی ما هنوز در 
وس��ط کار هس��تیم و این حکم قطعی نشده 
اس��ت.  وی با بیان اینک��ه در دو مرحله دیگر 
م��ی توانیم به این حک��م اعتراض کنیم ادامه 
 CAS داد: مرحل��ه اول دادگاه عال��ی ورزش
است که وظیفه محوری در اختالفات موجود 
در ورزش را دارد که باید با همه توان خود را 
آماده کنیم ک��ه در آن دادگاه دفاع جانانه ای 

داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: مرحله بعدی 
دادگاه عالی ورزش در سوئیس است. انشاءاهلل 
با این عزم و اراده ای که در فدراسیون فوتبال 
و ظرفیت ه��ای حقوقی که در وزارت خارجه، 
سازمان بازرسی کل کش��ور، معاونت حقوقی 
ریاس��ت جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
ایجاد شده همه بسیج شده ایم تا کمک کنیم 

تا حکم ناعادالنه را بشکنیم.
سلطانی فر با بیان اینکه حکم صادره محصول 
غیرقاب��ل توجیه ط��رف مقابل اس��ت، اضافه 
کرد: ارزیاب��ی حقوقی که ما پی��ش از صدور 
حکم داش��تیم نباید این حکم صادر می ش��د 
البته هرگونه تضعیف موقعیت در این شرایط 

ناخواس��ته ب��ه طرف مقابل کم��ک می کند و 
ناخواس��ته اطالعاتی که ارائه می ش��ود دست 
وکالی ط��رف مقابل را پ��ر می کند که باید با 

احتیاط با این موضوع برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده باعث تاسف 
است افزود: باید محتوای رای را از فیفا دریافت 
کنیم که مشخص شود به کدام بند از قرارداد 
اس��تناد ش��ده که رای اینگونه صادر ش��ده و 
مشخص شود که اش��کال از محتوای قرارداد 
ب��وده یا تحریم ها که باعث ع��دم پرداختی ها 

شده که باعث شده این رای صادر شود.
وزی��ر ورزش و جوانان ب��ا بیان اینکه نباید در 
شرایط فعلی دستاوردهای فدراسیون فوتبال 
را نیز در چند سال گذشته داشته را زیر سوال 
ببریم گفت: فدراس��یون فوتبال در سال های 
گذشته دس��تاوردهایی از جمله حضور در دو 
جام جهانی را داش��ته و نباید این دستاوردها 

را زیر سوال برد.
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی 
مجل��س پیش از این گفته بود؛ ما از کس��انی 

ک��ه در انعقاد ای��ن قرارداد دخی��ل بودند، به 
کمیس��یون اصل 90 شکایت کردیم و پرونده 
آنان در این کمیس��یون مورد بحث و بررسی 
ق��رار می گیرد. ضمن اینکه س��وال ما از وزیر 
ورزش این اس��ت که چرا هیچ نظارتی بر این 

قرارداد ننگین نداشته است؟ 
راس��تینه افزود: مس��ببان این قرارداد ننگین 
باید در دستگاه قضا محاکمه شوند و سازمان 
بازرسی باید به این مسئله ورود جدی داشته 

باش��د. اکثر نمایندگان مجلس یازدهم اعتقاد 
دارن��د ک��ه موضوع پرون��ده ویلموت��س باید 
پیگیری ش��ود و حقوق از دست رفته در این 
پرون��ده جبران گ��ردد. آنها اعتق��اد دارند که 
نبای��د دیگر اجازه داد تا با ق��رارداد با مربیان 

خارجی سرمایه های کشور نابود شود.
ب��ه اعتق��اد نماین��دگان مجل��س بر اس��اس 
قانون، اس��تخدام کارشناس��ان خارجی بدون 
نظر مجلس امکان پذیر نیس��ت لذا استخدام 
بازیک��ن و مرب��ی خارج��ی نباید ب��دون نظر 
مجلس باش��د اما مجلس دخالت��ی در انعقاد 

قرارداد با »ویلموتس« نداشته است.
اکنون چند هفته ای اس��ت که موضوع پرونده 
ویلموت��س وق��ت اف��کار عموم��ی را به خود 
مشغول کرده و حتی مجلس نیز اکنون درگیر 
آن اس��ت، بر این اس��اس نمایندگان در قالب 
م��اده 234 آئین نامه داخلی مجلس از وزارت 
ورزش و زیرمجموع��ه آن ش��کایت کرده اند. 
عنوان این ش��کایت »انتخاب و انعقاد قرارداد 
فاجعه بار با س��رمربی س��ابق تیم ملی فوتبال 

ایران« است.
نشس��ت کمیس��یون اص��ل 90 مجلس برای 
بررس��ی پرونده قرارداد س��رمربی سابق تیم 
ملی فوتبال با حضور مس��عود س��لطانی فر و 
مهدی تاج در روز گذش��ته برگزار ش��د و در 
میانه جلس��ه بود ک��ه تصمیم ب��ه غیر علنی 

کردن نشست گرفته شد.
غی��ر علن��ی کردن جلس��ه کمیس��یون اصل 
90 مجل��س نیز خود موضوعی اس��ت که به 
ش��فافیت در رس��یدگی به چنی��ن پرونده ای 

ضربه می زند. 
هر چه هس��ت باید برای افکار عمومی شفاف 
بازگو ش��ود، تاکنون به خاطر نبود شفافیت و 
نظارت پرونده های از این دس��ت به حاش��یه 
رفته و پیگیری نش��ده و باعث زیان به کشور 

شده است.
یکبار برای همیش��ه بای��د جلوی وقوع چنین 

تخلفاتی در کشور گرفته شود.
در حالی که مردم با مش��کالت اقصتاید روبرو 
هس��تند و مقاومت می کنند، اینگونه اتفاقات 
باعث می ش��ود تا شرایط روحی جامعه به هم 

بریزد.
کشور اکنون نیازی به مربی خارجی ندارد که 
میلیون ها یور از بودجه کشور صرف آن شود.

ماجرا از آنجا شکل گرفت که به دنبال شکایت 
م��ارک ویلموتس س��رمربی س��ابق تیم ملی 
فوتبال ایران از فدراس��یون فوتبال کشورمان، 
فیفا این فدراسیون را به پرداخت 6 میلیون و 

137 هزار یورو محکوم کرد.
اف��کار عموم��ی همچ��ون پرونده ه��ای دیگر 
مفاسد اقتصادی انتظار دارند تا شفاق و دقیق 
به این موضوع رسیدگی شده و به آگاهی آنها 

رسانده شود.

حق پایمال شده ٢٥٠٠ 
عضو هیئت علمى و ٣٠ 

هزار کارمند دانشگاه آزاد 

اگر زیرس��اختهای یک تش��کیالت بر اساس 
عدالت و احقاق حقوق مردم پایه ریزی نشود 
و صرف��ا باعث گس��ترش ظلم و ب��ی عدالتی 
ناش��ی از نگاه تجاری و س��ود بیش��تر شود، 
حتی تغییر شکل آن تشکیالت نیز به معنای 
تغییر ماهیت آنها نبوده و کمک چندانی برای 
برقراری عدال��ت نخواهد کرد؛ لذا هر حرکتی 
که در جهت اصالح برداشته میشود اگر موفق 
به تغییر نش��ود، سه نکته باید مورد تامل قرار 
گیرد: اول انکه مشکل از زیر ساخت های غلط 
اس��ت، دوم انکه کادرمجرب برای بازس��ازی 
وجود نداشته و سوم اینکه اصالح امور، منافع 
گروه��ی را ب��ه خطر م��ی اندازد و ل��ذا نباید 

تغییری حاصل شود.
در رابطه با دانش��گاه آزاد نی��ز وقتی انتخاب 
مک��رر مدی��ران اصالح خاص��ی را ایجاد نمی 
کند، هر س��ه حال��ت مذکور میتوان��د مورد 
بررس��ی قرار گیرد، چراکه حس بی عدالتی و 

حقوق پایمال ش��ده مستخدمین این موسسه 
مالی اموزشی شدت گرفته است.

ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور و تورم 
واقعی بی��ش از 60 درصدی، وضعیت را برای 
کارکنان این دانش��گاه غیر انتفاعی که سالها 
به دنبال توس��عه خود ب��وده و ظاهرا بیش از 
کیفیت بر کمیت و س��رمایه گذاری متمرکز 
اس��ت، بسیار س��خت کرده. تمامی موسسات 
غیرانتفاعی در سراس��ر جهان امکانات خوب 
و بیش��تری را ب��رای کارکن��ان خ��ود اعم از 
هی��ات علم��ی و کارمندان قائل می ش��وند، 
زیرا در کش��ورهای توس��عه یافت��ه، به دلیل 
کوچ��ک بودن دولت ها، اختیار این سیس��تم 
ه��ا در بکارگیری نیروهای انس��انی و به تبع 
آن سرویس بهتر برای رقابت بیشتر زمینه ساز 

امتیازات بیشتری به افراد است. 
حتی در کش��ور خودمان نیز موسس��ات غیر 
انتفاع��ی به لحاظ حق��وق و امکانات و رقابت 
در جذب ش��رایط بهت��ری را فراهم میکنند، 
حال انکه در دانش��گاه آزاد ه��م نگاه تجاری 
و ابزار محور نسبت به خدمه وجود دارد وهم 
مس��تخدمین از ان امتیازات موسس��ات غیر 
دولتی به بهانه نبود سوبس��ید دولتی محروم 
و دچار تبعیض مضاعف هس��تند. در واقع غیر 
انتفاعی بودن مستمس��کی برای تضیع حقوق 
بیش��تر و نادیده گرفتن امنیت رفاهی و روانی 
و در یک کالم ظلم بیشتر اعضای این خانواده 

شده است.

عدالت و امنیتی که در سیس��تمی با پس��وند 
اس��المی باید نمونه و الگوی مل��ی و فراملی 
ش��ود، مدت هاس��ت به رویای دست نیافتنی 
تبدیل شده است. از یک مجموعه آموزشی که 
بیشترین نسل آینده ساز این کشور را پرورش 
می دهد انتظار می رفت تا به اعضای خودش 
حتی برای حفظ خودش هم که ش��ده، فقط 
به عنوان ی��ک ابزار مادی نگاه نکند و متوجه 
باشد سرمایه های انس��انی قدرتمندترین و با 
ثبات ترین فاکتور بقای نظام ها، چه سیاسی 

و چه آموزشی هستند.
اش��کارترین تبعیض ها عدم همسانی حقوق 
اس��اتید این دانش��گاه غیر انتفاع��ی با دولتی 
اس��ت که در س��ال 99 برای دانشگاه دولتی 
درصد حقوق اختالف فاحش تا صد را نش��ان 
میدهد، مطلبی که در نامه سرگش��اده جمعی 
از اس��اتید خراس��ان رضوی به رهبری نیز به 
شکایت برده شده است و ذیل یک جدول، هم 
اختالف فاحش حقوق اساتید در سال جاری و 
هم ساعات موظف بیشتر دانشگاه ازاد نسبت 

به دولتی در ان ترسیم شده است.
در اعتراضات گسترده کارمندان و اساتید این 
دانش��گاه دو نکته علت تبعیض طرح مي شود: 
یک��ی مبالغ هنگفتی که دولت و برخی نهادها 
به این دانشگاه بدهکار هستند و دیگری کمبود 
دانش��جو. در هر دو مورد کارامدی مدیران زیر 
سوال است و توجیهی برای ندیدن حق اعضای 
این خانواده وجود ندارد و قطعا مخارج زندگی 

با تورم کنونی را نمي شود با این توجیه تامین 
ک��رد. چگونه دانش��گاه ازاد با مش��کل تامین 
بودجه روبرو اس��ت، ولی از اس��تخدام ش��ش 

هزار هیئت علمی خبر میدهد؟
ریاست محترم دانشگاه در مصاحبه ای اظهار 
کردند که دانش��گاه در رابطه با کارکنان خود 
دچار غفلت شدید ش��ده است، که باید گفته 
ش��ود این غفلت ش��دید یعنی پایمال ش��دن 
ح��ق الناس و غفلت از حقوق قریب به 2٥00 
نف��ر از اعض��ای هیئت علم��ی و قریب به 30 
ه��زار کارمند؛ رقمی قاب��ل توجه که در طول 
س��الها بعضا بعلت ترس از اخراج شدن و غالبا 
بخاطرعرق به محل کارش��ان با هر سختی تا 
به اینجا کمک کردند تا نام دانشگاه ازاد پایدار 
بمان��د. اما امروز با توجه به فش��ار ش��دید تر 
اقتصادی و تبعیض فاحش حقوق و مزایا بین 
دو سیس��تم اموزشی، عرصه چنان تنگ شده 
اس��ت که هزاران نفر از کارمن��دان و گروهی 
از اس��اتید دقیقا بر اساس فرمایش رهبری در 
جمع مدیران دس��تگاههای مختلف کشور در 
فروردین 1394 مبنی بر لزوم اگاه بودم مردم 
به حقوق خودشان و مطالبه گری در این امر 
برای اجرای عدالت، صدای خود را بلند کرده 

اند تا حقشان بیش از این ضایع نگردد.
ایش��ان در این س��خنرانی همچنی��ن متذکر 
ش��دند اجرای عدالت ش��اخصه نظام اسالمی 
اس��ت و اگر عدالت اجرا نش��ود مش��روعیت 

مدیران زیر سوال است.

ح��ال این س��وال ج��دی ب��رای کادر علمی 
دانشگاه مطرح است: پس از سالها نامه نگاری 
و خواهش و تمنا برای همسان سازی حقوقی، 
مکانیزم مطالبه گری مورد تاکید رهبری برای 
اجرای عدالت در مورد کار یکس��ان اساتید دو 
دانشگاه دولتی و غیر دولتی چگونه باید باشد، 
ت��ا با انگ و تهمت، شورش��ی، نفوذی و برهم 
زننده امنی��ت ملی خواندن، صورت مس��ئله 

پاک نشود و عدالت اجرا شود؟
فرمای��ش هایی از قبیل اینک��ه متقاضی زیاد 
اس��ت و هر که معترض اس��ت، استعفا بدهد، 
درس��ت برخالف ش��رطی اس��ت که رهبری 
معظم در دستیابی به عدالت مورد تاکید قرار 
داده ان��د و بیانگر نگاه م��ادی و ابزاری برخی 
از مدی��ران ب��ه کادر علمی پ��رورش دهنده 

بیشترین نسل اینده ساز این سرزمین است.
 اگ��ر امروز بی توجه��ی تصمیم گیران زمینه 
س��از بلند ش��دن صدای مطالبه عدالت شده 
اس��ت، قطعا تقصیر با زمینه س��ازان است نه 
مطالب��ه گ��ران. علی ایحال در یک سیس��تم 
اس��المی مدی��ران قطعا ص��دای مطالبات به 
ح��ق را فرصتی برای اصالح و تغییر در جهت 
افزایش انگیزه و امنیت بیشتر کاری ارزشیابی 
مي کنند و نسبت به استیفای حقوق اعضای 
خانواده خودش��ان و اج��رای عدالت اقدامات 
ج��دی بر میدارن��د؛ هر چند هم ک��ه به این 
خان��واده تعلق نداش��ته باش��ند و صرفا تعهد 

کاری در مسئولیت خود را پذیرفته باشند.

امام صادق )ع(:  نفس کشیدن کسی که بخاطر مظلومیت ما 
محزون باشد ، ذکر و تسبیح است .

76 مرکز جامع سالمت برکت 
در خدمت محرومان سیستان و 

بلوچستان

به گفت��ه معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد 
برکت س��تاد اجرایی فرمان ام��ام، 76 مرکز جامع 
س��المت برکت مشغول خدمت رس��انی در مناطق 

محروم استان سیستان و بلوچستان است.
محمد مهجوری با اعالم ای��ن خبر گفت: با افتتاح 
9 مرک��ز جامع س��المت برکت در هفته گذش��ته، 
تعداد مراکز جامعه س��المت بنیاد برکت در استان 

سیستان و بلوچستان به 76 مرکز رسید.
وی در تشریح مراکز جامع سالمت افتتاح شده در 
استان سیستان و بلوچس��تان اظهار داشت: این 9 
مرکز در ش��هرهای زهک، زاب��ل، زاهدان، خاش و 
نیک ش��هر با اعتباری بالغ ب��ر 13٥ میلیارد ریال 
ب��ه بهره برداری رس��یده اس��ت. مع��اون عمرانی و 
طرح های زیربنایی بنی��اد برکت تصریح کرد: بنیاد 
نس��بت به س��اخت 96 مرک��ز جامع س��المت در 
اس��تان سستان و بلوچستان متعهد است که از این 
تع��داد، 76 مرکز افتتاح ش��ده و 9 مرک��ز دیگر تا 
بهمن ماه امس��ال به بهره برداری می رسد. مهجوری 
درب��اره پروژه های عمران��ی و زیربنایی بنیاد برکت 
در سیستان و بلوچس��تان توضیح داد: 48٥ پروژه 
شامل مدرس��ه، راه، پل، مرکز جامع سالمت، خانه 
بهداش��ت، کتاب خانه، دارالقرآن، خانه عالم، حوزه 
علمیه و غیره را در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
در دست اقدام داریم که 312 پروژه به بهره برداری 
رس��یده است. وی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده 
ب��رای 48٥ پروژه عمران��ی و زیربنایی بنیاد برکت 
در سیستان و بلوچس��تان یک هزار و 842 میلیارد 

ریال است.
مهجوری با اش��اره به فعالیت ه��ای بنیاد برکت در 
ح��وزه مدرسه س��ازی در سیس��تان و بلوچس��تان 
خاطرنش��ان کرد: بنیاد تا به امروز 99 مدرس��ه را 
در استان افتتاح کرده است و 19 مدرسه دیگر نیز 

مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گفت��ه معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد 
برکت، این بنیاد نسبت به ساخت 174 مدرسه در 

استان سیستان و بلوچستان متعهد بوده است.
وی تاکید کرد: ورود بنیاد برکت به حوزه س��اخت 
و تکمی��ل بیمارس��تان ها، مراکز جامع س��المت و 
خانه های بهداشت با هدف توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی، ارتقای شاخصه های سالمت و بهداشت 
و ارائ��ه خدمات درمانی به م��ردم مناطق محروم و 
کم تر توسعه یافته است. گفتنی است، بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 9 هزار و 371 
ط��رح در حوزه های توانمندس��ازی اقتصادی، امور 
زیربنایی، فرهنگی، س��المت و س��ایر خدمات را با 
حجم سرمایه گذاری 9 هزار و ٥69 میلیارد ریال به 

بهره برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.

دوره های مشکوک سفارت هلند با 
عنوان آموزش زنان کارآفرین ایرانی

س��فارت هلند در تهران در اقدامی مش��کوک، قرار 
اس��ت برنام��ه چهار هفت��ه ای آموزش ب��رای زنان 
کارآفری��ن و فعال در حوزه های مرتبط با توس��عه 

پایدار در ایران تدارک دیده است.
س��فارت هلند در تهران اطالعیه ای داده که برنامه 
چه��ار هفته ای آموزش برای زنان کارآفرین و فعال 
در حوزه ه��ای مرتب��ط با توس��عه پای��دار در ایران 
تدارک دیده اس��ت. در اطالعیه سفارت هلند اعالم 
شده است که این آموزش به صورت رایگان خواهد 
بود. هلند از جمله کشورهایی است که دستگاه های 
امنیتی آن تالش های فراوانی برای مداخله در ایران 
دارند و بس��یاری از افرادی ک��ه از ایران گریختند 
ذیل حمایت سازمان های امنیتی و بنیادهایی مانند 
هیفوس، با پوش��ش هایی مانند آموزش، پروژه های 

امنیتی را علیه ایران پیگیری می کنند.
هلند همچنین از کش��ورهای اروپایی اس��ت که در 
اعمال تحریم های آمری��کا علیه ایران نقش فعال و 
پروپاقرصی دارد؛ حال جای س��وال اس��ت که چرا 
کش��وری که تمام تالش��ش را ب��رای تحریم ایران 
و فش��ار حداکثری به اقتصاد م��ردم به کار گرفته، 
س��فارتش در ایران دوره های  رایگان توسعه پایدار 

برای زنان ایرانی برگزار می کند؟!
مناسب است نهادهای امنیتی و نظارتی با حساسیت 
بیش��تری به بررس��ی ریش��ه ها و واقعیت های این 
پروژه ه��ا بپردازن��د تا جوانان و زن��ان ایرانی طعمه 
پروژه ه��ای امنیتی هلندی ه��ا در قالب برنامه های 

فانتزی آموزشی نشوند.  تسنیم

خبر
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