
بي�ش از ۳۰ ميلي�ارد دالر مناب�ع ارزي و ۶۰ 
تن ذخاي�ر طال، در ط�ول س�ال هاي ۹۵ تا ۹۷ 
به دليل ت�رك فعل برخي از مس�ئوالن بانكي 
كش�ور رخ داده اس�ت. پرونده اين ترك فعل، 
اكن�ون در مس�ير دادگاه ق�رار گرفته اس�ت. 
دادستان عمومي و انقالب تهران در جلسه شوراي 
عالي قضايي به ارائه گزارشي درباره آخرين وضعيت 
پرونده مداخالت ارزي مس��ئوالن ارش��د دولتي 
پرداخت. آنطور ك��ه اين مق��ام عاليرتبه قضايي 
خبر داده، در همين خص��وص پرونده رئيس كل 
سابق بانك مركزي به دادگاه ويژه اخالل در نظام 

اقتصادي ارسال شده است. 
  صف طوالني مديران بانكي در محكمه

بر اساس افش��اگري دادس��تان تهران در جلسه 
ش��وراي عالي قضايي، در نتيجه نقض مقررات و 
ترك فعل ها در سال هاي 95 تا 97، اخالل در نظام 
اقتصادي با ارزش ريالي حدود 800 هزار ميليارد 
تومان به قيمت امروز رخ داده و بيت المال تضييع 

شده است. 

از شهريور س��ال 9۲ تا مرداد س��ال 97 رياست 
كل بانك مركزي كش��ور برعهده ولي ا. . . س��يف 
بوده است. دادستان تهران نگفته است كه آيا اين 
ارقام مربوط به پرونده وي مي ش��ود يا خير، ولي 
تأكيد كرده  كه تضييع اين م��وارد به دليل نقض 
مقررات و ترك فعل ها از س��وي بانك مركزي در 

طول آن سال ها بوده است. 
حدود سه ماه قبل هم خبرگزاري مهر از بازداشت 
يكي از مديران ارشد حوزه ارزي بانك مركزي به 
اتهام دريافت رشوه در پرونده توزيع ۳5 ميليارد 
دالر ارزهاي مداخله اي بانك مركزي خبر داد، ولي 
مشخص نيس��ت كه اين فرد چه كس��ي بوده و 

پرونده اش به كجا رسيد. 
پيش از اين خبرهايي درباره يك پرونده فس��اد 
ارزي در بانك مركزي ايران و بازداشت و محاكمه 
احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي، رسول 
سجاد، معاون بين الملل  و احسان معافي، رئيس 
حراس��ت بانك مركزي در دوره مديريت س��يف 

منتشر شده بود. 

س��االر آقاخاني، عامل بانك مركزي در توزيع ارز  
كه از او به عنوان متهم اصلي پرونده فساد ارزي در 
بانك مركزي نام برده مي شد، مرداد 98 از كشور 
فرار كرد و قوه قضائيه در تالش براي بازگرداندن 

اين متهم است. 
 براي خسارت به بيت المال بايد پاسخگو 

باشند
 در همين راستا دادستان تهران در جلسه شوراي 
عالي قضايي گفت: يك��ي از موضوعات مهمي كه 
دادس��راي تهران رسيدگي ش��د و پرونده را ما با 
كيفر خواست به دادگاه ارسال كرديم، پرونده مربوط 
به مداخالت ارزي است. از اين جهت گزارش اين 
پرونده را عرض مي كنم كه يكي از اقداماتي كه از 
حيث نظارت قضايي در باب عملكرد دستگاه ها و 
مديران، در واقع روي ساختار تشكيالت خيلي حائز 
اهميت است، ورود قوه قضائيه به اين پرونده و تحت 

تعقيب قرار دادن برخي مسئوالن بود. 
عل��ي القاصي  مه��ر افزود: اف��رادي ك��ه در برابر 
مسئوليت هايي كه داشتند، نسبت به بيت المال 

س��هل انگاري كرده اند و به خاطر ت��رك فعل آنها 
خساراتي به بيت المال وارد شده است، به درستي 
در خصوص تضيي��ع اموال دولت بايد پاس��خگو 
باشند.  وي در ادامه تأكيد كرد: در سال هاي 95 تا 
97 نه  تنها قوانين مرتبط با نظام ارزي كشور نقض 
ش��ده، بلكه تكاليف قانوني داير بر لزوم تصويب 
مداخله ارزي و فروش س��كه هاي طال در شوراي 
پول و اعتبار براي پرداخت منابع ارزي به نيازمندان 
واقعي و جلوگيري از تشكيل بازار واسطه گري و 

داللي نسبت به اين منابع نيز رعايت نشد. 
به گفته دادس��تان ته��ران در نتيج��ه اين نقض 
مقررات و ترك فعل ها، عالوه ب��ر وقوع اخالل در 
نظام اقتصادي ۳0 ميلي��ارد و ۲00 ميليون دالر 
منابع ارزي و ۶0 تن ذخاير طال به ارزش امروزي 

800 هزار ميليارد تومان تضييع شده است. 
 س�كه هاي كشف ش�ده از خانه مديران 

بانكي
گفتني است، بهمن ماه سال گذشته ولي ا. . . سيف 
به دادسرا احضار شده بود. همان زمان سخنگوي 
قوه قضائيه خبر داد كه در جريان و فرايند قضايي 
به دليل نقص در پرونده و ايرادات مطرح ش��ده از 
دادگاه پرونده به دادس��را بازگشت. اخيراً دادسرا 
تحقيقات خود را تكميل ك��رده و به همين دليل 

آقاي سيف احضار شده است. 
مرداد ماه سال گذشته هم انتشار تصوير كيف پر از 
سكه، طال و ارز رسول سجاد و محسن صالحي دو 
مدير پيشين بانك مركزي ايران كه در بازداشت به 

سر مي بردند، خبرساز شد. 
نام محسن صالحي، مدير سابق مبادالت ارزي و 
رسول سجاد، مدير وقت بين الملل بانك مركزي 
در پرونده معروف به متهمان كالن ارزي هم مطرح 
ش��ده بود. اين مديران متهمن��د در ازاي دريافت 
رشوه تس��هيالت ارزي غيرقانوني ارائه مي دادند. 

اين متهمان اتهامات خود را رد مي كنند. 
در پرونده اين دو مقام ارشد بانك مركزي نام اميد 
اس��دبيگي از مالكان كارخانه نيشكر هفت تپه و 
متهم به اخالل در نظام اقتصادي كشور هم مطرح 
است. نماينده دادستان در دادگاه متهمان كالن 
ارزي خبر داد كه ٤00 س��كه  كشف شده از خانه 
مديران بانك مركزي پلمب و بسته بندي صرافي 
پسرعموي اميد اس��دبيگي، مدير عامل كارخانه 
نيشكر هفت تپه است. اميد اسد بيگي خود متهم 
ردي��ف اول پرونده اي بود كه ۲8 متهم داش��ت و 
متهم به پرداخت رش��وه هاي متع��دد به مديران 

بانك مركزي است. 
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مسئول بسيج جامعه پزشكي: بسيج تا كنترل كامل كرونا در ميدان خواهد بود

80 ساله ها در خط خالصی از کرونا

خسارت 800 هزار ميلياردي مديران بانكي به كشور
پرونده رئيس سابق بانك مركزي به دادگاه ويژه اقتصادي ارسال شد

اطالع رساني نامناسب 

زهرا چيذري 
و ع�دم تم�اس ب�ا   گزارش  2

س�المندان باالي 8۰ 
سال در فاز دوم واكسيناسيون كرونا، بسياري 
از اين پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را به مراكز 
درماني كشانده و در برخي از اين مراكز صفي 
از س�المندان براي تزريق واكس�ن تشكيل 
شده است. حاال وزير بهداش�ت در نامه اي به 
رؤساي دانش�گاه هاي علوم پزشكي سراسر 
كش�ور با اش�اره به عدم ثب�ت اطالعات اين 
سالمندان در سامانه هاي وزارت بهداشت براي 
اطالع رس�اني و دعوت از آنها ب�راي تزريق 
واكسن، با تأكيد بر لزوم اطالع رساني گسترده 
درباره ثبت نام در س�امانه جدي�د به محض 
راه اندازي، دستور داد به افراد باالي 8۰ سال 
كه مطلع نبوده اند و بدون هماهنگي مراجعه 
مي نمايند، واكس�ن تزريق و در سامانه ثبت 
شود. وزير بهداشت همچنين براي تسريع در 
امر واكسيناسيون از رؤس�اي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي خواس�ت، واكسيناسيون در 
تمامي روزه�اي هفته به ويژه اي�ام تعطيل و 
پنج شنبه ها بدون وقفه و به صورت دو شيفت 

كماكان ادامه يابد. 
تاخت و تاز كرونا در كش��ور ادامه دارد و اگر چه با 
اعمال محدوديت هاي كرونايي تعداد ش��هرهاي 
قرمز كاسته شده است، اما حاال در نقشه كرونايي 
كشور هيچ شهري آبي نيست و با افزايش مبتاليان 
در اس��تان سيستان و بلوچس��تان به عنوان تنها 
استان داراي شهرهاي آبي، تعداد شهرستان هاي 
آبي به صفر رسيد. در حال حاضر ۱0۲ شهر كشور 
در وضعيت قرمز، ۲۳5 شهر در وضعيت نارنجي 
و ۱۱۱ ش��هر در وضعيت زرد قرار دارند. حاال در 
كنار اعمال محدوديت ها و رعايت شيوه نامه هاي 
بهداش��تي، واكسيناس��يون كرونا ه��م در حال 
اجراست تا شايد بتوان مهار اين ويروس سركش 
را در دست گرفت. اما همچنان برخي عوامل روند 
واكسيناسيون را كند كرده اس��ت و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاي باالي 80 س��ال كه گروه هدف 
فاز دوم واكسيناس��يون هس��تند، به دليل عدم 
اطالع  رساني مناسب راهي مراكز درماني و تزريق 

واكسن كرده است. 
 واكسيناس�يون نيمي از افراد گروه سني 

باالي 8۰ سال
آنطور كه سخنگوي سازمان غذا و دارو خبر داده، 
تاكنون واكسيناس��يون نيمي از افراد گروه سني 
باالي 80 سال انجام شده است. نيم ديگر اما هنوز 

واكس��ن دريافت نكرده اند و انگار سيس��تم هاي 
وزارت بهداش��ت كه بنا بود اطالع��ات و پرونده 
پزشكي 90 درصد از مردم و از جمله سالمندان در 
آن ثبت شده باشد و از طريق كد ملي با افراد تماس 
گرفته و زمان واكسيناسيون آنها را اطالع رساني 
كنن��د، آنقدرها ه��م كامل و قوي نيس��ت ! حاال 
بناست تا سيستم جديدي طراحي و آماده سازي 
شده و پس از آن افراد در سيستم جديد ثبت نام 
كنند و در صف تزريق واكسن كرونا قرار بگيرند. 
حاال تا زمان آماده شدن سيس��تم جديد وزارت 
بهداشت، سعيد نمكي، وزير بهداشت در نامه اي 
به رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
خواستار تزريق واكسن بدون نوبت به پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاي باالي 80 ساله اي شده كه براي 
دريافت واكسن به صورت حضوري به مراكز درمان 

مراجعه مي كنند. 
 تزريق واكسن خارج از نوبت سالمندان

در نامه نمك��ي به رؤس��اي دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور آمده است:»بنا به گزارشات 
واصله تعدادي از س��المندان باالي 80 س��ال در 
سراسر كشور به خصوص شهرهاي بزرگ به دليل 
عدم ثبت اطالعات در سامانه هاي وزارت بهداشت، 
از طريق مراكز جهت تزريق واكس��ن كوويد ۱9 
دعوت نش��ده اند. با عنايت به اينكه ق��رار بود به 
محض شروع به كار سامانه جامع جديد، ثبت نام 
اينگونه عزيزان انجام شود و با تعيين وقت قبلي 
دعوت شوند، ولي افراد ياد شده بدون اطالع قبلي 
به مراكز مراجعه مي نمايند.« وي در ادامه تأكيد 
كرده است:» در سطح ش��بكه هاي شهرستان ها 

اطالع رساني گسترده صورت گيرد كه به محض 
اعالم مشخصات سامانه جديد، اين افراد ثبت نام 
كرده و سپس جهت تزريق واكسن دعوت شوند.« 
نمكي همچنين خواس��تار واكسيناسيون بدون 
نوبت افراد باالي 80 سال شده كه مطلع نبوده اند و 
بدون هماهنگي مراجعه مي كنند تا اين افراد دچار 

زحمت مضاعف نشوند. 
وي در پايان از رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
خواسته انجام واكسيناسيون در تمامي روزهاي 
هفته به ويژه ايام تعطيل و پنج شنبه ها بدون وقفه 

و به صورت دو شيفت كماكان ادامه يابد. 
 قرار گرفتن اسپوتنيك وي وطني در سبد 

واكسيناسيون تا 2 ماه ديگر 
به گفته كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا 
و دارو، تاكنون ۳ ميليون و ۲00 هزار دوز واكسن 
داراي مجوز مصرف اضطراري وارد كشور شده كه 
افزون بر يك ميليون و ۲50 هزار دوز آن در سراسر 

كشور تزريق شده است. 
در كنار اين رون��د واردات و توليد واكس��ن هاي 
داخلي هم سرعت گرفته و بناست تا واكسن روسي 
اسپوتنيك وي هم در داخل كشور توليد شود. به 
گفته سخنگوي سازمان غذا و دارو تا دو ماه آينده 
نخستين محصول اسپوتنيك توليد داخل كشور 
وارد كمپين واكسيناس��يون عمومي عليه كرونا 

خواهد شد. 
جهانپور درباره توليد واكس��ن روس��ي در كشور 
اينگونه توضي��ح داد:» چهار ش��ركت كانديداي 
توليد واكسن اسپوتنيك در كش��ور هستند كه 
س��ه ش��ركت به طرف روسي معرفي ش��ده اند و 

شركت چهارم هم در حال معرفي به شركت روس 
است. دو شركت ارزيابي مثبتي از زير ساخت هاي 
فني ش��ان وجود داشته و يك ش��ركت وارد مدار 
توليد ش��ده كه ظرف چند هفته تا دو ماه آينده 
نخستين محصول اسپوتنيك توليد داخل كشور 
وارد كمپين واكسيناسيون عمومي عليه كوويد۱9 

خواهد شد.«
سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره واردات واكسن 
از طريق شركت هاي خصوصي هم گفت:»تا اين 
لحظ��ه بيش از ۳5 ش��ركت خصوص��ي مجوز يا 
نامه هاي الزم را براي مذاكره و واردات واكس��ن 
انجام داده اند كه ش��ايد يك الي دو م��ورد از آنها 
توانسته باشند تا حداقل خرداد ماه توافقاتي را با 
برخي شركت ها يا فروشندگان عمده واكسن در 
دنيا داشته باشند، اما تا اين لحظه وارداتي از سوي 
شركت هاي بخش خصوصي نداشته ايم و سازمان 

غذا و دارو ۳5 مجوز موردي را صادر كرده است.«
 غربالگ�ري 8۵ درص�د م�ردم در ط�رح 

مشترك بسيج و وزارت بهداشت 
سازمان بسيج مستضعفين هم كه از ابتداي شيوع 
كرونا در كنار مردم بود حاال با گسترش طرح شهيد 
سليماني و اعالم آمادگي براي واكسيناسيون وارد 

عرصه شده است. 
مسلم چشمي، مسئول بس��يج جامعه پزشكي با 
اشاره به فعاليت هاي اين سازمان از ابتداي شيوع 
كرونا افزود: »راهبرد بسيج در طرح شهيد سليماني 
قطع زنجيره كرونا بوده است و اين طرح با شدت 

بيشتري و با نيم نگاهي به درمان ادامه دارد.«
به گفته چشمي در طرح غربالگري ملي به عنوان 
طرح مشترك بسيج و وزارت بهداشت تاكنون 85 
درصد مردم غربالگري شده اند. در گام دوم طرح 
شهيد س��ليماني هم با كميته مراقبتي، كميته 
حمايتي و كميته نظارتي، بسيج تا كنترل كامل 

كرونا در ميدان خواهد بود. 
مسئول بسيج جامعه پزشكي ادامه داد:» در مرحله 
نخس��ت اجراي طرح شهيد س��ليماني تأكيد بر 
اقدامات ايجابي و آگاهي رساني و در مرحله تشديد 
اجراي طرح همراه با موارد سلبي بود كه اين مورد 

در وزارت كشور متمركز است.«
وي با بي��ان بازنگري در گام جديد طرح ش��هيد 
سليماني و افزايش فعاليت اقشار مختلف بسيج 
در آن دارند، افزود:»در مرحله جديد اين طرح و تا 
كنترل كامل كرونا در كشور بسيج كما في السابق به 
دستور مقام معظم رهبري در كنار وزارت بهداشت 
به عنوان متولي كنترل كرونا با تمام قوا در ميدان 

خواهد بود.«

 در بودجه مصوب سال ۱٤00 سهم آيتم هاي متناظر با فروش شهر از 
كل بودجه ٤8/88۳ ميلياردي شهرداري معادل ۲8هزارو500 ميليارد 
تومان است كه اين ميزان معادل سهم 59 درصدي از كل بودجه سال 
خواهد بود. بنابراين مي ش��ود از ارقام بودجه در سال هاي اخير چنين 
برداشت نمود كه س��هم مهمي از درآمدهاي شهرداري تهران ناشي از 

»شهرفروشي« است. 
 آزمايش نسخه اندرويدي برنامه »كالب هاوس« آغاز شده اما اين در 
حالي است كه به دليل هجوم محصوالت جديد مكالمه صوتي، جذابيت 
كالب هاوس كمي كمرنگ شده اس��ت. در ماه مارس بارگيري و نصب 

كالب هاوس نسبت به ماه قبل 7۲ درصد كاهش يافته است. 
 مدير كل فرهنگ��ي و هنري وزارت آموزش و پ��رورش از راه اندازي 
پويش دانش آموزان رأي اولي خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار به اين 

پويش تا آخر خرداد ماه جاري خواهد بود. 
 رئيس انجمن روانشناسي تربيتي ايران، با اشاره به ضعف »تربيت« 
در آموزش مجازي و آنالين  گفت: فضاي مجازي، آزمايشگاه مجهزي 
است كه مي توان در آن خود را شكست و دوباره ساخت و شخصيت هاي 
جديدي را تجربه كرد. اين هويت هاي چندگانه، گمنام و غالباً غيرواقعي، 
زمينه تعهدات اخالقي و تربيتي را در كاربران تضعيف و الزامات پايبندي 
به اين تعهدات را كمرنگ تر مي كند. الجرم، فضاي مجازي بستر تربيت 

اخالقي در كاربران از جمله كاربران دانشگاهي را تضعيف مي كند. 
 »س��يف ا. . . آجرلو« معلم روستايي دوردس��ت در كشورمان است 
كه ۲9 سال است به صورت رايگان براي دانش آموزان دبستاني روستا 
تدريس مي كند و در ش��رايط اين روزهاي كرونايي ايثارش همچنان 

ادامه دارد. 
 قتل روزانه 700 انسان و محروم كردن آنها از آغوش مادر پديده اي 
نيست كه به  راحتي مورد پذيرش مردم و مخصوصاً مادران قرار گيرد، اما 
متأسفانه شاهديم فضاي فرهنگي و اجتماعي كشور در جهت قبح شكني 

از اين پديده شوم پيش مي رود!
 رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره گفت: درخواست داريم 
بيمه هاي پايه و تكميلي خدمات روانشناسي طبق برنامه ششم توسعه 

برقرار شود. 

درخشش دانشگاه هاي ايراني
 در رتبه بندي جهاني

رتبه بندي 2۰2۱ تأثيرات دانش�گاه ها از س�وي نظ�ام رتبه بندي 
بين الملل�ي تايم�ز منتش�ر ش�د و 2۷ دانش�گاه ايران�ي در 
جم�ع ي�ك ه�زار و ۱۱۵ دانش�گاه مؤث�ر دني�ا ق�رار گرفتن�د. 
 بر اساس رتبه بندي ۲0۲۱ تايمز، دانشگاه صنعتي اميركبير در جمع 
۲7 دانشگاه ايراني قرار داشت كه جايگاه اين دانشگاه در اين رتبه بندي 
از دانشگاه هايي چون تهران و صنعتي شريف، خواجه نصيرالدين طوسي  
و تربيت مدرس باالتر بود، اين درحالي اس��ت كه براساس رتبه بندي 
اثرگذاري تايمز دانشگاه صنعتي اميركبير در شاخص نوآوري در ميان 

دانشگاه هاي ايراني رتبه نخست و داراي رتبه ٤8 جهاني است. 
۲7 دانش��گاه ايراني حاضر در رتب��ه بندي اثرگذاري ۲0۲۱ ش��امل 
دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي 
جندي ش��اپور اهواز، الزه��را )س(، صنعتي اميركبير، علوم پزش��كي 
كاشان، علوم پزشكي كردستان، محقق اردبيلي، علوم پزشكي شهيد 
بهشتي، تبريز، تربيت مدرس، تهران، صنعتي نوشيرواني بابل، كاشان، 
كردستان، صنعتي شريف، علوم پزش��كي زنجان، اراك، شهيدمدني 
آذربايجان، گيالن، آزاد اس��المي واحد نجف آباد، صنعتي كرمانش��اه، 
صنعت��ي خواجه نصيرالدين طوس��ي، رازي كرمانش��اه، سيس��تان و 

بلوچستان، شهيد باهنر كرمان و تربيت دبير شهيد رجايي است. 
رتبه بندي تأثيرات دانشگاه ها براي اولين بار در سال ۲0۱9 از سوي نظام 
رتبه بندي بين المللي تايمز انجام شد. تايمز در اين رتبه بندي دانشگاه ها 
را بر اساس اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد )SDGs( ارزيابي 
مي كند. اهداف توس��عه پايدار س��ازمان ملل متحد ۱7 مورد است كه 

مؤسسه تايمز براي اين رتبه بندي از آنها استفاده كرده است. 
تايمز از شاخص هاي دقيق براي ارائه مقايسه هاي جامع و متعادل در 
چهار زمينه گس��ترده تحقيق، مديريت، دسترسي و آموزش استفاده 
كرده است. تحقيق، بارزترين و سنتي ترين راهي كه دانشگاه مي تواند 
در ارائه اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد )SDG( كمك كند و 

منظور از تحقيق موضوعات مرتبط با اين اهداف است. 
بر اس��اس معيار هاي نظام بين المللي تايمز اگر داده هاي مرتبط با هر 
دانشگاه حداقل با سه هدف مرتبط بوده، در اين رتبه بندي مورد ارزيابي 
قرار گرفته است.  در نسخه سال ۲0۲۱ تعداد يك هزار و ۱۱5 دانشگاه 
از 9٤ كش��ور جهان بررسي ش��ده اند. برترين دانش��گاه جهان در اين 
رتبه بندي دانشگاه منچستر از كشور انگلستان است. دانشگاه سيدني، 
دانشگاه غربي سيدني و دانشگاه التروب س��ه دانشگاه كشور استراليا 
هس��تند كه رتبه هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. رتبه 

پنجم اين فهرست به دانشگاه كووين از كانادا اختصاص دارد. 

حسین سروقامت

افسر سپاه پيشرفت
ناچاري نمي شود

»دائم الفكر«، »دائم الدغدغه«، »ناشر فكر«، »هدايتگر«، »با طمأنينه 
و آرامش«، »مسئوليت شناس« و »تكليف گرا«؛ اينها چكيده خصايص 

معلمي از زبان رهبر انقالب است. در عمل اما چه اتفاقي افتاده است؟ 
قاطبه معلمان ما دائم در حال فكر هس��تند و دائ��م دغدغه هم دارند، 
اما فكر و دغدغه معيش��ت. طمأنينه و آرامش در بين بيش��تر معلمان 
ايراني فداي اضطراب و تشويش هاي گوناگوني شده است. غالباً نوبت 
به مسئوليت شناسي و تكليف گرايي خالِص راهنمايان نسل هاي آينده 
ايراني نيز نمي رسد، چون گس��ترانيدن اينها در همه حال فراغت بال 
مي خواهد و خيال آس��وده؛ گاهي مصلحت جاي تكليف را مي گيرد و 
مسئوليت شناس��ي ذيل رفع حاجات روزمره و فوري تعريف مي شود: 
در فضل تقدم و تقدم فضل همه اين خصايص معلمي نه كس��ي شكي 
دارد و نه به آن الاقل روي كاغذ ان قلتي وارد مي كند، اما فاصله آنچه در 
عمل هست با آنچه بايد باشد هم بر كسي پوشيده نيست. بروز و ظهور 
همين ويژگي ها است كه نام يك معلم را مانند شهيد مطهري در تاريخ 

ماندگار مي كند. 
نه تنها در ايران، كه در همه جهان، پيشرفت مرهون معلم است. معلم 
را »افسر س��پاه پيشرفت« دانس��تن، نه تحليل خاصي مي خواهد و نه 
نياز به راستي آزمايي پيچيده اي دارد: همه  رؤساي جمهور، وزرا، وكال، 
مهندسان، پزش��كان، دبيران، مديران، سفيران، كارگران، پيشه وران، 
كشاورزان، دامداران و صنعتگران موفق و اثرگذار از صدقه سري معلمان 
به جايي رسيده اند  و البته برعكس، همه اينها اگر ناموفق بوده اند، خوب 
آموزش داده نشده اند. پرپيداست كه معلم افسر سپاه پيشرفت است، 
چون پيشرفت چيزي جز تشريك مساعي همه اقشار يك جامعه نيست 
و اقشار يك جامعه زماني مي توانند مفيد و پيشرفت زا باشند كه معلمان 
آنها را خوب آموزش داده باشند. آموزش بد، تعليم و تربيت نادرست و 
معلمي غيراصولي، پيشرفت سوز اس��ت و تباه كننده نسل. با اين همه، 
عبارت مهم »معلم افسر سپاه پيشرفت« است به فراموشي سپرده شده 

و نياز به تكرار و انذار همه روزه دارد. 
پيشرفته ترين كشورها با درك درست از جايگاه معلمي، شأني فراخور و 
قابل اعتنا به معلمان بخشيده اند؛ هم از حيث مادي و هم از لحاظ معنوي 
و اجتماعي. شوربختانه بايد نوش��ت در ايراِن ما برعكس است ؛ معلمي 
گزينه آخر و با كمي مسامحه ناچارترين انتخاب است، چون معلمي در 
كشور ما يعني تنگي معيشت، مشقت زياد و سر و كله زدِن بدون مابه ازا 
با بچه ها! همه مي دانند كه در كالنشهرها و حاال ديگر حتي در شهرها با 
حقوق معلمي نمي شود امرار معاش كرد و معلمان شغل دوم و سوم هم 
دارند. همه هم مي دانند، از مسئول و وزير مربوطه گرفته تا خود معلم 
و دانش آموز  كه جمع بين شغل دوم و معلمي محال است؛ معلمي يك 
شغل شبانه روزي است. شغل دوم معلم روي ديگري دارد كه مترادف با 
اينها است؛ آموزش بدون مطالعه، آموزش با خستگي و كسالت، آموزش 
فارغ از تربيت و آموزش براي پ��ول. در چنين وضعيتي، انتظار حصول 

پيشرفت، نابجاترين انتظار است. 
جفاي دولت  هاي مختلف در حق معلم و معلمي و در نتيجه جفا در حق 
نسل هاي ايراني، از بس زياد است، نوشتني نيست. ريل فعلي معلمي، 
قطار پيشرفت ايراني را به س��رمنزل مقصود نمي رساند. دولت ها بايد 
برنامه اي همه  جانبه و شفاف در رابطه با معلمي ارائه كنند و با نظارت 
مداوم و گزارش دوره اي منظم، تحقق برنامه ها را پيگيري كنند. در عصر 
پيش رو، معلمي سنگين تر از قبل شده است. ديگر زمان سطل انگاشتن 
ذهن و پر كردن حافظه ها به س��ر آمده، عصر شعله ور كردن ذهن ها و 
جان ها است، با تعليم پرسشگري، جسارت، انتقاد و خط شكني. ويليام 
باتلر ييتس، شاعر ايرلندي اينگونه سروده است: آموزْش پُر كردن ظرف 

نيست، برافروختن آتش است.

»پيش از ترك مطب نگاه معناداري به وي كرده، گفتم متأسفم 
كه پروفسور ش�ده ايد، اما... بغض گلوگير شد و جمله ام ناتمام 

ماند!
مثل فنر از جا پريد و زبان به ناسزا گشود. 

گفتم آقاي پروفسور! من بيمار سرطاني ام. از آن سوي دنيا براي 
مداوا نزد ش�ما آمده ام. دقت كنيد نيم س�اعت است كنار ميز 
شما ايستاده ام؛ تعارف به نشستن نكرديد. پرونده پزشكي ام 
را با احترام دست شما دادم، آن را ديده، روي ميز به سمت من 
ُسر داديد. پزشكان كشورتان را بي سواد خوانديد و هر چه بلد 
بوديد، نثار آنان كرديد و س�رانجام با بيان اين جمله كه شما را 
چرا اينجا فرستاده اند، بايد بهش�ت زهرا مي فرستادند، مرا از 

زندگي مأيوس كرديد...«
ديالوگ بيمار سرطاني با پروفسوري ايراني كه از مشهورترين 

پزشكان دوسلدورف آلمان است!
ببخشيد... به جامعه پزشكي برنخورد؛ نبايد به اخالق كريمانه 

متعهد باشيم؟
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جذب 20۳ هزار حامي ايتام و محسنين
 از ابتداي اجراي پويش ايران مهربان

رئي�س كميت�ه ام�داد از ج�ذب 2۰۳ ه�زار حام�ي ايت�ام و 
محس�نين از ابتداي اج�راي پويش »اي�ران مهربان« خب�ر داد. 
س��يدمرتضي بختياري گفت: در حال حاضر ۱٤۶ ه��زار فرزند يتيم و 
۲۳٤ هزار فرزند محسنين از حمايت هاي مادي و معنوي مردم نيكوكار 
و حاميان بهره مند هستند.  وي با بيان اينكه 5۶۲ نفر از ايتام و ۱۲ هزار 
نفر از فرزندان محسنين فاقد حامي هستند، ادامه داد: متوسط دريافتي 
ماهانه ايتام به 5۲۲ هزار تومان و متوسط دريافتي فرزندان محسنين 
به ۲۶0 هزار تومان در ماه رسيده است.  رئيس كميته امداد با اشاره به 
اجراي پويش »ايران مهربان« با هدف جذب يك ميليون حامي جديد 
براي ايتام و محسنين  تأكيد كرد: از آغاز اجراي اين طرح تاكنون ۲0۳ 
هزار نفر به جمع حاميان ايتام كميته امداد پيوسته اند كه ٤۲ هزار نفر از 

آنان از ابتداي ماه مبارك رمضان به حاميان ايتام اضافه شده اند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني كميته امداد، وي با اظهار اميدواري در 
خصوص اينكه تا پايان ماه مبارك رمضان هيچ يتيم نيازمندي در كشور 
بدون حامي نباشد، از مردم نيكوكار براي پيوستن به طرح ايران مهربان 
دعوت كرد و گفت: مردم نيكوكار و يتيم نواز ايران مي توانند با مراجعه 
به پايگاه اينترنتي ekram. emdad. ir يا از طريق ارس��ال عدد ۱ به 

سرشماره ۳000۳۳۳۳ به جمع حاميان ايتام و محسنين بپيوندند. 

409 هكتار منابع طبيعي 
به ارزش ۳6هزار ميليارد تومان 

به بيت المال بازگشت 
طي س�ال گذش�ته ۴۰۹ هكت�ار از اراضي بكر و ارزش�مند ش�هر 
ته�ران ب�ه ارزش ۳۶ هزار ميلي�ارد تومان ب�ه دولت اعاده ش�د. 
محمد حسن زاده، معاون دادستان و سرپرس��ت دادسراي ناحيه ۳7 
تهران از اعاده ٤09 هكتار از منابع طبيعي اس��تان تهران به بيت المال 
در سال گذش��ته خبر داد و بيان كرد: از مهم ترين اراضي اعاده شده به 
بيت المال مي توان به اراضي پالك ۶8 اصلي ولنجك به وس��عت ۲/5 

هكتار و ارزش بيش از 7 هزار ميليارد تومان اشاره كرد. 
وي اضاف��ه كرد: با توجه ب��ه اينكه بس��ياري از اراضي مل��ي در حوزه 
استان تهران فاقد سند مالكيت هستند و اين امر يكي از داليل عمده 
زمين خواري حوزه استان تهران است، با پيگيري به عمل آمده و تشكيل 
جلس��ات متعدد در مجموع براي يك هزار و 8۲۱ هكتار از اين اراضي 
سند مالكيت اخذ شده كه مي توان به اخذ س��ند مالكيت براي اراضي 
ونك به مس��احت ۱۲0 هكتار، حصارك كن به مساحت 980 هكتار و 
اراضي طرشت به وسعت ۲۱0 هكتار اشاره كرد.  سرپرست دادسراي 
ويژه انفال، ثروت هاي عمومي و شهرداري ها با اشاره به استقرار دبيرخانه 
شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي استان تهران 
در آن دادسرا، از راه اندازي بانك اطالعات مربوط به تصرفات غيرمجاز و 
تخريب و تغيير كاربري ها خبر داد و افزود: در اين بانك آمار پرونده هاي 
كيفري و حقوقي سطح اس��تان با اعالم اسامي متهمين، زمان ارتكاب 
جرم، اقدامات انجام شده توس��ط ادارات متولي زمين و متراژ ملك و 

آخرين تصميمات قضايي اتخاذ شده ثبت شده است. 

محمدصادق فقفوري

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


