
تصوير ليس�ت ابربده�كاران بانك�ي كه در 
مناظره سوم يكي از نامزدها به نامزد ديگر داد، 
رسانه اي شد؛ معلوم شد 11 نفر ادعايي از قضا يا 
محاكمه شده و در زندانند يا در حال طي كردن 
فرآيند دادرسي هستند يا اينكه از وابستگان 
دولت به حساب مي آيند كه همكاري نكردن 
مسئوالن دولتي باعث شده قوه قضائيه نتواند 
تا كنون به پرونده آنها ورود كند، يا اينكه حتي 
فوت كرده ان�د! آقاي همتي دو س�ال و اندي 
مس�ئول بانك مركزي بود و باي�د بدهي اين 
ابربدهكاران بانكي را ب�ا اختيارات قانوني اي 
كه داش�ت وص�ول مي ك�رد و ب�ه بيت المال 
بازمي گرداند. كار نكرده بانك مركزي از سوي 
قوه قضائيه انجام شد، اما رئيس معزول بانك 
مركزي در مناظرات انتخاباتي ليست كارهاي 
نكرده اش را تحويل رئيس ق�وه قضائيه داد!

دانيال زاده، عظام، صدرهاشمي، العقيلي، اقداميان، 
فالحتيان، شفيعي، گرامي، ايزدپناه، رستمي صفا 
و ريخته گ��ران، اينها 11 نفري هس��تند كه آقاي 
همتي در مناظره سوم انتخاباتي اسامي آنها را به 
آقاي رئيسي داد و مدعي شد ابربدهكاران بانكي اي 
هس��تند كه قوه قضائيه بايد با آنها مقابله كند! با 
انتشار اسامي مشخص شد از قضا قوه قضائيه كار 
نكرده آقاي همتي را در بانك مركزي انجام داده و با 
اين مفسدان اقتصادي برخورد قضايي كرده است. 

 90 هزار ميليارد تومان دست 11 نفر
اوايل فروردين ماه ب��ود كه عبدالناصر همتي در 
مصاحبه با شبكه سه سيما خبر داد كه 90 هزار 
ميليارد تومان از مطالبات بانكي فقط دست 11 
ابربدهكار است. اسامي اين افراد تا زمان برگزاري 
آخرين مناظ��ره انتخابات رياس��ت جمهوري، 
مشخص نبود. در مناظره س��وم انتخابات، ديگر 
كانديداها به همتي طعنه مي زدند كه با بدهكاران 
بانكي مماش��ات ك��رده و او توضيح م��ي داد كه 
بدهي هاي كالن مربوط ب��ه دوره هاي پيش از او 
بوده است و براي باور بيش��تر موضوع ناگهان در 
ميانه بحث ها از جاي خود بلند شد و كاغذي به 
دست رئيسي داد و گفت اين ليست بزرگ ترين 
بدهكاران بانكي است. رئيسي هم البته در همان 
مناظره تأكيد كرد كه دس��تگاه قض��ا به پرونده 
اين افراد به طور كامل رس��يدگي كرده اس��ت.  
ساعاتي بعد از مناظره هم اس��امي منتشر شد. 
بيوگرافي ابر بدهكاران نش��ان مي دهد كه حق 
با رئيس ق��وه قضائيه بود و به پرون��ده اين افراد 
رس��يدگي شده اس��ت. البته خود آقاي همتي 
چندي پيش هم، وقتي كه رئيس بانك مركزي 
بود، در مصاحبه اي تصريح كرده بود كه توانسته 
اس��ت با همكاري آقاي رئيسي 16 هزار ميليارد 

تومان از مطالبات بانكي را وصول كند. 
 انتقال دانيال زاده از آلمان براي محاكمه 

در ايران
آبان س��ال 1۳9۸ با تالش قوه قضائيه رس��ول 
دانيال زاده ابر بدهكار بانك��ي، از آلمان به ايران 

مس��ترد ش��د. همكاري اينترپل در اين پرونده 
اقتصادي بي سابقه بود. همان زمان القاصي مهر، 
دادس��تان تهران درباره او توضيح داد كه از دهه 
70 ابتدا نفوذ خود را بر بانك ملي شعبه فردوسي 
تهران آغاز كرد و هر آنچه مي خواست و از طريق 
همين ش��عبه انجام مي داد. بدون ضمانت وام و 
ال سي مي گرفت و با همين وام هاي كالن كارخانه 
مي خريد و برج سازي مي كرد و به واسطه همين 

كار با مديران دولتي آشنا شد. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر 
هم افش��ا كرد كه داني��ال زاده از طريق خيريه 
پولش��ويي مي كرده و ب��ا همين پوش��ش خانه 
16 ميلي��ارد توماني در تجري��ش را به »الف غ« 
همسر حسين فريدون برادر حسن روحاني هديه 

كرده است. 
رسول دانيال زاده به جرم تش��كيل شبكه ارتشا  
و به دليل آنكه بعد از تش��كيل پرونده به كشور 
بازگشت، دادگاهي و با لحاظ تخفيف به 1۵ سال 

حبس تعزيري محكوم شد. 
 گروه عظام در تور قضا

پرونده عباس ايرواني، مدير هلدينگ قطعه سازي 
عظام، به همراه ش��ش نفر ديگر در س��ال 9۸ به 

دادگاه رف��ت. ايروان��ي متهم به بده��ي ۳ هزار 
ميليارد توماني بانكي و فساد 76۴ ميليون دالري 
بود. اتهام اوليه ايرواني افساد في االرض بود، اما 
بعد از جلس��ات محاكمه، دادگاه اين اتهام را به 

اخالل در نظام اقتصادي تبديل كرد. 
نماين��ده دادس��تان در دادگاه افش��ا كرد كه 
پرداخت رش��وه به مديران بانك مسكن و ملي، 
مس��ئوالن وزارت صمت، مس��ئوالن اداره هاي 
صنعت و معدن استان هاي مختلف و شركت هاي 
خودروس��ازي س��ايپا و ايران خ��ودرو از جمله 

اقدامات ايرواني بود. 
 يك فوتي در ليست همتي!

العقيل��ي يك تاج��ر اماراتي بود كه اس��فند ماه 
س��ال 1۳9۵ فوت كرد. وي يكي از همدس��تان 
بابك زنجاني و دالل نفتي بود. العقيلي، نماينده 
كمپاني سيگار مارلبرو در غرب آسيا بود و نماينده 
دادستان در دادگاه بابك زنجاني كه رياست آن 
با قاضي صلواتي بود، كيفرخواس��ت اين بدهكار 

بانكي را هم ارائه كرد. 
وي عضو هيئت مديره شركت پلي اكريل اصفهان 
)به مدير عاملي اكبر تركان( به عنوان بزرگ ترين 

شركت الياف كشور هم بود. 

 اقداميان در دست اقدام
محمدجواد اقداميان، مالك برند هاي مش��هور 
وينابست، ويستابست، آتيه س��ازان سارا، پارت 
پوالد، ساران كاال، مهندس��ي همراهان فناوري 
اطالعات، پليمر پالس��ت پ��ارس و تهران توليد 
است كه طي سال هاي ۸6 تا 91 هشت فقره وام 

از بانك سرمايه دريافت كرد. 
اقداميان درمجم��وع 19۵ ميليارد تومان وثيقه 
نزد بانك سرمايه داش��ت كه 9۸ ميليارد تومان 
آن چك بانكي، ۸7 ميليارد تومان س��فته و 10 
ميليارد تومان نيز س��ند ملكي بود. رأي پرونده 
وي در كن��ار پرونده امامي قرار اس��ت به زودي 

صادر شود. 
 فالحتيان در زندان

مهدي فالحتيان با عل��ي ديواندري، مدير عامل 
س��ابق بانك هاي ملت و پارسيان و رئيس سابق 
پژوهش��كده پولي و بانكي در دول��ت روحاني، 
هم پرونده اي بود. او ۲۲0 ميليون درهم تسهيالت 
از بانك ملت دريافت كرده و بانك ملت در ازاي 
آن حتي كپي شناس��نامه هم از او نخواسته بود. 
اين تسهيالت در حالي به فالحتيان داده شده كه 
او نامش به عنوان بدهكار بانكي در سيستم ثبت 
بوده است، اما ديواندري گفت كه از اين تسهيالت 
باخبر بوده است. مهدي فالحتيان در حال حاضر 
در زندان است تا با شناسايي اموالش بدهي هايش 

تصفيه شود. 
 محكوميت رستمي صفا به حبس

محمد رستمي صفا، بنيانگذار گروه صفا و بدهكار 
بزرگ بان��ك پارس��يان اس��ت. او از پيمانكاران 
قديمي شركت ملي گاز اس��ت كه شهريور ۸۵ 
موفق شد حدود ۳0 درصد سهام بانك پارسيان 
را كه در مالكيت ايران خودرو بود، به ارزش حدود 

۲9۳ ميليارد تومان بخرد. 
رس��تمي صفا به تحمل سه سال حبس تعزيري 
محكوم شد، اما به دليل فقدان پيشينه كيفري، 
دادگاه تجديدنظر مجازات حبس او را به جزاي 

نقدي يك ميليارد توماني كاهش داد. 
 15 سال زندان براي برادران ريخته گران

بهروز و فيروز ريخته گران ك��ه اكنون در زندان 
هستند در اس��فند س��ال ۸6 براي خريد بانك 
سرمايه اقدام كردند. نماينده دادستان در دادگاه 
آنها گفت كه ريخته گران ب��دون پرداخت هيچ 
مبلغ��ي و با ارائه ي��ك حواله جعل��ي انبار آهن، 
مالك ۳۸ درصد س��هام بانك س��رمايه مي شود 
و ش��هرداري تهران وقتي براي گرفتن ميلگرد 
مراجعه مي كند تنها با يك انبار خالي در شورآباد 
تهران روبه رو مي شود! بهروز و فيروز ريخته گران 

در نهايت به 1۵ سال حبس محكوم شدند. 
با اين تفاصيل، از ليس��ت ادعاي��ي آقاي همتي 
فقط س��ه نفر تا كنون به زندان نرفته اند، آن هم 
احتماالً به خاطر فشار زياد وابستگان دولتي اين 
ابربدهكاران بوده است؛ همان طور يكي از منابع 

آگاه در اين زمينه خبر داده است. 
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»جوان« در گفت و گو با كارشناسان وضعيت صفحات مجازي روانشناسي را مورد بررسي قرار داده است

تشديدآسيبهاياجتماعيبادكانهايمشاورهمجازيوروانشناسنماها

مناظرات و ماجرای 11 ابربدهکار زندانی و فوتی!
ليستي كه به عنوان ابربدهكاران بانكي در مناظره انتخاباتي دست به دست شد، يا در زندان هستند  يا فوت شده اند

هزينه هاي 400  ،500 

زهرا چيذري 
هزار توماني به ازاي   گزارش  2

45 دقيقه مشاوره 
يا نگراني از كرونا و آلوده ش�دن به اين ويروس 
موجب شده تا بازار مشاوران مجازي داغ شود و 
صفحات روانشناسي و مشاوره در فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي دنبال كنندگان ميليوني 
پيدا كند. صفح�ات و مش�اوره هايي كه خيلي 
وقت ها توصيه ها و راهكارهايشان چندان عقالني 
هم نيس�ت چه برس�د به علمي! همين مسئله 
موجب مي ش�ود تا افرادي كه به روانشناسان و 
مشاوران مجازي اعتماد مي كنند، گاهي وقت ها 
بيش�تر از اينك�ه مشكالتش�ان حل ش�ود، از 
راه حل هاي نادرست و غير علمي مشاوران مجازي 
آسيب ببينند، اما بيمه نبودن خدمات مشاوره و 
روانشناس�ي و هزينه هاي باالي اين خدمات در 
كنار چالش هاي كرونا، بازار روانش�ناس نماهاي 
مجازي را داغ كرده اس�ت. حاال ب�ه گفته رئيس 
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره تاكنون براي 
بي�ش از ،3 4 ه�زار س�ايت و صفح�ه مج�ازي 
روانشناسي و مش�اوره پرونده تشكيل و به آنها 
تذكر داده شده اس�ت. اين آمار در عين حال از 
رها شدگي فضاي مجازي و بروز نوعي ولنگاري در 
اين فضا هم حكايت دارد كه ي�ك روز خود را به 
شكل فعاليت روانشناس نماها در صفحات مشاوره 
و روانشناس�ي و چالش براي اف�راد و خانواده ها 
نشان مي دهد و روز ديگر به صورت صفحاتي براي 
قاچ�اق زن�ان و دخت�ران س�ر ب�ر م�ي آورد. 
 با گشتي در فضاي مجازي و صفحات اينستاگرامي 
و كانال هاي تلگرامي تعداد زياد صفحات روانشناسي 
و مشاوره شما را متعجب خواهد كرد؛ صفحاتي كه 
با توصيه هاي روانشناسي سعي در جلب مخاطب 
دارند و گاه��ي فالوورهاي اي��ن صفحات چندين 
ميليون نفر اس��ت. ماجرا جايي عجيب تر مي شود 
كه مي بيني��م برخي از اي��ن صفح��ات در موارد 
يكسان توصيه هايي متفاوت يا حتي متضاد دارند! 
ادمين هاي اين صفح��ات بعد از جلب مش��تري 
و افزايش فال��وور در كنار فعاليت ه��اي اقتصادي 

تبليغاتي، حتي مشاوره هاي آنالين هم مي دهند 
و گاهي دس��تمزدهاي آنچناني هم مي گيرند، اما 
بسياري از اين مشاوره ها و توصيه ها به جاي آنكه 
راهگشا باشد و مشكالت خانوادگي و فردي افراد را 
حل كند، به تعميق اختالفات خانوادگي و مشكالت 
و آسيب هاي اجتماعي منجر مي شود؛ چراكه فرد 
مش��اور نما با دكان مجازي اش اصاًل روانشناس يا 

مشاور نيست! 
  4 هزار پرونده از تخلفات دكان هاي مشاوره 

مجازي 
محمد حاتمي، رئيس س��ازمان نظام روانشناسي 
و مش��اوره با تأكيد بر اينكه مديريت مشاوره هاي 
روانشناسي در فضاي مجازي يكي از دغدغه هاي 
اصلي اين سازمان اس��ت، مي گويد:» متأسفانه در 
داخل و خارج افرادي خود را روانشناس و مشاوره 
معرفي كرده و حرف هاي زيبايي مي زنند و ارتباط 
برقرار مي كنند و در نهايت نرخ آسيب هاي اجتماعي 

و رواني را افزايش مي دهند.«
به گفته رئيس انجمن روانشناسي و مشاوره در اغلب 
موارد اين افراد توصيه هاي غير كارشناسي داده اند؛ 
به طوري كه گزارشات زيادي در اين خصوص داريم 

كه اينها باعث اختالفات خانواده ها شده اند. 
حاتمي در بيان برنامه هاي اين سازمان براي مقابله 
با روانشناس نماهاي مجازي  مي افزايد:» تا آنجايي 
كه توان داريم با اين افراد مقابله مي كنيم و در حال 
حاضر بيش از سه، چهار هزار صفحه و سايت بوده 

كه براي آنها پرونده تشكيل يا تذكر داده ايم.«
وي با بيان اينكه نام افرادي كه پرونده و پروانه نظام 
روانشناسي و مشاوره دارند روي سايت سازمان نظام 
روانشناسي هست، خاطر نشان مي كند:» توصيه 
مي كنم افرادي كه در فضاي مجازي هستند، حتماً 
ش��ماره پرونده نظام روانشناسي و مش��اوره را در 

صفحه مجازي خود بگذارند.«
  ارتباط چه�ره به چه�ره اصل غي�ر قابل 

جايگزين مشاوره 
محمد پيروي خامنه، روانشناس و مدرس دانشگاه 
در گفت وگو با »جوان« درب��اره فعاليت صفحات 
روانشناسي در فضاي مجازي مي گويد:»يك اصل 

مهم در مشاوره معموالً براي آنكه خدماتي گرفته 
شود چهره به چهره بودن است، بدين معنا كه من 
پزشك و مش��اور بايد مددجو و حركات و رفتارش 
را ببينم و وي نيز من را ببيند و بخشي از برقراري 
ارتباط براي مشاوره و درمان با اين ديدار چهره به 

چهره شكل مي گيرد.« 
از نگاه اين روانش��ناس كمي اطالعات كافي است 
تا خود فرد تفاوت بين مش��اوره حضوري و توسط 
يك مشاور و روانش��ناس واقعي را با يك مشاوره و 
روانشناس نماي مجازي درك كند؛ چراكه اختالف 
راهنمايي ها و مشاوره هاي اين افراد با يكديگر خيلي 
فرق مي كند، اما اگر فردي چندان اطالعاتي در اين 
باره نداشته باشد، تحت تأثير عكس ها و جمالت و 
فضاي ساختگي و گول زننده اين كانال ها و صفحات 
قرار مي گيرد. البته هستند افرادي كه واقعاً باسواد و 
مطلعند، اما در فضاي مجازي هم فعاليت دارند، ولي 
در نهايت مشاوره هاي مجازي نمي تواند اثرگذاري 

مشاوره هاي رو در رو را داشته باشد. 
اين روانشناس در پاسخ به اين نكته كه يكي از داليل 
اقبال مردم به اين صفحات هزينه هاي باالي مراجعه 
به مش��اور و روانشناس اس��ت، مي گويد:» دولت و 
بيمه ها بايد كمك كنند ت��ا هزينه هاي مراجعه به 
روانش��ناس و مش��اور پايين بيايد، چراكه هزينه 
اداره دفتر مشاوره باالست. يا ش��ركت ها و ادارات 
مي توانند با مراكز مشاوره قرارداد ببندند و بخشي 
از هزينه هاي اين كار را تقب��ل كنند؛ چراكه حل 
مش��كالت و چالش هاي خانوادگ��ي مي تواند در 
زمينه هاي ديگ��ر نيز به بهبود كيفي��ت زندگي و 

عملكرد افراد منجر شود.«
خامنه ب��ا تأكيد ب��ر اينكه س��المت روان كمتر از 
س��المت جس��م اهميت ندارد، تصري��ح مي كند: 
»مشكالت رواني مي تواند مشكالت جسمي را ايجاد 

كرده يا تشديد كند.«
 در روانشناسي نمي توان براي همه نسخه 

واحدي پيچيد
ام��ان اهلل قرايي مق��دم، جامعه ش��ناس و مدرس 
دانشگاه هم در گفت و گو با »جوان«  درباره صفحات 
روانشناسي و فعاليت روانشناس نماهاي مجازي 

مي گويد:» سؤال جامعه شناسي اين است كه روان 
شما،  خلقيات ونگرش ش��ما را چه چيزي تشكيل 
مي دهد؟ آيا ذاتي و فطري است يا اكتسابي يا ارثي 
است؟ شخصيت، رفتار و بينش شما بسته به محيط 
زندگي و خانواده فرق مي كند. بنابراين نمي توان 
براي همه افراد نسخه واحدي پيچيد و تفاوت هاي 
فردي در علم روانشناسي اجتماعي موضوعي بسيار 

مهم است.«
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر تأثير گروه و محيط 
زندگي روي شخصيت افراد مي افزايد:»روانشناسي 
دانشي فرد گراس��ت و نمي توان حتي درباره دو 
خواهر و ب��رادر دو قلو يك نس��خه واحد پيچيد 
و بديهي اس��ت، صفحات روانشناسي مجازي و 
مشاوره هاي آنالين روانش��ناس نماها نسخه اي 
واحد براي همه افراد مي پيچند و از دور دس��تي 
بر آتش دارن��د و براي تم��ام افراد ي��ك توصيه 
دارند، در حالي كه عوام��ل متعددي مي تواند بر 
ش��رايط افراد تأثير مي گذارد.«  از ن��گاه وي بايد 
مراجعه به روانشناس حضوري باشد و نمي توان 
از راه دور ارتباط مؤثري با مددجو برقرار كرد. اين 
جامعه ش��ناس هم دليل اقبال به اين صفحات را 

گراني خدمات مشاوره و روانشناسي مي داند. 
  بر زمين ماندن تأكيد برنامه ششم توسعه 

براي بيمه خدمات مشاوره 
آمار اختالالت روانشناس��ي در كش��ور با بيماري 
كرونا بيشتر هم شده اس��ت، اين موضوع ضرورت 
ارزان شدن و در دس��ترس عموم قرار گرفتن اين 
خدمات را پررنگ تر مي كند، اما هزينه هاي باالي 
مشاوره و خدمات روانشناسي مردم را از مراجعه به 
اين متخصصان باز مي دارد. بيمه خدمات مشاوره و 
روانشناسي راه حلي است كه مي تواند اين خدمات 
را براي عموم جامعه تسهيل كند، اما به رغم تأكيد 
بند ج ماده 10۲ برنامه ششم بر پياده سازي بيمه 
مشاوره و خدمات روانشناختي تاكنون اين اتفاق 
رخ نداده است. اين در حالي است كه بيماري هاي 
روان تني و گسترش افسردگي و اختالالت رواني 
در جامعه مي تواند كشور را با آسيب هاي اجتماعي 

بيشتري مواجه كند. 

حسین سروقامت

توليد 30 ميليون دوز 
واكسن كروناي وطني

رئيس سازمان غذا و دارو:  اولين  محموله ميليوني 
واكسن داخلي در هفته جاري دريافت مي شود

با وجود نو س�انات در آمار فوتي ه�اي روزانه كرونا، طبق گزارش�ات 
وزارت بهداش�ت در هفته گذش�ته تعداد م�وارد بس�تري بيماران 
مثبت كرونا در بيمارس�تان هاي كش�ور ح�دود 10/5 درصد كاهش 
داشته اس�ت. همچنين در اين هفته ش�اهد كاه�ش ۲0 درصدي در 
تعداد بيماران فوت شده و كاهش 1۷ درصدي در تعداد موارد سرپايي 
مثبت كرونا نس�بت به هفته قبل تر بوده ايم، اما اين روند كاهشي در 
همه اس�تان ها حاكم نبوده و در برخي اس�تان ها مانند سيس�تان و 
بلوچستان، بوشهر، يزد و آذربايجان ش�رقي وضعيت بيماري كرونا 
داراي روند افزايشي بوده است. آخرين خبرها از واكسن ايراني كرونا 
از مراحل نهايي توليد اين واكس�ن ها حكاي�ت دارد. به گفته رئيس 
س�ازمان غذا و دارو اولين  محموله ميليوني واكسن داخلي در هفته 
جاري دريافت مي ش�ود و بناس�ت در تيرماه واكس�ن كرونا با كمك 
روس ها در كشور توليد ش�ود. عالوه بر اين ماده اوليه براي توليد 30 
ميليون دوز واكسن در كشور وجود دارد و اگر همه چيز طبق برنامه 
پيش برود مي توانيم ماهانه 10 ميليون دوز واكسن وطني توليد كنيم. 
طبق آخرين آمار كرونا در كش��ور،  در ۲۴ ساعت منتهي به روز يك شنبه 
۲۳ خرداد 1۸7 بيمار كووي��د19 جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 

جانباختگان اين بيماري به ۸۲ هزار و 9۸ نفر رسيد. 
 روند كاهشي كرونا در اكثر مناطق

 بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخير، يعني 1۴ تا ۲0 خرداد ماه 
1۴00، تعداد موارد سرپايي مثبت شناسايي شده در كشور ۴9هزارو۴97 
نفر بوده اس��ت. همچنين طي هفته اخي��ر تعداد موارد بس��تري جديد 
۸هزارو6۳0 نفر بوده و تعداد موارد فوتي جديد نيز در كشور هزارو19 نفر 
طي اين مدت بوده است. با توجه به اين آمارها شاهد كاهش 10/۵ درصدي 
در تعداد موارد مثبت بستري، كاهش ۲0 در صدي در تعداد بيماران فوت 
شده و كاهش 17 درصدي در تعداد موارد مثبت سرپايي شناسايي شده 
در هفته اخير بوده ايم. در حال حاضر 1۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲0۸ 

شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲7 شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
  واكسن ايراني كرونا از همين هفته 

آخرين خبرها از واكسيناسيون كرونا هم از تأمين واكسن مورد نياز براي 
دوز دوم واكسيناس��يون كرونا حكايت دارد. محمدرضا شانه ساز، رئيس 
س��ازمان غذا و دارو با بيان اين خبر كه محمول��ه جديد چند ميليوني در 
راه است، افزود:»همانطور كه از ابتدا اعالم كرده بوديم، بحثمان استفاده 
از ظرفيت هاي توليد داخل اس��ت. در اين هفته اولين  محموله ميليوني 
توليد داخل را خواهيم داشت. همه تأييديه ها و مدارك و مجوزها با نظارت 
مستقيم وزير بهداشت صادر مي شود؛ قطعاً از سوي مقام عالي وزارت هم 
برند ها و هم  ميزاني كه در اختيار قرار مي گيرد و ش��رايط مصرفش اعالم 
مي شود.« شانه ساز درباره كساني كه دوز اول را از نوع واكسن خارجي زدند، 
گفت:»جايگزيني پلتفرم هاي مشترك واكس��ن كه روش توليد يكسان 
دارند، هيچ تأثير منفي ندارد. در دنيا هم تقريباً همه كش��ور ها اين اقدام 
را انجام داده اند. ما تا جايي كه ظرفيت مان اجازه دهد و واردات واكسن را 

تأمين كند، قطعاً از نمونه هاي وارداتي استفاده مي كنيم.«
رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد:»اگر بخشي دچار كمبود شود كه تاكنون 
اتفاق نيفتاده است، طبق همان استاندارد هاي سازمان بهداشت جهاني از 
ظرفيت هاي توليد داخلي براي دوز دوم استفاده مي كنيم. در عين حال فقط 
واكسن روسي اس��ت كه دوز اول و دومش متفاوت است و بقيه واكسن ها 
دوز اول و دومشان فرقي نمي كند.« وي تصريح كرد:» پلتفرم و  برند واكسن 
روس��ي در ايران از س��وي بخش خصوصي به زودي توليد مي شود و فكر 
مي كنم در تير ماه حتي برندي را هم كه با همكاري مشترك ايران و روسيه 

است،  در كشور خودمان توليد كنيم.«
  صدور مجوز اضطراري به زودي 

شانه ساز درباره زمان صدور مجوز مصرف اضطراري واكسن بركت و پاستور 
گفت:» به زودي مجوز اضطراري اين واكسن ها طبق شرايطي كه از سوي 
كميته علمي واكسن وزارت بهداشت و كميسيون قانوني ساخت و ورود 
دارو اعالم ش��ده، به اطالع وزير مي رس��د.« وي با تأكيد بر اينكه ايمني 
جمعي زماني حاصل مي ش��ود كه 60 الي 70 درصد جمعيت واكسن را 
دريافت كرده باش��ند،  تصريح كرد:» بايد 1۲0 ميليون دوز واكسن تهيه 
كنيم تا بتوانيم به ايمني جمعي برس��يم.« به گفته شانه س��از مواد اوليه 
۳0ميليون دوز واكسن در ايران موجود است و اگر طبق برنامه پيش رويم 
تعداد واكسني كه در داخل توليد خواهيم كرد، بيشتر از ماهانه 10 ميليون 

دوز هم خواهد بود. 

از كودكي احساس�ات خود را پنهان كرده، قياف�ه گرفته  و ادا 
درآورده ايم!

تكليفمان با خودمان روش�ن نيس�ت. چ�ه دردي داريم؛ خدا 
مي داند. 

پدر دلواپس آينده پسر خويش است، اما دست او را نمي گيرد، 
با هم قدم زده، كمي س�خن بگويند. از يك جا به بعد بايد اين 

كار را بكند!
دختر فش�ار كار را بر دوش پدر احس�اس مي كن�د، اما حاضر 
نيست اندكي از خواسته خود كوتاه بيايد. از يك جا به بعد بايد 

اين كار را بكند!
فكر دختر آرام و قرار از مادر برده، ام�ا در اين باره با وي حرف 

نمي زند. از يك جا به بعد بايد اين كار را بكند!
آنان نمي توانند چنين كاري كنند، چون گرفتار اختالل »آلكسي 

تايميا« يا »فقر كلمات در بيان احساسات« هستند. 
دوس�تان! امروز از احساس�ات ناب خود با عزيزانتان س�خن 

بگوييد، فردا شايد به هزار دليل دير باشد!
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پوشش نيازهاي شهروندي در شوراي شهر

با بسط تجارت الکترونيکي
توس��عه تجارت الكترونيكي يعني توسعه 
و تسهيل زنجيره داد و س��تد، خريداران و 
فروش��ندگان، كاهش ترافيك، آلودگي و 
مصرف بنزين، امني��ت در خريد، تضمين 
حقوق مصرف كننده و حتي افزايش توان 
لجستيكي شهر در مرتبط نمودن فروشنده، 

كاال و خريدار. 
نگاهي به آمار و ارقام اين حوزه جالب است؛ 
خالصه وضعيت تجارت الكترونيكي كش��ور تا پايان س��ال 9۸ نش��ان 
مي دهد  ضريب نفوذ اينترنت به 9۴ درصد رس��يده كه نس��بت به سال 
قبل رش��د ۳درصدي داشته اس��ت. همچنين نرخ كاربران اينترنتي به 
عنوان خريداران الكترونيكي بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل 
به ۸9درصد رسيده اس��ت. حجم اس��مي معامالت تجارت الكترونيكي 
با 10۳درصد رش��د نس��بت به س��ال قبل به ۴۲۳ هزار ميليارد تومان 
رسيده است. از سوي ديگر مبلغ هر خريد الكترونيكي به طور ميانگين 
۲79 هزار تومان برآورد شده كه نسبت به سال قبل ۴9 درصد افزايش 
داشته است. بر اين اساس تعداد كل معامالت تجارت الكترونيكي نزديك 
به ۵/1 ميليارد بوده كه نسبت به سال قبل ۳6 درصد رشد داشته است.  
همچنين تعداد معام��الت الكترونيكي دولتي ح��دود ۲۵1 هزار عدد 
بوده كه نسبت به سال قبل حدود 106 درصد بهبود داشته است. سهم 
تعدادي تراكنش هاي خريد اينترنتي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي 
از كل تراكنش هاي بانكي، حدود ۴ درصد اس��ت. سهم شاغالن تجارت 
الكترونيكي از كل شاغالن، 11درصد برآورد شده كه نسبت به سال قبل 

۸۳ درصد رشد داشته است. 
بيش از 61 هزار واحد كسب و كار الكترونيكي داراي نماد اعتماد هستند 
كه نسبت به سال قبل 11درصد رشد داشته است. شيوع ويروس كرونا 
در اس��فند 9۸ موجب افزايش ۴ درصدي در تعداد تراكنش هاي خريد 
اينترنتي و رشد ۲۳6 درصدي در مبلغ اين تراكنش ها نسبت به بازه زماني 

مشابه در سال 97 شده است. 
اما شوراي ش��هر در بهبود تجارت الكترونيكي، چه نقشي مي تواند ايفا 
نمايد؟ تجارت الكترونيكي در بستر وب صورت مي پذيرد و هر چه سرعت 
و كيفيت اينترنتي كه شهروندان از آن بهره مند مي شوند، باالتر باشد، اين 
تجارت با سرعت بيشتري شيوع و گستردگي پيدا مي كند. ارتقاي شرايط 
اينترنتي شهرها در صورت حمايت و سرمايه گذاري شهرداري ها در تعامل 
مشترك با وزارت ارتباطات يكي از نقش هاي حاكميتي مديريت يكپارچه 

شهر در شرايط فورس ماژور كنوني در تسهيل اشتغال جوانان است. 
در همين راستا كمك به توسعه فيبر نوري در شهر و گسترش آن به تمامي 

نقاط شهري، مي تواند يك گام در جهت تحول شهر باشد. 
در اين زمينه خالي از لطف نيست به قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور نگاهي بيندازيم. در بند ۴ ماده ۸0 اين قانون يكي 
از وظايف شوراي اسالمي شهر، همكاري با مسئوالن اجرايي و نهادها در 
زمينه هاي اقتصادي و عمراني است. با اين پشتوانه قانوني شوراي شهر 
مي تواند توسط بازوي اجرايي خود يعني شهرداري به حوزه هاي اقتصادي 
تجارت الكترونيكي وارد شود و زيرس��اخت هاي شهري را در اين زمينه 
تقويت نمايد.  اما بستر سازي براي ايجاد شبكه اينترنتي قوي، نخستين 
گام حاكميتي اس��ت و پس از آن كمك به توس��عه و تس��هيل تجارت 
الكترونيكي الزم و حياتي اس��ت؛  موضوعي كه با حوزه هاي امور دانش 
بنيان، فناور و نوآور و هر آنچه به صورت س��نتي قابل تجارت مي باشد، 

قابل امتزاج است. 
تجارت الكترونيكي در ش��هر مي تواند به حوزه تج��ارت كالن و تجارت 
خرد شهر نيز تسري يابد؛ از جمله در ناوگان حمل و نقل عمومي و حتي 
خصوصي. جابه جايي مسافر و كاال با اپليكيشن هاي فضاي مجازي، مدل 
خدمت رساني سنتي در اين حوزه را نيز متحول كرده است، اما تجارت 
الكترونيكي محدود به يك حوزه خاص نيست و در هر حوزه اي كه داد و 
ستد صورت مي پذيرد، چه كاال در برابر پول و چه خدمتي در مقابل پول، 
مي تواند عرض اندام نمايد. از انجام خدمات تعمير اسباب و وسايل در منزل 
گرفته تا خودرو در خيابان و جاده و حتي داد و ستد هر گونه مايحتاج و 

ملزومات مورد نياز خانگي و اداري. 
اعتبار معامالت الكترونيكي در فضاي اينترنتي منطبق با ماده 7 قانون 
تجارت الكترونيكي محترم و معتبر شناخته ش��ده، زيرا كه در اين ماده 
ذكر شده است، هر گاه قانون، وجود امضا  را الزم بداند، امضاي الكترونيكي 
مكفي است و همچنين مستند به ماده 1۵ همين قانون، داده پيام مطمئن 
همچون اسناد رسمي غير قابل انكار و ترديد هستند.  با حمايت از توسعه 
تجارت الكترونيكي در ش��ئون مختلف ش��هري و تعامل نزديك مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
شتاب دهنده هاي بخش خصوصي و ش��هرداري ها مي توان شاهد رشد 
بيشتر معامالت امن و مطمئن در س��ايه تجارت الكترونيكي باشيم كه 
نياز هاي شهروندي را بهتر پوش��ش مي دهند و الجرم موجب اشتغال 

جوانان خواهند بود. 

علیرضا رحیمي، كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري

درخواست ياري يك هموطن
يك شهروند: هموطني هستم اهل خراسان جنوبي داراي كهولت سن، 
بيمار و فاقد مسكن كه به سختي روزگار مي گذرانم. چند سال قبل به 
دليل تصادف با خودرو امكان فعاليت كاري را از دست دادم و خانه نشين 
هستم. بيماري فرزندم هم موجب ش��د تا براي هزينه هاي درمان آن، 
مبلغ 10 ميليون تومان از شخصي وام بگيرم. به دليل توانايي نداشتن در 
بازپرداخت، آن مبلغ به ۲0 ميليون تومان افزايش يافته است و مسئوالن 
استاني هم كمكي برايم نكرده اند. براي دريافت وام بانكي اقدام كردم 
كه به دو ضامن كه بازنشسته هم نباشند، نياز است. اكنون مدت هاست 
كه با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم مي كنم و تنها به ياري و كمك 
همسايگان است كه دوام آورده ام. از شما هموطن عزيز خواهشمندم كه 

در صورت امكان از اينجانب دستگيري فرماييد. 
جوان: مشخصات اين هموطن در دفتر روزنامه محفوظ است.

كبري فرشچي

پاسخ شهرداری رشت به خبر »جوان«

بن بست را به نام شهيد كرديم!
پس از انتشار مطلبی با عنوان »شش سال مقاومت مديران شهری 
رشت مقابل نام يك شهيد« در تاريخ 1۲ خرداد ماه در همين صفحه، 
شهرداری رشت پاس�خی را به دفتر روزنامه ارسال داشته است.

متن پاسخ شهرداری رشت به خبر »جوان« به شرح زير است:
شهرداری رشت در س��ال 9۵ پس از درخواست مكتوب خانواده معزز 
شهيد تقی تقی زاده مبنی بر نامگذاری كوچه انتهای خيابان صندوق 
عدالت به نام اين شهيد، موضوع را در جلس��ه كميسيون نامگذاری و 
تغيير نام معابر مطرح و پس از تصويب در س��ريع ترين زمان ممكن به 
شورای اسالمی رشت ارائه كرد! در تاريخ 9۵/۴/1۳ در يكصد و چهل و 
هفتمين جلسه شورای اسالمی )شورای چهارم( تصويب و به شهرداری 
رشت ابالغ شد و كوچه مذكور به نام شهيد بزرگوار نامگذاری و تابلوی 
آن نيز نصب گرديد. الزم به ذكر است، بن بست ديگری واقع در خيابان 
۲۲ بهمن )الكانی(، خيابان شهيد عطاآفرين، بن بست پنجم نيز به نام 
شهيد تقی تقی زاده آراسته شده اس��ت. ليكن مطلب درج شده مبنی 
بر عدم نامگذاری معبری به نام ش��هيد تقی تقی زاده، صحت نداشته و 
همانطور كه در سطور فوق توضيح داده شد درخواست خانواده محترم 

شهيد در زمان كوتاهی پس از وصول اجابت گرديد.
الزم به ذكر است، اخيراً در اوايل خرداد ماه امسال نيز درخواستی مبنی 
بر احداث يادمان شهيد تقی زاده و نيز نامگذاری خيابان صندوق عدالت 
به نام اين شهيد بزرگوار به ثبت رس��يده كه موضوع به سازمان سيما، 
منظر و فضای سبز ش��هری شهرداری و كميس��يون نامگذازی معابر 

شهرداری جهت طرح در جلسه آتی كميسيون ارجاع شده است.
جوان: همان طور كه در مطلب اولی منتشر شده در همين ستون اشاره 
شده مطابق با درخواست چندين ساله خانواده معزز شهيد واالمقام تقی 
تقی زاده و مسئوالن بنياد شهيد اس��تان گيالن، خيابانی كه شهيد در 
آنجا ترور شده و محل سكونت و كسب وی بوده است بايد به نام شهيد 

تغيير نام پيدا كند؛ نه يك بن بست!
شهرداری رشت در جوابيه ارسالی پيرامون اين موضوع كه در مطلب 

»جوان« به آن تصريح شده، هيچ اظهارنظری نكرده است.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


