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تعداد واحدهای صنفی در کرمان 
از اشباع به مسمومیت رسیده 

است

پیرو  افزود:  این خبر  بیان  با  مصطفی رجبی مشهدی، 
بند ی تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 برای اصالح 
تعرفه های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی 
هیات  در  آن  تصویب  صورت  در  که  رسیده  پایان  به 
از  دسته  این  به  پرداختی  برق  یارانه  کاهش  با  دولت، 
با  پرمصرف  مشترکان  مصرفی  برق  نرخ  مشترکان، 

قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف 
یک  برابر   20 تا   15 بین  گاه  که  است  ای  گونه  به 

مشترک کم مصرف، از برق استفاده می کنند. 
رجبی مشهدی با اشاره به بررسی های صورت گرفته 
از آثار منفی این روند مصرفی خاطرنشان کرد: بررسی 
پیک  در  مشترکان  این  اگر  که  است  آن  نشانگر  ها 
تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می کردند، دچار 

خاموشی نمی شدیم . 
کم  گروه  سه  به  مشترکان  تقسیم  با  مشهدی  رجبی 
مصرف یا خوش مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف 
درصد    85 خانگی،  مشترک  میلیون   30 بین  از  افزود: 
خوش  و  مصرف  کم  رده  در  میلیون   25 حدود  یعنی 
مصرف قرار می گیرند که قبض برق آنها  به طور کمتر 

از 30 هزار تومان است. 
را  پرمصرف  مشترکان  تعداد  برق  صنعت  سخنگوی 
خاطرنشان  و  کرد  عنوان  مشترک  میلیون   5 حدود 

بسیار  مشترک  هزار   850 حدود  بین  این  از  ساخت: 
پرمصرف هستند که بیش از دو برابر الگو برق مصرف 

می کنند. 
حال  در  که  طرحی  براساس  گفت:  مشهدی  رجبی 
مصرفی  برق  هزینه  است،  کارشناسی  های  بررسی 
مشترکان بسیار پرمصرف با نرخ تمام شده و غیریارانه 
ای محاسبه خواهد شد که جزییات آن پس از تصویب 

در هیأت محترم وزیران اطالع رسانی خواهد شد. 
در  مدیریت  برای  مشترکان  همه  از  دعوت  با  وی 
نیز در صورت تصویب  این طرح  افزود:  مصارف خود، 
توسط هیات دولت اجرایی خواهد شد، در راستای تحقق 
که  چرا  است  مشترکان  مصرفی  رفتار  تغییر  و  عدالت 
مشترکان پرمصرف در حال حاضر با مصرف بیشتر، از 

یارانه بیشتری هم بهره مند می شوند . 
و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
کنترل  راهکارهای  از  یکی  برق  صنعت  سخنگوی 
بکارگیری  را  پرمصرف  بسیار  مشترکان  مصرف  رفتار 
ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  هوشمند  کنتورهای 
هوشمند  کنتور  میلیون   5 نصب  برای  حاضر  حال  در 
که  است  شده  ریزی  برنامه  پرمصرف  مشترکان  برای 
امیدواریم با انجام آن، این برنامه نیز در پیک تابستان 

سال 1401 مورد استفاده قرار گیرد

اقتصاد  آینده  به  نسبت  اقتصادی  فعال  یک  عنوان  به 
ابهامات زیادی دارم. متاسفانه جامعه ایران در 10 سال 
اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده 

است و مدام دارد کوچک تر می شود...
اقتصاد هم در حال استهالک مداوم است، سرمایه گذاری 
از استهالک کمتر شده و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر را 
اقتصاد کشور  پایه های  که  است  واضح  تجربه می کند. 
آسیب دیده و چون رشدی در کار نیست، مردم از نظر 
اقتصادی  رشد  کاهش  شده اند.  مشکل  دچار  معیشت 
سال های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر تحریم ها 
و سیاست های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. 
بیماری همه گیر  با همراهی شیوع گسترده  این عوامل 
کرونا در دو سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق 
گوناگون زمینه های کاهش سرمایه گذاری و افت تولید را 

در اقتصاد ایران فراهم کنند.
و  دارد  وجود  امیدواری هایی  کرونا  پایان  زمینه  در  البته 
بازار  از  که  افرادی  از  بخشی  که  می شود  داده  احتمال 
کار خارج شدند، دوباره جذب شوند که این خبر خوبی 
است. اما ابرچالش آب و محیط زیست هم امسال بیشتر 
از گذشته جامعه و اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده 
است. در چنین شرایطی، وضعیت مالی دولت به گونه ای 
نیست که پیش خودمان بگوییم به تدریج مشکالت کم 
می شود و مثاًل کسری بودجه به نقطه قابل حل می رسد. 
تیم اقتصادی دولت هم به گونه ای چیده شده که انتظار 
نداریم اوضاع را بهتر کند. آقای رئیسی در اولین سخنرانی 
پس از مراسم تحلیف بر رفع تحریم ها تاکید کرد. ایشان 
گفت: »تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شود و ما از هر 
»طرح دیپلماتیک« که این هدف را محقق کند، حمایت 
می کنیم.« این صحبت ها در کنار اظهارات تازه وزیر امور 
خارجه درباره احیای برجام، مثبت به نظر می رسند اما در 
عمل هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. به نوعی دولت 
سیزدهم دارد انتظارات مردم را پیش فروش می کند که 

امیدوارم این گونه نباشد.
ابتکار  دولت آقای روحانی در سال های آخر تا حدودی 
سیاستگذاری را از دست داد اما ترسم این است که دولت 
آقای رئیسی در همین ماه های اول در این تله گرفتار شود. 
به هر حال این یک واقعیت است که دولت جدید برای 
خروج از بحران اقتصاد به احیای برجام نیاز دارد. احیای 

موقت اقتصادایران نیازمند دست کم 50 میلیارد دالر منابع 
اینکه اگر توافقی حاصل نشود، این  ارزی است. ضمن 
احتمال وجود دارد که بازارها دوباره گرفتار تالطم شوند و 
شاهد افزایش مجدد نرخ ارز، طال و همین طور کاالهای 
قابل تجارت باشیم.  این مساله دولت جدید را در گام های 
اول دچار بحران خواهد کرد،  دولتی که در شرایط عادی 
رشد  مختلف،  ریسک های  بودجه،  کسری  ابرچالش  با 
بی سابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی 
مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، 

چه خواهد کرد؟
فشارهای  پرده  پس  در  اما  ماجراست  طرف  یک  این   
زیادی هم به ایران وارد می آید و این احتمال را تشدید 
آید. در  از برجام به دست  می کند که توافقی ضعیف تر 
چنین شرایطی ناچار به سمت شرق می غلتیم که غلتیدن 
به این سمت از نظر اقتصادی نفعی برای بخش خصوصی 
ندارد و این در کنار تداوم تحریم ها یعنی تشدید خروج 
سرمایه. البته موانع ساختاری کاهش رشد اقتصادی مانند 
بی ثباتی اقتصاد کالن -که عمدتاً ریشه در کسری بودجه 
مداخالت  و  کسب وکار  محیط  مانند  مواردی  یا  دارد- 
عدم  در  مهمی  عوامل  نیز  بنگاهداری  نظام  در  دولت 
توفیق اقتصاد ایران در دستیابی به رشدهای باال هستند.

شدیم  موفق  شهریور  »در  گفته:  اقتصاد  وزیر  اخیراً 
برخالف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراِض جدید از 
بانک مرکزی، حقوق ها را )حتی زودتر از موعد( پرداخت 
کنیم.« به گمانم همین صحبت یعنی تشدید نااطمینانی. 
معنی اش این است که این ماه را گذراندیم و خدا می داند 
تورم  چشم انداز  قاعدتاً  بگذرانیم.  باید  چطور  را  بعد  ماه 
در سال 1400 تابع رفتار دولت با مقوله کسری بودجه 
است. در واقع کسری بودجه 1400 به گونه ای است که 
دولت  نفتی  درآمدهای  معنادار  افزایش  در صورت عدم 
و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم هایی 
بسیار شدید بود. به گمانم اقتصاد ایران از ابتدای سال 
13۹۹ وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر 
انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم ها ادامه این چرخه 
را متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست های 
با  چرخه  این  بین المللی  گشایش  عدم  و  فعلی  داخلی 

سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد.

در  صنفی  واحدهای  تعداد  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
کرمان از اشباع به مسمومیت رسیده است، گفت: طبق استانداردهای جهانی به 
ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی وجود دارد این در حالی است که در کشور 
ایران به ازای هر 25 نفر و در کرمان به ازای هر 18 نفر یک واحد صنفی است.

یوسف جعفری با بیان این مطلب که متاسفانه کرونا بیشترین آسیب را به جامعه 
صنفی زده است، در ادامه گفت: از دیدگاه ما فعال یا غیر فعال بودن اصناف در 

انتشار ویروس تاثیر نداشته است.
انتشار  درصد   50 کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  گزارش  براساس  داد:  ادامه  وی 
ویروس از دورهمی های خانوادگی، 30 درصد آن از طریق حمل و نقل عمومی 
و 20 درصد دیگر آن سایر عوامل اعالم کرده است که این 20 درصد شامل؛ 
... می شود گفتنی است  ادارات، دادسراها، مطب پزشکان، اصناف و  بانک ها، 

سهم اصناف در انتشار ویروس کمتر از 2 درصد می باشد.
رییس اتاق اصناف کرمان بیان کرد: باوجود آنکه سهم اصناف در انتشار ویروس 
کمتر از 2 درصد است اما هر زمان که اپیدمی اوج می گرفت اصناف را تعطیل 

می کردند.
وی با انتقاد از تعطیلی بخش اقتصادی کشور در راستای کنترل اپیدمی اظهار 
رعایت  و  تجمعات  در  حضور  عدم  برای  را  مردم  فرهنگسازی،  با  باید  کرد: 
کنترل  بیماری  شیوع  اصناف  تعطیلی  با  و  کرد  مجاب  بهداشتی  های  پروتکل 

نمی شود.
جعفری ضمن اشاره به همکاری اصناف با ستاد مقابله با کرونای استان کرمان، 
مقرر  و  توجهی شد  بی  اصناف  به  واکسیناسیون  در طرح  متاسفانه  کرد:  اظهار 
بود که بسته حمایتی نیز در سال گذشته به اصناف داده شود که محقق نشد و 
کمتر از 10 درصد اصناف به دلیل شرایط سخت بانک ها در دادن وام، موفق به 

دریافت تسهیالت کرونایی شده اند.
وی در ادامه افزود: چند سال پیشنهاد خروج کارگاه های کمتر از 10 نفر نیروی 
کار را از شمول اداره کار و تامین اجتماعی داده ایم و با تحقق این مهم حداقل 

۷0 درصد بیکاران مشغول به کار می شوند.
رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه در کرمان ۶۷ اتحادیه وجود دارد، اضافه 
کرد: در کرمان حدود 35 هزار واحد صنفی دارای پروانه و حدود 4 هزار واحد 
بدون پروانه داریم و اگر هر کدام از این واحدها یک کارگر به کار بگیرند حدود 
در کشور  است  گفتنی  کار می شوند.  به  مشغول  کرمان  در شهر  نفر  هزار   40

حدود 3.5 میلیون واحد صنفی وجود دارد.
دادیم، تصریح  کار  اداره  به  نیروهای جوان  آموزش  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: متاسفانه اگر فردی نزد واحد صنفی برای آموزش آمده باشد و برود اداره 
پرداخت  کار  اداره  قانون  براساس  را  او  حقوق  و  بیمه  باید  ما  کند  کار شکایت 

کنیم.
جعفری از نابلدی نسل جوان از مشتری مداری و تجارت سخن به میان آورد و 
عنوان کرد: متاسفانه فرد تحصیل کرده بدون هیچ اطالع و تجربه ای وارد بازار 

می شود و پس از مدتی ورشکسته می شود.
وی افزود: در گذشته حریم و سقف صنفی داشتیم و دولت برای کوچک سازی 
بخش دولتی سیاست حذف سقف صنفی اجرا کرد به طوری که اکنون هر کس 
که بازنشسته یا بازخرید یا فارغ التحصیل و ... می شود اقدام به دریافت جواز می 
کنند و شهر کرمان در این زمینه اشباع شده است و بدانید طبق استانداردهای 
جهانی به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی وجود دارد این درحالی است که 
در کشور ایران به ازای هر 25 نفر و در کرمان به ازای هر 18 نفر یک واحد 

صنفی است.
رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه تعداد واحد صنفی در کرمان از اشباع به 
مسمومیت رسیده است، تصریح کرد: اصناف کرمان تعامل کاملی با همه ارگان 

ها دارند اما متاسفانه سیستم بانکی هیچ همکاری با ما ندارد.
وی بیان کرد: اکنون ما بحث گرانی داریم نه گران فروشی، البته گران فروشی 
در حد کم در برخی جاها شاید باشد اما در مجموع قدرت خرید مردم کم شده 

است.
جعفری با انتقاد از عدم مطالبه گری مردم خاطرنشان کرد: اگر درجایی مشاهده 
کردید که اجهافی در حق شما در زمینه کم فروشی یا گران فروشی شده است 
اصناف  اتاق  یا  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  به  توانید  می 

کرمان مراجعه کنید.

با  دیگر  سال   20 ما  گفت:  جمعیت  حوزه  فعال  یک 
25میلیون  باید  و  می شویم  مواجه  سالمند  25میلیون 
عینک و عصا داشته باشیم! 13میلیون مجرد در کشور 
داریم که 8میلیون مرد و 5میلیون زن هستند. فوکویاما 
می گوید: سالمندی از جنگ های بیولوژیکی خطرناک تر 

است!
با  دیگر  سال   20 ما  گفت:  جمعیت  حوزه  فعال  یک 
25میلیون  باید  و  می شویم  مواجه  سالمند  25میلیون 
عینک و عصا داشته باشیم! 13میلیون مجرد در کشور 
داریم که 8میلیون مرد و 5میلیون زن هستند. فوکویاما 
می گوید: سالمندی از جنگ های بیولوژیکی خطرناک تر 

است!
از  پیش  و  نشست  این  ابتدای  در  نصراللهی  دکتر 
سخنرانی دکتر علی پژهان با موضوع بحران جمعیت 
درباره برگزاری این سلسله نشست ها گفت: قرار است 
سلسله نشست های تخصصی دانشکده علوم اجتماعی، 
ارتباطات و رسانه با عنوان “دوشنبه های سوهانک” در 
قالب 20 نشست مستقل برگزار شود و امروز، نشست 

اول با موضوع بحران جمعیت برگزار می شود.
در ادامه دکتر “علی پژهان” فعال حوزه جمعیت گفت: 
تحوالت باروری به طور کلی عوض شده است چرا که 
ازدواج می کردند و زود  ایرانی، زود  در گذشته زوجین 
نیز بچه دار می شدند اما امروز نگرش  عوض شده است 
به زیر سطح جایگزینی  به 1.۶ فرزند و  از ۷ فرزند  و 
است   1.2 اراک  روستاهای  باروری  امروز  رسیده ایم! 
که با نرخ باروری در ایتالیا یکسان است یا در گیالن 
باروری در  نرخ  از  باروری 1.1 است که  نرخ  خودمان 

فرانسه نیز کمتر است!
این  به   1335 سال  در  فرزند   ۷ از  ما  داد:  ادامه  وی 
نیز  آینده  در  که  می شود  پیش بینی  و  رسیده ایم  تعداد 
این روند کاهشی را داشته باشیم؛ تعداد موالید در سال 
13۹8 نسبت به سال 13۹۷ نزدیک به 1۷0 هزار کمتر 
شده است و سؤال اینجاست که چرا غوغاساالری در 
به  رسانه ها  و  روزنامه ها  و  است  نداده  رخ  حوزه  این 
این موضوع نپرداخته اند! نرخ باروری در ایران “یونیک” 
است و خارجی ها می گویند که ما در ایران روند کاهشی 
در  باروری  الگوی  داریم؛  را  باروری  فرد  به  منحصر 
ایران 2 فرزند و باالتر است اما با مالحظات اقتصادی 
چالش ها  البته  است  کرده  حرکت  فرزند  یک  به سمت 
باروری صرفًا  و مشکالت در حوزه جمعیت و کاهش 
فرهنگی،  مسائل  و  نیست  اقتصادی  مسائل  به خاطر 
در  نیز  حتی  خودخواهی ها  و  زیست محیطی  پزشکی، 

آن دخیل است.
دکتر پژهان گفت: شاید این مشکالت حاصل “مدرنیته” 
است و ما به درون خود تبعید شده ایم و  سبک زندگی ها 
تغییر کرده است؛ امروز 3 درصد جمعیت جهان متعلق 
به مهاجران است و در واقع قرن جدید،  قرن مهاجرت 
است و در واقع مهاجرت پاسخی به عوامل و شرایط 
بیرونی است که دالیل خاص خودش را دارد. ساالنه 
سرازیر  اروپا  به سمت  جهان  در  مهاجر  یک میلیون 
می شوند و مهاجرت دنیا را رنگین کمان تر کرده است؛ 
در ایران ساالنه 150 هزار نفر از کشور خارج می شوند 
و جالب اینجاست که تعداد زنان بیشتر از مردان است و 

در واقع مهاجرت امروز ما زنانه شده است.
نداریم و  با اصل مهاجرت مخالفتی  ما  داد:  ادامه  وی 
مخالفت ما با روند و شیوه مهاجرت است؛ نکته قابل 
ایران  این است که مهاجران  ایران  توجه مهاجرت در 
اما  دارند  مهاجرت  برای  برنامه ریزی  دیپلم،  از  قبل 

مهاجرت  در  را  اول  جایگاه  که  هند  مثل  کشوری  در 
دارد، عمده مهاجرت ها بعد از لیسانس و فوق لیسانس 
کشور  از  دیپلم  از  قبل  که  ایرانی  مهاجرانی  است؛ 
مهاجرت می کنند معمواًل دیگر به کشور باز نمی گردند 
از  کشورهایی  نیز  ایران  مهاجرت های  کانون های  و 
نظام شاهنشاهی، عشایر  استرالیا است.  و  کانادا  جمله 
ما را نابود کرد و ما هم امروز روستانشینی و موضوع 
از شاخص ها  بعضی  و در  را تشدید کرده ایم  مهاجرت 
مسئله  اینکه  ضمن  هستیم  عقیم  مهاجرت،  حوزه  در 

“مهاجرت” یک مسئله مهم و حیاتی است.
این فعال حوزه جمعیتی گفت: طبق مستنداتی که داریم 
کرونا با جنگ جمعیتی ارتباط دارد و هدفش این بود 
که از جمعیت 10میلیاردی جهان بکاهد یا آن را کنترل 
و  شده  شروع   4۶ دهه  از  جمعیتی  سیاست های  کند؛ 
هیچ ثباتی نیز نداشته است. در دوره بازرگان و بنی صدر 
و  بود  جمعیت  کاهش  سیاست های  بر  اصلی  تمرکز 
برسیم”!  اجتماعی  توسعه  به  “باید  که  بود  این  شعار 
در دوره موسوی نگرش امپریالیستی به تنظیم خانواده 
حاکم شد که این تنظیم خانواده توسط اروپایی ها برای 
کشورهای آفریقایی ساخته شده بود! در دوره هاشمی 
بحث گفتمان سازندگی مطرح شد و یک تجدیدنظری 
در سیاست های جمعیتی ایجاد شد و تمرکز بر کاهش 
خانواده بود. در دوره خاتمی این سیاست ها دنبال شد و 
تمرکز بر نظام خانواده بود ضمن اینکه باروری زیر 18 
سال را نیز ممنوع کردند. در دوره احمدی نژاد “گفتمان 
ازدواج،  تسهیل  بحث  آن  در  و  شد  مطرح  عدالت” 
تسهیل  نیز  روحانی  شد.  مطرح  خانواده  قانون  اصالح 
در  عمالً   اما  کرد  مطرح  را  جمعیت  کلی  سیاست های 
صورت  جمعیت  حوزه  در  خاصی  اقدام  روحانی  دوره 
نگاه   بود!  کاهنده  وی  دولت  اقدامات  حتی  و  نگرفت 
دولتمردان دولت گذشته،  نگاه بدبینانه به حوزه جمعیت 
بود تا جایی که معاون وقت گفته بود “همه مشکالت 

ما به خاطر دهه شصتی ها بوده است”.
جمعیت  حوزه  در  ما  سیاست های  گفت:  پژهان  دکتر 
کیفی  به معنی  سیاست  و  است  نقیض  و  ضد  کاماًل 
کردن جمعیت است یعنی جمعیت فعال،  حال دلش و 
اوضاع اقتصادی اش خوب باشد؛ امروز سیر مهاجرت به 
تهران رو به افزایش است و روستاگریزی را در کشور 
داریم. ما در کشور 52 مسئله اصلی در نظام جمهوری 
اسالمی ایران داریم که در وزارت کشور مصوب شده 

جمعیت  موضوع  آن  اصلی  مسائل  از  یکی  که  است 
است اما مسئله جمعیت موضوع بیست و یکم مسائل 
است! در حوزه جمعیت، چالش های بزرگی از جمله نرخ 
رشد، سالمندی، حاملگی های ناخواسته ، ناباروی اولیه، 
ناباروری ثانویه،  سقط جنین و... داریم. در موضوع سقط 
جنین هر نوع کشتنی حرام است و یکی از کارشناسان 
خارجی به بنده می گفت که “با این حجم سقط جنین 
در کشور شما،  یا مردم شما به قرآن اعتقادی ندارند یا 

آمارتان غلط است”!
وی گفت: ما در حوزه جمعیت با چالش های فرهنگی 
ازدواج،  سن  افزایش  می کنیم.  نرم  پنجه  و  دست  نیز 
آمار  که  را  تجرد  نرخ  افزایش  ازدواج،  به  کمتر  تمایل 
بهانه  بعضی ها  داریم.  است  نفر  یک میلیون  باالی 
یک میلیون  فرزند  یک  اقتصادی  هزینه  که  می آورند 
دارد که  اما همان شخص، سگی  است  ماه  در  تومان 
همان یک میلیون تومان را برای آن هزینه می کند که 
این امر نشان دهنده این است که نگرش ها کاماًل تغییر 

کرده است.
در حال  ایران  فعال حوزه جمعیت گفت: جمعیت  این 
پیر شدن است و جمعیت شناسان از این پدیده به عنوان 
می گوید:  فوکویاما  می کنند؛  یاد  خاموش”  “انقالب 
“سالمندی از جنگ های  بیولوژیکی خطرناک تر است”. 
ایران برای این شوک بزرگ آماده نشده است؛ اوضاع 
 10 ما  بود.  نخواهد  تماشایی   2040 در  ما  سالمندی 
تأمین  شامل  نفر  میلیون   3 که  داریم  سالمند  میلیون 
میلیون   5 و  کشوری  و  لشکری  میلیون   2 اجتماعی، 
آنها  نفر  میلیون   2 حتی  اگر  که  هستند  رها  دیگر 
چه  دیگر  نفر  میلیون   3 تکلیف  باشند،  “خویش فرما” 

می شود؟
موضوع  در  نگاه  نوع  دو  اینکه  بیان  با  پژهان  دکتر 
نگاه  یک  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  سالمندی 
نمونه  که  است  سالمندی  موضوع  عادی انگاری 
از  باید  ما  که  معتقدند  افراد  این  و  است  ژاپن  در  آن 
تجربیات ژاپن استفاده کنیم و برخی دیگر معتقدند که 
لحاظ  از  ژاپن  است.  چالش  و  بحران  یک  سالمندی 
رشد اقتصادی رتبه سوم جهان را داشت اما، امروز در 
کجا ایستاده است؟ که همه علت آن به دلیل باال رفتن 
تعداد سالمندان آن است. مدیریت در کشور ما مدیریت 
بحران است و بعد از سیل و زلزله تازه مسئوالن به سراغ 
بحران می روند و در واقع مدیریت در ایران پیشگیرانه 

نیست تا از روند سالمندی کشور جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: ژاپن و آلمان در موضوع باروری، گول 
جنگ  به  می توانند  ربات  با  کردند  خیال  و  خوردند 
را  خود  سالمند  جمعیت  نتوانستند  اما  بروند  سالمندی 
ربات ها شکست  پروژه  اینکه  این  از  بعد  کنند.  کنترل 
خورد به مدارس پناه بردند و نگهداری سالمندان را به 

کودکان سپردند!
دکتر پژهان ضمن مقایسه موضوع سالمندی در ایران و 
جهان گفت: سرعت رشد سالمندی در ایران 4 برابر نرخ 
کشورهای  اینکه  است ضمن  کشورمان  جمعیت  رشد 
غربی اول به توسعه رسیدند و بعد به سالمندی رسیدند. 
جامعه سالمندی نشاط ندارد و با کاهش اقتدار سیاسی 
و  جمعیت  حجم  رشد  کاهش  شد،  خواهیم  روبه رو 
افزایش  داشت.  خواهیم  نیز  را  اقتصادی  رشد  کاهش 
تأمین  سیستم  بر  فشار  و  بازنشستگی  تقاضاهای 
اجتماعی از دیگر تبعات آن است. امروز بیشترین تلفات 
موضوع  به خاطر  برزیل  و  ایتالیا  کشورهای  در  کرونا 

کهنسالی است.
وی گفت: ما 20 سال دیگر با 25 میلیون سالمند مواجه 
می شویم و 25 میلیون باید عینک و عصا داشته باشید! 
یک دغدغه مهم و حیاتی، مجردی و گفتمان مجردی 
هم اکنون  است؛  افزایش  حال  در  به سرعت  که  است 
13 میلیون مجرد در کشور داریم که 8 میلیون مرد و 
5 میلیون زن هستند. در کشور کره جنوبی بیش از 38 
درصد دختران تمایلی به ازدواج نداشتند اما این کشور 
سیاست هایی را درپیش گرفت تا اینکه این موضوع را 
مردم  غذایی  سبک  در  حتی  که  جایی  تا  کرد  کنترل 
دست بردند تا فیزیک بدن خانم ها برای جذابیت تغییر 

کند!
جمعیتی  بهار  یک  ما  گفت:  جمعیتی  حوزه  فعال  این 
داشتیم که شامل پنجره جمعیتی ایران بین 15 تا ۶4 
ساله ها بوده است اما دولت نتوانست از آن استفاده کند 
است  حالی  در  این  و  است  دولبه  شمشیر  یک  این  و 
پنجره جمعیتی  این  از  از کشورهای جهان  بعضی  که 
معجزه های  شد  باعث  و  کردند  استفاده  به خوبی 
اقتصادی در آن کشورها رخ دهد و بعد از آن نیز نرخ 

رشد اقتصادی آنها نیز باال رفت.
دکتر پژهان با اظهار اینکه هر موضوع اجتماعی 3 گام 
دارد، خاطرنشان کرد: در گام اول ما باید توصیف کنیم 
که مسائل جمعیتی، فرایندش به کدام سمت می رود و 
بعد از آن باید راهبرد تعیین شود و گام سوم نیز حل 
مسئله است. ما سیاست های مبتنی بر حل مسئله داریم 
بیشتر به شبه مسئله ها پرداختیم و مسائل جمعیتی  اما 
سال   12 امروز  است.  شده  شعارگونه  بیشتر  ایران  در 
است که مسئله “تعالی جمعیت” را دنبال می کنیم اما، 
به کجا رسیدیم؟ عماًل رؤیاپردازی و خیال پردازی است 
و بعد از 12 سال شورای نگهبان، بسیاری از بندهای 

آن را رد کرده است.
حوزه  در  ما  تشویقی  سیاست های  شد:  متذکر  وی 
 80 در  فرانسه  تشویقی  سیاست های  همان  جمعیتی، 
سال پیش است و باید مسائل جمعیتی ما اولویت بندی 
افغانستانی  میلیون  چندین  که  امروز سال هاست  شود. 
در ایران داریم در حالی که در بعضی از سیاست ها، آنها 
را دشمن خود کردیم و نتوانستیم استفاده حداکثری از 
آنها کنیم؛ به عنوان مثال یک تبعه افغانستانی 30 سال 
است که در ایران زندگی می کند اما هنوز یک موتور به 

اسم خودش نمی تواند داشته باشد!

پدیده “سالمندی” از جنگ بیولوژیک خطرناک تر است

اخذ قیمت تمام شده برق از ۱۵ درصد 
مشترکان پرمصرف

چه بر سرمان می آید؟

موقعیت شغلی و 
سرمایه گذاری ویژه
)در شهرستانهای سیرجان و رفسنجان(

32۵۱۶۰۰۵
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از  می توانند  کشور  سراسر  ساله   50 تا   18 زنان  تمامی   
مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه  قانون  در  مقرر  حمایت های 
آزاد بهره مند شوند. برخورداری از این حمایت ها نیازمند تأهل 

و سابقه بیمه پردازی نیست.
بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت هایی است که به آسانی 
و در کوتاه ترین زمان ممکن به زنان ارائه می شود و فرآیند 
این  اساس  بر  اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  جمع  به  ورود 

قانون به سادگی انجام می شود.
مشمولین این قانون تمامی زنان 18 تا 50 ساله هستند و در 
خصوص افراد باالی 50 سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی 

قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.
از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب 
حق بیمه  پرداخت  مبنای  دستمزد  و  حق بیمه  پرداخت  نرخ 
برخورداری  برای  خانه دار  زنان  حق بیمه  پرداخت  است.نرخ 
و  بازنشستگی  درصد؛   12 بازنشستگی  حمایت های  از 
 14 شرایط(  واجد  بازماندگان  به  مستمری  فوت)پرداخت 
درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 18 درصد است.

متقاضی  انتخابی  دستمزد  که  مواردی  در  است  ذکر  شایان 
باشد،  کار  عالی  شورای  مصوب  دستمزد  حداقل  از  باالتر 
مصوب  دستمزد  حداقل  به  نسبت  انتخابی  دستمزد  ضریب 

شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می شود.
مزایای  دیگر  از  درمانی  خدمات  از  استفاده  بودن  انتخابی 
صورتی  در  دیگر  عبارت  به  است.  خانه دار  زنان  بیمه  طرح 
که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، 
مزایای درمانی  از  این طریق  از  و  بوده  یا همسر خود  مادر 
پرداخت  به  نیازی  باشند،  برخوردار  اجتماعی  تأمین  سازمان 
با  این صورت می توانند  نیست و در غیر  حق سرانه درمان 
پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز 
ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز 

برخوردار شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
متقاضیان می توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تامین 
به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان  با ورود  و  اجتماعی 
www.es.tamin. تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی

ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

اقتصاد ایران در محاصره 
سوگولی ها

 
در شرایطی که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح جرم انگاری 
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده اند را پیگیری 
می کنند فعاالن بخش خصوصی معتقدند ریشه اصلی مشکل 

صادرات نیست.
از حدود سه سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری دور 
جدید تحریم های آمریکا علیه ایران دولت وقت دو سیاست 
شد  بنا  سویی  از  کرد.  اجرایی  همزمان  شکل  به  را  ارزی 
واردات بیش از 1300 قلم کاال به کشور ممنوع شود و دیگر 
مجوزی برای واردات کاالهای لوکس، غیرضرور و همچنین 

کاالهایی که مشابه داخلی داشتند صادر نشود.
اعالم  نیازهای کشور  تامین  با هدف  نیز  در حوزه صادرات 
شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از فروش محصوالت 
خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. در سه سال و 
نیم گذشته بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای واردات 
کاالها از همین طریق تامین شده و به نظر می رسد تا زمان 

عادی شدن شرایط ارزی کشور این روال ادامه یابد.
در شرایطی که پس از فروکش کردن نسبی اختالف نظرها 
می رسید  نظر  به  مرکزی  بانک  و  خصوصی  بخش  میان 
بازگشت ارز در سال جاری آرامش بیشتری را تجربه کند اما 
با طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای جرم انگاری صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را 
ارائه دادند بار دیگر اعتراض بخش  به کشور بازنگردانده اند 
خصوصی از سر گرفته شد.در طول روزهای گذشته بسیاری 
از فعاالن این بخش اعالم کردند که در شرایطی که دولت 
بازگرداند،  به کشور  را  از صادرات خود  ارز حاصل  نتوانسته 

بخش خصوصی در این سال ها فعاالنه عمل کرده است.
به اعتقاد فعاالن بخش خصوصی برای برخورد با متخلفان 
به  باید  دولت  شناسنامه دار  صادرکنندگان  جای  به  احتمالی 
سمت شرکت های خصولتی یا پتروشیمی ها حرکت کند. در 
طول روزهای گذشته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران 
با صادرکنندگان  این چنینی  برخورد  که  بود  کرده  اعالم  نیز 

موجب کاهش سرمایه گذاری و دلگرمی آنها خواهد شد.
غالمحسین شافعی  رئیس اتاق بازرگانی ایران  نیز که اخیرا 
به سمنان سفر کرده در بخشی از صحبت های خود یکی از 
باعث  دانسته که  را سوگولی پروری  ایران  اقتصاد  مشکالت 
شده برخوردها تنها با یک گروه و امتیازها برای گروه دیگر 
باشد.به گفته وی اتاق بازرگانی در قالب شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی تالش می کند مصوباتی که قابلیت 
اجرا دارند را نهایی کنند تا با دریافت یک گوش شنوا از سوی 
نهادهای تصمیم گیر راهی برای مقابله با این سوگولی پروری 

به وجود آید.

شرایط بیمه شدن »زنان 
خانه دار« و »دختران مجرد«

 سفرهای الکچری، معرفی رستوران،مراکز خرید در ترکیه 
و دبی؛ همگی از جدیدترین نحوه فعالیت اینفلوئنسرها در 
جای  از  اش  هزینه  که  است؛سفرهایی  مجازی  صفحات 
مخاطب  برای  حسرتش  تنها  و  شود  می  تقبل  دیگری 

است.
صفحه گوشی تلفن همراه را که باز کنید هزاران صفحه 
رنگ و وارنگ و الکچری می بینید؛ زن و شوهرهایی که در 
دکورهای زیبا، لباس های فاخر و رنگارنگ در اوج عشق، 
محبت و احترام عکس گرفته اند؛ بچه هایی که شیک و تر 
و تمیز در حال آموزش هزاران کالس متفرقه اند؛ معرفان 
تهیه غذاهایی که  از  ویدیوهایی  با  رستوران های مختلف 
ببینید و نخواهید شاهکار  آخر  تا  و  بیاورد  تاب  دلتان  اگر 
هتل ها  از  گزارش  تهیه  حال  در  که  بالگرهایی  کرده اید، 
که  مخاطبانشان  برای  دبی  و  ترکیه  مجلل  پاساژهای  و 
با یک  مواردی هستند که  اینها  باشید هستند؛ همه  شما 
گشت و گذار چند دقیقه ای در صفحه مجازی با آن روبه 
و  عکس ها  این  از  هرکدام  پرده  پشت  البته  هستید  رو 
پنهان  زیادی  دروغ های  الکچری  ظاهر  به  روایت های 
شده است؛ دروغ هایی که متأسفانه بنیان های خانواده های 
البته  است  گرفته  نشانه  را  جوانان  روان  و  روح  و  ایرانی 
به  پا  ها  عناوین »وقتی که الکچری  با  گزارش هایی  در 
اینفلوئنسری  کودکان  بازی  می گذارند،  معمولی ها  زندگی 
جایزه های  مجازی،  کار  کودکان   / مادران  کارگردانی  به 
میلیونی  کالهبرداری   / میلیونی  کمپین های  دروغین، 
در  دیزنی  پرنسس های  نماینده  رنگی،  صفحات  چتر  زیر 
سعی  تبرج«  و  اصیل  حجاب  باریک  خط   / اینستاگرام 
کنیم  فاش  را  دروغ ها  این  پرده  پشت  حدی  تا  کرده ایم 
غذاخوردن  نام  به  »جنونی  عنوان  با  قبل  گزارش  در  اما 
/ فودبالگرها؛ اشتهاآور یا حسرت آفرین؟« به طور خاص 
رونمایی  برایتان  مجازی  صفحات  اضافی  بسیار  افراد  از 
که  افرادی  همان  غذا،  تسترهای  یا  فودبالگر  کردیم؛ 
بدون نفس کشیدن روبه روی دوربین مشغول خوردن غذا 
گفتیم؛  را  مجازی  فضای  در  فعالیتشان  نحوه  می شوند، 
افرادی که عطش سیری ناپذیری برای خوردن غذا دارند 
و عالوه بر دریافت غذاهای بسیار لوکس و الکچری که 

برای یک فرد عادی رؤیا  گاهًا تجربه چشیدن مزه شان 
درآمدهای  معرفی رستوران های مختلف  از  است  و خیال 
بسیار باالیی کسب می کنند؛ البته این روی ظاهری قضیه 
که  افرادی  تمامی  بلکه  فودبالگرها  تنها  نه  چراکه  است 
اسم بالگر را روی خود گذاشته اند و به جای اینکه جریان 
به  را  خودشان  معمولی  و  هدف  بی  زندگی  باشند  ساز 
نمایش می گذارند، هر از چندگاهی به شهرها و کشورهای 
مراکز  تور،  هتل،  تبلیغ  به  اقدام  و  می کنند  سفر  مختلف 
خرید، و مراکز اقامتی به ظاهر ارزان قیمت می کنند و این 
من و شمای مخاطب هستیم که این طرف تلفن در میان 
این  فروشی  فخر  تماشای  به  درشت  و  ریز  مشکل  هزار 
افراد نشسته ایم و حسرت می خوریم که چرا من جای او 
نیستم؟ چرا من و همسرم نمی توانیم سفر اروپایی برویم؟ 
ولی ما می خواهیم روی دیگر سفرهای الکچری بالگرها 
این سفرها هزینه چندانی  بدانید  تا  برایتان فاش کنیم  را 

هم ندارد.
اگر تا قبل از اینکه پشت پرده زندگی بالگرها برایتان افشا 
شود مخاطب صفحاتشان بودید حتمًا با سفرهای گاه و بی 
گاه شان به ترکیه، دبی و کیش روبه رو شده اید؛ سفرهایی 

و  اندازه  از  بیش  استورهای  سری  از  روز  چند  تا  که 
پست های اینستاگرامی با ژست های مختلف اینفلوئنسرها 
در امان نخواهید بود؛ تعداد این سفرها آنقدر زیاد است که 
مخاطب اگر کمی باهوش باشد خیلی زود پی می برد که 
کاسه ای زیر نیم کاسه است و شاید فضا برای کسب و کار 
بالگرها محدود شده است؛ استراتژی بالگرها در سفرهای 
خارجی خود به این شکل است که مدام از حس آرامش 
غذاهای  و  الکچری  صبحانه های  لوکس،  هتل های  در 
مراکز  به  می کنند،  تهیه  فیلم  و  عکس  ترکیه ای  اصیل 
سر  مختلف  گردشگری  و  توریستی  اقامت های  و  خرید 
می زنند و کم کم شما می بینید که تبدیل به یک تور لیدر 
پرسش های  به  سفرها  این  تجربه  چگونگی  از  و  شده اند 
گوناگون پاسخ می دهند، به بیان دیگر آنها به راحتی ذهن 
مخاطب را آماده این سفرها می کنند و چم و خم را یادشان 
می دهند؛ بعضی دیگر از این بالگرها اقامت دبی یا ترکیه 
را دارند و مدام به این سواالت که چطور باید اقامت ترکیه 
را گرفت؟؛ چقدر هزینه برای مهاجرت الزم است؟؛ قیمت 
و  می دهند  پاسخ  است؟  چه صورت  به  ترکیه  در  مسکن 
تبدیل به یک مشاور امالک رایگان و در دسترس برای 

البته نباید افزایش قیمت مسکن در  مخاطبانشان شده اند 
کشور را در این مقوله بی تأثیر دانست چراکه بسیاری از 
خانواده ها گول تبلیغات پر زرق و برق ماهواره ای یا زندگی 
از آرامش و الکچری دروغین بالگرها را می خورند و  پر 
در چاهی می افتند که بیرون آمدن از آن گاو نر می خواهد 
و مرد کهن!شاید شما هم به پیامک های تبلیغاتی تورهای 
خارجی ارزان قیمت برخورد کرده باشید؛ ارزانی که با این 
قیمت باالی دالر بسیار عجیب است به عنوان مثال تور 
 800 تا   ۷00 تورهای  یا  هزارتومان   300 با  فقط  امارات 
هزار تومانی ترکیه که جزو آگهی های بسیار عجیب است 
اما وقتی که پیگیر این آگهی ها می شوید مشاهده می کنید 
که در ازای واردات یا حتی صادرات چمدانی از کاالهایی 
مثل موبایل، سیگار، لوازم آرایش و لباس و ... با این قیمت 
می توانید سفر کنید و حتی در بعضی از موارد در ازای این 
نیز خواهند شد  این کاالها  به فروش  ملزم  سفر بالگرها 
که  هستند  افرادی  متولی  اینفلوئنسرها  ترتیب  این  به  و 
هزینه این سفر را تأمین می کنند و با خرید و فروش این 
را جبران خواهند کرد؛  از هزینه سفرشان  اجناس بخشی 
بری  مفت  عطش  همان  بارز  مصداق  دقیقًا  مسئله  این 
بالگرهاست که تمامی ندارد؛ شاید با خودتان بگویید یک 
فودبالگر باید به کشورهای مختلف سفر کند و مخاطبش 
را با فرهنگ غذایی کشورهای مختلف آشنا کند اما یک 
سوال؛ فودبالگر یا سوئیت هوم ها چرا تنها به دبی و ترکیه 
سفر می کنند؟ چرا به هنگام سفر به این کشورها مدام از 
مانند البستر،  لوکسی  برق، مراکز خرید، غذاهای  و  زرق 
و  دریایی  طال، صدف  ورقه  روکش  با  استیک  پا،  هشت 
سینی های رنگ و وارنگ را تا سر حد مرگ می خورند و 
در آخر فیش میلیونی اش را با شما به اشتراک می گذارند؟ 
مگر نه اینکه یک فودبالگر باید شما را با غذاهای بومی، 
خاص  میهمانی های  مخصوص  که  غذاهایی  یا  محلی 
برعکس  کند؛  آشنا  خاص  موارد  دست  این  از  و  هستند 
این شیوه از سفرهای به ظاهر الکچری دقیقًا ما را به یاد 
به ظاهر  انداخت همانقدر  ترکیه  به  معمولی  سفر خانواده 
الکچری که پشت پرده اش هزاران ماجرای رنگ و وارنگ 

دارد!

 درحالیکه قانون، وظایفی را برعهده بانک مرکزی برای اجرای 
مشتریان  در جهت سهولت  جدید چک  قانون  دقیق  و  کامل 
قانون  این  از  زیادی  تاکنون بخش های  اما  داده  قرار  بانک ها 
اجرا نشده است و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وعده 
به  نشده،  اجرا  که  قانون  از  موادی  جاری  سال  پایان  تا  داده 

صورت کامل اجرا خواهند شد.
قانون »اصالح قانون صدور چک« که در آبان ماه سال 13۹۷ 
آذرماه همان  در  و  رسید  اسالمی  به تصویب مجلس شورای 
اجرای آن  ابالغ شد؛ سرانجام،   اجرایی  به دستگاه های  سال 
نیز از ابتدای سال جاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی 
چک ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند 

تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به 
همراه آورده است که گفته می شود به چک ها اعتبار می بخشد 

و چک های برگشتی را نیز کم می کند.
از جمله مهم ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می توان 
به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی 
چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان 

و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
بانک های عامل،  بانک مرکزی،  برای  را  قانون، وظایفی  این 
و  اسناد  ثبت  سازمان  نظیر  تابعه  )دستگاه های  قوه قضاییه 
این  که  کرده  تعین  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزارت  و  امالک( 
مشخص  گام  سه  در  و  سال  سه  مهلت  ظرف  باید  تکالیف 
کامل  طور  به   )1400 )فروردین  و   )۹۹ ماه  )آذر  و   )۹8 )آذر 
پیاده سازی می شد اما بررسی ها نشان  می دهد با وجود گذشت 
بیش از هفت ماه از پایان تمامی مهلت های مقرر، برخی از مفاد 

این قانون اجرا نشده است. 
از جمله موادی که از قانون چک اجرا نشده است، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
مجاز  اعتبار  سقف  محاسبه  کار  و  ساز  پیاده سازی  عدم   )1
متقاضیان دریافت دسته چک و اعمال نشدن محدودیت صدور 

چک متناسب با اعتبار صادرکننده )ماده ۶(

اشخاص  برای  چک  نقل وانتقال  و  صدور  تسهیل  عدم   )2
حقوقی )نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته ای برگه های چک 
اپلیکیشن های حوزه  از  استفاده  امکان  بانک ها، عدم  کلیه  در 
پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان 

شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...(
3( عدم راه اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده پیام 

)تبصره ماده 1(
از  استفاده  با  برگشتی  چک های  از  سوءاثر  رفع  امکان   )4

رضایت نامه های صوری )تبصره 3 ماده 5 مکرر(؛
به  متعلق  شده  سپرده گذاری  وجوه  مسدودسازی  عدم   )5
مؤسسات  و  بانک ها  نزد  برگشتی  چک  صادرکننده  شخص 

اعتباری )ماده 5 مکرر( ؛
۶( اعمال نشدن محدودیت ها و محرومیت های صادرکنندگان 

وکالت  پوشش  در  که  نشده  سوءاثر  رفع  برگشتی  چک های 
اقدام  )حقیقی/حقوقی(  حساب  صاحب  طرف  از  نمایندگی  یا 

می کنند )تبصره 2 ماده 5 مکرر(؛
وضعیت صادرکننده  آخرین  استعالم  امکان  نشدن  ایجاد    )۷
چک درباره »سقف اعتبار مجاز«، »سابقه چک برگشتی در 3 
سال اخیر« و »میزان تعهدات چک های تسویه نشده« )ماده 

21 مکرر(؛
دسته چک  صدور  و  دریافت  از  سیستمی  جلوگیری  عدم   )8
جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا 

اشخاص دارای ممنوعیت قضایی )ماده 21 مکرر(؛
در این بین، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی وعده 
و  است  داده  را  سالجاری  پایان  تا  چک  قانون  کامل  اجرای 
بانک  به  وظیفه   1۷ معادل  چک  قانون  اجرای  برای  گفت: 

مورد  شش  و  شده  اجرا  آن  مورد   11 که  شده  داده  مرکزی 
چک  چون  مواردی  شامل  که  است  نشده  اجرا  هنوز  نیز  آن 

الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و ... است. 
اجرای  درباره  مرکزی  بانک  مسئوالن  وعده  اولین  این  البته، 
و  خودپردازها  سازی  فعال  راستای  در  و  نیست  چک  قانون 
وعده  بارها  نیز  چک  انتقال  و  ثبت  منظور  به  پیامک  ارسال 

فعالسازی این امکان را داده اند اما تاکنون اجرا نشده است .
آخرین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در این رابطه حاکی از آن 
است که اطمینان حاصل کردن از ثبت چک توسط صادرکننده 
به واسطه ارسال پیامک در حال طی کردن مراحل تست نهایی 
است و به زودی امکان ثبت و استعالم چک از طریق پیامک 

فراهم می شود.
از طریق  انتقال چک  و  ثبت  امکان  مرکزی  بانک  همچنین، 
خودپردازها را زمان بر دانسته و در صورت حصول اطمینان از 
عملکرد بانک ها در زمینه خودپردازها، این موضوع نیز عملیاتی 

و به مردم اطالع رسانی می شود.
عالوه براین، طبق اعالم مسئوالن امکان ثبت گروهی چک 
چک  صدور  و  مبادله  تعدد  جهت  در  حقوقی  اشخاص  برای 
بستگی  موردنظر  بانک  سیاست  به  اما  است  شده  امکان پذیر 

دارد که تمایلی به ثبت گروهی چک دارند یا خیر.
بانک مرکزی مدعی است که با توجه به اینکه قانون، بانک ها 
را مکلف به ثبت گروهی چک نکرده است، این امکان برای 
و  اجرا  را  موضوع  این  آن ها  از  برخی  اما  شده  ایجاد  بانک ها 

برخی دیگر اجرا نمی کنند.
از قانون چک  بنابراین، در شرایطی که تاکنون مفاد بسیاری 
اجرا نشده و وعده ها در این زمینه نیز تاکنون در حد حرف باقی 
مانده است، باید آخرین وعده ای که رئیس کل بانک مرکزی 
و  باشد  آخرین وعده  داده،  قانون چک  اجرای کامل  بر  مبنی 
این قانون به صورت کامل اجرا و ملزومات سهولت مردم برای 

بهره مندی از این قانون نیز فراهم شود. 
البته، الزم است تا اجرای کامل هر یک از بندهای قانون چک 

به مردم به صورت شفاف و دقیق اطالع رسانی شود. 

وضعیت  تشریح  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
آمادگی این دانشگاه در حوزه ی پدافند غیرعامل پرداخت.

اقدامات  مهم ترین  تشریح  به  نژاد”  رشیدی  “حمیدرضا 
غیرعامل  پدافند  حوزه ی  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نمودن  فراهم  منظور  به  دانشگاه  این  گفت:  و  پرداخت 
اول  گام  در  غیرعامل  پدافند  برنامه های  اجرایی  زمینه های 
اقدام به ایجاد ساختار مدیریتی الزم با ایجاد و تشکیل اداره  
فعال  همچنین  و  غیرعامل  پدافند  کمیته   غیرعامل،  پدافند 

سازی کارگروه بهداشت، سالمت و بیولوژیک کرده است.
وی افزود: ساختار و تشکیالت مذکور ضمن سیاست گذاری 
و برنامه ریزی کالن در حوزه ی سالمت استان، پشتیبانی و 
پیگیری الزم جهت اجرای اقدامات پدافند غیرعامل می نماید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ساماندهی مراکز درمانی 
تهدیدات  با  مواجهه  جهت  بیمارستان ها  سازی  آماده  و 
نامتعارف را یکی دیگر از اقدامات مهم این دانشگاه، برشمرد 
دهنده  پذیرش  بیمارستان های  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  و 
مصدومان ناشی از حوادث خاص )حوادث شیمیایی، پرتویی 
به  الزم  آموزش های  و  اند  شده  تجهیز  و  تعیین  زیستی(  و 
ارائه و تمرین ها و رزمایش های  پرسنل این بیمارستان ها 
برگزار  مذکور  بیمارستان های  در  نیز  حوادث  این  با  مرتبط 

شده است.
حوادث  ویژه ی  بیمارستانی  پیش  سامانه   ایجاد  و  خرید  وی 

CBRN را از دیگر اقدامات این دانشگاه در حوزه پدافند 
غیرعامل دانست و تصریح کرد: این سامانه که شامل دستگاه 
آلودگی  تشخیص  کیت های  رادیواکتیو،  و  پرتو  سنجش 
می باشد،  بیولوژیک  عوامل  شناسایی  کیت های  و  شیمیایی 
ایزوله،  برانکارد  به  مجهز  آمبوالنس  دستگاه  یک  قالب  در 
تخصصی  داروهای  و  پیشرفته  فردی  حفاظت  تجهیزات 
امکان  است،  هسته ای  و  شیمیایی  حوادث  از  ناشی  بیماران 
از حوادث  انتقال فوری مصدومان ناشی  تشخیص، درمان و 

خاص را فراهم می کند.
مهم  اقدامات  از  یکی  کرد:  عنوان  ادامه  در  نژاد  رشیدی 
احداث  اخیر،  سال های  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اصلی  بیمارستان های  در  زدایی  آلودگی  واحدهای  و  فضاها 

شهر کرمان بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
برابر  در  آمادگی  مانورهای  و  رزمایش  اجرای  زمینه ی  در 
متوسط  طور  به  ساالنه  داده؟  انجام  اقداماتی  چه  تهدیدات 
پدافند  محوریت  با  آمادگی  مانور  و  رزمایش   24 حدود 
می  برگزار  دانشگاه  این  تابعه  های  شهرستان  در  غیرعامل 

شود.
رزمایش ها  این  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
آمادگی  سطح  افزایش  هدف  با  و  محتمل  تهدیدات  پایه   بر 
کارگروه  در  آسیب پذیری ها  و  بهبود  قابل  نقاط  شناسایی  و 

بهداشت، سالمت و بیولوژیک تصویب و توسط اداره پدافند 
شبکه های  و  بیمارستان ها  مشارکت  با  و  دانشگاه  غیرعامل 
پدافند  هفته ی  در  شوند.  می  برگزار  درمان  و  بهداشت 
شیمیایی  حادثه ی  به  پاسخ  رزمایش  نیز  امسال  غیرعامل 

برگزار می شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه عالوه بر اقدامات 
و  برنامه ریزی  های  زمینه   در  اقداماتی  چه  سخت افزاری 
حوزه   در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  نرم افزاری 
پدافند غیرعامل صورت گرفته؟ گفت: اجرای طرح مطالعاتی 
با موضوع طراحی و تدوین نقشه  تهدیدات استان کرمان در 
به  پاسخ  برنامه   تدوین  سالمت،  حوزه   با  مرتبط  بخش های 
مهم،  مراکز  بندی  سطح  طرح  همچنین  و  زیستی  تهدیدات 
حساس و حیاتی دانشگاه و ثقل بندی مراکز دارای اهمیت از 
مهمترین برنامه های تدوین شده در زمینه ی پدافند غیرعامل 

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
تدوین  و  ارتباطات  نقشه ی  طراحی  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
چارت فرماندهی حوادث از دیگر اقدامات این دانشگاه است 
و در این زمینه تالش شده تا ارتباطات مراکز مهم دانشگاه 

در الیه های مختلف طراحی ایجاد شوند.
دانشگاه  غیرعامل  پدافند  اقدامات  مهم ترین  درباره  وی   
پذیری  آسیب  کاهش  و  خدمات  استمرار  زمینه   در  کرمان 
برق)دیزل  تامین  سامانه های  ایجاد  گفت:  نیز  بیمارستان ها 

استراتژیک  داروهای  بیمارستان ها، ذخیره سازی  در  ژنراتور( 
و اقالم ضروری و موردنیاز بیمارستان ها در شرایط بحرانی از 

مهم ترین اقدامات در جهت استمرار خدمات است.
خاطرنشان  پایان  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
 1۹ کووید  بیماری  شیوع  پی  در  که  اقداماتی  از  یکی  کرد: 
به جدیت در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و به میزان قابل 
توجهی ظرفیت پاسخ بیمارستان ها به حوادث به ویژه حوادث 
جدید  بخش های  احداث  است،  داده  افزایش  را  بیولوژیک 
سامانه های  تقویت  بیمارستانی،  تخت های  تعداد  افزایش  و 
در  هوا  تهویه   سامانه های  توسعه   و  اکسیژن  کننده   تامین 

است. بیمارستان ها 

قانون چک چه زمانی کامل اجرا می شود؟

میزان آمادگی حوزه بهداشت و درمان کرمان در زمان بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه

سفر خارجی بالگرها به شیوه خانواده  نقی معمولی !
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