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ما چنین چیزی نداریم .همان بحث وام
 پاسارگاد
گفتوگو با رییس اتاق اصناف سیرجان
دولت است که هنوزهیچچیزی مشخص
«نوشدارو پس از مرگ سهراب»
نیست ،نه نحوه واگذاری و نه اجرا و نه
ضربالمثلی است چکیده نگاه رییس اتاق
مبلغ .شاید جالب باشد بدانید در این ایام،
اصناف را به وضعیت اصناف و راهکارهای
در یک بعدازظهر 180 ،بار تلفن من زنگ
دولت برای جبران ضررهای تعطیلی
ناشی از کرونا بیان میکند .نوشدارو  در قضیه کرونا بیش از  80درصد صنوف ضرر کردند و احساس میکنم دولت هیچ فکری برایشان نکرده است خورد 14 .سال پیش مایع لزجی گوش به
دلیل مکالمه زیاد با موبایل حرکت کرد و
همان بستههای حمایتی دولت است
سرگیجه گرفتم و االن دوباره این مشکل
که اسدی میگوید احتماال دیر خواهند
به وجود آمده .چون افراد فکر میکنند
رسید .رییس اتاق اصناف سیرجان منتقد
ناجی اصلیشان ،من هستم و ازمن کمک
جدی برخی سیاستهای دولت و وزارت
میخواهند .در اصل من هم فقط یک
بهداشت است .او میگوید آنها بدون
مجری هستم و نمیتوانم فراتر از قانون
در نظر گرفتن شرایط متفاوت هر استان
تصمیم بگیرم .ما در این وضعیت هیچی
و شهرستان ،یک نسخه مخصوص تهران
نمیدانیم.
را به خورد شهرستانها دادهاند.
 اگربه عنوان یک کارشناس ازشما
 چرا در ماجرای تعطیلی صنوف تا
راهکارخواسته شود ،چه میگویید؟
این حد شاهد اظهارات ضد و نقیض،
از دیدگاه من باید مالیات صنوف در
تصمیماتپرسشبرانگیزوتعطیلیهاو
سال  98و  99صفر باشد .مالیات را از
بازگشاییهابودیم؟
درآمد میگیرند .واحد صنفی تقریبا نابود
واقعیت قضیه این است که متاسفانه
شده است .این که بگویند ما بدهیهاتان
تصمیمات در کشور ما خلقالساعه و بر
را امهال میکنیم یا دو ماه فرصت تمدید
اساس سالیق شخصی گرفته میشود.
اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دارید یا
دقیقا خاطرم هست اولین باری که
سه ماه اقساطتان ...اینها اصال نه تنها
تعطیلی بازار را اعالم کردیم و به طور
دردی را درمان نمیکند که دردی را به
کامل تعطیل شد ،بهترین فصل کسب
دردها اضافه میکند .به نظر من قاعدتا
و کار برای یک واحد صنفی ،شب عید عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دولت باید در این شرایط هم مالیاتها را
بود .با این همه بازاریان محبت داشتند و
اما از نظر واحد صنفی منطقی نیست که مثال صفر کند و هم وام بالعوض بدهد .به ادعای
به خاطر سالمت خودشان ،بیش از  90درصد حتا اگر این خشکبارفروش بخواهد جنسش هیچچیزمعلومنیست.
 دلیل اینکه تعطیلی واحدهای صنفی مغازه همچراغش که ِبرخیابان است ،بازباشد خود آقایان ،دولت بین  250تا  380میلیون
واحدهای صنفی که از دید آقایان مرکز شیوع را برای سال بعد در سردخانه بگذارد ،هزینه
تومان هزینه میکند تا یک مورد اشتغال ایجاد
بودند ،تعطیل شدند .ازجمله پاساژها ،بازارها بسیار گزافی دارد .از طرفی نمیشود محاسبه در استان کرمان زودتر از سایر نقاط انجام و مغازه او تعطیل.
 گام بعد بازگشایی ،مختص کدام کند 10 .هزارواحد صنفی مستقردرشهرستان
و محیاشهر .محیاشهری که من در عمر  58کرد که تا سال آینده چه اتفاقی ممکن است شد ،چه بود؟
سیرجان ،حداقل برای  30هزار اشتغال ایجاد
ساله خودم ندیده بودم حتا روزجمعه تعطیل بیفتد .در این قضیه بیش از 80درصد صنوف
حقیقت امر ،به محض اینکه ما شیوع صنوف است؟
تاالرها ،رستورانها که فعال فقط به صورت کرده است؛ عالوه بر صاحب صنف .حاال اگر
باشد .اما دقیقا ظهر فردای آن روز ،آقای ضررکردند و احساس میکنم دولت هم واقعا کرونا را احساس کردیم ،اولین شهرستانی
رییسجمهورسخنرانی کرد و گفت ما قرنطینه هیچ فکری برایشان نکرده .دولت در مورد بودیم که در تعطیلی واحدهای صنفی بیرونبر مجاز هستند ،آرایشگاههای زنانه و شما هزینه ایجاد اشتغال را همان 250میلیون
نداریم و بازارها باز هستند .درست فردای آن یک وام با مجموع  75هزار میلیارد تومان پیشقدم شدیم .ولی بعد از آن سخنان مردانه و مواردی مثل سونا و جکوزیها و تومان درنظربگیرید ،اشتغال  30هزارنفربرای
روز ،آقای استاندار یک ویدئوکنفرانس با آقای صحبت کرده و معلوم نیست چگونه و شامل آقای رییسجمهور که اشاره کردم ،به قول سالنهای ورزشی که محل تجمع افراد هستند دولت فکر کنم حدود  125هزارمیلیارد تومان
رییسجمهور داشتند و به دلیل اعالم خطر چه افرادی خواهد شد .نکته دیگر این است سیرجانیها ،تمام رستههامان پنبه شد ،و البته چندان ربطی به اتاق اصناف ندارند.
برای دولتها هزینه خواهد داشت .حاال اگر
شیوع کرونا ،دوباره گفتند بازار را ببندیم .که در این وام ،واحدهای صنعتی هم دیده همهچیز به هم خورد .زمانی هم که ویروس
 این موارد از چه تاریخی میتوانند این افراد را رها کنیم و اجازه دهیم صنفشان
متاسفانه اینطور اتفاقات است که باعث شدهاند .احتماال این وام تامینکننده ضرر و در استان شیوع پیدا کرد ،اولین شهرستانی که بازگشاییکنند؟
نابود شود ،فکر میکنم بزرگترین ضربه را به
میشود اعتماد از تصمیمات ما سلبشود .زیان واحدهای صنفی ما نخواهد بود.
واحدهای صنفیاش تعطیل شد ،بم بود که
اصال مشخص نیست .فکر کنم آقای پیکره اقتصادی جامعه وارد کردیم.
رییسجمهور روز شنبه گفت که وزرات
به هرحال دوباره با وساطتی که انجام دادیم و
 در سیرجان صنوفی داریم که به جای تقدیردارد.
 اطالع دارید چه تعداد از این  30هزار
با یک سری ازبزرگان بازارصحبت کردیم ،بازار دلیل این شرایط به مرزورشکستگی رسیده
 از روز شنبه هم که بازار سیرجان بهداشت صنوف کمخطر را مشخص کند تا نفر ممکن است بیکار شده باشند یا بیکار
را مجددا تعطیل کردیم .متاسفانه درست در باشند؟
بازگشاییشد.
در گام بعدی ،بازگشایی کند .حاال این گام شوند؟
مطمئن باشید این اتفاق برایشان خواهد
بله.ببینید،تجدیدتصمیماتبیشترمردمرا بعدی چه زمانی است ،خدا میداند .احتماال
شب عید بازار تعطیل شد و ما هم نتوانستیم
تاالرها ،رستورانها ،اغذیهفروشیها،
کار دیگری انجام دهیم .به نظر من در ضربهای افتاد .از یک طرف (مسئوالن) ادعا کردند اذیت میکند .اگرهمان اول اعالم کرده بودند صبح جمعه ازخواب بیدارمیشود و میگوید کافیشاپهاوخیلیمشاغلدیگروقتینتوانند
که کرونا به کشور وارد کرد ،اصناف در صدر چکها برگه نمیشود ولی خیلی راحت تعطیلی تا آخر فروردین و یا آخر اردیبهشت تصمیم گرفتم ازاالن بازگشایی کنند.
کارگرشان را به کار بگیرند ،قادر به پرداخت
بودند ،ضرر هنگفتی کردند و تحت هیچ چکها میروند پشت گیشه ،برگه میشوند و است ،مردم راحتتر بودند .اما آنها اول
 من در صنوف که پرسوجو کردم ،حقوق هم نیستند .افرادی هستند که ازتامین
شرایطیقابلبرگشتنیست.
برمیگردند .یعنی تا االن که وعدههای دولت و گفتند تا  15فروردین ،بعد شد  ،21بعد  23از احتمال اعالم ورشکستگی صحبت کرایهمحل کسبشانعاجزند.جالب است که
 آیا برآوردی از میزان ضرر و زیان بانک مرکزی جامه عمل نپوشیده ،مگرازاین به و بعد  .30جالب است که در این مدت برای میکردند.
همیشه مردم ما ازدولتهای حاکم برجامعه
اصناف سیرجان درایام تعطیلی وجود دارد؟ بعد فکری داشته باشند.
بانکها ،محضرهای اسناد رسمی ،کافینتها
مطمئن باشید خیلیها ورشکست پیشقدمتر بودند .ما مالکان زیادی داشتیم که
یک پوشاکی یا یک فروشنده کیف و
 در عین حال شما وام دولت را برای و خالصه شغلهایی که مربوط به دولت بود ،میشوند .فرد با یک امیدی به سمت و سوی کرایه مستاجرانشان را بخشیدند .در مورد
کفش ،معموال شب عید میرود جنسش اصناف اندکمیدانید.
تعطیلیوجودنداشت.
کار اقتصادی رفته .جالب اینجاست که کار کارگران که پرسیدید ،نمیشود گفت که حتما
را تامین میکند که بتواند جواب مشتریان را
 چه تعداد واحد صنفی در سیرجان به اقتصادی نه تنها باری برروی دوش دولت ندارد ،بیکار شدند .شرایط تقریبا مثل مرخصیهای
ببینید 75 ،هزار میلیارد تومان با سود 12
بدهد .اگردقت کرده باشید ،اوج کسب و کار درصد است .سود خیلی از صنوف ما  7درصد دلیل عدم توجه به دستورالعمل تعطیلی ،بلکه با ایجاد اشتغال ،بیکاری را درجامعه کمتر اداری بدون حقوق است .این افراد نیز رفتند
میکنندولیمتاسفانه...
تاالرها و آرایشگاههای زنانه و مردانه دراسفند و است .البته امروز در اخبار شنیدم که ظاهرا پلمپشدند؟
خانههاشان تا زمانیکه دوباره کسبها راه
بیش از  300واحد صنفی را ما تعطیل
 تصورمیکنید کدام صنوف بیشتردر بیفتد.
ایام تعطیل فروردین است .متاسفانه به خاطر دولت برای این  12درصد وام فکرهایی کرده
این ویروس منحوس کرونا ،هیچ مراسمی است ولی در مجموع من معتقدم اصناف ،کردیم .ازدوم فروردین که همه درخانههاشان خطرورشکستگیهستند؟
 این افراد شامل بیمه بیکاری
در تاالرها برگزار نشد و هنوز هم تاالرها ،کمکهای بالعوضی میخواستند که حداقل بودند ،بچههای اتاق اصناف به همراه اطالعات
وقتی که آتشسوزی میشود و یا سیل میشوند؟
آرایشگاهها ،کافینتها ،گیمنتها ،استخرها ،جبران مافات شود .ما واحد صنفی داریم که نیروی انتظامی و اماکن که باید ازرؤسایشان و زلزله میآید ،میزان خسارت در آن واحد
میگویند که میشوند ولی از آنطرف
سونا و جکوزیها و هر بخشی که تجمع درماه 10،میلیون تومان اجاره میدهد .بیش از تشکر کنم ،تقریبا هر روز تا ساعت  9و نیم مشخص نمیشود .مرور زمان به همراه میگویند اگرصاحب کار ،کارگری را بیرون کرده
افراد را به دنبال دارد ،تعطیل هستند .من  70درصد ازواحدهای صنفی ما اجارهای هستند .الی  10شب ،در شهرستان گشت داشتند که آمارگیریها این موارد را مشخص میکنند .در باشد ،دیگروام به او تعلق نمیگیرد .ما خودمان
یک انتقاد به این عملکرد دولت دارم .شما به حاال شما ببینید که اگر به یک کارمند دولتی واحدهای صنفی( ...البته ببینید ،من اسمشان شش ماه اول سال مشخص میشود کدام هم واقعا ماندیم که چگونه میخواهند گره
محضرهای اسناد رسمی یا کافینتها مراجعه میگفتند درخانه بنشین ،حقوقش تامین بود را متخلف نمیگذارم .تنها ممردرآمد یک واحد واحدهای صنفی نابود شدند .االن نمیشود از کار اصناف و واحدهای اقتصادی باز کنند.
کنید .من فکرمیکنم احتمال شیوع ویروس اما به واحد صنفی نه تنها پرداختی وجود نداشت صنفی ،محلی است که دارد در آن چه کار پیشبینی کرد .شاید بنا به دلیلی ،امیدهایی هنوزهیچ دستورالعملی نیامده که کارگران
در آنها خیلی بیشتر از یک پوشاک یا کیف که میگفتند توی خانه بنشین و از کسب خدماتی ،چه توزیعی ،چه خدمات فنی و  ...ارائه داشته باشند که بتوانند خودشان را تامین کدام صنوف میتوانند درخواست بیمه بیکاری
و کفشفروشی است .یک پوشاکفروش در و کارت هم بمان .هرچند باید گفت که برای میکند ).باید همینجا انتقادی هم از وزارت کنند اما بسیار مشکل است .من فکر میکنم کنند .تمام کالفها سردرگم است .هیچکس
اوج کارش ،مثال در  27اسفند و از صبح تا جلوگیری ازشیوع کرونا این قضیه واجب بود.
بهداشت داشته باشم .نسخه درتهران پیچیده امسال ،بدترین سال اقتصادی کشور برای نمیداند در آینده چه تصمیمی گرفته خواهد
 آیا امکان رایزنی برای رفع مشکل میشود ،در شهرستان به مریض میگویند تو واحدهای صنفیای است.
عصر 50،تا مراجعهکننده داشته باشد ولی یک
شد و فکر میکنم در نهایت بشود حکایت
باید همین را استفاده کنی .وقتی از بازار تهران
 امکان دارد تصمیمی اتخاذ شود که نوشداری بعد ازمرگ سهراب.
محضر اسناد رسمی و یا یک کافینت ،ازصبح صنوف وجود نداشت؟
من فکر میکنم طرحها کارشناسی حرف م یزنیم ،این بازاری است که حداقل  6برای جبران ضررو زیان صنوف ،نرخ خدمات،
تا ظهر بیش از  200مراجعهکننده دارد .این
نکتهایمانده کهبخواهیدبه گفتوگو
دیدگاه وزارت بهداشت در مورد مراکز شیوع نمیشوند .اتاق ایران و اتاق تهران پیگیرقضیه یا  7کیلومترطول دارد .این بازاربسیارپیچ در اجناس و فروش گرانترشود؟
اضافهکنید؟
نرخ خدمات را سازمان حمایت از
است .به طورمثال بانکها را درنظربگیرید .من هستند .در مورد همین  12درصد سود وام ،پیچ است و هزاران شاخه دارد .بله ،این محیط
میخواهم اعالم کنم کلیه واحدهای
یکبار در این ایام به بانک مراجعه کردم و از آقای نودهفراهانی؛ رییس اتاق تهران که قبال میتواند خطرناک باشد .بازارسیرجان نهایتا  100مصرفکننده و تولیدکننده تعیین میکند صنفی اگر پیش از اتمام زمان در سامانه
دم دربرگشتم .زیرا دیدم افراد درست پشتسر رییس اتاق ایران بود ،نامهای به هیئت دولت متر طول و  13ورودی دارد .یعنی هوا از  13و جالب اینجاست که مصوبهاش متعلق سالمت ثبتنام نکنند و کد بهداشتی نگیرند،
هم ایستادهاند .آنجا مرکز شیوع است ،نه یا ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا وزارت اقتصاد قسمت در حال تهویه است و یا بزرگترین به  13سال پیش است .یعنی از  13سال تعطیل خواهند شد .تا ساعت دو بعدازظهر
واحدهای صنفی .اینکه شما گفتید ضرر و نوشته که این وام ،مشکلی ازواحدهای صنفی پاساژ ما ،مثال پاساژ مهر است که کامال به روز پیش که خدمات دولتی حداقل بیش از هزار شنبه که اخبار را گوش میکردم ،فکر کنم
زیان را برآورد کنیم ،صل علی به دراست و قابل حل نمیکند .البته گویا قراراست تجدیدنظری و سیستمهای تهویهاش به راه است .ولی از درصد افزایش پیدا کرده ،سازمان روی همان یک میلیون و  800هزار واحد صنفی و
قیاس و برآورد نیست .پوشاکفروش دیگر درمیزان سود وام انجام شود.
تهران دستور میدهند که هم تهران تعطیل آیتمهای  13سال پیش مانده؛ یعنی از  3صنعتی دراین سامانه ثبتنام کردند .بنابراین
امکان مرجوع کردن جنس خودش را ندارد.
 آیا مشخص است که از این وام ،چه باشد ،هم سیرجان و هم حتا منوجان .این کار ،درصد حداقل تا  30درصد حداکثر که نرخ ازکلیه صنوف خواهش میکنم حتما در این
ما درسیرجان یک خشکبارفروشی داشتیم که میزان نصیب سیرجان خواهد شد؟
چندان کارشناسی نبود .نکته دیگراین است که میوهفروشهایی است که به صورت دستچین سامانه ثبتنام کنند .پس از ثبتنام یک
ادعا کرده من  3میلیارد تومان جنس آوردم و
اصال .ما حتا نمیدانیم شرایط واگذاریاش وقتی میگویید بازارو پاساژتعطیل اما خیابان میوه را میفروشند که این هم باعث تاسف سری پروتکلهای بهداشتی به ایشان اعالم
ارسالکننده نه تنها تحت هیچ شرایطی حاضر چگونه است .ببینید ،وقتی میگویند واحد بازباشد ،بدون برو برگرد ،عکسالعمل بازاریها است.
خواهدشدوتعهد الکترونیکی گرفتهمیشود
به پس گرفتن جنس نیست که گفته من صنفی و صنعتی ،یعنی ممکن است بخش را خواهید دید .درست است که بازار فضای
 شنیدم که اتاق اصناف سیرجان بابت و اگر این مسایل را رعایت نکنند ،در آینده به
چکهایت را برگه و پولم را وصول میکنم .اعظم وام را کارخانجات صنعتی ببلعند .سرپوشیده دارد و امکان تردد هوا کمتر است پرداخت اجاره مغازهها وام میدهد.
مشکلبرخواهندخورد.

نسخه تهران را برای سیرجان پیچیدهاند

فقط اصناف پرریسک و خطرناک حق بازگشایی ندارند
 پاسارگاد
بازار سیرجان از روز شنبه بازگشایی
شد .سهراب بهالدینی سرپرست
فرمانداری سیرجان به پاسارگاد گفت:
بازارسیرجان ازروزشنبه بازشده است.
طبق تصمیمی که در ستاد ملی کرونا
گرفته شده است بازارها میتوانند
با رعایت پروتکلهای بهداشتی باز
باشند .او ادامه داد :دولت آمده است
اصناف را تقسیمبندی کرده است؛
اصناف پرریسک و خطرناک ،اصناف
کمریسک و اصنافی که هیچ ریسکی
ندارند .اصنافی که پرریسک هستند
مثل تاالرها ،رستورانها ،استخرها
و  ...که همچنان بسته هستند ،بعد

گفتند پاساژها و بازارها ریسک کمتری
دارند باید در سایت سالمت ثبتنام
کنند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
میتوانند بصورت محدود فعالیت
کنند.
این در حالیست طبق اعالم اتاق
اصناف ایران فعالیت پاساژها از اول
اردیبهشت آغازمیشود.
به گزارش ایسنا ،اتاق اصناف ایران
طی اطالعیهای اعالم کرد که فعالیت
پاساژها و بازارهای مسقف از اول
اردیبهشت ماه آغاز میشود؛ البته بر
اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا
حداکثرزمان فعالیت پاساژها و بازارهای
مسقف تا ساعت  ۱۸خواهد بود.

فعالیت واحدهای صنفی کمخطر
از  ۲۳فروردین در سایر استانها و
از روز  ۳۰فروردین هم در تهران آغاز
شده بود .همچنین طبق تصمیم ستاد
ملی مدیریت کرونا مقرر شده بود
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای به غیر
ازفروشگاههای سوپرمارکتی ،بهداشتی
و شوینده ،پاساژ و مجتمعهای تجاری
و بازارهای مرکزی مسقف ،آرایشگاه
و سالنهای زیبایی ،آموزشگاههای
رانندگی ،رستوران ،اغذیهفروشی،
طباخی و فستفود ،گرمابه ،سونا
و ماساژ ،روزبازارها و نمایشگاهها،
مراکز بازی و تفریحی و گیمنت،
باشگاههای ورزشی و بدنسازی ،تاالر

پذیرایی و سالن مراسم ،قهوهخانه،
چایخانه و تریا تا اطالع ثانوی امکان
بازگشایی واحدهای خود را نداشته
باشند و رئیس اتاق اصناف تهران
نیز هفته گذشته اعالم کرده بود که
"تعطیلی پاساژها فعال ادامه دارد،
اما مقرر شده برای پاساژها ضوابط و
پروتکل بهداشتی خاص تدوین و در
هفته آینده ابالغ شود تا این بخش
از اصناف نیز امکان فعالیت داشته
باشند".
همچنین پس از صف طوالنی
مردم مقابل دفاتر پیشخوان جهت
تهیه سیمکارت برای ثبتنام وام یک
میلیونی ،سرپرست فرمانداری سیرجان

گفت :توزیع سیمکارت جهت ثبتنام
وام یک میلیونی از روز یکشنبه متوقف
شده است .سهراب بهاالدینی گفت:
کلیه دفاتر پیشخوان از دوشنبه
تعطیل میشوند .و حق بازگشایی را
ندارند و هرکسی که میخواهد برای
وام یک میلیونی ثبتنام کند از طریق
اینترنت داخل خانهشان ثبتنام کنند.
و بحث سیم کارت در کل کشور
منتفی شده است .وی افزود :دفاتر
پیشخوان حق بازگشایی نداشتند و
مسئول دفتری که دیروز جمعیت دم
درش زیاد بود از طریق نیرویانتظامی
احظارش کردیم که چرا بدون اجازه ما
دفترش را باز کرده است.

سرمقاله

فرماندارمیخواهیم چکار؟
 رضا مسلمیزاده

یک سال پیش در چنین
روزی منصور مکیآبادی فرماندار
وقت سیرجان به بهانهی
کاندیداتوری در انتخابات استعفا
داد .در این یک سال سیرجان
فرماندارنداشت و شهرستان با دو
سرپرست اداره شد و آب هم از آب تکان نخورد .ماجرا
وقتی جالبتر میشود که بدانیم یکی از این سرپرستان
همزمان معاون خودش در امور سیاسی و امنیتی هم
بوده است .حاال معاون عمرانی فرمانداری هم استعفا
داده و یک فرمانداری مانده و یک سرپرست و دو پست
معاونت که میتوان با حفظ سمت روحانی را تا 1400
همراهی کرد .به هر حال یک سال و چند ماه دیگر
انتخاب رییسجمهورجدید ارکان قوهی مجریه را خواهد
لرزاند و پسلرزههایش تا پایینترین سطوح اجرایی را
دچارتغییرو تحول خواهد کرد .در این یک سال و چند
ماه چه کسی حاضر است اعتبارو آبروی خویش را برای
هیچ به حراج بگذارد؟ مگر چه کاری قرار است انجام
شود که سرپرست ازعهدهی آن برنمیآید؟
ظاهرا کرونا که هیچ وقت عزیز هم نبوده ،حاال
حاالها قرار است میهمان خودخوانده ما باشد و خفه
میسازد و بیرون نمیرود و شرایط از همیشه کنونی
و حساستر باقی خواهد ماند .وقتی که کاری از کسی
برنمیآید و دولت در سال آخر خویش مستاصلترین
روزهایش را میگذراند ،فرماندارمیخواهیم که چکارکند؟

در همان شرایط عادی هم نبود کارمندان و
کارگران در پایینترین سطح همیشه نتایج آنی و
ملموستری دارد .اگر یک معلم فقط یک ساعت
سر کالس حاضر نشود ،آن کالس بیمعلم مدرسه
را به هم میریزد اما اگر رییس مدرسه چند روزی
هم نباشد کسی نبودش را احساس نمیکند.
این سلسله تا رییس اداره آموزشوپرورش
شهرستان ،مدیرکل استان و شخص وزیر ادامه
دارد .یک وزارتخانه میتواند بدون وزیر و با حضور
شخصی مسلوباالختیار آیندهسازان مملکت را در
پیچوخمهای خود از کار بیندازد و سرگرمشان کند و
آب هم از آب تکان نخورد.
یک شهر اگرفقط یک روزپاکبانهایش سر کار
حاضرنشوند ،زیر انبوه زبالهها خواهد ماند اما همین
شهر میتواند چند ماه شهردار نداشته باشد و فقط
محدود سرپرستی ،بعضی جاها
یک نفر با اختیارات
ِ
را امضا کند .کاری که یک ربات هم میتواند بکند.
یک روزدرسفری کوتاه ،همسفری برایم توضیح
داد که میان مدیرو سرپرست تفاوتی وجود دارد .مدیر
یک مجموعه را به سوی اهدافش هدایت میکند اما
سرپرست امور روزمره را سامان میدهد تا مدیر از
راه برسد و سکان هدایت را به دست بگیرد .بعد هم
گفت بسیاری ازبخشهای ما به شکل سرپرستی اداره
میشود و تفاوتی نمیکند که طرف مدیر مجموعه
باشد یا سرپرست .به قول قدیمیهای هموالیتی؛ این
چند روزدیگه کریهش نمیکنه .ایشاال دولت بعدی!

یادداشت

آیا فروپاشی اجتماعی در راه است؟
مجتبیپارسا
هنوز هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتال به ویروس
کرونا و هیچ دارویی هم برای کاهش عالیم بیماری ،ساخته
نشدهاست .تنها گزینه پزشکی و بهداشتی برای ما یک چیز
است«:فاصلهگذاری اجتماعی».
بهعبارت دیگر ،گرچه قرنطینه به معنای ایجاد موانعی
برای افرادی بود که به بیماری مبتال شدهاند ،اما این قرنطینه
بههمه افراد تعمیم داده شد .در شدیدترین شکل خود،
قرنطینه به این معنا بود :به همراه خانواده خودتان درخانه
بمانید و ریسک نکنید .حتی شکل متوسط آن ،که در آن
به مردم توصیه میشود  6فوت ( 180سانتیمتر) با دیگران
فاصله داشته باشید ،باز هم سختگیرانه به نظر میرسد و
مشکالتی را ایجاد کرده است.
جورج فریدمن ،تحلیلگرژئوپلیتیک ،دریادداشتی که
در وبسایت «ژئوپولیتیکالفیوچرز» منتشر شده ،میگوید،
راهکاربهداشتی باعث ایجاد بحران اقتصادی شده است.
بسیاری از افراد نمیتوانند سر کار بروند ،خرید کنند ،بیرون
از خانهغذا بخورند و سایر فعالیتهای آنها هم محدود
شده است .آمار بیکاری باال رفته ،زنجیره منابع قطع شده،
درخواستبرای کاالها و خدمات کاهش پیدا کرده است.
ساختار سیاسی برای کاهش این بحران ،کاهش بیکاری
و جلوگیری ازنابود شدن مشاغل ،استراتژیهایی را مانند
بستههای کمکی در نظر گرفته است .میزان پولی که
آمریکا متعهد بهپرداخت آن شده ،حدود  10درصد تولید
ناخالص ملی این کشور است و قطعا این تعهد بیشترهم
خواهد شد.مشخص نیست که این وقایع باعث فروپاشی
اقتصادی شود ،اما قطعا مشکالت و اختالالتی را برای
اقتصاد ایجادخواهد کرد .به گفته فریدمن ،کارکرد اقتصاد
دیگر مانند قبل نخواهد بود و اختالالت بهوجود آمده به
سرعت تمامنخواهد شد.
تبعات اجتماعی اما شدیدتر خواهد بود .در اصل،
جامعه یک خانواده است .کارکرد خانواده به این شکل
است که کودکان به مدرسه میروند ،یکی از والدین یا
هردوی آنها به سر کار میرود و همه اعضای خانواده باید
زمانهاییبرای تنهایی و مکانهایی برای بودن با دیگران
داشته باشند .فریدمن میگوید« :در شکلی وسیع ،جامعه
درهمآمیختگی غریبههاست ،ازرفتن به سینما و ایستادن
درصف و گفتوگو کردن گرفته تا بحث و چانه زدن با یک
فروشندهلوازمکامپیوتری.»
میلیاردها مدل تعامل اجتماعی وجود دارد و هرکدام،
آداب و رسوم خود را دارد .ما میدانیم که نحوه پیدا کردن
صندلی در سینما چگونه است و خوب بلدیم که چگونه
خودمان را توجیه کنیم و رد شدن از مقابل مردمی که در
سینما نشستهاند ،بهانه بیاوریم .ما میدانیم درصف ،چطور
رفتار کنیم که دوستانه به نظربرسیم .ما قواعد خرید کردن
و چانه زدن را بلدیم.
فریدمن معتقد است که آداب و رسوم ،واسطه
روابط انسانها با افراد دیگر است که گاهی به آنها منش
میگویند وگاهی هم اسم ندارند« :ما قواعد و آداب و رسوم
درخانه خودمان را هم بلدیم .ما میدانیم که چه چیزی پدر
ومادرمان را ناراحت میکند ،ما میدانیم که چگونه سرمیز
شام حاضر شویم یا برای یک چت آنالین ،شام را سریع
تمام کنیم .ما وقتی به یک سازمان اجتماعی نگاه میکنیم،
خانواده،چهداراینقصباشدچهقدرتمند،عمیقترینتجربه
ما در زندگی است .این تجربه ،مملو از فرصتها و آیینها
و مراسمی است و سوپاپهای اطمینان مثل مدرسه وکار
و میهمانی یا هرچیز دیگری که میتواند فرصتی برای دور
ماندن از خانواده به ما بدهد .اگر فاصلهگذاری اجتماعی و
بحران اقتصادی ،قرارباشد تأثیری اجتماعی داشته باشد ،این
تأثیردرنخستین جایی که خود را ظاهرمیکند و لرزههای
آن احساس میشود ،درظریفترین و دقیقترین لرزهنگاری
است که انسانها در اختیاردارند :خانه.
درهیچکجا ،این فشارها و استرسها شدید و مداوم
نیست و در هیچکجا مانند خانه ،سوپاپهای اطمینان تا
این اندازهمورد تأیید و تجویز نبوده است .بنابراین وقتی
ساختار پزشکی نیازمند آن است که افراد رفتار خود را به
طرزچشمگیری تغییر دهند و سیستم اقتصادی چنین

ترس و عدم اطمینانی را ایجاد میکند ،نخستین جایی که
فشارهااحساس میشود ،درخانواده است .فشارها میتواند
در خارج از خانه پخش شود ،اما درحال حاضر تنها مکان
موجود،خانه است؛ جایی که همه ترسها و نگرانیهای ما
وارد آنجا میشود و راهی برای خروج ندارد.
سیستم اجتماعی ،از جمله خانواده ،در نخستین
هفتههای فاصلهگذاری اجتماعی به خوبی عمل میکرد.
نظرسنجیهایگالوپ نیز احساس شادی و رضایت را در
میان مردم در سطح عادی نشان میدهد .اما در زیر این
ظاهر ،ما میتوانیم نخستین عالمتهای اختالل عملکرد
درنهاد خانواده را ببینیم .بهعنوان مثال ،دبیرکل سازمان ملل
هشدارداده کهخشونتهای خانگی درحال افزایش است.
گزارشهای پراکندهای از ایتالیا تا اوهایو به گوش میرسد.
خشونت درخانواده که بهطورمعمول ازسوی مردان
علیه زنان یا علیه کودکان صورت میگیرد ،یک واقعیت
است .افرادی که از نظر روانشناختی ،دچار مشکل هستند
و خانوادههایی که متالطم هستند ،باعث سطح مداوم و
قابلپیشبینی ازخشونت میشوند .هنگامی که خشونت
درسطح جهان شدت میگیرد ،بعید است که این خشونت
تصادفی باشد .خانهها و آپارتمانهاغالبا با این انتظارساخته
میشوند که حجم قابل توجهی از زمان شما ،خارج از آن
بگذرد .آنها برای این ساخته نمیشوند که همه ،دائما در
آن حضور داشته باشند .حضور 24ساعته زوجها در کنار
همدر شرایطی که معلوم نیست چه زمانی این شرایط
به پایان میرسد ،میتواند باعث ایجاد تنش حتی در میان
صمیمیترین خانوادهها شود و قطعا این تنشها درمیان
خانوادههای کمترصمیمی،بسیاربیشتراست.
اینها نخستین چیزهایی است که آسیب میبینند و
اکثرا بدون خشونت و غیرقابل گریز .دربعضی موارد ،هردو
زوج درخانه ماندهاند و کار نمیکنند .این دو باید درنهایت
با یکدیگر و با فرزندان یاغیشان روبهرو شوند .این خانواده
از درون،یعنی جایی که راه فراری ندارد ،از هم میپاشد.
خشونت خانگی امر معمولی نیست .بسیاری از خانوادهها
با عشق خودرا با یکدیگر تطبیق میدهند و البته بسیاری
هم نه.
وقتی به فشارهای وارد شده به برخی از آداب و رسوم
نگاه میکنیم ،باید حرف دکتر آنتونی فاوسی را هم به خاطر
داشته باشیم که میگوید« :شاید دیگر هیچگاه نتوانیم با
یکدیگر دست بدهیم ».آیا قرار است تمام آداب و رسوم
زندگی ما مثل دست دادن و در آغوش گرفتن یا روبوسی
از بین برود؟ هنوز کسی نمیداند .وظیفه جامعه پزشکی،
محافظت ازسالمت و زندگی ماست .اما موضوع سالمت
صرفا به پزشکی مربوط نمیشود؛ بلکه تا حد زیادی به آداب
ورسوم فردی و پیچیده هم مربوط است .هفته گذشته،
یهودیان عید فصح را جشن گرفتند و بار دیگر خدا را شکر
گفتند که آنها را ازبردگی نجات داد .روزیکشنبه ،مسیحیان،
عید پاک را جشن گرفتند .اینها همگی جشنهای جمعی
خانوادههاست که با دست دادن و درآغوشکشیدن همراه
است.
ما درحال حاضر در موقعیت سختی قرار گرفتهایم.
ما نمیتوانیم مرگ انسانهای دیگررا که ممکن بود نجات
پیداکنند ،بپذیریم .ما همچنین به راحتی نمیتوانیم با
محدودیتهای الزم به جهت کاهش مرگومیرکناربیاییم
و زندگیکنیم و البته ما باید رنج و مرگ ناشی از رکود
اقتصادی را محاسبه کنیم .یک واقعه بسیارواقعی .راهحل
آشکار ،پزشکیاست .دارویی که نیاز به قرنطینه را از بین
ببرد و به ما امکان بازگشت به محل کار را بدهد .مشکل
اینجاست که وقتیفاصلهگذاری اجتماعی کنار گذاشته
شود ،ویروس دوباره شیوع پیدا کند.
مسأله مهم این است که خشونتهای خانگی،
افزایش پیدا کرده و این خشونتها به خاطر اقداماتی
افزایش یافته کهما به علت جلوگیری ازشیوع بیماری انجام
دادهایم .گرچه افزایش خشونت ،واقعی است اما مقطعی
است .به زودی ،باسقوط اقتصادی ،خرابی اجتماعی دیگری
روی خواهد داد و زندگی همه ما را فلج خواهد کرد .آن زمان
باید انتخابکنیم.
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