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هم صبح اریان روزان

تعطیلیبا»کارگران«چهمیکند؟

کارگرانی که قربانی مقررات زدایی شده اند، امروز برخالف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر 
محدودیت های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگراِن قربانِی رسمی زدایی که سال ها به طور غیررسمی و بدون 

بیمه کار کرده اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می شوند.
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با سه فرمان  همه 
تحریم ها لغو می شود

محمد جواد ظریف: 

اکسپوی تبریز 
باید جدی گرفته شود
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کیومرث کیاست:

بازخوانی
 قصه تراموای تبریز

 در تاریخ مدرن

آیا آیا 
در نقطۀ عطف تاریخ در نقطۀ عطف تاریخ 

ایستاده ایم؟ایستاده ایم؟

دست های پنهان دست های پنهان 
نمی گذارند پروژه نفلین نمی گذارند پروژه نفلین 

سینیت عملیاتی شودسینیت عملیاتی شود

تیتر وارسرخط خبرها

می خواهند دولت بعدی 
قهرمان شود 

 احتمال تزریق گسترده 
واکسن از مهر 1400 

حمایت نکردن دولت، 
خیانت است

رئیــس جمهور گفــت: ما اگــر در ســال ۹۴ پیروز 
شــدیم ملت پیروز شــد و اگــر در ۹۹ یــا ۱۴۰۰ هم 
پیروز شویم ملت قهرمان خواهد بود. به دنبال 
چــه می گردیم اینکه این آقا قهرمان نشــود و آن 
یکی بشــود؛ در حالی کــه باید بدانیــم دولت و 

رئیس جمهور نیستند که قهرمان می شوند

 دبیر کمیته علمی ســتاد ملی مقابله کرونا ضمن 
تشریح جزییات روند صدور مجوز کارآزمایی بالینی 
واکســن ایرانی کرونــا، گفت: ما اگــر بخواهیم قول 
واکسیناسیون جمعی را به مردم کشورمان بدهیم 

احتماال مهر ماه سال ۱۴۰۰ است

کارگــردان و مــدرس تئاتر می گوید: بــا وجودی که 
ریســک ابتال به بیماری وجــود دارد اما وقتی کمکی 
بــه اهالی هنر نمی شــود آنها هم ناچار هســتند به 
کارشــان ادامه بدهند در حالــی که حمایت نکردن 
دولت از جامعه به نوعی خیانت به ملت محسوب 

می شود

قصه ادامه دار 
اختالف برند آلمانی 

با تیم های ایرانی
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 بایــدن، جــدا از جرزنی هــای ترامــپ، رییس 
کــه  آنگونــه  آمریکاســت.  منتحــب  جمهــور 
بــه هــر  او می خواهــد  از شــواهد پیداســت 
معاهده ای که ترامپ از آن خارج شــده است، 
برگردد. یکی از این معاهده ها توافق هسته ای 

با ایران است.
ســوالی کــه در ایــن میــان پیش می آیــد این 
است که آیا بازگشــت ایاالت متحده به برجام، 
می توانــد در وضعیــت اقتصادی و سیاســی 

ایران تاثیر بگذارد؟
برای پاســخ به این سوال بهتر است به صورت 
خیلی ساده وضعیت اقتصادی ایران در چهار 
ســال دوم احمــدی نژاد کــه برجامــی وجود 

نداشت و دولت دوم روحانی که برجام در ُکما 
بود را بررسی کنیم.

ایران در زمان احمدی نژاد با مشکالت بی شمار 
اقتصــادی حاصــل از تحریم هــا روبــرو بود.  
بخش هــای صادرات نفت، تجارت و مبادالت 
بانکی ایــران زیر ضربات شــدید تحریم ها در 

حال نابودی بود.
 پول هــای ایــران بلوکه شــده بــود و حتی در 
برخی موارد ایران مجبور بود مانند دوران قبل 
از اختراع پول مبادله کاال با کاال انجام دهد. مثال 
نفت بدهد و برنج بگیرد. اوضاع ایران شــبیه 

دوره نفت در برابر غذای صدام شده بود.
ایــران نفت صادر مــی کند و به جــای پول آن 

کاال دریافت دریافت می کــرد. صادرات نفت 
ایران نیز گام به گام در روند کاهشــی به سمت 
صفر شــدن حرکــت مــی کرد.ایــران قبــل از 
برجام، کشــوری منزوی در عرصه جهانی بود 
و دوســتان جمهوری اسالمی به انگشتان یک 
دســت هم نمی رسید؛ اکثر کشــورهای جهان 
به واســطه فشــارهای آمریکا، ایران و ایرانی را 

تحریم کرده بودند.
در یــک چشــم برهــم زدن پرایــد 7 میلیونی 
تبدیــل بــه یــک خــودروی ۱6 میلیونی شــد. 
متناسب با همین افزایش، خودروهای دیگر 

هم افزایش قیمت پیدا کردند....
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

بابرجامزندگیبهتریخواهیمداشتیابیبرجام؟

تراکتوردرشهرخسته،ماشینمیزبانتیمناکام

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان 
امیدواریم، شما چطور؟

هفته دوم لیگ برتر؛
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ظریف: 

باسهفرمانهمهتحریمها
لغومیشود

تســنیم- وزیر امــور خارجه کشــورمان اعــالم کرد اگــر آمریکا 
تعهداتش وفق قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت را انجام دهد، 
جمهوری اســالمی ایــران حاضر اســت به تعهــدات خود وفق 

برجام بازگردد.
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
از آمادگی کشــورمان برای بازگشــت به برجام در صورت اجرای 
کامــل تعهــدات آمریکا وفــق قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد خبر داد.
ظریف در این خصــوص تصریح کرد: اگر آقای بایدن بخواهد 
تعهدات آمریــکا را اجرا کند، ما هم می توانیــم فورا به تعهدات 

برجامی خود به صورت کامل برگردیم.
وی افــزود: ما مخالف مذاکــره نبودیم و نیســتیم، مذاکره هم 
در چارچــوب ۱+5 امکان پذیر اســت. اگر آمریــکا بخواهد عضو 
برجام شــود که ترامپ آن عضویــت را از بین برده، ما حاضریم 

گفت و گو کنیم که آمریکا چگونه وارد برجام شود.
ظریــف که با روزنامه ایران گفتگو می کرد، در ادامه گفت: پیش 
بینی من این است که شرایط به لطف خدا و با ادامه مقاومت 

و درک خوب مردم ایران بسیار بهتر خواهد شد.
وی درباره اینکه گفته می شــود برخی تحریم های وضع شده از 
سوی دولت ترامپ به گونه ای است که دولت جدید نمی تواند 
آنهــا را لغــو کند نیز خاطرنشــان کــرد: آقای بایــدن اگر رئیس 
جمهور آمریکا شــد و در کاخ ســفید مســتقر شــد، می تواند با 
ســه فرمان اجرایی همه این ها را لغو کند. اینکه گفته می شود 
رئیس جمهوری بعدی آمریکا نخواهد توانست برخی از تحریم 

های برجامی امریکا را لغو کند، فقط حرف است.
ظریــف تأکید کرد: آمریکا بــرای بهانه جویی جهت عدم اجرای 
تعهدات بین المللی اش نمی تواند متوسل به مقررات داخلی 
شــود. هیچ کشــوری در دنیا نمی تواند از ابزار داخلی استفاده 

کند که تعهدات بین المللی خود را انجام ندهد.

تکذیبحملهسایبریبه
شبکهگازکشور

ایلنا- حمله ســایبری به شــبکه گاز و قطعی در بسیاری نقاط 
کشور تکذیب شد.

ســخنگوی وزارت نفــت ، خبــر حملــه ســایبری به شــبکه گاز و 
قطعی در بسیاری نقاط کشور  را تکذیب کرد. 

کســری نوری افزود: تمامی شبکه گاز کشور همچون گذشته به 
فعالیت عادی انتقال گاز ادامه می دهند.

وی تاکیــد کرد: شــبکه گاز مشــکلی نــدارد و هیچ وقفــه ای در 
گازرسانی کشور ایجاد نشده است.

زالی:

تعطیلیدوهفتهای
یکفرصتیطالییاست

ایســنا- فرمانــده ســتاد عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونا در 
کالنشــهر تهــران گفــت: تعطیلــی دو هفته ای تهــران فرصتی 
طالیی برای ردیابی فعال مبتالیان به کرونا است تا با قرنطینه 

و ایزوالسیون آنان شیوع بیماری را کاهش دهیم.
 دکتــر علیرضــا زالــی در  شــورای فرماندهــی ســتاد عملیات 
مدیریــت بیماری کرونای پایتخت که بــا محوریت برنامه ریزی 
برای اجرای طرح محله محور ســردار ســلیمانی برگزار شــد، در 
ابتدای نشســت ایــن طرح را یکــی از گســترده ترین طرح های 
اجتماعــی کشــور ذکر کرد کــه چندوجهــی و پیچیده اســت و 
بــا همگرایــی و مشــارکت نهادهــای مختلــف) دانشــگاه ها، 

شهرداری، بسیج ، سپاه وسایر نهادها( اجرا میشود .
 وی خاطرنشــان کــرد: هرچــه همگرایــی دوســتان در محیط 
بیشــتر باشــد موفقیت بیشتری حاصل می شــود و امیدواریم 
همانطور که شــهید سلیمانی همواره در اوج تهدیدها فرصت 
آفرینــی می کردند این طرح نیز نتایج مثبت و موثری در مهار و 

کنترل کووید۱۹  داشته باشد.
 زالی با اشاره به مشــارکت ۴۰۰ تیم عملیاتی متشکل از پزشک 
و مراقبان ســالمت در اجرای فاز اول طرح گفت: تشکیل فایل 
مختصــات تفصیلــی از آخریــن وضعیــت مبتالیان هــر محله 
محور اصلی این طرح است که طبق آن یک غربالگری عملیاتی 
محیطــی در هــر محلــه شــکل می گیــرد و در برنامه ریزی ها و 

تصمیم گیری ها بسیار اهمیت دارد.
 وی ردیابــی فعــال مبتالیــان را یکــی از مولفه هــای این طرح 
برشــمرد که با رصــد تماس هــای نزدیــک مبتالیــان منجر به 
شناســایی افــراد کرونا مثبت می شــود و بــا تاکید بــر اهمیت 
قرنطینه و جداســازی بیماران شناسایی شده یادآور شد که در 
محالت در راســتای نظارت بر قرنطینه سازی وایجاد تسهیالت 
اقامتــی و سرکشــی بــه مبتالیــان بــرای عدم شکســته شــدن 

قرنطینه خانگی  مکانیسمی طراحی شده است.  
 فرمانده ســتاد مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به مشارکت 
تمــام نهادهای کشــوری برای اجــرای این طرح ملی خواســتار 
شناســایی تمامی اماکنی شــد کــه در محالت مختلــف به طور 
بالقــوه امــکان تبدیل به بخش هــای مراقبتی بــرای قرنطینه 

سازی را دارند.

ایسنا- عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: مجلسی ها برخالف ســخنان رهبری، همچنان 
فعالیت های معطوف به انتخابات ریاســت جمهوری 
انجام می دهند و با توهین و تخریب و دخالت در امور 

اجرایی کارها را مختل می کنند.
محمد هاشــمی رفســنجانی ، با اشــاره به تأثیرگذاری 
احتمالی نتایج انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا 
بر بازگشــت این کشــور بــه میز مذاکــره، اظهــار کرد: 
پیش بینــی این موضــوع در حال حاضر کار مشــکلی 
اســت و هنوز داده های کافی برای برآورد آینده وجود 
ندارد. بحث هایی که در جریان انتخابات آمریکا انجام 
شــده هم ممکن اســت تنها کارکرد تبلیغاتی داشــته 
باشــد و آنچه که بایدن در زمینــه برجام مطرح کرده با 

تعهد وی نسبت به اجرایی شدنش همراه نباشد.
وی افزود: بنابراین پیش بینی وضعیت دولت بعدی 
آمریکا از االن مشخص نیست و هنوز معلوم نشده که 
کاندیدای منتخب و دولتش تفاوت چندانی در اجرای 
سیاست ها در قبال ایران نسبت به جمهوری خواهان 
داشته باشــد. البته من عنوان کلی جمهوری خواهان 
را به کار می برم و از ترامپ یــاد نمی کنم چون او در این 

میان یک استثناء است.
هاشــمی رفســنجانی تصریح کرد: وضعیــت داخلی 

در حال حاضر نامطلوب اســت. مجلسی ها برخالف 
ســخنان رهبری، همچنان فعالیت هــای معطوف به 
انتخابات ریاست جمهوری انجام می دهند و با توهین 
و تخریــب و دخالــت در امــور اجرایی کارهــا را مختل 

می کنند.
این عضو ســابق مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
یادآور شد: تجربه نشان داده شعارهایی که آنان برای 
مردم سر می دهند، وقتی بر سر کار می آیند هرگز توان 
اجرایی کردنــش را ندارند. خیــزی که مجلس و در یک 
کالم جناح راســت برای تبلیغات انتخاباتی برداشــته، 
نامطلوب اســت. ما با انتخابــات چندین ماه فاصله 
داریم و در این اوضاع که کرونا اعصاب مردم را به اندازه 
کافی بهم ریخته این بحث ها بیهوده و نادرست است.

وی ادامه داد: ما نباید در داخل رفتارهایی انجام دهیم 
که منجر به افزایش فشــار بر قشــر کم برخوردار شود، 
بلکه باید با یافتــن راه حل های منطقی گره از کار آنان 
بــاز کنیم اما جهت گیری مجلس در این زمینه صرفًا بر 
تحریک این قشــر علیه دولت متمرکز است در حالی 
که کاماًل آشکار است سردادن شعار انقالبی گری و بیان 
وعده های اغراق آمیز صرفًا جنبه تبلیغات انتخاباتی 

دارد و هیچ پشتوانه درستی برای آن متصور نیستند.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: رهبری گفتند که باید 

همه منسجم و متحد باشیم و کنارهم مشکالت را حل 
کنیم، اما کو گوش شنوا؟ رفع این مشکالتی که در طول 
چندین ســال رخ داده اســت، یک شبه ممکن نیست. 
اما برخی در مجلس تنها بر طبل ناامیدی می کوبند و 

مردم را سرخورده تر می سازند.
این عضو ســابق مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
تاکیــد بر اینکه به به جــای ماهی دادن بــه مردم باید 
ماهیگیری را به آنــان بیاموزیم، اظهار کرد: دولت باید 
با سرمایه گذاری و ایجاد فرصت شغلی مولد، جوانان 
بااســتعدادی که بیکار مانده اند را مشــغول سازد. اگر 
ایــن اســتراتژی را به کار گیریــم هم تولیــد داریم و هم 

خانواده ها وضعیت بهتری خواهند داشت.
هاشــمی رفســنجانی یــادآور شــد: مــا در دوره بعد از 
جنــگ شــاید شــرایطی بدتــر از امــروز داشــتیم اما با 
ایجاد فرصت های شــغلی مولــد و راه اندازی بیشــتر 
شــهرک های صنعتی و جــان دادن به آنها بســیاری از 
جوانان را به سمت شاغل شدن بردیم و وضعیت مالی 
خانوارهــا را بهبود بخشــیدیم اما با همــه این تجارب 
گذشــته، امروز برخــی می خواهند به جــای این کارها 
دنبــال شــعارگرایی و دادن وعده هــای دهان پرکن و 

تبلیغاتی بروند.

ادامه از صفحه یک
ایــران در دولت روحانی و با رفتــن برجام به اغما و 
اعمال شــدیدترین تحریم های آمریکا علیه ایران، 
وضعیت ســختی را تجربه کرد. فــروش نفت ایران 
به پایین ترین حد خود رسید. بسیاری از کشورها از 
ترس تحریم آمریکا حاضر به معامله با شرکت های 
ایرانی نبودند. قیمــت دالر به باالترین حد خود در 

۴۰ سال گذشته رسیده است.
قیمت ها افزایش پیدا کردنــد و دوباره مردم با هر 
روز یا قیمت های جدید روبرو می شوند حتی بدتر از 
قبل برجام. پراید در دولت دوم روحانی هم شاهد 
افزایــش شــدید قیمت بود. حــاال این خــودرو که 
خیلی ها آن را ناایمن می دانند،  حدود ۱۰۰ میلیون 

تومان قیمت دارد.
حاال بیایید شــرایط کشــور در زمان برجام را بررسی 
کنیــم. قیمت ها ثابــت ماند. شــرکت های خارجی 
به ســمت کشور راوانه شــدند. مثال بعد از برجام در 
یک ســال به گفته عراقچی معاون وزیــر خارجه و از 
اعضای تیــم مذاکره کننده هســته ای »۴۰ میلیارد 

دالر نفت فروختیم.«
مردم در آن زمان هر روز با یک قیمت روبرو نمی شدند 
و طعم آرامش را چشــیدند و همیــن آرامش بود که 
باعث شــد در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹6 

مردم دوباره به گفتمان مذاکره اعتماد کنند.
نکته جالب این اســت کــه پرایدی که در بــاال به آن 
اشاره شد به مدت ۴ سال به جز افزایش قیمت  دو 

تا ســه میلیون تومانی، ثابت ماند و برخی از مردم 
توانستند با یک برنامه ریزی صاحب خودرو شوند.

بررسی دو دولت با سیاست های مختلف در زمانی 
کــه برجــام اجرا نمی شــد، به خوبی پاســخ ســوال 
ابتدایی این نوشتار را معلوم می کند. بله، بازگشت 
آمریکا به برجام، می تواند وضعیت اقتصادی ایران 
را دچار تحول کند. شاید علم به این مسئله باعث 
شــده اســت برخی جریان های سیاســی درداخل 

کشور، نگران احیای برجام هستند.
بهبود وضعیــت اقتصادی کشــور، می تواند زمین 
بازی انتخابــات ۱۴۰۰ را عوض کند و دوباره دســت 

اصول گرایان از پاستور کوتاه بماند.  
عصرایران

رویداد2۴-   یک روزنامه عربی نوشــت: هرگونه اقدام 
نظامی علیه ایران،حزب هللا یا سوریه بعید است. زیرا 
ائتالف مقاومت قدرت وارد آوردن زیان های شــدیدی 
علیه آمریکا،اســرائیل یا متحدان دو طرف در منطقه را 

دارد.
کمــال خلــف در روزنامه الــرای الیــوم چاپ لنــدن در 
تحلیلی با عنــوان »دونالد ترامپ به ایــران حمله می 
کند یا نیروهایش را از خاورمیانه خارج خواهد کرد؟« به 
گزارش نیویورک تایمز درباره تصمیم ترامپ برای حمله 
نظامی به تاسیسات هسته ای ایران پرداخت و نوشت:

باید گفت دعوت دبیر کل حزب هللا لبنان برای آمادگی 
و درپیش گرفتن احتیاط در مــدت زمان باقی مانده از 
عمر دولت ترامپ فراتر رفتن از دایره تحلیل سیاســی 
و آمادگــی نظامــی واقعی بــرای این ســناریو تلقی می 
شود.برکناری مارک اسپر تنها اشاره موجود برای توجه 
ناظــران و تصمیم گیــران در منطقه ما بــه نیت واقعی 
آمریکا نبوده اســت. در زیر به مهم ترین آنها اشــاره می 

شود؛
حملــه ملــک ســلمان بــه ایــران و ســخن گفتــن او از 
خطرناکی طــرح ایران برای منطقــه و دعوت از جامعه 

بیــن المللی برای اتخاذ موضعی ســختگیرانه در قبال 
ایــران. تنش زایی عربســتان با ایــران در زمــان کنونی 
پرســش های زیادی برمی انگیزد. به ویژه این که بدون 
هیچ مناســبت یا وقوع تحولی میــان دو طرف صورت 

گرفت.
انتشار اخبار ترور مرد شماره دو القاعده در ایران که سه 
ماه پیش انجام شــده در این زمان به خصوص معانی 
متعددی دارد که مهم ترین آنها مرتبط کردن نام ایران 
به تروریســم بین المللی، گروه های تنــدرو و بیان این 
مطلب که ایران حامی یکی از افرادی اســت که مسئول 
حمالت ۱۱ ســپتامبر بوده اســت تا به ایــن ترتیب افکار 
عمومی در آمریکا آماده پذیرش هرگونه تجازو نظامی 

به ایران شود.
ســفر پمپئو به خاورمیانه که شامل ســه کشور حاشیه 
خلیج فارس به عالوه بیت المقدس و ترکیه می شود. 
هنوز علت واقعی و اهداف آن مشخص نشده است. به 
ویژه این که او مدت زمانی مناســبی برای اجرایی کردن 
هیچ گونه سیاســت بلند مدتــی را ندارد زیــرا به زودی 
این منصب را ترک مــی کند.آیا او این طرف ها را از نیت 
نظامــی آمریکا باخبر می کنــد و نقش هــا را میان آنها 

توزیع می  کند؟
مانور بزرگ اسرائیل در شمال که به گفته دبیر کل حزب 
هللا بزرگتریــن مانــور در تاریــخ اســرائیل و دارای بعد 
دفاعی بوده است.به عالوه این که دولت آمریکا تاکنون 
مانع از تشکیل دولت در لبنان شده و بر عدم همکاری 
با هردولتی تاکیــد کرده که حزب هللا در آن مشــارکت 

داشته باشد.
اما ســخنان کریســتوفر میلر،دربــاره تصمیمش برای 
تســریع روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
و خاورمیانه تمام این نشــانه ها دربــاره احتمال اقدام 
نظامــی از ســوی آمریــکارا از میــان بــرد. با ایــن وجود 
احتمــال دارد که او صادق نبوده اســت و برای گمراهی 

این سخنان را بر زبان آورده باشد.
احتمــال تمام این ســناریو ها وجــود دارد امــا به نظر 
شــخصی من )نویســنده( هرگونه اقدام نظامی علیه 
ایران،حــزب هللا یــا ســوریه بعیــد اســت زیــرا ائتالف 
مقاومــت قــدرت وارد آوردن زیان های شــدیدی علیه 
آمریکا،اســرائیل یا متحدان دو طرف در منطقه را دارد 
و تصمیم به گشودن تمامی جبهه ها در برابر اسرائیل، 
در صــورت وقوع هرگونــه تجاوزی روی میز قــرار دارد و 
هماهنگ شــده اســت.عامل زمــان نیــز در اینجا موثر 
است. اما تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه 
و افغانستان تصمیمی اســت که برای اجرایی شدن به 

زمانی فراتر از عمر دولت کنونی آمریکا نیاز دارد.

ایســنا- رییس جمهور گفت: شهرهایی که وضعیت قرمز دارند، تعطیل 
خواهند شد.

حجت االســالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهار 
کرد: ســال ۱۴۰۰ و انتخابات خواهد رسید و در آن زمان کرونا کمتر خواهد 
بــود و فضــا و روحیه ها بهتر اســت و بعضی هــا فرصت دارنــد اقدامات 
سیاســی و جناحی خود را انجام دهند. اما االن موقع آرامش کشــور است. 
خواهش می کنم در این مقطع حســاس کنونی کســی به دنبال تســویه 

حساب سیاسی و جناحی نباشد.
وی با تاکید بر این که مهم است که به اسم نقد قواعد بازی سیاسی را به هم 
نزنیم عنوان کرد: ما نباید به اسم نقد دولت به دنبال تطهیر و تبرئه دولت  
آمریکا باشــیم. این دولت اخیر آمریکا جنایتکار و تروریست بود و عده ای 
هــم در داخل به صــورت مجانی در حال تطهیر آن هســتند. حاال تکلیف 
رســانه های خارجی که پول می گیرند مشــخص اســت. اما این عده برای 
صدمه به دولت و آماده کردن فضا برای انتخابات ۱۴۰۰ چنین حرف های 

می زند.
وی اضافه کرد: تا انتخابات ۱۴۰۰ خیلــی مانده و آن موقع می توانیم برای 
خودتــان هر کاری که می خواهید انجام دهیــد، اما ایجاد یاس در جامعه 

خیانت ملی است و نباید در جامعه یاس ایجاد کنید.
روحانی همچنین یادآور شــد: در دنیای سیاســت نقد، تضارب آرا و اعالم 
نظر اشکال ندارد، اما نباید واقعیت های جهان را منحرف کنیم و به خورد 
مــردم بدهیم نباید جنایت آمریکا را الپوشــانی کنیم و بگوییم مثال دولت 
فالن کرده است. اصال شما می دانید مدیریت چیست؟ این دولت همان 
دولتی اســت که در ۴ ســال اول باالترین رشــد اقتصادی و کاهش تورم را 
ایجاد کرد. ما در فضای تنفسی که از سال ۹۴ ایجاد شد توانستیم فروش 

نفت را به نزدیک سه میلیون بشکه برسانیم.
روحانی ادامه داد: در آن زمان تمام قطعاتی که در گمرکات معطل مانده 
بودند آزاد شدند و بسیاری از طرح ها نهایی و اجرا شد. طرح هایی که این 
روزها افتتاح می کنیم در همان فضای تنفسی آغاز شده و در حال به بهره 

برداری رسیدن است.
وی بــا بیان اینکه به هــر حال تحریم ها امروز یا فردا یا هــر زمانی کنار زده 
خواهد شــد تصریح کرد: بعضی ها تنش ایجاد می کنند که مثال قهرمان 
رفع تحریم چه کســی باشد. خوب اصال شما باشــید ما به دنبال قهرمان 
ســازی نیســتیم. چرا که تنها ملت ایران قهرمان اســت. ما اگر در سال ۹۴ 
پیروز شــدیم ملت پیروز شــد و اگــر در ۹۹ یــا ۱۴۰۰ هم پیروز شــویم ملت 
قهرمان خواهد بود. به دنبال چه می گردیم اینکه این آقا قهرمان نشــود 
و آن یکی بشــود؛ در حالی که باید بدانیم دولت و رئیس جمهور نیستند 

که قهرمان می شوند.
وی همچنین اظهار کرد: ما از اول هم گفتیم که دســت دوســتی به سمت 
همه قوا و ارکان کشــور دراز می کنیم و این دســت ما همچنان جلو است. 
االن را روزهای تسویه حســاب و ایجاد حاشیه نمی دانیم. در این هفته ها 
فضــای مثبتی در جامعه آغاز شــده و باید بتوانیم با ایــن فضا کاری برای 

مردم انجام دهیم.
رئیس جمهور با بیان این که در این ایام شــرایط اقتصادی و اجتماعی رو 
به بهبود است افزود: ما در حال مشاهده پیامدهای کاهش قیمت کاال و 
ارز هستیم. خواهش می کنم آنهایی که به ناروا می گویند دولت به دنبال 
افزایش قیمت ارز است چنین حرف هایی نزندند تمام تالش دولت رفاه 
و کاهش آالم مردم است. احساس ما این است که شرایط در روزهای آینده 

بهتر خواهد شد.
وی در ادامــه تصریح کرد: بعضی ها فکر می کنند تا ما می گوییم شــرایط 
بهتر خواهد شد البد می خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم چنین چیزی نیست 
اما دولت جدید در آمریکا شرایط را به سمت قواعد بازخواهد گرداند. این 
دولــت آخری آمریکا یاغی بود اما اگر آمریکایی ها به قواعد بازی بازگردند 

می توانیم فضا را برگردانیم و از فضای تهدید به فرصت بازگردیم.
روحانی اضافه کرد: از سال ۹7 دولت آمریکا با ما وارد جنگ اقتصادی شد 
ما در این ســه ســال در تحریم نبودیم بلکه در محاصــره ، جنگ و در برابر 
تروریسم اقتصادی بودیم. تحریم قبال هم بوده  اما این تروریسم و جنگ 
اقتصادی بود که در این مدت علیه ما صورت گرفت. آنها کشتی به کشتی 
و محموله به محموله در دریا و هوا ما را دنبال می کردند و ما در یک جنگ 

تمام عیار اقتصادی برابر یک دولت قلدر قرار گرفته بودیم.
رئیس دولت دوازدهم با اشاره به این که دولت اخیر آمریکا دولت کینه توز 
و جنایت کاری بود که نسبت به ایران و تمامی کشورهای مستقل جنایت 
کرد یادآور شــد: آنها حتی به دوســتان خودشــان هم خیانت کردند. چرا 
واقعیت ها را به مردم نمی گوید کافی است آمار سال های ۹۳ ، ۹۴، ۹5 و ۹6 
را با ســال های ۹7، ۹۸ و ۹۹ مقایسه کنید. آمار در این سه سال که در جنگ 
اقتصادی هستیم یک جور است و در آن چهار سال که در تحریم هم بودیم 
جــور دیگری اســت و این دو مقوله بــا هم تفاوت دارنــد. تمام معیارهای 
اقتصادی سه سال اخیر و ۴ سال قبل از آن مقایسه کنید خیلی ساده است 
و موضوع پچیده ای نیســت؛ چرا که همه این آمارها وجود دارد و به زبان 

ریاضی ساده است نه جبر و مثلثات.
روحانی گفت: ترامپ بعد از خروج از برجام انتظار داشــت همه کشــورها 
از او تبعیــت کننــد، امــا هیچ کشــوری و حتی اتحادیــه اروپا کــه متحدان 
آمریکا هســتند ایــن کار را نکردند و روســیه و چین هم به طریــق اولی از 
آمریــکا تبعیت نکردند. او در این مســیر انحرافی ناموفــق بود و هر طرح 
سیاســی اش هم در ســازمان ملل و مجامع بین المللی شکســت خورد. 
دیدیــد که تالش کــرد جلوی پایان تحریم تســلیحاتی ایــران را بگیرد اما 
نتوانســت. آنها که می گویند در این چند سال چه شد این را عقال بفهمند 
که تحریم تســلیحاتی ایــران پایان یافتــه و ما می توانیم ســالح بخریم و 

بفروشیم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: به یک ســوم جامعه به 
مدت چهار ماه یک بسته کمک معیشتی داده خواهد شد، از آذر تا اسفند 

هر خانواده به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد.
روحانی خاطرنشــان کرد: یک وام یک میلیونی هم برای ۱۰ میلیون خانوار 

پیش بینی شده است.

شهرهاییکهوضعیتقرمز
دارند،تعطیلمیشوند

روحانی: می خواهند دولت بعدی 
قهرمان شود 

خیززودهنگاممجلسوجناحراستبرایانتخاباتریاستجمهوری اخبارنقد

             رضا حسینی جبلی

این روزهــا صداهایی عوام پســندانه از دســتگاه های 
اجرایی و تقنینی شــنیده می شــود که واقعًا تعجب آور 
است البته آنچنان هم تعجب آور نیست چرا که به طور 
کلی شعارهای پوپولیستی در کشور ما به خوبی جواب 

می دهد و همواره عده کثیری را با خود همراه می کند.
اخیرًا هیأت مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار با همین رویکرِد شعارگونه، دو بال قدرتمنِد 
عدالت در جامعه یعنی وکالت و ســردفتری را نشــانه 
رفته و این دو منصب را که بنا به اذعان اندیشــمندان 
، نقــش تعیین کننده و به ســزایی در اجــرای عدالت و 
بهداشت حقوقی جامعه دارد کسب و کار تلقی کرده و 
خواهان صدور بی قید و شرط مجوز برای این مناصب 

شده است.
اگر کســی  با این مناصب و یــا حداقل با الفبای حقوق 
آشنایی داشــته باشد متوجه می شــود که نگاه کاسب 
کارانه داشــتن به این دو منصب شــریف جفای بسیار 

بزرگی به کشور و جامعه حقوقی است.
این شــعار اگرچــه ممکــن اســت در ابتدا با اســتقبال 
دانش آموختــگان حقــوق مواجــه شــود، ولــی اثرات 
فاجعه بــار آن  به حدی اســت که همان  هــا هم پس از 
مدت کوتاهی متوجه می شوند که فاجعه ای برای آنان 

و جامعه حقوقی رخ داده است.
از هیئت مقررات زدایی که این دو منصب عدالت محور 
را در زمره بقالی و میوه فروشــی و مشــاور امــالک  و ... 

دیــده انتظاری بیش از این نمی رود اما از مجلســی که 
داعیه انقالبی بــودن دارد انتظار می رود به ســادگی از 
کنــار این موضوع گــذر نکند و آن را در کمیســیون های 
تخصصی و با حضور افراد آگاه به مســائل بررسی کند 
تا ناخواســته در دام شــعارهای پوپولیســتی بعضی از 

مدیران ناکارآمد گرفتار نشود.
آری همگان می دانیم که ایجاد اشــتغال بــرای جوانان 
و به ویژه برای جوانان تحصیل کرده از اهم امور اســت 
اما همگی هم می دانیم که بازی کردن با احساسات این 

جوانان گناهی نابخشودنی است.
اگر با یک تصمیم غلط باعث شــدیم کــه عده زیادی از 
جوانان غیور کشــور جذب یکی از این مناصب شــدند 
و پــس از شــروع به کار متوجه شــدند که بــازی خورده 
انــد و کثرت شــاغلین در ایــن دو منصــب باعث هدر 
رفت هزینه های مادی و معنوی آنان شــده چه کســی 

پاسخگوی هزینه ها و غرور به یغما رفته آنان است؟
لطفًا بــرای دلخوش کــردن تعدادی دانــش آموخته 
کــه به فرض ایجاد اشــتغال در وکالت و ســردفتری به 
علت مهیا نبودن زمینه درآمــدی، صرفًا یک عنوان به 
آنها اعطا خواهد شــد اصول حقوقــی جامعه را به هم 

نریزید.
نظام قضایی همانطور که از اسمش پیداست یک نظام 
و سیستمی است که هدفش وصول و اجرای عدالت در 

جامعه اســت و دارای اجزایی اســت که تار و پود آنها با 
نهادهای همگنی از جمله وکالت و سردفتری تشکیل 
شده اند که بی توجهی به این نهادها و ارکان می تواند 

باعث گسیختگی اسفبار نظام قضایی شود.
شــاید بد نباشد مســئولین ذیربط بدانند که در حال 
حاضر هم بســیاری از سران دفاتر اســناد رسمی و وکال 
حتی قادر به تامین هزینه های دفتر و  حقوق کارمندان 
خود نیستند و چه بسا همین مسئله باعث پدیدآمدن 

تخلفات فراوان در این مناصب حساس گردد.
با این وصف تصور بفرمایید زمانی که حد و مرز جذب 
ســردفتر و وکیل برداشته شود وضیعت به چه صورت 

خواهد بود.
بهتر اســت هیأت مقررات زدایی و مجلــس انقالبی به 
جای پرداختن به این گونه مسائل ابتدایی و شعارگونه 
و عوام فریبانه، گامی اساسی در جهت اشتغال جوانان 
بردارند. شاید عدم صدور مجوز در خصوص بسیاری از 
کسب و کارها از جمله مشاغل وابسته به قوای قضائیه 
و مجریه و نهادهای انتظامی همانند دفاتر پیشخوان، 
دفاتر خدمــات قضایــی ،دفاتر خدمــات الکترونیک 
شــهر، دفاتر پلیس + ۱۰، آموزشــگاه هــای رانندگی و... 
برای بازنشستگان بتواند به عنوان اولین گام در این راه 

تلقی شود.
خبرآنالین

آیامجلسانقالبیبازیخواهدخورد؟

بابرجامزندگیبهتریخواهیمداشتیابیبرجام؟

خطر جنگ میان ایران و امریکا

ترامپقصدداردبهایرانحملهکند؟

   



اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل33روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3710     پنجشنبه  29  آبان  ماه 1399

 

جزییات تازه از واکسن ایرانی کرونا

احتمالتزریقگسترده
واکسنازمهر۱۴۰۰

رویداد2۴-  دبیر کمیته علمی ســتاد ملــی مقابله کرونا 
ضمــن تشــریح جزییــات رونــد صــدور مجــوز کارآزمایی 
بالینی واکســن ایرانــی کرونا، گفت: ما اگــر بخواهیم قول 
واکسیناسیون جمعی را به مردم کشورمان بدهیم احتماال 

مهر ماه سال ۱۴۰۰ است.
دکتــر مصطفــی قانعــی با تاکیــد بــر اینکه تاکنــون هیچ 
واکســن ایرانی مجوز ورود به فاز انســانی را نگرفته است، 
گفت: اگر کد اخــالق هم بگیرند تا مجوزی از ســازمان غذا 
و دارو اخــذ نکنند بــه عنوان پیشــرفت تلقی نمی شــود؛ 
پیشــرفت زمانی حاصل می شــود که ســازمان غذا و دارو 
مجوز کار بالینی واکســن را صادر کند. کد اخالق نیز یکی از 
ضرورت های صدور مجوز است و اگر کمیته اخالق کشوری 
کد و مجوزی ندهد، ســازمان غــذا و دارو هم مجوزی برای 

کارآزمایی بالینی صادر نمی کند.

وی افزود: تمام واکسن ها در مرحله پره کلینیکال یا قبل از 
بالینی قرار دارند و امید می رود حداقل ۴ واکسن بتوانند 

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فاز ۳ انسانی را آغاز کنند.
قانعــی دربــاره نحــوه فراخــوان و جــذب داوطلــب برای 
کارآزمایی بالینی انســانی واکسن، اظهار کرد: هنوز مجوزی 
برای مطالعه انســانی صادر نشــده اســت؛ بنابراین برای 
فراخــوان داوطلبان نیــز حرکتی انجام نشــده اســت. هر 
شرکتی پروژه خود را به سازمان غذا و دارو تحویل می دهد، 
استانداردی وجود دارد که در فاز اول تعدادی انسان، در فاز 
دوم تعداد بیشتر و در فاز سوم تعداد انسان خیلی بیشتری 
مورد مطالعه قرار می گیرند. هر مرحله نیازمند اخذ مجوز از 
ســازمان غذا و دارو است که هنوز مجوز مرحله اول انسانی 

هم برای هیچ یک از واکسن ها صادر نشده است.
وی دربــاره زمان تقریبی ایمنی زایی واکســن پــس از آغاز 
مرحلــه کارآزمایــی بالینــی، تصریح کــرد: از انجــام اولین 
تزریــق حداقل یک ماه زمان الزم اســت تا کارایی واکســن 
مشخص شود. اگر واکســنی بتواند مجوز فاز اول انسانی 
را در یــک ماه آینده دریافت کنــد، یک ماه بعد از آن نتیجه 
فاز اول مشــخص می شــود و پس از آن اجازه دارد فاز دوم 
را آغاز کند که آنهم یک ماه زمان دارد تا نتایجش مشخص 
شــود، بنابراین یک ماه بعد، فاز ســوم اجرا می شــود مگر 
اینکه تصمیم گرفته شــود برخی فازها طی نشود که در آن 

صورت سرعت افزایش می یابد.
وی درباره زمان احتمالی اجــرای فاز اول کارآزمایی بالینی 
واکســن، گفت: اگر خیلی خوشــبین باشــیم شــاید اواخر 
آذرمــاه مجــوز کارآزمایی بالینی فــاز اول برای یکــی از این 

واکسن ها صادر شود.
قانعی درباره عوارض احتمالی تزریق واکسن ایرانی کرونا، 
بیان کــرد: اکنون چــون در دنیا واکســن های کرونا تولید 
شده و فاز سوم کارآزمایی بالینی هم طی شده است تقریبا 
عوارض احتمالی مشــخص است. واکسن هایی هم که در 
ایران تولید می شــود همان هایی اســت که در چین، هند، 
آمریکا و... تولید می شود و متفاوت از آنها نیست. زمانی که 
واکســن تولیدی ما بخواهد وارد بازار شود از تمام عوارض 
و کارآزمایی آنها می توانیم استفاده کنیم برای انتخاب نوع 

واکسن، تعداد تزریق و... که در اختیارمان است.
وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه واکســن ایرانی کرونا 
چه زمان به مرحله تولید انبوه می رسد و در اختیار همگان 
قرار می گیرد، افزود: اگر فاز ســوم انســانی در اردیبهشــت 
۱۴۰۰ در ایران آغاز شــود، تا ســه ماه درگیر این فاز خواهیم 
بود؛ بنابراین ما اگر بخواهیم قول واکسیناسیون جمعی را 
به مردم کشورمان بدهیم احتماال مهر ماه سال ۱۴۰۰ است.

اخبار

 ایرنا - معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
و جانشــین ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، جزییــات 
محدودیت های کرونایی اعالمی از سوی دولت در استان 

را اعالم کرد.
علیار راســتگو گفت: در راســتای اجرای مصوبــه دولت در 
زمینه مدیریت بیماری کویید ۱۹ از شنبه آینده، در شهرهای 
دارای وضعیت زرد آذربایجان شرقی از نظر شیوع ویروس 

کرونا، فقط مشاغل گروه چهار تعطیل است.
وی افــزود: در شــهرهای دارای وضعیت نارنجــی از لحظ 

شیوع کرونا نیز مشاغل گروه سه و چهار تعطیل است. 
وی ادامه داد: در شــهرهای وضعیت قرمــز نیز گروه های 

شغلی ۲، سه و چهار تعطیل هستند.
راستگو تشــریح کرد: از شــنبه آینده خروج خودروهای بومی 
پالک شخصی از شهرهای نارنجی آذربایجان شرقی و نیز ورود 
خودروهای غیربومی با پالک شخصی به این شهرها ممنوع 

خواهد بود و متخلفان 5۰۰ هزار تومان جریمه می شوند.
وی ادامــه داد: از این تاریخ همچنین خــروج خودروهای 
بومــی با پالک شــخصی از شــهرهای دارای وضعیت قرمز 
آذربایجــان شــرقی و ورود خودروهــای غیربومی با پالک 

شخصی به این شهرها ممنوع بوده و متخلفان با جریمه 
یک میلیون تومانی مواجه می شوند. 

وی گفــت: از شــنبه آینــده همچنیــن تــردد خودروهــای 
شخصی از ســاعت ۹ شب تا چهار صبح در شهرهای دارای 
وضعیت قرمز آذربایجان شرقی ممنوع است و جریمه ۲۰۰ 

هزار تومانی برای متخلفان اعمال می شود. 

جانشین ستاد استانی مقابله با کرونای آذربایجان شرقی 
یادآوری کرد: در زمان حاضر ۱۸ شهرســتان اســتان از نظر 

شیوع کرونا در وضعیت های نارنجی و قرمز قرار دارند.
بــه گزارش ایرنا، گروه  شــغلی ۲ عبــارت از پاســاژها، مراکز 
خریــد و مــال هــا، تمریــن و انجــام مســابقات ورزشــی، 
مســاجد، مصلی ها، قنادی و شیرینی فروشی ها، آبمیوه 

و بستنی فروشــی ها، مراکز تهیه و طبخ غذا که اگر بیرون 
بر باشــد می توانند باز باشند، آرایشــگاه های مردانه، بازار 
فروش خوردو، مراکز شــماره گذاری اتومبیل، بازار فروش 
فرش، موکت، فرش ماشــینی، اســباب بازی فروشــی ها، 
فروش لوازم خانگی، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها، 
خدمات چــاپ و دیجیتال، تزئینات داخلی ســاختمانی، 
کادوفروشی ها، پارچه فروشی ها، عکاسی ها، آژانس های 
مشــاوره امــالک، پرده ســراها، فــروش مبلمــان، کیف و 
کفش، نوشــت افزار، خیاطی و خرازی ها و لوازم آرایشــی و 

بهداشتی هستند.
گروه  شــغلی ۳ شامل دانشــگاه ها، مدارس، زبان سراها، 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای، کتابخانه ها، اســتخرهای 
سرپوشیده، موزه ها و موزه باغ ها، سینما و تئاتر، آرایشگاه 
ها، مســاجد و مصلی هــا و ممنوعیــت برگــزاری هرگونه 

آزمون حضوری است.
گــروه  شــغلی ۴ شــامل شــغل هایــی از جملــه برگــزاری 
مراســم های اجتماعی، فرهنگی، مذهبــی و همایش ها، 
فعالیت باشــگاه های ورزشی، مدارس شبانه روزی، کافه و 

قهوه خانه هاست.

فارس- فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( گفت: نفلین 
ســینیت ســراب یک پروژه مهم بوده که ۲5 ســال اســت 

دست های پنهان نمی گذارند فعال شود.
 ســعید محمــد در جلســه بررســی پروژه هــای اســتان 

آذربایجان شــرقی اظهار کرد: قرارگاه خاتم ۱۳ پروژه را در 
آذربایجان شــرقی در دست اجرا داشــته و 6۰ پروژه را نیز 

در این استان تکمیل کرده است.
وی افــزود: امروز باید لحظه هــا را دریابیم که تصمیمی 
که امروز گرفته شــود بهتر از فردا اســت چرا که وضعیت 
افزایشــی قیمت ها و تورم کامال مشــخص اســت و باید 

زیرساخت ها را هرچه سریع تر تکمیل کنیم.
محمد ادامه داد: خدمت به مردم را باید ســرلوحه خود 
قرار داده و دغدغه اصلی همه ما در این شــرایط سخت 
که فشار اقتصادی بر مردم بسیار زیاد است خدمتگزاری 
بهتر برای مردم بوده و تالش داریم همه فعالیت ها را به 

شیوه مطمئن تری توسعه دهیم.
وی به پروژه های در دســت اجرای این قرارگاه در استان 
اشــاره و اضافه کــرد: امروز از پــارک بزرگ تبریــز بازدید 
کردیم و روند این پروژه مناســب است؛ در حال طراحی 

هستیم و در چند ماه آینده پروژه سرعت می گیرد.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( اذعان داشــت: پروژه 
نفلیــن و دفع پســماندها هم وضعیت خوبــی دارند و 

سرعت کار مناسب است.
محمد متذکر شد: در بخش معدن ما پروژه فوالد میانه 
و مس ســونگون را تکمیل کرده و بــرای بخش دیگری از 

پروژه مس سونگون در مناقصه شرکت کردیم.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیــا )ص( با بیان اینکه نفلین 
سینیت یک پروژه مهم بوده که ۲5 سال است دست های 
پنهــان نمی گذارنــد فعال شــود، افــزود: امید اســت با 
پیگیری نمایندگان هر چه ســریع تر پروژه را فعال کنیم؛ 
چــرا که بــا توجه به تحریــم پــودر آلومینا این پــروژه به 

صنعت آلومینیوم کمک زیادی خواهد کرد.
وی ابــراز داشــت: چند هفته قبــل تفاهم نامه توســعه 
فــوالد بنــاب و فــوالد شــهریار را بــه امضا رســاندیم که 

می توانند در استقالل صنعت فوالد موثر باشد.
محمــد روند کارهــای بیمارســتانی را در تبریز مناســب 
دانســت و گفت: اورژانس بیمارســتان الزهــرا را تکمیل 

کردیم و تا دو ماه دیگر بیمارســتان نیز تکمیل می شود؛ 
بیمارســتان ۱۰۰۰ تختخوابــی را نیــز در دســت پیگیــری 

داریم.
وی تصریــح کــرد: پیگیری هــای انجام شــده مشــکالت 
قــرارداد متروی تبریز را کردیم و پــروژه را با تامین منابع 
مالی از طرف قرارگاه پیش می بریم و حدود ۸۰۰ میلیارد 

تومان مطالبات قرارگاه از این پروژه است.
فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیا از آمادگی این قرارگاه برای 
مشارکت در انتقال زندان تبریز به محل جدید خبر داد.
محمــد ادامــه داد: از تونل انتقــال آب زاب بــه دریاچه 
ارومیه حدود ۱.5 تا ۲ کیلومتر باقی مانده و امید اســت 

تا ابتدای سال آینده به اتمام رسد.
وی گفــت: خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز تکمیل 
شده و مشکالت اجرایی آن در حال رفع است؛ در ارتباط 
با انتقــال آب ارس هم که ۱۱ کیلومتر آن در اختیار قرارگاه 
بود تکمیل شده و در مورد قرارداد دوم در حال رایزنی و 

رفع موانع هستیم.

                نسرین هزاره مقدم

کارگرانــی که قربانــی مقررات زدایی شــده اند، امروز برخالف 
الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت 
چندماهــه -حتــی یکماهه- دارنــد و ممکن اســت به خاطر 
محدودیت های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه ها 
در صف دریافــت مقرری بیکاری منتظر بماننــد اما کارگراِن 
قربانِی رســمی زدایی که ســال ها به طور غیررســمی و بدون 
بیمه کار کرده اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل 
خود را از دســت خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها 

می شوند.
سیاســت های تعدیلــی که در دهه های گذشــته در دســتور 
کار دولت ها قــرار گرفته، همگی بر مبنای »مقــررات زدایی« 
استوار بوده اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست ها کارگران 
را از ابتدایی تریــن حقوق خود یعنی قــرارداد قانونی و بیمه 
محروم کرده اند. کارگرانی که مشــمول بیمه می شوند نیز به 
دلیل استیالی »قراردادهای موقت« از حِق »اشتغال دائم« 
محروم شده اند و ممکن است در بزنگاه های حساس، خیلی 

راحت شغل خود را از دست بدهند.
 همه این کارگراِن بی حقوق شــده، در مواقــع بحران به درد 
دســر می افتنــد. یکــی از بزرگتریــن بحران های  چند ســال 
گذشــته، »بحران اخیر کرونا« اســت که می توان ادعا کرد به 
یک بحراِن غیرقابل پیش بینــی در حوزه روابط کار نیز منجر 
شده اســت: خیل عظیم کارگرانی که شــغل خود را از دست 
داده اند و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی به حال 

خود رها شده اند.
کارگراِن بی حقوق شده، چند دسته هستند؟

کارگران بیکارشــده به خاطر کرونا، در دو دســته عمده جای 
می گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل 
خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه ها از دســت داده اند 
یا مشموِل حکم کلی و همیشــگِی تعدیل به بهانه  عدم نیاز 
شــده اند؛ گفتنی اســت »تعدیل به بهانه  عدم نیــاز« یکی از 
ابزارهــای در دســت کارفرمایان اســت تا هر زمان از حاشــیه 
سود، به میزان محدودی کاسته شــد، خیلی ساده تعدادی 
از کارگــران قرارداد موقت خود را پــس از پایان مدت قرارداد 
بیــکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هســتند که در 
کارگاه های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق 
ثابت کار می کرده اند و با آمدن کرونا، شــغل خود را از دست 

داده اند.
بایــد گفت وضعیــت کارگران در هیــچ کدام از ایــن دو گروه 
مســاعد نیســت؛ گروه اول، علیرغــم برخورداری ســالیان از 
بیمه تامین اجتماعی، بعد از بیکار شــدِن کاماًل غیرارادی که 
براســاس قانون باید مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه ها در 
انتظار مقرری ناچیز بیکاری ماندند و در نتیجه بسیاری از این 
کارگران، مجبور شدند مشــکالت و مصائب معیشتی بسیار 

تجربه کنند.
مشکالت کارگراِن واجد بیمه

»نیما« یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در 
شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال 
کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از 

دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت نام کرد اما 
اولین واریزِی مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر 
قــرارداد موقت با بیان اینکــه بعد از ده ســال پرداخت حق 
بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشــتم؛ می گوید: »ده 
ســال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان 
واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم 
از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده 
کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این 
ماه هــا، مجبور بودم برای پرداخــت اجاره خانه و قبض های 

خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.«
او یک پرســش مطرح می کند: »تعطیلــی کامل کارگاه، گناه 
من نبود؛ من کاماًل ناخواســته بیکار شــدم اما مسئوالن فکر 
نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کرونا هم هست و 
هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید 

پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!«
ایــن گروه از کارگــران – یعنی کارگران قــرارداد موقت و بیمه 
شــده- به دلیل قراردادهای ســه ماهه، شــش ماهه یا حتی 
یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می شــوند؛ شاید یک تحقیق 
مســتقل بتوانــد نشــان دهــد رواج قراردادهــای موقت، تا 
چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامین 
اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای ســازمان 
ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی 
)عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراها(، بخشــنامه وزارت 
کار در دهــه 7۰ و دادنامــه ۱7۹ دیوان عدالت در ســال 75، با 
بهره گیــری از مفهــوم مخالف تبصره دو مــاده هفت قانون 
کار، به قرارادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه 
قانونی بخشــیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی 
خود محروم شــدند و هم موج تعدیل هــا و مراجعات برای 

بیمه بیکاری افزایش یافت.
او تاکیــد می کنــد: »کارگــران قــرارداد موقت، هــدف اصلی 
تعدیل هــا در مواقــع بحــران هســتند؛ اگــر در دهــه 7۰ بــه 
قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی پوشــاندند، امروز 
که کرونا آمده، کارفرمایان نمی توانستند به محض کم شدن 
سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای 
موقــت در کارهای مســتمر، بــه کارفرمایان ایــن »مجوز« را 
داده که تا احســاس خطــر کردند، کارگران را بیــکار کنند و از 

خودشان رفع تکلیف نمایند.«
براســاس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه 
شــده، به دلیل بحــران کرونا کار خود را از دســت دادند و در 
صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی 
دو هفته ای شهرهای بزرگ یا محدودیت هایی که قرار است از 
هفته آینده اعمال شود، این صف را طوالنی تر نخواهد کرد؟! 
آیا اگر پیش از این، جلــوی مقررات زدایی و رواج قراردادهای 

موقــت گرفتــه می شــد، امــروز کارفرمایــان در دوران رکــود 
می توانستند این قدر ساده و بی دردسر، کارگران را به محض 

خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!
»مریم« زن سرپرســت خانــواری که در یــک کارگاه تولیدی 
لبــاس در تهــران کار می کند و البتــه بیمه هــم دارد، نگران 
تعطیلــی احتمالی تهران اســت؛ او می گوید: »قــرارداد من 
آخر آبان تمام می شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده 
و من می ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من 
را بــه بهانه عدم نیــاز و خاتمه قــرارداد اخراج کنــد و مجبور 
شــوم من هم بروم آخر صف بیمه بیــکاری ماه ها در انتظار 

بایستم!«
نگرانِی »بیکار شدن« جدی است؛ طبیعی است در شرایطی 
که دهه های متوالی »حقوق زدایی از کارگران« با این شــدت 
عملی شــده، امروز در بحــران کرونا دیگر نمی تــوان جلوی 
کارفرمایــان را گرفت تا کارگران خود را اخــراج نکنند و قدری 
از سودهای کالن سالهای گذشته را خرج کنند تا بحران از سر 

اقتصاد عبور کند. 
مصائب کارگران غیررسمی

اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی 
اندکی به مقــرری بیکاری )حتی بعد از ماه هــا انتظار( دارند، 
وضعیت شــان خیلی بهتر از کارگرانی اســت که بیمه ندارند 
و در کارگاه هــای کوچــک و دور از چشــم بازرســان کار، بــه 
صــورت روزمزدی یا حقــوق ثابت کار می کننــد. این کارگران 
ســال ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت های اجتماعی و 
بــدون قرارداد، کار کرده اند؛ در دهه های گذشــته، »اقتصاد 
غیررســمی« و زیرزمینی به شدت فربه شــده است؛ در سال 
۹6، علی ربیعی )وزیر کار وقت( از اشتغال چند میلیون کارگر 
در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. 
کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر 
و پیچیده تــری دارنــد. آن هایی که به مشــاغل کاذب مانند 
دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان 
و بدون داشــتن کارفرمای ثابت کار می کنند، اگر نتوانســته 
باشند در ســالهای اشــتغال بیمه خویش فرما را به حساب 
تامین اجتماعی بریزند )کــه قاعدتًا درصد باالیی از آن ها به 
دلیل شــرایط بد اقتصادی نتوانسته اند(، در صورت بیکارِی 
کرونــا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشــت و کامل به حال 
خود رها می شــوند اما آن هایی که کارفرمای ثابت داشته اند 
اما حق بیمه آن ها به حســاب ســازمان واریز نشده، قربانی 
تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی 
شده و می توانند حقوق خود را از مراجع ذیصالح دادخواهی 

کنند.
این گروه از کارگران »باید« مشمول بیمه می شدند )کارفرما 
تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آن ها را بیمه نکرده( 

و حــاال در صورت بیکاری، »باید« از مقــرری بیکاری بهره مند 
شــوند؛ کافی ســت چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به 

این »بایدها« برسیم:
کارگر طبــق تعریف ماده ٢قانون کار شــخصی اســت که به 
واســطه کار برای کارفرما از حقوقی برخوردار می شود و یکی 
از این حقوق، بیمه اســت؛ پس »بیمــه« حق هر کارگر یعنی 
هــر فردی اســت کــه در ازای دریافت مزد، برای فــرد دیگری 
کار می کند. براســاس مــاده ٢قانون بیمه بیــکاری، »بیکار« 
کارگر بیمه شــده  اســت که خــارج از اراده خود بیکار شــده و 
حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شود و در این 
میان اگر کارگری توســط کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر 
کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و 
ســازمان تامین اجتماعی باید  کارفرما را موظف کند که هم 
جریمــه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتــی که کارگر برای او 
کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز  
بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه 

بیکاری شود.
اما این الزامات وقتی اجرایی می شــوند که بازرسی کار جدی 
گرفته شــود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشــی به همه 
کارگاه ها از جمله کارگاه های کوچک و اصناف وجود داشــته 
باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار 
را نداشته باشــند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل 
اختالف )در کل دادرسی کار( آن چنان قوی و کارآمد باشد که 
کارگر بیکار شــده ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه 

به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.
در شــرایطی کــه این پیش شــرط ها فراهم نیســت، کارگران 
بســیاری بعد از ســال ها اشــتغال در کارگاه هــای کوچک، در 
بحران کرونا بیکار می شــوند و امیدی به دریافت مقرری هم 
ندارنــد. »علیرضا« کارگر شــاغل در یک فروشــگاه ابزارآالت 
در شــهر تهران اســت. او می گوید: »اگر تهــران را برای مدتی 
تعطیل کنند، من بیکار می شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما 
بــه من مــزد نخواهد داد چراکــه من هیچ قــراردادی ندارم! 
تازه معلوم نیســت بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و 

دوباره به سر کار بازگرداند!«
همه قربانیان!

با این حســاب، کارگران بسیاری در دهه های گذشته قربانی 
شــده اند؛  اقتصــاد«  از  »رســمی زدایی  و  »مقررات زدایــی« 
کارگرانــی که قربانــی مقررات زدایی شــده اند، امروز برخالف 
الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت 
چندماهــه -حتــی یکماهه- دارنــد و ممکن اســت به خاطر 
محدودیت هــای کرونایی، اخراج شــوند )همان اخراجی که 
کارفرمایان و حامیان نئولیبــرال آن ها، تزئیینش کرده اند و 
به آن »تعدیــل« می گویند( و مجبور شــوند ماه ها در صف 
دریافــت مقرری بیکاری منتظــر بمانند اما کارگــراِن قربانِی 
رســمی زدایی که سال ها به طور غیررســمی و بدون بیمه کار 
کرده انــد، در صورت تعطیلی موقت مشــاغل، شــغل خود 
را از دســت خواهنــد داد و بــدون درآمــد، به امــان خدا رها 
می شوند؛ به نظر می رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگِر 

»قربانی«، کاری صورت دهد!
ایلنا 

اعالمجزییاتمحدودیتهایکروناییدرآذربایجانشرقی

دستهایپنهاننمیگذارندپروژهنفلینسینیتعملیاتیشود
 بهره برداری از تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه

تعطیلی با »کارگران« چه می کند؟

بدون»درآمد«بدون»بیمه«
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تسنیم-داشــتن فرزند فــارغ از اینکه چه اثراتــی را در زندگی 
فردی انســان می گــذارد، به نــگاه کالن تری در ایــن فضا نیز 
ربط پیدا می کند و آن سیاست های کلی جمعیتی و مدیریت 

حاکمیت ها بر مردمان یک سرزمین است.
درست است که در نگاه اول فرزندآوری در فضای تربیتی برای 
خانواده ها نکاتی اختصاصی را به همراه خواهد داشت که از 
جمله ی آن نکات، بیان این مطلب است که بزرگ  کردن یک 
فرزند به مراتب سخت تر از تعداد بیشتر از یک فرزند است اما 

همه حرف های موجود در این فضا از این جنس نیستند.
در برخــی مواقع دیده شــده وقتی سیاســت های یک نظام 
که در اینجا نظام جمهوری اســالمی مدنظر ماســت، ایجاب 
می کند که تعــداد افراد جامعه به دالیلی کم باشــد، به جای 
این کــه به صورت شــفاف و بی پــرده بگوینــد که اکنــون اگر 
فرزنــدی متولد شــود حاکمیــت نمی تواند از پس مســائل 
و مشــکالت آن برآیــد و همیــن رکنی کــه قرار اســت موجب 
تقویت جامعه و استقالل کشور شود موجب تضعیف نظام 
و آســیب زدن به جامعه می شــود پس لطفًا فرزند نیاورید، 
شروع می کنند به ایجاد اســتدالل هایی که از اساس می توان 
به بخش قابل توجهی از آنها خدشــه کرد، استدالل هایی که 
ما می توانیم هنوز بر درودیوار برخی شــهرها به شکل رنگ و 
رو رفته، آنها را مشاهده کنیم که "بچه کمتر زندگی بهتر" و یا 

مواردی مانند آن.

طبــق این گونه اســتدالل ها با زبــان بی زبانی بــه والدین و 
خانواده هــا القاء می شــود که اگــر فرزند بیشــتری آوردید و 
نتوانستید از عهده  مخارجش برآیید خودتان را مالمت کنید 
و حتــی کار به اینجــا نیز ختم نمی شــود و به صورت رســمی 
برخی خدمات اجتماعی را بــه خانواده های پرجمعیت ارائه 
نمی دهند و این در حالی اســت که باید اســتدالل به گونه ای 
دیگر چیده می شــد که به عنوان مثال ما با بررســی هایی که 
انجام داده ایم توان خدمات رسانی با افزایش جمعیت بیشتر 
در ســال های بعد را نداریم پــس نیاوردن فرزند در شــرایط 

کنونی لطفی است که خانواده ها در حق حاکمیت می کنند.
این حجم از فشــار در آن ســه دهه اســت که فارغ از درســتی 
و نادرســتی آن، کــه تحلیل گران بســیاری دربــاره  آن مطلب 
گفته اند، خانواده ها را به یــک خواب عمیق فرو بردند که به 

این آسانی ها نمی توان آنها را از این خواب عمیق بیدار کرد.
نکته مهم ماجرا این اســت در هر اتفاق اجتماعی هر بخش 
باید سهم خود را به درســتی ادا کند. در مسئله  جمعیت که 
یــک قســمت آن را دولت هــا و حاکمیت ها به عهــده دارند 
و قســمت دیگر بــه خانواده هــا مربــوط می شــود، اگر هر 
کــس وظیفــه خود را به درســتی انجــام می داد االن شــاهد 
خطــر بحــران جمعیتی در کشــور عزیزمان نبودیــم. وقتی 
در زمــان کاهش جمعیت همه بار کاهــش جمعیت تقریبًا 
به عهده  خانواده ها افتــاد و دولت ها به وظایف قانونی و 

شرعی خود به درستی جامه عمل نپوشاندند و به همکاری 
خانواده ها به چشــم یــک لطف نگاه نکردنــد و آن را صرفًا 
یک وظیفه پنداشتند و از انجام وظایف خود غفلت کردند، 
اکنون نیز اگر بخواهند با همان روش خانواده ها را در مسیر 
افزایــش جمعیت قرار دهند، دیگر همــکاری الزم را از جانب 

آنها دریافت نخواهند کرد.
آنها مشــاهده کردند که با کاســتن از تعداد فرزندان ســفره  
زندگی شان نیز کوچک تر شد و معیشتشان سخت تر. قرار بود 
با کاستن از تعداد فرزندان زندگی بهتری را درک کنند که نه در 
ابعــاد تربیتی و معنوی این حرف درســت بــود و نه در ابعاد 
مادی و اقتصــادی آن رفاِه وعده داده شــده را تجربه کردند 
پس دلیلی ندارد که این همکاری را بار دیگر آن هم در خالف 

جهت آب انجام دهند.
افزایــش جمعیــت کشــور اســالمی ایــران کــه از ضرورت های 
غیرقابل انــکار این ســال های اخیر اســت که در بیانــات رهبر 
معظم انقالب نیز بر آن تأکیدات فراوانی شــده اســت، بیش از 
آنی که به تشــویق های لسانی بی پشــتوانه و تبلیغات تربیتی 
صرف، نیاز داشــته باشــد به اقدامــات عملی دولتمــردان در 
بازگشت امیدهای واقعی به کانون خانواده ها نیاز دارد وگرنه 
بسیاری از خانواده ها به خوبی می دانند که وجود تعداد بیشتر 
فرزند که از عهده  تربیتشــان نیز برآینــد در فرضی که امکانات 

باشد قطعًا بهتر از تک فرزندی و یا نداشتن فرزند است.

با مراجعه بــه پژوهش هــای میدانی در زمینــه ی علل عدم 
تمایــل بــه فرزندآوری، صدق این گفته مشــخص می شــود 
که اگر در ســال های اخیر که بر ضــرورت فرزندآوری تأکیدات 
فروانی شده باز ما شاهد کاهش جمعیت هستیم باید علت 
را در کم کاری هــا و کوتاهی هــای دولت هــا در انجام وظایف 
قانونی خود جســتجو کــرد. علی اصغر حائــری مهریزی در 
تحقیق میدانی که در زمینه  تمایل و عدم تمایل خانواده ها 
به فرزندآوری در سطح ملی انجام داده به این نتیجه رسیده 
اســت که »از بین تعــداد ۲۰۹۳5 نفر متأهل واجد شــرایط از 
۳۱ اســتان سراســر میزان تمایل به فرزندآوری )۳۱.۸ درصد( 
و میــزان عــدم تمایل بــه فرزنــدآوری )6۸.۲ درصد( اســت و 
همچنیــن مهم ترین دالیل تمایــل به فرزنــدآوری عالقه به 
بچــه )۹۳.5 درصد( و عالقه فطری افراد به کســب جایگاه و 
نقش والــدی )۹۲.۲ درصد( و مهم تریــن دالیل عدم تمایل 
به فرزنــدآوری نگرانی در مورد تأمین آینــده فرزندان جدید 
)76.۱ درصد( و نگرانی در مورد افزایش مشکالت اقتصادی با 

آوردن فرزند دیگر )7۱.۰ درصد( گزارش شده است.
با دقت در این تحقیق میدانی به نظر می رســد مرتفع کردن 
مشــکالت اقتصادی )اشــتغال و رکود اقتصــادی( به عنوان 
مهم تریــن دلیــل عدم تمایــل به فرزنــدآوری، حتــی بدون 
تصویب سیاست های تشــویقی، منجر به ازدیاد فرزندآوری 
شود.« شاید بتوان بر این نکته به عنوان سخن پایانی تأکید 
کرد که در امر فرزندآوری خانواده ها به دلیل مشاهده کردن 
آســیب های تک فرزندی یا نداشــتن فرزند، آمادگی الزم برای 
ازدیاد نســل را دارنــد و در این فضا منتظر برداشــتن موانع 

توسط دولت ها هستند.

             فردین علیخواه 

پاتریــک مک گینیــس، نویســندۀ امریکایــی در ســال ۲۰۰۲ 
اصطــالح FOMO )۱( را بــرای بیان یکــی از پیامدهای روانی 

استفاده از شبکه های اجتماعی بکار برد.
ایــن اصطالح بــه ترِس ناشــی از »جــا ماندن«، » از دســت 
کنــار   « و  شــدن«  حــذف   « نشــدن«،  شــامل   « دادن«، 
گذاشته شــدن« اشــاره دارد. کاربر شــبکه های اجتماعی به 
عکس هایی که دیگران، و به ویژه دوســتان و آشنایانش، در 
شبکه های اجتماعی منتشــر می کنند نگاه می کند، و دوباره 
نگاه می کند، حسدش برانگیخته می شود و حس تلخی به 
ســراغ او می آید، حســی از اینکه آنها خوش انــد و او از هر چه 
خوشــی اســت جا مانده، آنها با هم اند و دارند از اوقاتشان 
لذت می برنــد و او کنــار گذاشــته اند. ترِس از دســت دادن 

فرصِت حضور، یکی از معانی اولیۀ فومو است.
پــس از آنکــه مک گینیــس از چنیــن پیامــدی ســخن گفت 
تحقیقــات روان شناســان و پژوهشــگران رفتارشناســی در 
اینترنــت دربــارۀ چنیــن موضوعاتی بیشــتر شــد. بــا این 
تحقیقات، برداشــت های جدیدتــری از فومو ارائه شــد. در 
کل فومــو دربرگیرندۀ ترس و واهمۀ »جــا ماندن از جهان« 
است. وقتی به اینترنت متصل نیستیم این احساس را داریم 
که جهــان به مانند رودخانــه ای پیش می رود و ما به شــکل 

سرزنش آمیزی در جای خود دچار سکون و سکوت شده ایم. 
کاربرانی که پیوسته تلفن همراه خود را در دست می گیرند و 
چشــم از صفحۀ آن برنمی دارند، آنانی که بدون دلیل مدام 
در حال »پیج گردی« هستند و به معنای واقعی کلمه تبدیل 
به »ولگرِد وبگرد« شــده اند بیشــتر دچار چنین احساســی 
می شــوند. آنان وقتی تلفن همراه یا اتصــال به اینترنت را، 
حتی برای دقایقی، از دســت می دهنــد دچار وضعیت های 
روانــی نگران کننــده ای می شــوند کــه »تــرِس ازجاماندن از 
دنیا« تنها یکی از آنهاست. در این خصوص، با الهام از جملۀ 
مشهور دکارت یعنی »من می اندیشم پس هستم«، دربارۀ 
این گروه از افراد می توان گفت که به سندروم »من اینترنت 

ندارم پس نیستم« دچار می شوند.
در همیــن خصــوص، تحقیقــات نشــان داد کــه کاربــران 
شــبکه های اجتماعــی عــالوه بر اینکــه از دیــدن عکس های 
سرخوشی و لذت های روزمرۀ دوستان شان، به احتمال، دچار 
» فومو « می شوند با ندیدن عکس ها هم حس و حال خوبی 
ندارند. برخی این حس و حال را با »مومو« MOMO )۲(شرح 
دادند کــه می تواند به معنای »رمز و راز یا معمای جا ماندن« 

باشد. وقتی هیچ عکسی از رویدادهای زندگی روزمرۀ دوستان 
و آشــنایان منتشــر نمی شــود حتما کاســه ای زیر نیم کاســه 
اســت. در این وضعیت کاربِر شبکه های اجتماعی مدام دچار 
این وســواس فکری اســت که با منتشــر نکردن عکــس، آنها 
نمی خواهند او از موضوعی باخبر شود. آنها دارند خوشی ها، 

دورهمی ها، گشت وگذارهایشان را از او پنهان می کنند.
پیامدهای روانی استفادۀ بیش از حد از شبکه های اجتماعی 
یا حضور آنالین، به دو وضعیت یاد شده محدود نمی شود. 
محققــان از »فو-مومو«)۳(، »فوجــی«)۴( و دهها اصطالح 
دیگر می گویند که همگی بیانگر تأثیرات نامطلوب اینترنت 
بر روان کاربران اســت. برای مثــال منظور از فوجی یا ترس از 
پیوستن، نداشتن اعتماد بنفس و همچنین واهمۀ پیوستن 
به گروههای مجازی است. ترس از اینکه هیچ کس نظرات یا 
واکنش های ما را »الیک« یا پسند نکند و حسی از تنهایی به 

سراغ ما بیاید.
شــاید برخــی از خوانندگان این متــن، آنچه گفته شــد را نه 
مســئله ای جدی، بلکــه متعلق بــه بخش هــای کوچکی از 
کاربران شــبکه های اجتماعی بدانند ولــی بدون تردید این 

مشــکالت در نســل جدید کــه بــه »بومی هــای دیجیتال« 
مشهورند یعنی نســلی که تولد و رشدش در عصر اینترنت 

اتفاق افتاده است جدی تر به نظر می رسد.
در نهایت آنکه اگر وضعیتی مانند فومو را در یک ســر طیف 
قرار دهیــم در آنطــرف آن وضعیتی با عنــوان جومو)5( به 
معنــای »لــذِت از  جاماندن« اســت. در ایــن وضعیت، فرد 
ارتباط خود را با اینترنت قطع می کند و از ساعات و لحظات 
بدون اینترنــت خود لذت می بــرد و خود را مشــغول کاری 
دیگــر می نماید. این گــروه از افراد عدم اتصــال به اینترنت 
و عــدم حضــور در شــبکه های اجتماعــی را موجــب آرامش 
و آســودگی خود می دانند. روشــن اســت کــه این وضعیت 
غیرواقع بینانه است و با توجه به شرایط و مناسبات زندگی 
امــروزی، غیرعملی و ناممکن به نظر می رســد، هر چند هم 
اکنون برخی افراد »متفاوت پیشه« آگاهانه چنین رویه ای را 

انتخاب کرده اند.
کاش بتــوان در این طیف جایــی بین »فومــو« و »جومو« 
یافت. جایی که تمام لحظات و دقایق زندگی به تلفن همراه 
ختم نشــود و از تلفن همراه آغاز نگــردد. دقایقی که بتوان 
گفت» من هستم« و مانند ماشیِن پارک شده در پارکینگ، یا 
تلویزیون خاموش اتاق پذیرایی، یا چراغ روشن مطالعه، » 

تلفن همراه هم برای من و در خدمت من هست«.
خبرآنالین
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           سحر فکردار

اسب ها شیهه می کشــیدند و مردم بیشتر و بیشتر دور 
هم جمع می شــدند. زن و مرد از همه جای شــهر آمده 
بودنــد تا حرکــت آن واگن بزرگ روی ریل هــای آهنی را 
ببینند. اسب های سرکش باید واگن سیاه را روی ریل ها 
می کشیدند تا نخستین تراموای ایران در تبریز شروع به 

حرکت کند.
هر چند امروز شــبکه حمــل و نقل درون شــهری تبریز 
به اندازه ای پیشــرفت داشــته که دسترســی و انتخاب 
شــهروندان را ســهل تر کرده، ولی داستان این توسعه 

شهری نقل امروز و دیروز نیست و سابقه ای کهن دارد.
درســت چند ســال پس از راه اندازی اولیــن تراموا روی 
سنگفرش های شهر ســن پترزبورگ، چند تن از خیران 
تبریزی با پشتکار »قاسم خان والی« نخستین شهردار 
این شــهر که از دانش  آموختگان دانشــگاه ســن  ســیر 
فرانســه بود، تراموا را در محل میدان قونقای فعلی در 

تبریز راه اندازی کردند.
خط واگن اســبی تبریز، برای انتقال مسافران از شهر به 
»واغزال« )ایســتگاه راه آهن(، که در بیرون از شــهر و در 
سمت غرب قرار داشــت احداث شده بود. »قونقا« که 
واژه ای ترکــی بوده و به زبان روســی راه یافته به معنی 
چرخ و تایر است، همان تراموای غربی که ۱۲۰ سال پیش 

یعنی  سال ۱۲۸۰ در تبریز به راه افتاد.
در آغاز سده ۱۴ هجری، در تبریز نیز مانند دیگر شهرهای 
مهم کشور، اقداماتی در جهت تغییر سیمای کالبدی آن 
از یک شــهر ســنتی به شــهری امروزی صورت می گیرد. 
نخســتین اقــدام در این زمینــه، احــداث خیابان های 
بــا احــداث  رو اســت.  اتومبیــل  عریــض و مســتقیم 
خیابان ها و مدرن شــدن فضای شــهر، حاال مردم برای 
آمد و رفت نیازمند وســیله نقلیه بودند. وســیله ای که 

مسافت های طوالنی را سهل تر کند و خستگی را کمتر.
 شــاید باید تمام اینها دســت به دست هم می دادند تا 
راه اندازی تراموای شــهری را ضــروری کنند. هر چند آن 
موقع هم مثل تمام طول تاریخ همه مردم شهر امکان 
اســتفاده از این وســیله جدید را نداشتند و صرفا قشر 

مرفه توان سوار شدن به این غول آهنی را داشتند.

کریم حســین زاده دلیر، اســتاد جغرافیــا و برنامه ریزی 
شــهری دانشــگاه تبریز طــی گفتگویی در مــورد قونقا 
یا همــان ترامــوای قدیمی تبریــز می گویــد: این قطار 
شهری با چهار یا دو راس اســب به طوری رانده می شد 
که واگن های قوطی ماننــد را روی ریل به حرکت درمی 
آورد و روزانه، صبح، ظهر و عصر بین ایســتگاه راه آهن 
)واغــزال( و محوطــه امروزی باغ گلســتان رفــت و آمد 

می کرد.
او ادامه می دهد: هرچند راه اندازی قونقای تبریز تاثیر 
چندانی در صنعتی شــدن تبریز نداشت اما به هر روی 

در سیستم حمل و نقل این شهر تحولی به وجود آمد.
این استاد دانشگاه درباره دلیل تاریخی احداث قونقا 
در تبریز می گوید: روس ها پس از احداث راه آهن تبریز 
جلفا در ســال ۱۹۱۳ میــالدی به خاطر حمل اســلحه و 
مهمات و دسترســی آســان بــه آذربایجان، ایــن خط را 
از میان باغات غربی شــهر چون شــنب غــازان خطیب 
و شاه آباد )شــاووا( تا مرکز شهر رســانده و ایستگاه راه 
آهن )واغزال( را در مرکز شهر احداث کردند. این خط تا 
سال ۱۳۱۸ شمســی دایر بود اما در این سال ها به علت 

ازدیاد وسایل نقلیه موتوری و اتومبیل ها بتدریج، لزوم 
استفاده از قطار شهری اسبی )قونقا( رنگ باخت.

با راه اندازی قونقای تبریز، تحولی بزرگ در حمل و نقل 
این شــهر به وجود آمد و تبریز هم نخســتین شهری در 
ایران بود که صاحب چنین سیستم حمل و نقل شهری 
شد. مکانیزم این وســیله نقلیه جمعی در سراسر دنیا 
یکســان بود، تنها تفاوت آنها در شــکل ظاهری شــان 

خالصه می شد.
ایــن وســیله نقلیــه کــه در بــدو تاســیس با الهــام از 
کشــورهای اروپایــی »تراموا« نامیده می شــد، پس از 
اشــغال آذربایجان از سوی نیروهای روسیه تزاری در ۹ 
اردیبهشت ۱۲۸۸ هجری شمســی و ماندگار شدن آنها 
تا ســال ۱۲۹6 به دلیل استفاده ســربازان روسی از این 

وسیله، به تدریج نام قونقا به خود گرفت.
هــر چند غول آهنــی تبریزی ها رفته رفتــه برای مردم 
عادی شــد و دیگر کسی برای دیدن آن به قونقاباشی 
نمی آمد ولی مردم شــهر بیــاد داشــتند روزی که گرد 
هم آمدند و راه اندازی آن را جشــن گرفتند. شــاید در 
روزگاری که ســوار مترو می شــویم و با سرعتی عجیب 

و تنهــا در چند دقیقه از این ســوی شــهر به ایســتگاه 
ائل گلی می رســیم و یا ســوار اتوبوس می شــویم و با 
خطوط بی آر تی به ســرعت به مقصد خود می رسیم، 
تصور حرکت آهسته قونقای قدیمی شهر کمی سخت 

باشد.
ســال ها پس از برچیده شدن بســاط قونقا یا تراموای 
شهری بود که استاد احد حسینی پیکر تراش و هنرمند 
تبریــزی المان قونقــا را در محل قدیمی آن ســاخت تا 
خاطره این وســیله حمل و نقل قدیمی را برای تبریزی 
ها زنده نگه دارد. به همین منظور مجسمه ای از جنس 
فایبــرگالس در قالــب کلــی قونقــا )اســب ها و واگن و 

مسافران داخل واگن( ساخته شد.
حاال ۱۲۰ ســال پس از راه اندازی نخستین تراموای ایران 
در تبریز بار دیگر تراموای شــهری در این شهر به حرکت 
در می آید. ایرج شــهین باهر با اعالم این خبر می گوید: 
این تراموای شهری در مسیر قونقای سابق و به طول 7 

کیلومتر احداث خواهد شد.
او در این خصوص توضیح مــی دهد: خط پنجم قطار 
شهری تبریز که ادامه و تکمیل خط یک است، از میدان 
قونقا تا راه آهن، در همان محل ســابق تراموای اصلی 
شــهر به طــول 7 کیلومتــر و به صــورت ترمــوا احداث 

می شود.
ایرج شهین باهر می گوید: تفاهم ناهم اجرای تراموای 
شهری بین شــهرداری تبریز و قرارگاه خاتم االنبیا امضا 
شــده که تــالش داریم در اســرع وقــت با بهــره گیری از 
پتانسیل های استانداری، نمایندگان مجلس و اعضای 

شورای شهر این پروژه را اجرایی کنیم.
ترامــوای جدید در محلی احداث و راه اندازی می شــود 
که در مســیر خطوط مترو نبوده و تالشــی بــرای ایجاد 
سیســتم حمل و نقل جدیــد و قابل دســترس در این 

مسیر پر تردد شهری است.
شــاید اگر امروز قاســم خان والی زنده بــود با این خبر 
بیاد آن روز روشــنی می افتاد که تبریزی ها از آمدن وجه 
کوچکی از مدرنیته به کهن شهرشان خوشحال بودند و 
با یکدیگر در مورد نحوه کار این وســیله جدید صحبت 

می کردند.
شهریار تبریز

بازخوانی قصه تراموای تبریز در تاریخ مدرن

ازشیههاسبهاتاحرکترویریلتوسعه
گزارش 

ایســنا- حرفه ای اصلی اش بانکداری اســت اما عاشــق عکاسی 
اســت و حاصلش شــده تقدیــر شــدن در جشــنواره های ملی و 
بین الملی خارجی؛ حاال هم که با ســه اثر به جشنواره بین المللی 
عکس "آکــوا" راه یافته اما با این همه تقدیربین المللی از او، دل 
ُپــری دارد از بی مهری و بی توجهی مســئولین به اســتعدادهای 
فراوان نهفته در اســتان اردبیل چرا که نه خانه ای برای اهالی هنر 
هســت و نه می توان با تجهیزات گران بــه عالقمندان به این هنر 

کمک کرد.
عــکاس  پرنــدک  میرعلــی 
بــه  یافتــه  راه  اردبیلــی  
جشنواره بین المللی عکس 
"آکوا" اســت که پای صحبت  
دغدغــه هــای ایــن هنرمند 

می نشینیم.
صــورت  بــه  را  خودتــان 

مختصر معرفی کنید:
هســتم.  پرنــدک  میرعلــی   
متولــد ســال ۱۳5۲ در محله 
پیرمادر اردبیل. کارمند بانک ســپه)مهر اقتصاد ســابق( در اردبیل 

هستم.
 از چه زمانی به هنر و به ویژه عکاســی عالقمند شدید و این 

حرفه رو به صورت جدی دنبال کردید؟
 از ســال ۱۳۸7 به صورت آماتور عکاســی از طبیعت را شروع کردم و از 
سال ۱۳۹۲ تاکنون به صورت تخصصی و علمی در ژانرهای مختلف 
لنداســکیپ، طبیعت، ماکرو ا، چشــم انداز، حیوانات و حشــرات و 

مونوکروم عکاسی کردم.
  تاکنون چــه موفقیت هایی در زمینه های هنری و عکاســی 

کسب کردین؟
 بنــده در ســال ۱۳۹5موفق بــه دریافت مــدرک psvA cademyاز 
کشــور مالزی شــدم و در حــال حاضر جزو اعضای کلــوپ فوکوس 
کشــور و اعضــای اصلــی فیاپ)فدراســیون بین المللی عکاســی( 
هستم. در سال ۱۳۹۸در ارومیه موفق به دریافت گواهینامه ویرایش 
عکس های طبیعت شــدم. همچنین در تعدادی از جشــنواره های 
ملــی و بین الملی خارجی عکــس از جمله جشــنواره عکس مارک 
آالرچه قرقیزستان ۲۰۲۰، جشنواره بین المللی آکوا تاجیکستان۲۰۲۰، 
جشنواره بین المللی ابراهیم زمان ترکیه ۲۰۲۰، جشنواره بین المللی 
رافلز آواردس سنگاپور۲۰۲۰، جشنواره بین المللی اورهان هلدینگ 
ترکیه۲۰۲۰، جشنواره بین المللی سالگرد فیاپ در لوکزامبورگ۲۰۲۰، 
جشــنواره بین المللی عکس خیام در ســال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و جشنواره 
عکس ســالمت و روان ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شــرکت کرده ام که تاکنون شــش 

عکس از بنده در سطح بین الملل پذیرش شده است.
 نظر شــما در مورد نگاه جامعه به هنر؟ و اینکه چقد هنر در 

میان مردم مورد قبول واقع شده؟
به هنرهای هفت گانه و مخصوصا موسیقی و عکاسی آنچنان که باید 
در کشور بها داده نمی شود. تا به حال  بدون مربی با امکانات ناچیز 
به اینجا رسیده ام؛ یک کانون و یا خانه هنر و یا حتی در اداره فرهنگ 
و ارشــاد در اســتان اردبیل نداریم و یا یک نهادی که اســتعدادهای 
فــراوان نهفته در شــهر را دور هم گــرد آورد؛ این از کاســتی های هنر 
عکاسی و کلیه هنرهای تجسمی بوده است و تا به امروز هم هست.
 دغدغه ها و انتظارات شما به عنوان یک هنرمند از جامعه؟

بــرای بالفعــل شــدن اســتعدادهای جوانــان باید مســئولین امر 
راهکارهایی اجرا کنند که مقام های بهتری در آینده نصیب استان ما 
شــود. ضمنا از آنجا که تجهیزات عکاسی خیلی گران بوده و قیمت 
هنگفتی دارد، مسئوالن بایست به دنبال کشف استعدادها و کمک 

به کسی که توان مالی ضعیفی هست باشند.
دغدغه ها و انتظارات شما به عنوان یک هنرمند از مسئوالن؟

 از مســئوالن انتظــار داریم بخاطر اســتعدادهای زیــادی که در این 
اســتان وجود دارد، یــک هنرکده و خانه فرهنگ و کانون عکاســان 
در ایــن اســتان دایر کننــد تــا از نوابغ این حــوزه در اســتان نهایت 
بهره مندی را داشته باشیم. همچنین از مسئوالن اجرایی و فرهنگی 
اســتان انتظار می رود از ظرفیت عکاســان خوب اردبیل بخصوص 
آقــای عبدالرحمان مجرد برای بهبود بخشــیدن وضعیت این هنر 
در اســتان و کســب عناوین مختلف توســط هنرمندان استانی در 

عرصه های جهانی به نحو احسن استفاده کنند.
 با توجه به شــرایط پیش آمده اخیر)بیماری کرونا(، در این 

برهه زمانی وضعیت کارهای هنری شما چگونه بود؟
 با توجه به بیماری کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی)ماســک، 
دســتکش، مواد ضدعفونــی و رعایــت فاصله اجتماعــی( به طور 
محــدودی از پیرزن هــا و مردهــا و محیــط کارییشــان عکس هایی 
ثبــت کردم و برای حضور در جشــنواره ســالمت و روان و جشــنواره 
بین المللی جهان در ســال ۲۰۲۰ فرســتادم که ان شاهللا بتوانمنیم 

پذیرش و یا مقامی در آنجا کسب نمایم.
 آیــا تونســتین کرونــا و پیشــگیری از اون رو در قالــب هنــر 

حرفه ایتون به جامعه نشون بدین؟
 بــا وجود بیماری کرونا عکاســی از مردم بســیار ســخت بــود، ولی 

توانستم با رعایت پروتکل های بهداشتی عکس هایی ثبت کنم.
جشــنواره بین المللی عکس »آکوا« در شش بخش با موضوع آزاد 
تک رنگ، آزاد رنگی، آب، مردم، چشــم انداز و گردشــگری با داوری در 
کشور تاجیکستان برگزار می شود که میرعلی پرندک در بخش های 

آزاد رنگی، چشم انداز و آب با سه اثر به جشنواره راه یافته است.

عکاس بین المللی اردبیل از دغدغه هایش می گوید؛

داستانعکسیکه
هنرمنداردبیلیرابه
جشنواره"آکوا"رساند

جامعه خانواده شهر دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل

چرازنوشوهرهاتمایلبهبچهدارشدنندارند؟

   

اینترنتندارمپسنیستم    
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            ریچارد فیشر
ترجمۀ: ســـارا زمانی   

فــرض کنیــد فــردا مهم تریــن روز زندگی تــان 
امتحانــی  اســت  قــرار  کــه  روزی  مثــاًل  اســت. 
سرنوشت ســاز بدهید یــا ازدواج کنید. احتمااًل 
تمام فکر و ذکرتان این اســت کــه آیا برای فردا 
آماده ایــد؟ آیا همــه چیز مرتب اســت؟ اما اگر 
به شــما بگوینــد تــا مهم تریــن روز زندگی تان 
ده ســال فاصلــه داریــد، بعید اســت بــه این 
زودی نگران آن روز شــوید. حاال این ماجرا را در 
ابعاد کِل تمدن بشــری ببینید: اگــر این روزها 
مهم تریــن روزهــای گونۀ بشــر بــر روی زمین 
باشد، آیا به اندازۀ کافی به فردای تاریخی مان 

اندیشیده ایم؟
تخمین زمان مطالعه : ۱7 دقيقه

 بهتریــن کلمه بــرای توصیف ایــن روزهای ما 
چیست؟ »بی ســابقه«، یا شاید »غیرعادی«؟ 
به نظر می رســد این ها اولین انتخاب هایمان 
هســتند. ولی اصطالح دیگری نیز در توصیف 
عصر ما به کار می رود که شاید نشنیده باشید: 

»لوالیی«.
این صفت گرچه لغِت چندان فاخری نیســت، 
امــا حامل ایدۀ عمیق و مهمی اســت: اینکه ما 
احتمــااًل در مهم تریــن و تأثیر گذارتریــن دورۀ 
تاریــخ به ســر می بریــم و گســترۀ داللتش هم 
بســیار فراتــر اســت از همه گیری کوویــد-۱۹ یا 
اوضــاع سیاســی ســال ۲۰۲۰. درواقــع، بحــث 
میان متفکران و محققان بر ســر این اســت که 
آیا وقایع قرن بیســت و یکم همان چیزی است 
که سرنوشــت نژاد بشــر را برای هزاران یا حتی 
میلیون هــا ســال بعد رقــم خواهــد زد؟ طبق 
فرضیۀ »لــوالی تاریخ« ما هم اکنــون در نقطۀ 
عطف تاریخ بشــر به ســر می بریــم. آیا چنین 

ادعایی پذیرفتنی است؟
نخســتین بار فیلســوفی به نــام ِدِرک پرفیت، 
چندســال پیش، ایــن ایــده را مطرح کــرد که 
انسان های عصر حاضر تأثیر ی منحصربه فرد 
بــر جهان خواهنــد گذاشــت. او در کتاب خود 
بــا عنوان دربــاب آنچــه مهم اســت۱ می گوید: 
»ما در لــوالی تاریخ قرارگرفته ایــم، با توجه به 
دســتاوردهای علمــی و تکنولوژیکــی دو قرن 
اخیــر می تــوان گفت کــه جهــان هرگز بــا این 
ســرعت تغییر نکرده  اســت. بــه زودی ما حتی 
قدرت و امکان گسترده تری نیز خواهیم یافت 
کــه نه تنهــا پیرامــوِن خودمــان، بلکــه خود و 

آیندگانمان را نیز متحول سازیم«.
درچند ماه اخیر، تالش عده ای از پژوهشــگران 
و دانشــگاهیان برای بررســی سیســتماتیک تر 
فرضیــۀ لــوالی تاریــخ آن را دوبــاره بــه مرکــز 
توجه آورده اســت. داســتان از آنجا شروع شد 
که ســال گذشــته پروفســور ویل مکســکیل از 
دانشگاه آکســفورد تحلیل جامعی دربارۀ این 
فرضیــه منتشــر ســاخت. او بحــث خــود را در 
وبگاه معروف و معتبری با محور نوع دوســتی 
مؤثر قــرارداد که با هــدف انجام بررســی های 
دقیق و ارایۀ شــواهد علمی در راســتای انجام 
راه اندازی  بشردوستانه  اقدام های  بهینه ترین 
شــده  اســت. تحلیــل مکســکیل، بــه ارســال 
بیــش از صــد کامنــت ازســوی دیگــر متفکران 
و پژوهشــگرانی منجر شــد که هریــک از زاویۀ 
دید خود به مســاله پرداخته بودند. به عالوۀ 
چندین مقاله و پادکست مفصل که درهمین 
راســتا منتشــر شــد. همۀ این ها مکســکیل را 
برآن داشــت تا تحلیــل کامل تری را به شــکلی 
رسمی تر در قالب فصلی از یک کتاب به افتخار 

پروفسور پرفیت منتشرنماید.
همانگونه کــه ِکلســی پایپر در همــان زمان در 
بخش آینــدۀ ایده آِل ُوکس به درســتی اشــاره 
کرد، مســالۀ لــوالی تاریــخ فراتــر از یک بحث 
انتزاعی فلسفی است: هدف غایی از طرح این 
موضــوع تعیین و تبییــن اولویت های جوامع 
انســانی بــرای تأمیــن آیندۀ بلندمدت نســل 

بشر است.
بــرای درک چرایــی ایــن موضــوع بهتر اســت 
ابتدا از استدالل هایی شــروع کنیم که در دفاع 
از »لوالیی بــودن« لحظــۀ حــال جهــان بیان 
می شــوند )گرچــه خــود مکســکیل اصطــالح 
»تأثیر گــذاری« را ترجیح می دهد که رســمی تر 

است(.
»دوران  دیــدگاه  می تــوان  را  اول  دیــدگاه 

مخاطره آمیــز« نامید. در ســال های اخیر این 
نظریــه کــه مــا در دوران آســیب بلندمدت به 
کرۀ خاکی به سر می بریم واحتمال نابودکردِن 
خودمان به طــرز بی ســابقه ای افزایش یافته، 
طرفداران بســیاری یافته اســت. همان طورکه 
مارتیــن ریــس، اخترشــناس و کیهان شــناس 
بریتانیایی و رییس پیشــین انجمن سلطنتی 
انگلیــس، می گویــد: »زمیــن مــا ۴5 میلیــون 
قرن اســت که وجود داشــته، ولــی قرن حاضر 
بــا همۀ آن هــا فــرق دارد: این اولین بار اســت 
که سرنوشــت کل ســیاره در دســتان یک گونه 
از موجــوادت -یعنــی ما- قــرار گرفتــه«. او که 
مخاطــرات  مطالعــات  مرکــز  هم بنیان گــذار 
وجودی در دانشــگاه کمبریج است، همچنین 
معتقد است برای نخستین بار ما قادر شده ایم 
نابــود  جبران ناپذیــری  به طــرز  را  زیســت ُکره 
کــرده، یــا بــا انحــراف تکنولــوژی، عقب رفت 
فاجعه آمیــزی را در مســیر تمــدن بشــری رقم 

زنیم.
در  مکســکیل  -همــکار  ُارد  توبــی  به اعتقــاد 
کــه  مخربــی  نیروهــای  آکســفورد-  دانشــگاه 
ذکرشــان رفت، از حد دانش ما فراتر رفته اند. 
او در کتــاب خــود باعنــوان پرتــگاه۲ بــه لزوم 
کاهش مخاطرات وجــودی می پردازد. عنوان 
کتاب ُارد تمثیلی است از موقعیت فعلی ما: در 
مسیری که به لبۀ پرتگاه منتهی می شود، جایی 
که هر یک قدم اشتباه مرگبار خواهد بود. ازین 
منظرگاه ســرگیجه آور، دشــت های سرســبز و 
زیبای مقصد را در دوردســت می بینیم -آیندۀ 
دور و درخشــان خــود را- امــا اول بایــد دوران 
پرمخاطره ای را به ســالمت پشت سر نهیم. ُارد 
انقــراض بشــر در قرن حاضــر را تا یک ششــم 

محتمل می داند.
به نظــر ُارد، آنچــه عصــر مــا را به طــور ویژه ای 
مــا  کــه  اســت  ایــن  کــرده  سرنوشت ســاز 
تهدیدهایــی ایجــاد کرده ایــم کــه اجــداد مــا 
هرگــز مجبور بــه رویارویی با آن هــا نبوده اند، 
مثــل جنگ هســته ای یا پاتوژن های کشــنده. 
درعین حال، ما عماًل بــرای جلوگیری از چنین 
وقایع تمدن ســوزی تالش خاصــی نمی کنیم. 
کل بودجۀ کنوانســیون ســالح های بیولوژیک 
ســازمان ملــل از بودجۀ یــک مغازۀ متوســط 
کنوانســیون  ایــن  اســت.  کمتــر  مک دونالــد 
باهــدف منــع تولیــد ســالح های بیولوژیــک 
نوعــی  ماننــد  چیزهایــی  یعنــی  جهــان،  در 
کروناویروس فوق پیشــرفته، فعالیت می کند. 
همچنیــن پولــی کــه مــا ســاکنین کــرۀ زمین 
درمجمــوع صــرف بســتنی می کنیــم از آنچــه 
برای مهــار اثــرات مخــرب تکنولوژی ها صرف 
می شود، بیشتر است؛ اثراتی که قادرند زندگی 
را، آن گونه که می شناســیم، برای همیشه پایان 

دهند.
دومیــن دیدگاهــی کــه درحمایــت از فرضیۀ 
لــوالی تاریخ مطــرح می شــود نیز مــا را درون 
نقطــۀ عطفــی بســیار حســاس و پرمخاطره 
و  معتبــر  پژوهشــگران  از  برخــی  می بینــد. 
فعــال درایــن زمینــه، احتمــال می دهند قرن 
بیســت ویکم شــاهد ظهورهوش مصنوعی در 
سطح عمومی بســیار باالیی باشد. هوشی که 

قــادر اســت به ســرعت درقالب نوعــی هوش 
برتر۳ تکامــل یابد. آن هــا معتقدند چگونگی 
برخورد ما با این فرایند، منحصرًا همان چیزی 

است که آیندۀ کل تمدن را رقم خواهدزد.
قــادر  به تنهایــی  قدرقــدرت،  برتــِر  هــوش 
نیازهــای  و  اهــداف  براســاس  بــود  خواهــد 
خود، سرنوشت بشــر را تا روز آخر تعیین کند. 
بااین حال این دســته از محققان ســناریوهای 
مختلــف ممکــن را دراین مســیر مــورد توجه 
قرارمی دهند؛ چرا که ممکن است آیندۀ تمدن 
را آن کســی رقم بزند که پیش ازهمه کنترل این 
هــوش مصنوعــی را در دســت بگیــرد، و ایــن 
کنترل گــر ممکــن اســت قدرتی سراســر خیر و 
نوع دوســتی باشــد که چنین نیرویی را به نفِع 
همــگان به کار گیرد، یا شــروری باشــد که از آن 
برای ســرکوب و انقیاد تمامــی مخالفان خود 

بهره ببرد.
همــه تا ایــن حد به سرنوشت ســاز بــودن آثار 
هــوش مصنوعــی معتقد نیســتند. امــا آن ها 
که هســتند، درپاســخ به بقیه چنین استدالل 
می کنند که حتی اگر احتمال بسیار اندکی برای 
تحقق بدترین ســناریوهای هــوش مصنوعی 
قائل باشــیم، ِصرف همیــن واقعیت که وقوع 
چنیــن ســناریوهایی می تواند تأثیر ی بســیار 
عمیق و بلندمدت داشــته باشــد، کافی است 
تــا چندین دهۀ پیــش رو را مهمتــر از هر زمان 
دیگری در تاریخ بشــر بدانیم. برهمین اساس 
است که تعداد زیادی از پژوهشگران و فعالین 
گرفته انــد  مؤثرتصمیــم  نوع دوســتی  حــوزۀ 
حیــات حرفــه ای خــود را بــه امنیــت و اخالق 

هوش مصنوعی اختصاص دهند.
در حمایــت از فرضیــۀ لــوالی تاریــخ شــواهد 
دیگــری نیز می توان ارائــه داد. به عنوان مثال، 
لوک ِکمــپ از دانشــگاه کمبریج بــه این نکته 
می پردازد که اثرات مخــرب گرمایش جهانی و 
آســیب های محیط زیســتی که عوامل انسانی 
در قــرن حاضر پدیــد آوردند، ممکن اســت تا 
آینده ای بســیار دور ادامه یابند. به گفتۀ ِکمپ 
»اساسی ترین تحولی که تاکنون در تاریخ بشر 
رخ داده، پیدایــش دورۀ هولوســین بــوده که 
انقالب کشــاورزی را ممکن ساخت«. به اعتقاد 
او: »جوامع انســانی تاکنون خود را با شــرایط 
اقلیمــی بســیار محــدودی تطبیــق داده اند. 
ولــی اکنــون در دوره ای به ســر می بریــم که به 
اکتشافات و آزمایشــات بی سابقه و خطرناکی 
در حوزۀ زمین شناسی تن داده و شاید به نحو 
برگشــت ناپذیری از محــدودۀ اقلیمی کوچک 
خود بیــرون رانده شــویم، و شــاید هم موفق 
شــویم در آخرین لحظه از لبــۀ پرتگاه به عقب 
برگردیــم«. )البتــه الزم بــه ذکــر اســت ِکمــپ 
به شخصه به فرضیۀ لوالی تاریخ و سودمندی 

آن تردید وارد کرده است(.
بحث دیگری که در دفاع از این موضع می توان 
مطــرح کــرد، ایــن اســت کــه جوانــِی نســبی 
تمدن بشــری، شــدِت ویژه ای بــه تأثیر گذاری 
ما بخشــیده  اســت. تنهــا حدود ده هزارســال 
از عمر انســان خردمنــد می گــذرد، و می توان 
اســتدالل نمود که نســل های اولیۀ بشر توان 
باالتری در ایجــاد و تثبیت تغییــرات، ارزش ها 

و انگیزه هایــی دارنــد کــه در نســل های بعــد 
تــداوم خواهنــد یافت. مثــاًل می تــوان تمدن 
امــروز را به مثابۀ کودکی درنظــر گرفت که هم 
ویژگی های سرشــتی و هم زخم های پیشینیان 

را تا آخر حیات خود همراه خواهد داشت.
دیــد،  خواهیــم  درادامــه  همانطورکــه  البتــه 
مســالۀ جوانــِی نســبی تمــدن را می تــوان در 
جهــت نقــض ایــن فرضیه هــم مطــرح کرد. 
چنانکــه می توان پرســید پس براین اســاس، 
درواقع، اولین انســان ها بایــد تأثیر گذارترین 
دوران ممکــن را طی کرده  باشــند، چراکه تنها 
چند گام اشــتباه در دوران پالئوسن، یا در آغاز 
انقالب کشاورزی کافی بود تا تمدن ما هرگز به 

عرصۀ وجود پا ننهد.
ممکن اســت، اما در مقابل، مکســکیل معتقد 
اســت گرچــه درسراســر تاریخ بشــری، مقاطع 
محوری بســیاری وجود داشــته، همگــی لزومًا 
چنیــن تأثیر گــذار نبوده اند. به عنــوان مثال، 
جامعۀ شکارچی-گردآورنده عاملیت الزم برای 
قرارگرفتن در لــوالی تاریخ را نداشــته اند، زیرا 
اساسًا نه از قابلیت خود برای تأثیر  بر آینده ای 
بسیار دور آگاهی داشــتند و نه حتی درصورت 
وجــود آگاهــی، از تــوان و امکانــات الزم بــرای 
تغییر مسیر خود برخوردار بودند. تأثیر ، طبق 
تعریــف مکســکیل، شــامل آگاهــی و توانایی 

انتخاب یک مسیر
اگــر یک فعال حوزۀ نوع دوســتی مؤثــر  به این 
نتیجه برسد که اکنون در تأثیر گذارترین لحظۀ 
تاریخ قرار داریم، آنگاه به نظر منطقی می رسد 
کــه بخــش زیــادی از وقت و ســرمایۀ خــود را 
در اســرع وقــت بــه کاهــش ریســک وجودی 

اختصاص دهد
ازمیان هزاران است.

چرا این موضوع مهم است؟
داشــتن چنین تعریفی از مســالۀ تأثیر گذاری، 
نشــان می دهد که مکســکیل و دیگران اساسًا 
چــرا به ایــن موضــوع می پردازند. مکســکیل، 
درمقــام فیلســوفی کــه به آینــدۀ بســیار دور 
می اندیشــد، و همفکرانــش، فرضیــۀ لــوالی 
تاریــخ را فراتر از یک پرســش نظــری می دانند 
که صرفــًا برای ارضــای حس کنجــکاوی طرح 
پرســش  ایــن  پاســخ های  یافتــن  می شــود. 
مســتقیمًا در تعییــن میــزان زمــان و منابعی 
نقــش دارد کــه تمــدن مــا بایــد بــه مســایل 
موضوعــات  بــا  مقایســه  در  کوتاه مــدت، 

بلندمدت، تخصیص دهد.
برای اینکه قضیه کمی ملموس ترشود، درنظر 
بگیرید وقتی می دانید روز بعد تأثیر گذار ترین 
روز کل زندگی تان تاکنون خواهدبود -مثاًل روز 
یــک امتحان بســیار مهم یا روزی که با شــریک 
زندگــی خــود ازدواج می کنیــد- چگونــه وقت 
و تــالش زیادی صــرف آن می کنیــد. از طرفی، 
اگر ندانیــد تأثیر گذار تریــن روز زندگی تان چه 
خواهــد بــود و معتقد باشــید تا چنــان روزی 
حداقل ده سال فاصله دارید، آنگاه احتمااًل بر 

سایر اولویت های خود تمرکز می کنید.
نوع دوســتی  بنیان گــزاران  از  یکــی  مکســکیل 
مؤثــر اســت و تمام فعالیــت حرفــه ای خود را 

صــرف یافتن روش هــای انجام بیشــترین کار 
درست در بلندمدت کرده  است. اگر یک فعال 
حوزۀ نوع دوســتی مؤثــر  به این نتیجه برســد 
که اکنــون در تأثیر گذارتریــن لحظۀ تاریخ قرار 
داریم، آنگاه به نظر منطقی می رســد که بخش 
زیادی از وقت و ســرمایۀ خود را در اسرع وقت 
بــه کاهش ریســک وجودی اختصــاص دهد؛ 
چنانکه عده ای به راستی همین کار را کرده اند.

درمقابــل، اگــر خیریــن معتقــد باشــند که تا 
فاصلــه  قرن هــا  تاریخــی  دورۀ  مؤثر تریــن 
داریــم، آنــگاه بــه احتمــال قــوی بــر یافتــن 
راه هــای بهینه ســازی اقدمــات نوع دوســتانه 
در بلندمــدت، مثــاًل بــر ســرمایه گذاری بــرای 
نســل های آینــده تمرکــز خواهنــد کــرد. بــه 
گفتــۀ مکســکیل، به عنــوان مثال، یــک خّیر با 
سرمایه گذاری بخشی از ثروت خود با نرخ سود 
پنج درصد، در عرض ۲۰۰ ســال مبلــغ اولیه را 

هفده هزار برابر خواهدکرد.
برخــی ممکن اســت باتوجه به اینکــه درطول 
تاریخ بارها نابودی جوامع به نابودی ثروت ها 
منتهــی شــده، فــرض ســوددهی بلندمــدت 
ســرمایه را زیر سؤال برند. محتمل است برخی 
دیگر نیز معتقد باشــند بهترین کار، تخصیص 
کل ســرمایه بــه مشــکالت بــزرگ جــاری مثل 
فقر اســت. امــا از دید نوع دوســتی مؤثر ، نکتۀ 
کلیــدی در پرداختن به بحــث تأثیر گذارترین 
دورۀ تاریخی این است که به ما در فهم چگونه 
بهینه کــردن کیفیــت کلــی زندگی نوع بشــر و 
اطمینــان از شــکوفایی انســان در آینده کمک 

می کند.

رد فرضیۀ لوالیی
آنچه تا اینجا گفته شد، بخشی از استدالل هایی 
از فــرض لوالیــی بــودن  اســت کــه حمایــت 
زمــان حــال و دالیل اهمیــت پرداختــن به آن 
مطرح اند، حال ببینیم چه دالیلی در مخالفت 

با این فرضیه مطرح می شوند:
ســاده ترین راه نشــان دادن این نکته است که 
بــا تکیه بر علم احتمــاالت، صحت این فرضیه 

چندان محتمل نیست.
با فرض اینکه نژاد بشــر با عبور از قرن حاضر، 
طبق متوســط طــول عمر یک گونۀ پســتاندار 
به حیات خــود ادامه دهد، آنــگاه حداقل یک 
میلیون ســال دیگر درپیش رو داریم که دراین 
مدت احتمااًل توانســته ایم به امــکان حیات در 
ســیارات دیگر نیز دســت یابیــم. همانطورکه 
ســال پیش در بخش آیندۀ بی بی سی نوشتم، 
جمعیــت بســیار بزرگی از نژاد بشــر پــس از ما 
در جهــان خواهنــد زیســت. حتــی اگــر فقــط 
ســهم  درنظرگیریــم،  را  آینــده  5۰هزارســال 
جمعیــت آیندگان نســبت به ما بســیارعظیم 
خواهد شد: اگر درطول این مدت نرخ زادوولد 
مثل قــرن بیســت و یکم باقــی بماند، نســلی 
که هنــوز به دنیــا نیامده انــد 6۲ برابر بیشــتر 
از تمامی  انســان هایی کــه تاکنون زیســته اند 

خواهندبود، چیزی حدود 6.75 تریلیون نفر.
مکسکیل می گوید با توجه به جمعیت نجومی 
انســان هایی که هنوز قــرار اســت در این دنیا 
زندگــی کننــد، بســیار دور از ذهن اســت که از 
قضــا جمعیت اندک ما تأثیر گذارترین باشــد. 

همچنین آیندگان ما احتمااًل )یعنی امیدواریم 
کــه( به لحــاظ اخالقــی و علمــی بســیار فراتر 
و بهتــر از مــا عمــل کننــد، و بنابراین چه بســا 
آن ها تأثیر  بیشــتری بر آیندگان خود خواهند 
داشــت، آن هــم از طرقی کــه ما حتی قــادر به 

درکش نیستیم.
او همچنین معتقد است فرض تأثیر گذارترین 
بــودن مــا نه تنهــا محتمــل نیســت، بلکــه تا 
حــدودی شــک برانگیز اســت. گویــی کســانی  
که چنیــن نتیجــه ای می گیرنــد گرفتــار نوعی 
منطــق غلــط پنهاننــد؛ نوعــی به ســوِد خود 
قلمداد کــردِن ناخــودآگاه. چه بســا کــه پــای 
ســوگیری های شــناختی در میــان باشــد: اواًل 
کــه نوعی خطــای برجســتگی درمیان اســت، 
یعنــی میزان اهمیــت وقایع جــاری و حاضر را 
بیش از حــد اهمیت واقعی شــان تصورکردن. 
به عنــوان مثــال، در ســال های ۱۹۸۰، بســیاری 
نانوتکنولــوژی را بزرگتریــن خطــر پیــش روی 
نسل بشــر می پنداشتند، درحالی که مشخص 
شــد نظریۀ »ِگری گوو«۴ بیش از حد غلوآمیز 

بوده است.
دوم، احتمال وجود خطای ســوگیری تأیید در 
میان اســت: وقتی کســی معتقد باشد که باید 
بــه ریســک های وجودی بیشــتر اهمیــت  داد 
)همانگونه کــه تمامی پژوهشــگرانی که دراین 
مقاله به آن ها اشــاره شد، اعتقاد دارند(، آنگاه 
ناخودآگاه اســتدالل هایی در تأیید نتیجه ای از 

پیش تعیین شده ارائه می دهد.
به گفتۀ مکســکیل: »اگر می بینیم که زنجیره ای 
از دالیــل مــا را به ســمت ایــن نتیجــه هدایت 
می کنــد کــه در تأثیر گذارتریــن زمــان ممکــن 
قرارگرفته ایــم، بیــش از آنکه به صحــت نتیجه 
اعتماد کنیم، بهتراســت به این بیاندیشــیم که 

شاید منطق ما دچار خطاست«.
به اتکای این دالیل، مکســکیل نتیجه می گیرد 
که ما به احتمال قوی در تأثیر گذارترین لحظۀ 
تاریخ قرار نگرفته ایم. به گمان او، گرچه داللیل 
خوبی هســت بــرای اینکه فکرکنیــم وضعیت 
فعلــی مــا نســبت به ســایر دوره هــا وضعیت 
ویژه ای اســت، اما باتوجه بــه آیندۀ پیش روی 
تمدن بشــری کــه احتمااًل بســیار هــم طوالنی 
خواهد بود، تا رسیدن به لحظۀ لوالیِی واقعی 

زمان زیادی باقی مانده است.

جنبۀ مثبت لوالیی  نبودن زمان حال
گرچه قبول این نتیجه که ما احتمااًل مهم ترین 
انســان  های جهان در مهم ترین زمان نیستیم، 
امــا  رســد،  به نظــر  دلســردکننده  می توانــد 
درواقــع چه بســا چیــز مثبتی باشــد. وقتی به 
چیــزی مثــل دیــدگاه »دوران مخاطره آمیــز« 
باور داشــته باشیم، آنگاه قرن بعدی را دوره ای 
به شــدت خطرناک برای حیات بشــر خواهیم  
یافــت، طوری کــه شــاید الزم بدانیــم چیزهای 
زیادی را برای تداوم نســل بشــر قربانی کنیم. 
و همانگونه کــه ِکمپ به درســتی اشــاره کرده، 
تاریخ به ما آموخته که وحشــت جوامع بشری 
از نابودی آینده، گاه به توجیه اقدامات بســیار 
نامطلوبی به بهانۀ حفظ بشریت منجر گشته 

 است.
او می گویــد: »در تاریــِخ حکومت ها ســابقه ای 
طوالنــی از اعمال قوانین ســخت و بی رحمانه 
در واکنــش بــه احســاس خطــر وجــود دارد، 
و هرچــه این احســاس خطــر جدی تــر بوده، 
اقدامــات اضطــراری هم شــدیدتر بوده اند«. 
مثــاًل از ســوی برخــی از محققینی که خواســتار 
جلوگیــری از ظهــور هوش مصنوعی شــریر یا 
ســایر فجایع تکنولوژیکی هستند، پیشنهادی 
مطرح شده مبنی بر لزوم نظارت کامل و دائم 

بر تک تک افراد در سراسر جهان.
درآخــر امــا بایــد متذکر شــد، اگــر زندگــی در 
نقطۀ لوالیی تاریخ نیازمند فداکاری اســت، به 
این معنا نیســت که ســایر دوره ها را می شــود 
بی خیال و ولنگار ســپری نمود. قرارنداشــتن 
مــا در حســاس ترین لحظــۀ تاریخ بشــر ما را 
از مســئولیت هایی که نســبت  به آینــده داریم 
رهــا نمی ســازد. ما همچنــان قادریــم در قرن 
حاضر آسیب های وحشــتناکی بزنیم، و لزومی 
هم ندارد همۀ آســیب ها در ابعــاد آخرالزمانی 
باشــند. مــا طــی قــرن گذشــته میراث هــای 
خطرناک بســیاری بــرای آیندگان خــود پدید 
آورده ایــم، از کربــن در هوا گرفته تــا زباله های 
پالســتیکی  در اقیانوس تا ضایعات هســته ای 

در زیر زمین.
پــس حتــی اگــر نتــوان گفــت کــه آیــا دورۀ ما 
یــا نــه، قطعــًا  تأثیر گذارتریــن خواهــد بــود 
می تــوان گفــت کــه مــا -خوب یــا بــد- قدرت 
فزاینــده ای در شــکل دادن و در کیفیت حیات 
میلیاردهــا انســان در آینده خواهیم داشــت. 
تنهــا آینــدگان قادرنــد قضــاوت کننــد که ما 
چگونه از قدرت و تأثیر ی که داشــتیم استفاده 

کرده ایم.
ترجمان

55
آخرالزمان بیخ گوش ما

آیادرنقطۀعطفتاریخایستادهایم؟
احتمال انقراض گونۀ انسان خردمند در قرن حاضر بیش از ۱۵درصد است

هنرکرونا پالساندیشه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

بســیار دور از ذهن اســت 
که از قضــا جمعیت اندک 
مــا تأثیر گذارترین باشــد. 
مــا  آینــدگان  همچنیــن 
احتمااًل )یعنــی امیدواریم 
اخالقــی  به لحــاظ  کــه( 
و  فراتــر  بســیار  علمــی  و 
بهتــر از مــا عمــل کنند، و 
آن هــا  چه بســا  بنابرایــن 
تأثیر  بیشــتری بر آیندگان 
داشــت،  خواهنــد  خــود 
آن هــم از طرقی که ما حتی 
قــادر بــه درکش نیســتیم
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای ســیاب فرضی  دارای شناســنامه شــماره 461  به شــرح 
پرونده  به کالســه9900636  از این مرجع  درخواســت گواهی 
حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان علی 
فرضی بــه شناســنامه 1362234079   در تاریــخ1399/07/2در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشــته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصر به اشخاص زیر می باشد:
1ـسیاب فرضی        461            1343/5/3           پدر          ورزقان 

2- معظم جبارزاده       376           1343/8/6         مادر       دهلیق
 اینک باانجام تشــریفات مقدماتی  درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه  

به این مرجع  تقدیم  دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  ورزقان

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژوآردی مدل1384 به شماره 

شهربانی35-772ن17شماره موتور11784020996و شماره شاسی 
13423304بنام اینجانب محمدقلی زاده مفقود گردیده ازدرجه 

اعتبار ساقط است.                                تاریخ انتشار: 1399/8/29           میانه

         پیام عابدی

این پرسش برای جامعه سرگردان بیکاران به 
وجود آمده است که تکلیف هزاران نفری که به 
دلیل رکود اقتصادی از انتهای سال گذشته تا 
امروز، گروه گروه بیکار شده اند یا خواهند شد، 

چیست؟
18 فروردین چنین پیامکی به تلفن همراهش 
رســید: »درخواســت شــما در ســامانه بیمه 
بیکاری با موفقیت ثبــت گردید. ادامه فرایند 
متعاقبا اعالم خواهد شــد. کــد رهگیری: …«. 
آبــان رو بــه پایــان اســت و هنوز درخواســت 
برقــراری مقــرری بیــکاری ایــن فــرد اجابــت 
نشده اســت. تا این لحظه عالوه بر پیامک 18 
فروردین، 6 پیامک دیگر هم بر روی نمایشگر 
تلفن همراهش ظاهر شــده اســت. آخرین 
پیامــک اما مربوط بــه 24 مهر اســت: »کاربر 
گرامی بــا درخواســت شــما موافقت شــد.« 
انتهای پیامک هم آدرس سامانه جامع روابط 
کار قــرار گرفتــه اســت؛ البتــه این بــه معنای 
پایان کار نیســت. آبان رو به پایان است و این 
»متقاضِی عزیز« مانند هزاران و شاید صدها 
هزار نفر دیگر، همچنان اندرخم کوره راه بیمه 
بیکاری اســت. با تعجب می گوید: »تازه پس 
از 8 ماه "روابط پیامکی" از کارشــناس تامین 
اجتماعــی که در ســامانه 1420 پاســخ ســوال 
می دهد، شنیده ام که باید با مدارک به شعبه 
تامین اجتماعی مراجعه کنــم تا معرفی نامه 
صادر کنند و ســوابق بیمــه ام را احــراز کنند؛ 
درحالیکه 17 شهریور کارشناس اداره کار، پایان 
قــردادم را تایید کرد و 24 مهــر یعنی روزی که 
وزارت کار پیامک موافقت نهایی را صادر کرد، 
نماینده شــعبه تامیــن اجتماعی بــا "اتمام 
قرارداد به شــرط احراز سابقه تا تاریخ اخراج و 

داشتن سایر شرایط قانونی" موافقت کرد.« 
بــا این حــال از زمانی که در چنــد نوبت از 
شهرســتان محــل زندگی اش راه شــعبه 
تامیــن اجتماعی را بــرای نهایی کردن کار 
پیموده، فهمیده است که هزاران نفر دیگر 
مانند او از ۵ صبح پشــت در شعبه تامین 
اجتماعی صف می کشند. شاید فکر کنید 
که این از قلم گرفته شدگان سیستم بیمه 
بیکاری، بــرای آن ۳ ماه مقرری )اســفند، 
فروردین و اردیبهشت( در این سرما صف 
می کشند و با پایان یافتن تعطیلی هایی 
که دولت از اســفند ماه ســال گذشــته به 
دلیل نگرانی از موج اول شــیوع کرونا، به 
اجبار بــه آن ها تــن داد، دیگر به ســر کار 
بازگشته اند؛ اما اشتباه برداشت کرده اید؛ 

بیشــتر اینها افرادی هستند که نه حقوق 
بیکاری آن ۳ مــاه را دریافت کرده اند و نه 

کاری پیدا کرده اند.

بیهوده امیدوار شدن متقاضیان
 بیمه بیکاری

در واقــع آن ها می خواهند تــا مانند فردی که 
به شــکل عادی به دالیل بیکار شــده است، از 
حقوق بیکاری اســتفاده کنند. مطابق قانون 
بیمه بیــکاری، متقاضیان دریافــت حقوق یا 
همان مقرری بیکاری، باید شــرایطی را داشته 
باشــند: حداقل 6 ماه ســابقه بیمه پردازی و 
حداقل 1 ســال ســابقه کار در آخریــن کارگاه. 
اگر متقاضیان 1 روز کمتر از این 12 ماه، ســابقه 
داشته باشند، مشمول دریافت حقوق بیکاری 
نمی شــوند. ظهــور هولناک کرونا و تشــکیل 
صفــی بی انتها از بیــکاران، این تلقــی را برای 
جامعه بیکاران بیمه شــده ی سازمان تامین 
اجتماعی به وجــود آورد، که تمام آن ها به هر 
دلیلی که در ســال های شــیوع کرونا در کشور 
بیکار می شوند، می توانند از این حقوق »بخور 
و نمیر« تا مدتی که کار پیدا می کنند، استفاده 
کنند. انتشار خبر اختصاص پنج هزار میلیارد 
تومان از 1 میلیون یورو منابع صندوق توسعه 
ملی برای تخصیص در حوزه بیکاری و درمان، 

این گمانه را بیشتر هم تقویت کرد. 
امــروز کــه آب از آســیاب افتــاده اســت و بــر 
اســاس اعالم دولــت، 720 هزار نفر مشــمول 
دریافت مقرری بیکاری برای اسفند، فروردین 
و اردیبهشــت شــدند، امــا این پرســش برای 
جامعه سرگردان بیکاران به وجود آمده است 
که تکلیف هزاران هزار نفری که به دلیل رکود 
اقتصادی از انتهای سال گذشته تا امروز، گروه 

گروه بیکار شده اند یا خواهند شد، چیست؟

امروز همان زمان بحران است
ایــن بیــکاران می گوینــد: »ســال های ســال 
حق بیمــه پرداخت کردیم تــا در زمان بحران 
دســت مان را بگیرد. امروز همان زمان اســت؛ 
وانگهــی آن زمان که گفتند فعــال همین چند 
صــد هزار تومــان تــا 1 میلیون تومــان را برای 

این 3 مــاه دریافت کنید، باید به این هم فکر 
می کردند، که عده ای همچنان بیکار می مانند 
و تعداد زیادی هم به متقاضیان بیمه بیکاری 

اضافه می شوند.«
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  آمــار  مبنــای  بــر 
اجتماعــی، از خــرداد بخش عمــده ای از این 
720 هزار نفر، مشــغول به کار شده اند و طبق 
اطالعات ثبتی، تقریبــًا 193 هزار نفر همچنان 
بیکار هستند. طبیعی اســت که افزون بر این 
720 هزار نفر، در ماه های گذشــته عده زیادی 
بــه دالیل »غیــر ارادی« از کار بیکار شــده اند. 
به نظر می رســد که بیکاری ایــن عده در میان 
هیاهــوی اختصــاص 1 میلیون یــورو از محل 
صنــدوق بیمه بیــکاری برای 3 مــاه پرداخت 

حقوق بیکاری و… گم شد.
ارزیابی از اینکه در ســال جاری چه تعداد 
بیمه شــده ســازمان تامین اجتماعی که 
واجــد شــرایط دریافــت مقــرری بیکاری 
هستند، بیکار شــده اند، وجود ندارد اما 
تنهــا تعداد افــرادی که از جمــع این ۷۲۰ 
هزار نفر همچنان نیازمند دریافت حقوق 
بیکاری هستند، منتشر شده است. وزارت 
کار همچنیــن اعــالم نکرده اســت که چه 

تعداد از این افراد مجدد بیکار شده اند. 

بیکاران در به در به دنبال حقوق بیکاری
فرد بیکاری که این نوشــتار را بــا روایت او آغاز 
کردیم، با اشــاره بــه نگرانی های خــود، که در 
ذهن افــرادی مانند او، رســوب کرده اســت، 
می گوید: »همه فکر می کردیم که منابع کافی 
بــرای حمایت از نیازمندان بــه حقوق بیکاری 
وجــود دارد؛ اما آرام آرام می شــنیدیم که آن 5 
هزار میلیارد تومانی که از محل 1 میلیارد یورو 
صندوق توسعه ملی برای مصرف در صندوق 
بیمــه بیکاری در بــوق و کرنا کــرده بودند، در 
حال کوچک شــدن اســت. عددی که باید به 
حســاب متقاضیان می نشســت هــم ناچیز 
شــد. من آن اوایل )فروردین و اردیبهشت( 2 
ماه حقوق بیکاری دریافت کــردم؛ به ازای هر 
مــاه 1 میلیون تومان. اوایــل که گفتند که این 
»علی الحساب« است و بازهم واریز می شود؛ 

امــا تا امروز که مــا بیکاران در بــه در به دنبال 
حقــوق بیــکاری هســتیم، ریالــی را دریافــت 
نکرده ایــم. اینها به کنار، از مــا می خواهند که 
پــس از چند مــاه معطلی به شــعبه مراجعه 
کنیم. اینکه می گویند »دلیل حضور شما این 
اســت که کارشناس فنی شــعبه هنوز سوابق 
را بررســی نکــرده اســت و ســوابق باید جمع 
شــوند« چه توجیهــی دارد؟! اگــر الیق ماه ها 
معطلــی بودیم چــرا از ابتدا اعــالم نکردند تا 
برای قرار گرفتن در صف بیمه بیکاری از زندگی 

خود نیفتیم؟

معطلی ها را پاسخگو باشند
او بــه نگرانــی دیگر خــود هم اشــاره می کند: 
»من 24 مهــر پیامک موافقت با درخواســت 
برقــراری بیمه بیکاری را دریافــت کردم؛ اما در 
این بیش از یک ماه هنوز معطل صدور تاییِد 
فنی شــعبه تامین اجتماعی هستم؛ اما هنوز 
بســیاری وجود دارند که چند ماه پیش از من 
این پیامــک را دریافــت کرده انــد و موفق به 
دریافت حقوق خود نشــده اند. اگر کار آن ها 
که پیش از من به رســمیت شناخته شده اند، 
تــا این اندازه تاخیــر دارد؛ کار من و مانند من 
به کجا می رسد؟! و بعد کار افرادی که بعد از ما 
در این صف قرار می گیرند، به کجا می رسد؟! 
اگر منابع کافی را در اختیار ندارند، اعالم کنند، 
تا علی رغم نیاز مالی و میل باطنی، از دریافت 

حقــوق بیــکاری انصــراف بدهیــم. می دانم 
افرادی هســتند که به 1 ریال این پول هم نیاز 
دارنــد و عده ای هم می خواهنــد که یکبار هم 
که شــده از بیمه بیکاری خود اســتفاده کنند؛ 
چراکه با این وضع به نظر نمی رســد که هیچ 
زمــان دیگری قادر به اســتفاده از آن باشــند. 
متاســفانه ایــن معطلی هــا و امــروز و فــردا 
کردن هــا ما را از صرافت بیمه بیکاری انداخته 
اســت؛ درحالیکه فقط حق خود را درخواست 
کشــورها.  تمــام  بیــکاران  ماننــد  می کنیــم؛ 
پــس اگر ایــن حق مــا هســت، آن را پرداخت 
کننــد و این معطلی ها را پاســخگو باشــند.« 

سه گروه، محروم از بیمه بیکاری
در کنــار گروهی کــه مســتحق دریافت بیمه 
بیــکاری هســتند؛ امــا نامشــان از فهرســت 
متقاضیان جا مانده است، عده ای هم وجود 
دارند کــه آن ها را به عنوان کارگران شــاغل در 
مشاغل غیررسمی می شناسیم. از آنجا که این 
عده مشــمول قانون کار و تامیــن اجتماعی 
نیســتند، از حقوق ناچیــز بیمه بیــکاری هم 
بهره مند نمی شــوند. گروهی دیگر هم وجود 
دارند که به دلیل اینکــه کارفرما آن ها را بیمه 
نمی کند یا اینکه »خود اشــتغال« محســوب 
نمی شــوند، خود را به صــورت اختیاری بیمه 
کرده اند. تمام این سه گروه تا آخر عمر از بیمه 
بیــکاری بهره ای نمی برنــد و همین حداقل را 

هم به چشم نمی بینند.
بنابراین در کنار افرادی که برای دریافت بیمه 
بیکاری صف می کشــند و محــروم می مانند، 
نباید این گروه ها را هم فراموش کرد. به نظر 
می رســد که قانونگذار باید پوســته ســخت و 
انعطاف ناپذیر، قانون بیمه بیکاری را بشکافد 
و ایــن گروه ها را هم مورد حمایــت قرار دهد؛ 
هرچند که این حمایت نیازمند پیش بینی بار 
مالی و البته تخصیص منابع پایــدار برای آن 
است، تا به سرنوشت صندوق بیمه بیکاری که 
امروز بیش از هر زمانی برای حمایت از بیکاران 
بیمه شده اجباری ســازمان تامین اجتماعی 

دچار بی ثباتی مالی است، دچار نشود. 
ظاهرا این صندوق زیر فشار اقتصادی کرونا، 
خــم شــده و تاب آوری خــود را از دســت داده 
است؛ چه بســا که این صندوق ناهماهنگ با 
شــرایط بحرانی، در ســال های آینده نیازمند 
کمک بشود؛ چراکه سهم 3 درصدی صندوق 
بیمه بیــکاری از 30 درصد حــق بیمه کارگران 
کفاف مصــارف رو به رو رشــد آن را نمی دهد. 
پیشتر مصطفی ساالری )مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی( از ارئه فرمولی به دولت برای 
حمایــت از صنــدوق بیمه بیکاری خبــر داده 
بــود؛ فرمولی که اگر مــورد تاییــد دولت قرار 
گرفته باشــد، تامین بخشی از منابع پرداخت 
حقوق بیکاری را که مربوط به خرداد تا مهرماه 

بود، از محل منابع عمومی فراهم می کرد.

بیکاران در اندوه کسری منابع صندوق 
بیمه بیکاری

بر اساس این فرمول، میانگین مقرری بگیران 
پنج سال قبل صندوق بیمه بیکاری محاسبه 
می شــد تا پرداخــت مقرری برای ایــن تعداد، 
برعهده تامین اجتماعی باقی بماند؛ اما برای 
مــازاد بر این تعداد مقرری بگیــر، 85 درصد از 
منابع آن را دولت و 15 درصد دیگر را ســازمان 
تامین اجتماعی از محــل منابع داخلی خود 
فراهم کند. آنگونه که ساالری اعالم کرده بود، 
از آبــان ماه یعنی مــاه جاری، ســازمان مانند 
ســال های گذشــته منابــع پرداخــت مقرری 
بیــکاری را فراهــم می کنــد؛ اما موضــوع این 
است که هیچ کس چشم انداز تاثیرهای کرونا 
بر تعطیلی های کســب و کارهــا را نمی داند؛ 
ایــن امر آینــده را برای شــاغالن بیمه پــرداز و 
سازمان تامین اجتماعی تاریک و نگران کننده 
می ســازد؛ به ویژه بــرای بیکارانــی که همین 
امروز هم در اندوه کسری منابع صندوق بیمه 

بیکاری می سوزند.
ایلنا

"بیکاران" گرفتار در کوره راه بیمه بیکاری
تأمیناجتماعیدلواپساست،بیکاراندلواپستر!

م.الف:177ـ  99ـ 308 
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای مالحت عباسی دارای شناسنامه شماره 5678699466  به 
شرح پرونده  به کالسه9900571  از این مرجع  درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربان 
عباسی به شناســنامه 5679629321   در تاریخ1393/07/30در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشــته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصر به اشخاص زیر می باشد:
1ـمنظر عباسی         قربان        1349/8/3           5678998265          ورزقان     دختر 
ـ2- مالحت   عباسی       قربان   1357/11/2         5678699466       ورزقان       دختر
 اینک باانجام تشــریفات مقدماتی  درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه  

به این مرجع  تقدیم  دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  ورزقان

ایلنا- کارگران نانوایی های سراســر کشور نسبت به وضعیت 
دســتمزد خود اعتــراض دارنــد و دریافتی خــود را ناعادالنه 
می داننــد. ایــن کارگــران در برخــی از مناطق کشــور حتی از 
دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد فروش 

نان، دستمزد می گیرند.
نــرخ تورم لحظــه به لحظه در حــال افزایش اســت و مخارج 
زندگی ایرانیان بیشــتر می شــود. کارگران خبازی های کشــور 
نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند 
را غیرقانونی می دانند. آنها معتقدند افزایش حقوق کارگران 
براساس افزایش قیمت نان معنا و مفهومی ندارد و در صورت 
گران شــدن قیمت نان، بازهم خود کارگران آسیب می بینند.

مشکل کارگران اجرا نشدن قانون کار است
عبدهللا بلواسی )عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران 
خباز مریوان و ســروآباد( می گوید: وضعیت کارگــران خباز از 
زمان تصویب قانون کار در ســال 68 بد بوده است. قانون کار 
ایران مشکلی ندارد و یکی از بهترین قوانین کار در خاورمیانه و 
آسیا به جز کشورهای کره جنوبی و ژاپن است اما قانون مکتوب 
دردی از کارگــران دوا نمی کند. مشــکل کارگران اجرا نشــدِن 
بندهای قانون کار اســت. کارگران خباز مانند ســایر کارگران، 
بر اســاس مــاده 41 قانون کار، مشــمول اصول دســتمزدی 
می شوند. بنابراین دستمزد کارگران خباز باید بر اساس تورم 

اعالم شده اول هر سال، تعیین شود.
وی ادامــه داد: بــر خالف قانــون، افزایش دســتمزد کارگران 
خباز منوط به افزایش قیمت نان اســت. دولت هیچ کنترلی 
روی قیمت ها در بازار نــدارد و تنها روی مهار قیمت نان مانور 
می دهد. افزایش قیمت نان البته به ضرر کارگران اســت و ما 
خواهان افزایش دســتمزد با گران شدن قیمت نان نیستیم. 
امــا از آنجا که قیمت نان دو یا ســه ســال ثابت مانده اســت، 

دستمزد کارگر نیز همان دستمزد 2 یا 3 سال گذشته است!
عضو هیئــت مدیره انجمن صنفــی کارگران خبــاز مریوان و 
ســروآباد ادامه داد: تورم بســیار زیاد اســت. قیمــت برخی از 
اقالم مصرفی خانوارها 200 تا 300 برابر شــده است. هنگامی 
کــه نان گــران می شــود و انجمن صنفــی کارگران خبــاز وارد 
مذاکرات مزدی می شــود، ترکیب جلســه افزایش دســتمزد 
2 به 1 اســت یعنی اینکه نماینده دولــت از اداره کار و نماینده 
کارفرما در مقابل ما کارگران قرار دارند. یکی از کارفرماها، خود 
دولت اســت و دســت دولت هم در جیب ما کارگران اســت.

وی دربــاره افزایــش دســتمزد حقــوق کارگران خبــاز گفت: 
دســتمزد کارگران خباز کردســتان برای آخرین بار در شهریور 
یا مهــر ماه 98، حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافت. امســال 
دستمزد کارگران افزایش نیافت اما نرخ کاالهای اساسی مثل 
روغن نباتی چندین برابر شــد. قیمت روغن نباتی تا دو ماه 
پیش حدود 45 هزار تومــان بود ولی در حال حاضر  140 هزار 
تومان اســت. با این شــرایط اگر من بخواهم برای خانواده ام 
میوه بخرم، سال گذشــته روزی 10 هزار تومان هزینه می کردم 

ولی در حال حاضر باید روزی 40 هزار تومان هزینه کنم.
بلواسی درخصوص سبد مصرفی خانواده های کارگران خباز 
هم توضیح داد: سبد مصرفی کارگران خباز روز به روز کوچک تر 
می شود. بسیاری از کارگران خباز مریوانی، در یک سال گذشته 
گوشت قرمز یا ســفید نخورده اند. من کارگرانی را می شناسم 
پای مرغ به کودکان خود می دهند. فیلمی از یکی از مسئوالن 
منتشر شد که می گفت؛ به جای سه وعده در روز یک وعده نان 

بخورید. آیا مِن کارگر می توانم یک وعده در روز نان بخورم؟!
وی در ادامــه توضیح داد: 70 درصــد از کارگران خباز مریوانی 
روزانــه 40 تــا 50 هــزار تومان دســتمزد می گیرند. دســتمزد 
کارگران کمتر از دستمزد مصوب وزارت کار است. اگر قرار باشد 
سطح معیشت کارگران حفظ شــود، دستمزد نباید سالیانه 
تغییر کند بلکــه باید به صورت هفتــه ای تغییر کند به دلیل 
اینکــه قیمت اجنــاس هر روز تغییــر می کنــد و چندین برابر 
می شود. بسیاری از کارگران خباز نمی توانند پوشاک یا خوراک 

خانواده هایشان را فراهم کنند.

کارفرما حق کارگران را ضایع می کند
رمضانعلی نوروزی )عضو کانون انجمن های صنفی کارگران 
خباز کشــور و فعــال صنفــی کارگران خبــاز اســتان مرکزی( 
نیــز درباره وضعیت معیشــتی کاگران خبــاز گفت: وضعیت 
معیشتی کارگران خبازی های اراک بد است. قیمت نان در دو 
ماه گذشته به بهانه ی افزایش دستمزد کارگران خبازی ها چند 
درصد گران شــد ولی کارفرماها دســتمزد کارگران را افزایش 
ندادنــد. کارگری که خمیر را پهن می کند، روزی 70 هزار تومان 
دستمزد می گیرد ولی او چگونه می تواند با دستمزد روزانه 70 
هزارتومانی، اجاره مسکن و هزینه روزانه زندگی خانواده اش را 

مدیریت کند؟
نــوروزی افزود: اگر یــک نانوایی روزانه 8 کیســه آرد، نان بپزد، 
ســود خالص این کارگاه در پایان ماه 8 تــا 10 میلیون  تومان 

است. کارفرما ریالی از این سود را به کارگر نمی دهد. ما فعاالن 
صنفی دغدغه دستمزدی کارگران خباز را داریم و با کارفرمایان 
چالش داریم. قانــون از کارگران خبازی ها حمایت نمی کند و 
حداقل ها را هم به کارگران نمی دهد. مطابق همین قانون؛ 
ماهیت کار کارگران خباز »سخت« است با این حال آنها در روز 

12 ساعت کار می کنند.
وی در ادامه درباره  مطالبات کارگران خبازی ها گفت: دستمزد 
و مزایای کارگــران خبازی ها با حداقل حقوق بســیار فاصله 
دارد. مسئوالن در پاسخ به مطالبات ما می گویند که دستمزد 
شــما را دولت تعیین کرده اســت. دولت بر اســاس چه نرخ 
تورمی دستمزد و مزایای ما را تعیین کرده است؟ مطالبات ما 
همیشه بی جواب می ماند. ما کارگران خباز سردرگم هستیم 
و نمی دانیم اعتراض خــود را به کجا ببریم. اداره کار به عنوان 
متولی امور کار و کارگران نیز اهمیتی به کارگران خباز نمی دهد.

عضو کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشــور توضیح 
داد: ما در روز 12 ساعت کار می کنیم ولی دستمزد ما بر مبنای 
7 ساعت و 20 دقیقه کار در روز است حال آنکه دستمزد کارگان 

خبازی ها باید روزانه حداقل 200 هزار تومان باشد.
کارگــران خباز بــا خطر بیکار شــدن به دلیل صنعتی شــدن 
کارگاه های نانوایی نیز روبرو هســتند. نــوروزی درباره تعداد 
کارگران بیکار شــده به دلیل صنعتی شدن نانوایی ها گفت: 
تقریبــا 30 درصــد از کارگــران اراکــی به دلیل صنعتی شــدن 
نانوایی هــا بیکار شــده اند. کارگان بیکار هم مجبور هســتند 
به کارهایی مثل کشــاورزی روی بیاورند. برخــی از کارفرماها 
دستگاه های 5 کاره دارند و تنها نیاز به یک کارگر دارند تا آرد را 
درون دستگاه بریزد و نان را دستگاه بگیرد و به دست مشتری 
بدهد. ایــن یعنی تعداد کارگــران از 4 نفر به 1 نفر به رســیده 
است. کارگاه نانوایی که در گذشته با 4 کارگر فعالیت می کرد، 

در حال حاضر با یک کارگر فعال است.

وضعیت کارگران خبازی ها نامناسب است
غالمرضــا دامــرودی )رئیــس انجمن صنفــی کارگــران خباز 
سبزوار( نیز درباره وضعیت معیشتی کارگران خباز در این شهر 
گفت: وضعیت کارگران خباز سبزواری، بسیار نامناسب است؛ 
به همین دلیل تعداد کارگران خباز بســیار کم شده و برخی از 
کارگاه ها خواهان نیروی کار هستند چراکه کارگران خبازی ها به 
دلیل پایین بودن دستمزد به مشاغل دیگر روی آورده اند. اما 
کارگرانی مثل من که چند سال سابقه کار داریم از روی ناچاری 

مجبور هستیم به کار خود ادامه دهیم.
وی با تاکیــد بر اینکه کارگــران خبازی ها کارگر فنی هســتند، 
توضیح داد: یک کار روزمزد ساختمانی روزانه کمتر از 8 ساعت 
کار می کند و در پایان کار 150 هزار تومان دستمزد می گیرد. اما 
کارگران خبازی ها گرچه مهارت دارند و شغل شان فنی است، 
دستمزد ثابت روزانه ای ندارند و دریافتی آنها بستگی به تعداد 
فروش نان دارد مثال اگر یک کارگر نانوایی روزانه 2000  عدد نان 
به دست مشتری بدهد، 76 هزار تومان دستمزد می گیرد. من؛ 
کارگر نان گیر هستم و بابت هر  عدد نان، 38 تومان دستمزد 

می گیرم.
رئیــس انجمن صنفی کارگران خباز ســبزوار افزود: مــا از اول 
سال جاری شامل ســختی کار شدیم ولی این سختی کار تنها 
برای شاطر و نان گیر است و خمیرگیر تحت پوشش سختی کار 
نیســت و پیگیری های ما در این باره هنوز به جایی نرســیده 

است.
نــان در ســفره ی همه ی ایرانی هــا وجــود دارد و باید کیفیت 
داشته باشد، وقتی دستمزد کارگران کم باشد، انگیزه کار کردن 
هم کم می شــود. انگیــزه کارگران که کم باشــد، چگونه ناِن با 
کیفیت به مردم بدهند؟، دامرودی با انتقاد از وضعیت کاری 
کارگــران نانوایی ها گفت: یک کارگر نانوایی روزانه 12 ســاعت 
کار می کند؛ دســتمزد روزانه 76 هزار تومانــی واقعًا ناعادالنه 
است و کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. چگونه می توانم 
قسط بانک، اجاره خانه و مخارج زندگی را تامین کنم؟ ما پیگیر 
مطالبات خود هستیم اما فایده ای ندارد. ما کارگران خواهان 
افزایش حقوق هســتیم ولی خواهان گران شدن قیمت نان 
نیســتیم. اگر قیمت نان گران شــود، بازهم قشر کارگر آسیب 
می بینــد. دولت باید با پرداخت یارانــه از نانوایی ها حمایت 

کند.
کارگــران خباز در تمام اســتان ها، بدون اســتثنا از دســتمزد 
دریافتی خود انتقــاد دارند و دریافتی خود را در قیاس با نرخ 
تورم و هزینه های زندگی و همچنین در مقایسه با کارگران دیگر 
صنوف، ناعادالنــه می دانند؛ آنها می گویند "ما نیز کارگریم و 
دستمزدمان باید سالیانه براساس نرخ تورم و سبد معیشت 
خانوار، افزایش یابد" گرچه افزایش سالیانه دستمزد، مطالبه 
اصلی کارگران نانوایی هاســت ولی تثبیت قیمت نان را یکی 
از پیش شــرط های آســودگی معیشــتی می دانند و قاطعانه 
می گویند "با افزایش قیمت نان به بهانه ی افزایش دستمزد 

کارگران مخالف هستیم."

وقتی حقوق ها نصف هزینه های زندگی را تامین نمی کند
تنها۷۶هزارتوماندستمزددرقبالتولیدناِنمردم!
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بازیکنقرضینداریم
حتیبرایشما
دوستعزیز!

گزارش

ایســنا- فروش قطعی با بنــد خرید مجدد یــا انتقال قرضی 
بازیکنان جوان، یکی از اصول اولیــه نقل وانتقاالت در فوتبال 
روز جهان برای حفظ بازیکنان استعداد است که در ایران برای 

این مهم، تره هم خرد نمی کنند.
به گــزارش فصل نقــل و انتقاالت فوتبــال ایران بــا مدل ها و 
روش های قدیمی خود پیش می رود و هنوز زمان آن نرســیده 
که تیم ها تغییرش در نگرش خود به آینده داشــته باشــند. در 
این بازار بازیکنان جوان هرگز مورد توجه باشگاه ها نیستند و 

کمتر تیمی برای آینده خود برنامه ریزی می کند.
بی توجهی باشــگاه ها به بازیکنان جوان خود و از دست دادن 
ایــن بازیکنــان بــه راحتی هر چــه تمام تــر، اتفاقی اســت که از 
گذشته تا به حال ادامه دارد. اگر غیر از این بود، در حال حاضر 
بازیکنان آکادمی پرســپولیس بــرای این تیم بــازی می کردند 
و فوتبالیســت هایی آکادمی اســتقالل ســر از ســایر تیم ها در 

نمی آوردند.
نگاهــی به شــمار بازیکنان قرضــی در پنجره نقــل و انتقاالت 
نشــان دهنده این است که فقط ســه ، چهار بازیکن به صورت 
قرضی راهی تیم های دیگر شدند و با افزایش آمادگی و ارتقاء 

توانمندی های خود به این تیم ها بر می گردند.
بــه طور مثال تیمی مانند اســتقالل در نقل وانتقاالت امســال 
چندیــن بازیکن جوان آکادمی خود را به علت ترافیک بســیار 
بــاالی بازیکنــان در تیم اصلــی، به حال خــود رها کــرد و این 
بازیکنان به سایر تیم ها ملحق شدند و اگر در آینده بدرخشند، 
هیچ حقوقی برای استقالل محفوظ نیست. سایر تیم ها هم به 
این شــکل هســتند. به طور مثال تیمی مانند ســایپا، پیکان، 
فوالد خوزســتان، ذوب آهــن و ... که دارای مــدارس فوتبال و 
آکادمی مناسبی هستند، در هیچ تیمی بازیکن قرضی ندارند.

این اتفاقات در حالی است که تیم های بزرگ جهان در صورت 
اعــالم عدم نیازمنــدی مربی به یــک بازیکن جــوان، ابتدا این 
بازیکنــان را به صــورت قرضی منتقــل می کنند و یــا بندی در 
قــرارداد فــروش قطعی قــرار می دهند که تا دو یا ســه ســال 

اولویت خرید از باشگاه جدید با باشگاه قبلی است.
*سبقت اروپایی ها در کشف استعدادها

دنیای فوتبــال در دهه حاضر به سمت وســویی حرکت کرده 
اســت که تیم هــای بــزرگ و کوچــک جهــان به دنبال کشــف 
استعدادهای فوتبال از ســنین کودکی هستند و در تالشند با 
پیدا کردن ایــن قبیل بازیکنان و پرورش اســتعدادهای آن ها 
ســود هنگفتی را از طریق درخشش آن ها در ترکیب تیم اصلی 

خود یا فروش شان به جیب بزنند.
بــه همین دلیل، در مواقعــی تیم به اندازه بیش از دو یا ســه 
تیم بازیکنان جــوان و آینده دار را تحت قرارداد خود دارد ولی 
بــه دلیل محدودیــت موجــود در ترکیب این تیم هــا و آماده 
نبــودن بازیکنان بااســتعداد برای رقابت در باالترین ســطح 
ممکــن، فوتبالیســت های خــود را بــا قراردادهــای قرضی یا 
بندهــای مختلف بــرای خرید مجــدد، راهی تیم هــای جدید 
خود می کنند. حتی ممکن اســت بازیکن تا ۲۳ ســالگی تحت 
قرارداد با یک تیم باشد اما تمام دوران فوتبالش را به صورت 
قرضی ســایر تیم ها به میدان بــرود. در هنگام فروش قطعی 
این بازکــن، همــواره درصدی به عنوان ســود به تیمــی که از 
نوجوانی تا ۲۳ ســالگی این بازیکنان را در اختیار داشــته واریز 

خواهد شد.
یکی از بزرگ ترین تیم ها در این زمینه چلســی اســت که شمار 
بســیار زیادی از بازیکنان بااســتعداد جهان را در اختیار دارد و 
بــه صورت قرضی به ســایر تیم ها واگذار کرده اســت. مدیران 
چلســی ۱۸ بازیکن جوان این تیم را که امیــدوار به آینده آن ها 
هســتند، به تیم های مختلف جهان قرض داده اند و در آینده 
می توانند از آن ها در تیم خود استفاده کنند یا با قیمت باالیی 
بفروشند. حتی در مقطعی به چلسی لقب انبار بازیکن جوان 
داده بودنــد و رقبــا مخالــف روند ایــن اتفاق به خطر ســود 

هنگفت آبی پوشان لندنی بودند.
این اتفاق وقتی جالب تر می شود که بدانید آتاالنتا ۴7 بازیکن 
خود را به تیم های مختلف قرض داده است. تیم های اینتر )۳۰ 
بازیکن(، ساسولو )۳۱ بازیکن(، فیورنتینا )۲۹ بازیکن(، ناپولی 
)۲۴ بازیکــن(، جنــوا )۲۳ بازیکــن ( و ... ســرآمد باشــگاه های 

اروپایی هستند.
حتی این پدیده به کشــورهای بلوک شــرق اروپا و حتی ترکیه 
هم رســیده اســت؛ تیم های لوکوموتیــو کرواســی ۲6 بازیکن، 
ستاره ســرخ بلغارســتان ۲5 بازیکن و تیم های ترکیه ای مانند 
ترابزون اسپور ۲۱ بازیکن، آلتینوردو ۲۲ بازیکن و گنچلربیرلیگی 
۱۹ بازیکن خود را به ســایر تیم های دنیا بــه قرض داده اند اما 

تمام حقوق این بازیکنان متعلق به این باشگاه ها است.
* اتالف وقت و هزینه توسط تیم های ایرانی

حال سوال این است که تیم های ایرانی و مدیران باشگاه ها با 
اصلی به نام فروش قرضی و حفظ اســتعدادهای خود مطلع 
هســتند؟ آیا خبر دارند که در سال های گذشــته چه هزینه ای 
برای یک بازیکن جوان صورت گرفته که به این راحتی بازیکنان 

آینده دار را به سایر تیم ها واگذار می کنند؟
البته ریشــه این اتفاقات در این اســت که در ایــران، بازیکنان 
عمدتــا به صــورت آزاد میان تیم هــا منتقل می شــوند و کمتر 
پیش می آید که باشگاهی برای خرید یک بازیکن، به تیم سابق 
بازیکن مبلــغ رضایت نامه بدهــد. در هر حــال فوتبال ایران 
جای عجیبی است که فرسخ ها با فوتبال روز دنیا فاصله دارد.

فــارس- دیدارهای هفتــه دوم لیگ برتر با انجام ســه 
مســابقه در روز پنجشــنبه آغــاز می شــود و تراکتور در 
قائمشهر به مصاف نساجی می رود و سپاهان میزبان 
آلومینیــوم اراک اســت و نفــت مسجدســلیمان هم با 

سایپا دیدار می کند.
  دیدارهــای هفته دوم لیگ برتر بعــد از روزهای فیفا و 
توقفی تقریبا دو هفته ای در شــرایط ســخت کرونایی 
از روز پنجشــنبه آغــاز می شــود. در این روزهــای تلخ و 
سخت فوتبالیســت ها باید رســالت اجتماعی خود را 
به بهترین شــکل به نمایش بگذارند. فوتبال در حال 
حاضر بهترین تفریح خانواده هاست. بازی های مهیج 
لیگ برتر می تواند باعث حضور بیشتر خانواده ها در 
خانه و پای تلویزیون شود و هیجان مثبتی را به جامعه 

تزریق کند.
نگاهی به سه بازی روز پنجشنبه می اندازیم؛

نساجی مازندران - تراکتورتبریز؛ جذاب و 
هیجان انگیز

نساجی مازندران در هفته اول بهترین برد را به دست 
آورد و بــا پیــروزی ۳ بــر صفر مقابــل آلومینیــوم اراک 
صدرنشین هفته نخســت شد.نساجی تیمی قدیمی 
و پرهوادار مقابل دیگــر تیم محبوب فوتبال ایران قرار 
می گیــرد. تراکتور در هفتــه اول در خانــه مقابل نفت 
مسجدسلیمان متوقف شد. علیرضا منصوریان البته 
به هواداران تراکتور وعده روزهای درخشان و بهتر برای 
قرمزپوشــان تبریزی داد. اکنون او در ورزشــگاه وطنی 
قائمشــهر و روی چمن مصنوعی به دنبال نخســتین 

برد برای تراکتور است.
این مسابقه یکی از جذاب ترین و دیدنی ترین بازی های 
هفتــه می توانــد باشــد. هرچنــد غیبــت تماشــاگران 
خونگــرم دو تیــم باعث می شــود که بازی ســوت و کور 
برگزار شود اما هواداران دو تیم در خانه با اشتیاق بازی 
دو تیم را دنبال می کنند. نساجی اگر بتواند دومین برد 
را به دســت بیاورد به صدرنشینی خود ادامه می دهد 
ولی عبور از تراکتور کار آســانی نیســت البته تراکتور در 

شهرخسته) قائمشهر ( کار آسانی ندارد.

سپاهان - آلومینیوم اراک؛ تقابل ناکامان
دو تیم بازنده هفته اول در هفته دوم به دنبال جبران 
ناکامــی هســتند بخصوص ســپاهان کــه بازیکنان با 
کیفیــت زیــادی دارد و جز تیم های پرافتخــار لیگ برتر 
هم محسوب می شــود. آلومینیوم اراک اما تازه به لیگ 
برتر صعود کرده و روزهای پرحاشــیه ای را هم داشــته 
است. رســول خطیبی بعد از ناز وغمزه زیاد بالخره به 
اراک بازگشــت. تیم اراکــی که هفته اول بــا لباس های 
ایتالیایــی خریداری شــده بازی کــرده بودنــد در این 
هفتــه کار دشــواری در اصفهان دارند. محــرم نویدکیا 
اگر می خواهد ســکان هدایت سپاهان تا آخر فصل در 
دست داشــته باشد باید اولین ســه امتیاز لیگ برتر را 
دشت کند. امتیاز گرفتن آلومینیوم از سپاهان می تواند 

نتیجه جالب توجهی برای همه اهالی فوتبال باشد.
نفت مسجدسلیمان - سایپا؛ اولین برد در شهر 

اولین ها
نفت مسجدســلیمان در هفته اول یک امتیاز سوغات 

از تبریز به شــهر اولین ها بــرد و حــاال در خانه میزبان 
تیم ســایپایی اســت که توانســته قهرمان ۴ دوره لیگ 
برتــر را متوقــف کنــد. پرســپولیس مقابــل ســایپا به 
تساوی رضایت داد البته خیلی ها این نتیجه را حاصل 
درخشــش اکبر منادی درواز ه بان سایپا می دانند. این 
دو تیم به دنبال اولین برد در شــهر اولین ها هستند. 
مجتبی حسینی دستیار همیشگی یحیی گل محمدی 
اولین تحربه ســرمربیگری خود را در لیگ برتر کســب 
کرده و ابراهیم صادقی جوان هم به دنبال اثبات خود 

در عرصه مربیگری است. 
اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر:

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
فوالد مبارکه سپاهان- آلومینیوم اراک

عبدالنبی پورخلف – ولی کاووســی – رحیم حاجی پور 
–ایمان کهیش

ناظر: حسین نجاتی
نساجی مازندران- تراکتور 

رضا کرمانشاهی – علی میرزابیگی – مهدی عالیقدر – 
کمیل غالمی

ناظر: محمدرضا فالحی
نفت مسجدسلیمان- سایپا تهران

پیام حیدری – مهدی الوندی – حمید سبحانی – احمد 
محمدی

ناظر: علی نقی مصطفی نژاد
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹

فوالد خوزستان- استقالل تهران
محمدحســین زاهدی فــر – فرهاد مروجــی – جلیل 

شعرانی – محمدرضا تارخ
ناظر: ایرج نظری

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان
کوپال ناظمی – ســعید علی نژادیان – مهدی شفیعی 

– سیدرضا مهدوی
ناظر: علیرضا کهوری

ماشین سازی تبریز- ذوب آهن اصفهان
حمید حاج ملک – عســگر محمدی – حامد تازه پور – 

حامد سیری
ناظر: فریدون اصفهانیان

شنبه اول آذر ۱۳۹۹
پیکان تهران- شهرخودرو مشهد

ســیدوحید کاظمی – قهرمان نجفی – محسن بابایی 
– ناصر جنگی

ناظر: بهرام مهرپیما
پرسپولیس تهران- صنعت نفت آبادان

محمدرضا اکبریان – محمد راهی – مهدی سیفی – روح 
هللا شریفی

ناظر: حسن کامرانی فر

          سپهر ستاری

 مشــخص نیســت در ایران قراردادها به چه شــکلی 
بســته می شــود که در نهایت این تولید کننده لباس 

است که نفع می برد!
یک بار دیگر قصه آل اشپورت و فوتبال ایران.از همان 
روزی کــه پــای این برند بــه فوتبال باز شــد همه چیز 
طبیعی بــود و مطابــق میل طرفین پیــش می رفت 
اما هر چه که این همکاری ها ادامه دار شــد رفته رفته 

زوایای جدیدی از اختالف ها خودش را نشان داد.
در این بین کمتر کســی اســت که بداند چه اتفاق هایی 
افتــاده و چــه قراردادهایی بین طرفین ردوبدل شــده 
اســت اما این برند آلمانی از یک جایی بــه بعد به یکی از 
مشکالت فوتبال ایران تبدیل شده است.مشکالتی که نه 

فقط با باشگاه ها،که با تیم ملی هم نمود داشته است.
اختالف با ملی پوشان و کی روش در جام 

جهانی
قصه به جــام جهانی ۲۰۱۴ بر می گــردد. جایی که کی 
روش و شــاگردانش بــه انتقــاد از کیفیــت لبــاس ها 
کردنــد وحتی تهدید کردند که دیگــر این لباس ها را 
نمی پوشند.کار به جایی رسید که حتی در یک برنامه 
آلمانــی پیراهنی که بازیکنان ایران می پوشــیدند را با 
پیراهنی که از شــرکت آل اشپورت در آلمان تهیه شده 
بود با یکدیگر مقایســه کردند که ایــن قیاس تفاوت 

های زیادی را به همه نشان داد.
اردوی اتریش و مصاحبه بازیکنان علیه برند معروف

در اردوی اتریش این قصه یک بار دیگر تکرار شد.وقتی 
در ایــن اردو لبــاس های اصــل را به بازیکنــان تحویل 
دادند تازه خیلی ها متوجه شدند که لباس های قبلی 
اصل نبــوده اســت.همان زمان بازیکنانــی مثل جواد 
نکونام،محمدرضاخلعتبــری و ...مصاحبــه کردند و از 
دوباره از شــرایط موجود گله کردند. در نهایت ســران 
آل اشــپورت با یک ون کلی لباس به اردوی تیم ملی در 
اتریــش قبل از جام جهانی برزیــل بردند. لباس هایی 
که به دســت بازیکنان رسیده با لباس هایی که در اردو 
می پوشیدند، زمین تا آلمان فرق داشت. حتی بعدها 
هاشم بیک زاده مصاحبه کرد و گفت هر بار لباس های 

قبلی را می شستند آب می رفت!

تیر خالص کی روش
قصــه کــی روش و آل اشــپورت قســمت دومــی هــم 
داشت. بعد از جام جهانی روسیه فدراسیون دوباره با 

آل اشپورت قرارداد بست. کارلوس اما سفت و محکم 
ایســتاده بود تــا بازیکنانش لباس هــای بی کیفیت، 
لبــاس هایی که به تن می چســبیدند و مشــکالتی را 
برای دویدن ایجاد می کردند را نپوشند .قبل از شروع 
جام ملت ها بود که کی روش مصاحبه ای آتشین کرد 
و گفت:»اگر خود مسئوالن از این لباس ها می پوشند 
من این پیراهن های بی کیفیت را تن شاگردانم کنم.«

بازیکنی که به خاطر نداشتن لباس نیمکت 
نشین شد!

کارلــوس کــی روش از وضــع تامیــن لبــاس تیم ملی 
توســط شرکت آل اشــپورت همیشــه گالیه داشت. او 
از ایــن که لباس هــای کافــی در اختیار تیــم ملی قرار 
نمی گرفت هــم ناراضی بود. آنقدر بــه تیم ملی ایران 
لبــاس کــم می دادنــد که یــادم هســت پــس از بازی 
تیــم ایران مقابــل تایلند در بانکوک کــه در چارچوب 
مقدماتی جام ملت های آســیا بود، یکــی از بازیکنان 
لباسش را به یکی از تماشاگران داد و همانجا مسئول 
تدارکات تیم بســیار ناراحت شد و می گفت متاسفانه 
لباس نداریم، ما همین لباس ها را می شوریم تا برای 
بــازی با لبنــان دوباره بــه بازیکنــان بدهم.به همین 
دلیــل هــم آن بازیکن در بــازی با لبنــان روی نیمکت 
بنشــیند، چون لباسی نداشــت! کی روش هم همین 
ها را می دید و بســیار ناراحت و عصبانی می شد.این 
روایت هوشنگ مقدس مشاور بین الملل فدراسیون 

فوتبال در آن زمان است.
دعوا با اسقاللی ها؛پای مجیدی و حسینی در 

میان است
برند آل اشــپورت ظاهرا قراردادی سه ساله را در زمان 
مدیریت فتحی در استقالل با این تیم امضا می کنند.
طبق ادعای وحیــد جعفری، نماینده آل اشــپورت در 
خاورمیانه همه استقاللی ها موظف بوده اند که این 
برند را در تمرینات و بازی های و نشســت های خبری 
بر تن کنند.اما فرهاد مجیدی و سید حسین حسینی 
ایــن کار را انجــام نمــی دهند.حســینی که بــا برنده 
دیگری قرارداد داشــته و این اشــتباه مدیران باشگاه 

استقالل بوده که بدون اطالع از این کار قراردادی کلی 
با آل اشــپورت امضا کــرده اند اما در رابطــه با فرهاد 
مجیدی اصال مشــخص نیســت که او چرا از این برند 
اســتفاده نمی کرد آن هم در شــرایطی کــه هیچ برند 
دیگــری را هم بر تــن نمــی کرد.با این حــال جعفری 
ادعا کرده که طی نشســتی که با  ســعادتمند داشــته 
اند،این مشکالت را به نفع باشگاه استقالل حل کرده 
و می خواســتند قرارداد خــود را ادامه بدهند اما دیگر 

خبری نشده است.
ورق برگشته و شکایت در جریان است

ظاهرا مشکل تازه ای برای اســتقاللی ها در راه است.
جعفری در این زمینه گفته اســت:»ما از طریق مراجع 
قانونی حق خــود را مطالبه خواهیم کرد. اعدادی که 
در رســانه ها منتشر می شــود می تواند بیشتر یا کمتر 
شــود اما در نهایــت دادگاه مبلغ جریمه را مشــخص 
می کنــد. با توجه اینکه باشــگاه اســتقالل بدون هیچ 
دلیلی این قرارداد را فسخ کرده، پیگیری خود را انجام 
خواهیم داد تا حق ما در این خصوص ضایع نشــود. 

این تخلف می تواند منجر به جرایم سنگینی شود.
این سوالی اســت که بدون شک خیلی از هواداران دو 
تیم از خودشان می پرسند؛چرا پرسپولیس و استقالل 

باید پول لباس از برندها را بدهند
آقای جعفری بنیانگذار این کار خود شما 

بودید!
مسئوالن آل اشــپورت گالیه کرده اند که چرا حسینی 
برنــد دیگری را در اســتقالل پوشــیده اســت! جالب 
اینجاســت که در ســال های دورتر خــود نمایندگان 
آل اشــپورت پایه گذار استفاده دروازه بانان تیم ها از 
لباس متفاوت با تیم بودند و نمونه بارز همین سال 
های اخیر ســید شهاب گردان،ســید مهدی رحمتی و 
ســید حســین حســینی بودند و در حالی که باشگاه 
اســتقالل یــا پرســپولیس طرف قــرارداد لــی نینگ 
بــود، بــا دریافت لبــاس و دســتکش از آل اشــپورت 
به تعهدات باشــگاه به برند طرف قــرارداد بی اعتنا 

بودند.

چرا برندهایی مثل پرسپولیس و استقالل باید 
پول لباس بدهند؟

پرســپولیس و اســتقالل از تیم های مطرح ایران،آسیا 
و جهــان هســتند.تیم هایــی کــه میلیون ها هــوادار 
دارنــد و چند ســالی اســت که لقــب حرفــه ای بودن 
را یدک می کشــند.این ســوالی اســت که بدون شک 
خیلی از هواداران دو تیم از خودشــان می پرسند؛چرا 
پرســپولیس و اســتقالل باید پــول لبــاس از برندها 
را بدهنــد و چــرا نبایــد مثــل ســایر تیم هــای مطرح 
جهان،برندی معروف بیایــد و نه تنها لباس های دو 
تیم را تامین کند،بلکه هزینه ای هم به این دو باشگاه 
بدهد؟در یک رویه ســالم درآمدزایی از محل پوشش 
تیم های ورزشــی، سود همکاری باشگاه و برند تامین 
کننده حاصل از به نمایش گذاشــتن لباس از ســوی 
بازیکنــان و افــراد تحت اســتخدام باشــگاه و فروش 
محصول از طرف برند)با همکاری و نظارت دو طرفه( 
است اما مشــخص نیســت در ایران قراردادها به چه 
شکلی بسته می شــود که در نهایت این تولید کننده 

لباس است که نفع می برد!
تخلف بازیکنان و کادر فنی به نفع

 برند مورد نظر
اینکه اگر بازیکنی یا یکی از اعضای کادر فنی بی خیال 
پوشیدن لباس های برندی که با باشگاه قرارداد دارد 
می شــود چندان هم برای برنده ها بد نیست.به طور 
معمــول قرارداد لباس باشــگاه هایی مثل اســتقالل 
و پرســپولیس طــوری بســته می شــود  که با هــر بار 
اســتفاده هر یک از بازیکنــان و کادر فنی از برندی غیر 
از برند طرف قرارداد باشگاه در تمرینات و مسابقات، 
مبلغ نســبتا باالیــی به عنــوان جریمه برای باشــگاه 
منظور می شود.اگر برند آل اشپورت چنین بندی را در 
قرارداد خودش با این دو باشــگاه ندارد می تواند آن 
را رســانه ای کند.جریمه هایی که با افزایش روز به روز 
دالر فقــط به بدهی های باشــگاه مربوطه اضافه می 

کند نه چیز دیگری.
خبرآنالین

هفته دوم لیگ برتر؛

تراکتوردرشهرخسته،ماشینمیزبانتیمناکام

قصه ادامه دار اختالف برند آلمانی با تیم های ایرانی

آلاشپورتیا"آلحاشیه"؟

تسنیم- بازیکن مس ســونگون و تیم ملی فوتسال 
گفت: مدیران مس با قهرمان آسیا و باشگاهی که سه 
سال متوالی قهرمان لیگ برتر شده برخورد مناسبی 

نداشتند. 
 مســلم اوالدقبــاد در مورد آخریــن وضعیت خود در 
تیم فوتســال مس ســونگون ورزقان اظهار داشــت: 
بعد از اعالم ســازمان لیگ که شــروع لیگ برتر از اول 
آبان است و پس از گذراندن تمرینات بدنسازی بسیار 

سخت آماده حضور در مسابقات بودیم که متاسفانه 
از یــک ماه گذشــته تمرینات مان تعطیل شــده و در 

حال حاضر هیچ اطالعی از وضعیت باشگاه ندارم.
وی افزود : قرار بود یک ماه پیش از باشــگاه دریافتی 
داشته باشیم اما این موضوع عملی نشد، باید بگویم 
مدیــران  مس با قهرمان آســیا و باشــگاهی که ســه 
سال متوالی قهرمان لیگ برتر شده برخورد مناسبی 
ندارند، در حال حاضر نمی دانیم تکلیف این باشگاه 

چه خواهد شــد آیا در لیگ حضور پیدا خواهد کرد یا 
اینکه از ادامه فعالیت انصراف خواهد داد.

 بازیکــن مــس ســونگون و ملــی پوش فوتســال در 
خصوص شــرایط تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی با 
جوانگرایی که ناظم الشــریعه انجــام داده وضعیت 
خوبــی دارد و بــا حضــور بازیکنــان جــوان در کنــار 
بازیکنــان با تجربــه قطعًا می توانیم عملکرد بســیار 
خوبی داشــته باشــیم، بیماری کرونا تمــام ورزش ها 

را تحــت تأثیر قــرار داده که امیدوارم هر چه ســریعتر 
برنامه لیگ مشخص شــود تا در ادامه، فعالیت تیم 
ملی برای حضوری قدرتمند در جام ملت های آســیا 

آغاز گردد.
اوالد قباد در پاســخ به این ســوال که، چــه برنامه ای 
بــرای آینده خــود دارید؟ گفت : اگر طــی هفته آینده 
تکلیف باشــگاه مس مشخص نشــود قرارداد خود 
را با این باشــگاه فســخ خواهم کرد، طبــق بندی که 
در قراردادم وجــود دارد این کار برای من امکان پذیر 
اســت، امیدوارم مدیران باشگاه مس هرچه سریعتر 

به داد تیم برسند.

اوالدقباد:مدیرانمسبرخوردمناسبیباقهرمانایرانوآسیانداشتند
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هم صبح اریان روزان

هادی حجازی فــر بازیگــر تئاتر،  تســنیم- 
ســینما و تلویزیون که این روزها کارگردانی 
ســریال شــهید باکری را برعهده دارد از حل 
شدن مشکل لوکیشن این سریال خبر داد.
هادی حجازی فر کارگــردان و بازیگر اصلی 
ســریال شــهید باکری، چند روز گذشــته در 
صفحه مجازی اش درخواست کرد که امیران 
ارتش کمک کنند تا مشکل لوکیشِن سریال 

حل شود. او نوشت:
"باور کنید یا نه، پروژه شهید باکری علیرغم 
تمام زحماتــی کــه دوســتانم در گروه های 
مختلف پروژه کشیده اند و به طرز مطلوبی 
کارهــا را پیــش برده انــد االن به خاطــر یک 
"بیابان" در بن بســت قرار گرفته. انتخاب 

بازیگــر، فیلمنامه، لباس، صحنه و ... همه این ها گیِر 
بیابانی اســت که تنها جای شبیه به جزیره مجنون در 
جغرافیای کوهســتانی تهران است. بیابان لم یزرعی 
در نزدیکــی قم که در اختیار ارتش جمهوری اســالمی 
ایران می باشــد و حــاال بعد از مدت هــا دوندگی برای 
در اختیار گرفتن یکی دو ماهه ٓان برای ســریال شهید 

باکری مخالفت شده است.
نمی دانــم یا مــا در رایزنــی و دادن اطالعــات ناتوان 
بودیــم یــا هــر ســوء تفاهــم دیگــری االن وضعیت 
چنین اســت. تالش برای گفت وگو بــا امیران عزیز در 
بخش هــای مختلف هــم از طرف بنده نــاکام مانده 
اســت. لــذا بــرای نجات ایــن پــروژه در کوتــاه مدت 
چاره ای نمی ماند جز درخواســت از شــما و هرکســی 
که به عنوان دست اندرکار، فامیل، همسایه یا همکار 
دسترســی به امیران عزیــز ارتش و یــا تصمیم گیران 

محترم در این موضوع دارد. تا از طرف ما درخواســت 
یــک جلســه بســیار کوتــاه بــرای حــل این مشــکل 
بکند چــون گذراندن مراحــل اداری و .. بــرای چنین 
درخواست مالقاتی در ساختار به شدت منظم ارتش 
و بی شــمار تعطیلی های تقویمی حتمــًا زمان زیادی 
خواهد برد و ما زمان برای تولید را از دســت خواهیم 

داد.
امیدواریــم به احترام نام این پروژه و نه به خاطر بنده 

یا گروه این مساعدت اتفاق بیفتد."
سریال , صدا و سیما , تلویزیون , عکس ,

حجازی فــر امروز در پســِت دیگــری در فضای مجازی 
خبر از برطرف شدن مشــکل لوکیشن سریال شهید 

باکری داد. او نوشت:
"سالم و عرض ادب

بســیار بســیار ممنونم از همه عزیزانی کــه توی این 
چنــد روز کمــک کردنــد تــا مقدمــات حل مشــکل 

لوکیشــن فیلــم فراهــم شــود. همچنین 
ســپاس قلبــی و صادقانــه من بــه عنوان 
عضــو کوچک گروه ســریال شــهید باکری 
از مجموعــه درجه یــک، عزیز و پــر افتخار 
ارتــش که رفتــار و تواضع و همراهی شــان 

هنوز برایم باورنکردنی است.
عزیزانی که علیرغم مشغله فراوان در اولین 
فرصت اجازه دیدار و گفتگو را فراهم کردند 
و بــا بزرگواری تمــام و بــدون کوچک ترین 
گله گــذاری و اشــاره ای بــه یادداشــت مــن 
محل و لوکیشن مورد نیاز را در اختیار گروه 
قرار دادند. اگر بیم تفســیر های نابجا نبود 
در ســتایش و ابــراز ارادت بــه ایــن عزیزان 

سطر ها می شد نوشت.
در نهایــت ممنونم از فرمانده محترم ارتش جمهوری 
اســالمی ایــران و حاج ٓاقــا حســنی بزرگوار کــه پیگیر 
برگزاری این جلسه شدند، همچنین امیر تقی خانی، 
سرهنگ مهدوی و .. به ویژه فرمانده عزیز و پر افتخار 
نیــروی زمینی ارتش امیر حیدری که مــا را به ادامه راه 

امیدوار کردند."
ســریال شــهید باکــری قــرار اســت در 7 قســمت بــا 
پروداکشن ســینمایی تهیه و تولید شود.همان طور 
هــم که اعــالم شــد مرحلــه پژوهــش و نــگارش این 
مجموعــه تمــام شــده و گــروه وارد مرحلــه تولیــد 
می شــود. تهیه کننده این ســریال به خبرنگار تسنیم 
گفتــه بــود: قرار اســت بــا وجــود تمرکــز و محوریت 
ســریال بر شــهیدان حمید و مهدی باکری، تصویری 
از رشادت های شهدای لشکر عاشورا در عملیات های 

بدر و خیبر نشان داده شود.
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سخن روزسخن روز
آنچه نمى دانى نگو، گرچه آنچه را مى دانى اندک است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند

 درباره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش
 و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش، آنگاه که به راه راست هدایت شدى

 در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع تر باش
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایســنا- هنرمند پیشکسوت نقاشــی با تاکید بر این که 
هنرهــای تجســمی در تبریز دچار ضعــف و بی توجهی 
شده است، گفت: چه بسیار ســالن ها و دیوارهای شهر 
که خالی از آثار تجسمی است و افراد متمکن شهر هم از 
جایگاه این آثار آگاهی ندارند، در حالی در سراســر دنیا، 
افــراد ثروتمند در حــوزه فرهنگ و هنر ســرمایه گذاری 

می کنند.
کیومــرث کیاســت، با بیان این که اگر شــرایط 5۰ ســال 
پیش تاکنون را مقایســه کنیم، معتقدم کــه در تبریز به 
ویــژه در حوزه اقتصــاد هنر تغییر و تحــول چندانی رخ 
نداده اســت، افــزود: هر پدیــده اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و هنری از یک عامل تشــکیل نمی شود، بلکه 

پیشنه دارد و باید آن را مورد توجه قرار داد.
وی بــا تاکید بر این که آذربایجــان و خود تبریز در حوزه 
هنر و هنرهای تجسمی پتانســیل بسیار وسیعی دارد، 
گفت: استعدادهای بســیاری در تبریز وجود دارد اما در 
چنین شرایطی خالقیت هم نمی تواند شکل بگیرد و در 
نتیجه ســطح کار پایین آمده و آثــار هنری جدی، خلق 

نمی شود.
ی بــا تاکید بــر این که کار جــدی، آن اثر هنری اســت که 
روح زمان را نشــان  دهــد، افزود: با مطالعــه تاریخ هنر 
در می یابیــم که آثار هنری هــر دوره، ویژگی های خاص 
خود را دارد، برای مثال امروز نمی توانیم نقاشی قرن ۱7 
را بکشــیم، چراکه آثار آن زمان با افکار، اندیشه و فکر آن 

دوران خلق شده است.
هنرمند پیشکسوت نقاشی افزود: ما باید در این دوران 
و در زمانی کــه زندگی می کنیم، احســاس و روح زمان را 
گرفته و در اثر هنری خود نشان دهیم؛ به گونه ای که اگر 
انســان های 5۰ سال بعد به اثر نگاه کنند، بدانند که اثر 

مربوط به کدام زمان و برهه تاریخی است.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه متاســفانه در تبریــز نوعــی 
اختشاش هنری در جریان بوده و حق هم دارند، چراکه 
نهادهــای هنری موثــر نبــوده و هنرمنــدان از یکدیگر 
بی خبرند، اظهار کــرد: در تبریز گالری جــدی نداریم تا 

هنر را به نمایش بگذارد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه تبریــز، فاقــد مــوزه هنرهای 
تجسمی اســت و جامعه نتواســته این هنرها را ببیند و 
نسبت بدان ها آگاهی یابد، اضافه کرد: هرچند بخشی 
از ضعف هــای حوزه هنــر تبریز بــه این مــوارد مربوط 
اســت، اما در حالــت کلی ابعاد و پارامترهــای زیادی در 

این وضعیت دخیل هستند.
کیاســت با تاکید بر این که برای بهبود شــرایط هنری به 
ویژه در حوزه هنرهای تجسمی باید همت جمعی شده 
و مجموعــه ای از عوامل در کنار هم قرار گیرد و شــرایط 
را مدیریــت کند، گفت: با شــعار و حرف مشــکالت حل 
نمی شــود، بلکه باید نقاط قوت و ضعف احصا شده و 

برای خروج از بحران راهکارهایی برنامه ریزی شود.
وی توجه به حــوزه آموزش، گزینش شــاگردان، ارتقای 
آگاهی عمومی، چاپ کتاب، اطالع رســانی و... را در این 
رابطــه با اهمیت دانســت و افزود: از گالــری داران باید 
حمایت شــده و بدان هــا اموزش های تخصصــی ارائه 

شــود، چراکه هزینــه گالری داری زیــاد بــوده و باید در 
مسیر درست خود هدایت شود.

مدیران فرهنگی و هنری باید به صورت 
تخصصی تربیت شوند

وی با تاکید بر این که باید در عرصه هنری نیز مدیریت 
به صــورت تخصصی انجام شــده و مدیران متخصص 
فرهنگــی و هنری آموزش داده شــوند، افزود: مدیریت 
یــک علــم بــوده و مدیــران باید متناســب با هــرکاری 
آموزش های تخصص ببیند تا ســلیقه ای عمل نکرده و 

بتوانند مجموعه را در مسیر درست هدایت کنند.
هنرمنــد پیشکســوت نقاشــی بــا مقایســه وضعیــت 
گالــری داری در تبریــز بــا ســایر کالنشــهرها، گفــت: در 
شــهر تهران گالری های حرفه ای بســیاری وجــود دارد، 
امــا متاســفانه در تبریــز گالری هــا حرفــه ای نیســتند، 
چراکه گالــری داری تخصص و مدیریت خــاص خود را 

می طلبد.
وی با بیان این که آثار هنری دارای ارزش افزوده هستند 
و این درحالی اســت که بســیاری از مــردم از این ویژگی 
آثار هنری بی خبر اند، افــزود: خرید و فروش آثار هنری 
می توانــد بــه عنــوان یک حــوزه بــرای ســرمایه گذاری 
ســودآور مورد توجه قرار گرفته و متعاقبا رونق اقتصاد 

هنر و جامعه را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به این که رســانه های تخصصی حوزه هنر، 
نقش موثــری در آگاهی دهــی هنری به جامعــه دارند، 
گفــت: متاســفانه منتقــد هنــری و منتقــد نمایشــگاه 
نداریم؛ هنرمند تا چه حــد می تواند در اذهان عمومی 
فرهنگ ســازی کند؟ بایــد همه آحــاد و مجموعه های 
متولی و فرهنگی دســت به دســت هم دهند و در مورد 

هنر و جایگاه آن، فرهنگ سازی کنند.

ضرورت مدیریت درست و استفاده از تجارب 
دنیا در حوزه هنر

کیاســت با تاکید بر اینکه تغییر شــرایط هنری موجود، 
زمان می خواهد، اما می تــوان در این رابطه از تجربیات 
موفق دنیا نیز بهره برد و الگوگیری کرد، افزود: با توجه 
به پیشــرفت روزافزون تکنولوژی ها در مقطع کنونی، از 

نظر هنرهای تجسمی واقعا عقب افتاده ایم.
وی با انتقاد از این که جامعه حس زیبایی شناسی ندارد 
و تاریخ هنــر نمی داند، گفت: جوانان مــا به مطالعه و 
تاریــخ هنری خود عالقه ندارند و فلســفه زیباشناســی 
نمی دانند، البته این آگاهی و عالقه باید در ابتدا از مراکز 
آموزشی شکل می گرفت و ســپس به خانواده و جامعه 

تسری می یافت. 
وی اضافــه کــرد: متاســفانه در تبریز چنیــن وضعیتی 
دیده نمی شود و هرچند اسپانسرهایی وجود دارد، اما 
کافی نیســت و جامعه هنوز نمی داد که اثر نقاشی تنها 
مســئله ذوقی نیســت، بلکه در ســطح دنیا، نقاشان و 
هنرمندان به عنوان کنشــگران اجتماعی مطرح بوده و 

بخشی از توسعه جامعه در دست هنرمندان است.
هنرمند پیشکســوت نقاشــی با بیان این که اگــر هنر از 
جامعه جمع شود، در خالء زندگی خواهیم کرد، افزود: 
از معمــاری گرفتــه تــا نقاشــی و ... همه ایــن هنرها در 
فضای جامعه اثر دارند و مدیران باید مشــاوران هنری 
داشته و حتی چیدمان اتاق ها هم به هنرمندان سپرده 
شــود. باید در تمامــی حوزه ها، جایــگاه و نقش هنر و 

هنرمند مورد توجه قرار گیرد.
وی بــا بیــان این کــه تبریز، زمانــی مهد نقاشــی بوده و 
قبل از ســلجوقیان و حتی قبل تر از آن نیز هنر نقاشــی 
در این شــهر جریان داشــته اســت، اظهار کرد: در زمان 
مغول، تبریز به عنوان یک مرکز هنری شــناخته می شد 
و در دوره صفویان نیز اوج هنر نقاشی در این شهر بروز 

می یابد.

آثار نقاش قدیم تبریز در موزه متروپولیتن
وی با اشــاره به تاریخ شــهر تبریز در حوزه هنر نقاشی، 

تشــریح کرد: ســلطان محمد از نقاشــان تبریــزی بود 
که از لحاظ شــهودی، شــخصیتی فوق العاده داشت و 
بخشــی از کارهای ارزشــمند ایشــان، هم اکنون در موزه 

متروپولیتن نگهداری می شود.
کیاست خاطرنشان کرد: برای سلطان محمد کنگره ای 
هم در شــهر تبریز تشــکیل شــد، اما بعد از کنگره هیچ 
تشــکیالت و مکانی به نام ایشــان مزین نشد تا مردم با 
دیدن نام وی به فکر رفته و پرس و جو کنند که سلطان 

محمد که بود؟
وی با بیــان این که همچنان به فضای هنری این شــهر 
امیدوارم و ناامید نیستم، اما باید خود را با تحوالت هنر 
در عرصه جهانی وفق دهیم، تاکید کرد: هنر باید خالق 

باشد و زمانه اش را نشان دهد.

اکسپو باید جدی گرفته شده و ارزیابی شود
هنرمنــد پیشکســوت نقاشــی برپایــی اکســپو تبریز را 
حرکتی بدیع و موثر در مســیر هنری این شــهر، به ویژه 
در حــوزه هنرهای تجســمی عنوان کــرد و گفت: صرف 
برگــزاری این نمایشــگاه هــم کافی نبــوده و باید نقاط 
قــوت و ضعف آن در هر دوره ارزیابی شــده و همچنین 

به طور مناسب هدف گذاری شود.
وی با اشــاره به این که باید اکســپو را مسئله ای جدی 
بدانیم و به صورت تخصصی و برنامه ریزی شده آن را 
پیش ببریم، گفت: عامل فروش یک بخش بزرگ این 
مسئله است، اما در این رابطه باید به مسائل جانبی 
چون فرهنگ ســازی، اطالع رســانی، تبلیغ، آموزش، 

سخنرانی، فضای نمایشگاه و... نیز توجه کنیم.
وی با بیان این که متاسفانه در تبریز، مجموعه ای ویژه 
برای برپایی نمایشگاه آثار هنری وجود ندارد، در حالی 
که ســالن های بســیار بزرگی وجود دارد که می توان به 
خدمت هنــر گرفت و در آن ها نمایشــگاه برگــزار کرد، 
افــزود: بایــد هدف خود را بــاال بگیریم و مــن معتقدم 
که تبریــز می تواند مرکز هنــری ایران باشــد و همانند 
مکاتب گذشته مسیر روشنی در پیش بگیرد، اما در این 
رابطه به برنامه ریزی، تخصص، همیاری و همدلی نیاز 

داریم.
 کیومــرث کیاســت، هنرمند برجســته نقاشــی، متولد 
بهمن مــاه ۱۳۲7 تبریز بــوده و از دوران کودکی همپای 
پدرش کــه نقاش بــود، به نقاشــی می پرداخــت؛ او در 
حــدود ۱۰۰ نمایشــگاه گروهی و انفرادی در کشــورهای 
مختلف جهان شرکت کرده است؛ همچنین کتاب هایی 
نیز در حوزه هنر و تاریخ هنر به رشــته تحریر درآورده و 
بیش از ۲۰ ســال است که در رشته تاریخ هنر به تدریس 

می پردازد.

تئاتر    هنر

بیتوجهیبههنرهایتجسمیدرتبریز
کیاست: اکسپوی تبریز باید جدی گرفته شود

عکس:فارس- حمید وکیلی

منظر

اهدایخون
درروزهایکرونایی

بشــیر حاجی بیگی، سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران ۲۴ آبان گفت: ذخایر خون در کشور فقط برای 
5روز است اگر مردم دو روز خون اهدا نکنند شبکه خون رسانی دچار مشکل می شود و از همه اهداکنندگان 

می خواهیم که برای اهدای خون اقدام کنند.
با توجه به فراخوان ســازمان انتقال خون ایران مبنی بر کمبود خون؛ اقشــار مختلــف مردم با حضور در 

پایگاه های مختلف انتقال خون حضور یافته و خون اهدا می کنند.

مشکلسریال"شهیدباکری"حلشد
تلویزیون

محامــدی  منیــژه  مهــر- 
کارگردان تئاتر معتقد اســت 
در شــرایط پیــش رو فضــای 
مناسبی برای تئاتر کار کردن 
فراهم نیست اما دولت باید 
از مــردم جامعه حمایت کند 
تا بتوانند چرخ زندگی شان را 

بچرخانند.
منیژه محامــدی کارگردان و 
مــدرس تئاتر دربــاره تولید 
تلــه تئاتــر در شــرایطی کــه 
تعطیــل  زنــده  تئاترهــای 

هستند، گفت: متاســفانه در حال حاضر وضعیت بودجه تئاتر و چگونگی 
اختصاص آن خیلی عجیب و غریب شــده و به دنبال آن مشــخص نیست 
پروژه هایــی ماننــد تلــه تئاتر را بایــد از طریق چه ســازمانی پیگیــری کرد. 
چون تلویزیون که مســئولیتی در این زمینه تقبــل نمی کند بنابراین خود 

هنرمندان به تنهایی نمی توانند در این زمینه کاری انجام دهند.
وی افزود: سال ها قبل شبکه چهار سیما متولی تولید تله تئاتر در تلویزیون 
بــود اما االن کســی تولید چنیــن پروژه هایــی را متقبل نمی شــود و ما هم 

نمی دانیم که با چه کسی طرف هستیم.
محامدی ادامه داد: از طرف دیگر با وجود گســترش بیماری کرونا، شــرایط 
حضور در اســتودیو هم فراهم نیســت چون به هر حال تله تئاترها باید در 
فضای بسته استودیو تصویربرداری شوند و حضور این همه عوامل در کنار 

هم ممکن است خطر ابتال به بیماری و انتقال آن را افزایش دهد.
وی افــزود: در هر حال معتقدم با این وضعیت فعاًل شــرایط مناســب برای 
تئاتــر کار کردن وجود نــدارد چون هیچ تماشــاگری حاضر نیســت با این 
وضعیت به دیدن نمایشی بیاید و هم اینکه خود عوامل هر اثر هم ممکن 
اســت در معرض ابتال به بیماری قرار بگیرند. به جز تئاتر فعالیت مشــاغل 
دیگر هم باید تعطیل شــود و به جای آن دولت از مردم جامعه و مشــاغل 

آسیب دیده حمایت کند.
کارگردان »سووشــون« با اشــاره به اینکه اگر دولت ۲ مــاه قرنطینه دایمی 
اعالم می کرد امروزه با این حجــم از قربانی و مبتال به بیماری روبرو نبودیم، 
عنوان کرد: ۲ ماه متضرر شــدن مــردم و دولت بهتر از این اســت که امروزه 
صد برابــر زیان بدهیم. متاســفانه چون مردم مجبور هســتند خودشــان 
هزینه هــای زندگی شــان را در این شــرایط تامین کنند، حاضر نیســتند در 
خانه هایشان بمانند و ســرکار نروند چون فکر می کنند اگر از کرونا نمیرند 
حتمًا از گرســنگی خواهند مرد. این وظیفه دولت اســت که مثل همه جای 
دنیا زندگی مردم را تا اندازه ای تامین کند که حداقل چرخ زندگی شان نه به 

اندازه گذشته اما به هر حال بچرخد.
محامدی در پایان صحبت هایش متذکر شــد: این روزها هنرمندان ما هم 
مجبور هستند برای گذران زندگی شان سر پروژه های مختلف حاضر شوند. 
با وجودی که ریسک ابتال به بیماری وجود دارد اما وقتی کمکی به اهالی هنر 
نمی شود آنها هم ناچار هستند به کارشان ادامه بدهند در حالی که حمایت 

نکردن دولت از جامعه به نوعی خیانت به ملت محسوب می شود.

شرایط برای تئاتر کار کردن فراهم نیست

حمایتنکردندولت
خیانتاست


