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 ناصرصبحی
«چرا معدن را تعطیل نمیکنید؟ همه کرونا ازمعدن
است»«.معدنراتعطیلنمیکنندچونپولشان ازمعدن
است»« .چه کارمعدن دارید؟ بانک را تعطیل کنید»« .چه
کسی جواب اجاره مغازه و بدهی ما را میدهد؟».
مغازهداران دور بازرسان فرمانداری و بهداشت را
گرفتهاند .عصبانی و معترض و درهم صحبت میکنند.
عصبانیازاعمالتعطیلیدوهفتهای.توضیحاتبازرسان
دردلیل اعمال تعطیلی به هیچعنوان قانعشان نمیکند.
اکبراسدی ،ازنمایندگان مرکزبهداشت ،بیش از 10دقیقه
با مغازهداران صحبت میکند و دالیل اجرای مصوبه را
توضیح میدهد اما کسی قانع نمیشود .اکثرمغازهداران
ازصنف پوشاک و کیف و کفش هستند .آنها میگویند
از صبح تا شب حتی  20مشتری هم ندارند .خدا را گواه
میگیرند که درمغازهشان هیچ ازدحامی وجود ندارد و به
همیندلیل ،اعمالتعطیلیرادرحقخودظلممیدانند.
آنها میگویند چطور مغازهای که شاید ساعتی یک
مشتری دارد ،به خاطر کرونا باید بسته شود اما معادن و
بانکها باید بازباشند .اعتراض آنها به بازبودن بانکها،
صرفابهدلیل ازدحامنیست .آنهامیگویند اگرقراراست
مغازه ما بسته باشد ،بانکها را نیزببندید تا چکهای ما
را به حساب نگذارند یا دستور بدهید چکها در این دو
هفتهاجرانشوند.
بازاردرالتهاب
این مغازهداران جوان ،به دولت و مسئوالن بیاعتماد
هستند«:دولتومسئوالن اولسالبهما گفتندبهخاطر
کنترل کرونا ،مغازههایتان را ببندید و درخانه بنشینید.
گفتند از شما حمایت میکنیم و بستههای حمایتی
میدهیم .قول دادند بانکها چکهایمان را به حساب
نگذارند .ما هم قبول کردیم اما دولت و مسئوالن به
هیچکدام از وعدههاشان عمل نکردند .حاال ما هم
مغازههامانرانمیبندیم».
اجاره مغازه درخیابان بازارو بلواردکترصادقی بسیار
باالست .صحبت از 2تا  4میلیون تومان اجاره در ماه
است که باید ازهمین بازاربه دست بیاید.
مغازهدارانمیگویندسال گذشتهودرآستانهعید که
بهترین زمان فروش است ،به دلیل شیوع کرونا و اعمال
تعطیلیها متضررشدند .پس ازعید نیزبازارکساد بود.
غیرحضوری شدن مدارس نیز باعث شد در این فصل،

به یک همکار خیاط
کاوردوز نیازمندیم
کاور مبل مبلیران

09196649860

کمتر از مدت مشابه سالهای قبل فروش داشته
باشند و حاال ،در آستانه فصل سرد باز قرار است
مغازهها تعطیل شوند .مغازهداران اجناس زمستانی
خود را با چک خریدهاند و فروشندگان تهرانی ،سر
موعد چکها را به اجرا خواهند گذاشت .و خبری از
حمایتدولتینیزنیست.بههمیندالیلمغازهداران
در مقابل تعطیلی اعتراض دارند ،میایستند و برخی
میگویندحتیبهقیمتپلمبمغازهنیزتنبهتعطیلی
نمیدهند .نشان به آن نشان که با وجود بسته شدن
مغازهها در هنگام حضور بازرسان ،به محض رفتن
ایشان ،مغازهها یک به یک بازشدند.
جدال اقتصادو کرونا
مغازهداران معترض هستند .بازرسان توضیح
میدهند که کارشان براساس مصوبه ستاد مقابله با
کرونا است و ازروزپنجشنبه ،رؤسای صنوف موظف
بودند تعطیل ی دوهفتهای را به مغازهداران ابالغ کنند.
مصوبهای که ازامروز(روزشنبه) باید اجرایی میشده.
برخی از مغازهداران متعجب هستند و به بازرسان
میگویند دراین مورد هیچ اطالعرسانی نشده است.
حامد مکینژاد؛ مسئول بازرسی فرمانداری ،در راس
گروه بازرسی مشترک فرمانداری ،بهداشت و اماکن
است .او مستقیما با مغازهداران صحبت میکند و
دستورتعطیلی مغازه را میدهد .مغازهداران معترض
مقاومت میکنند .مکینژاد محکم اما مودبانه حرف
عکس :پاسارگاد
م یزند.با اینوجود بهدلیلمقاومتمغازهداران،یکی،
مغازهدارهمسایه میشود و نزدیک است کاربه درگیری
دو باری کاربه مجادله کالمی کشیده میشود.
بعد ازخیابان بازار ،نوبت بلواردکترصادقی؛ حدفاصل بینجامد .حتی مردمی که ازکنارمغازهداران و بازرسان رد
چهارراه موحدی و اشکذری است .مغازهداران این خیابان میشوندنیز،معترضهستندودرحمایت ازمغازهدارانو
نیز مانند مغازهداران خیابان بازار ،معترض و عصبانی انتقادازمسئوالنسخنمیگویند.
اگر اکثر مغازهداران خیابان امام در مقابل دستور
هستند.یک،دونفرشانبهدستورتعطیلیتمکینمیکنند
و بیم کشیده شدن کاربه درگیری نیزوجود دارد .نماینده تعطیلی،میپرسیدندچرامعادنراتعطیلنمیکنید،اکثر
پلیساماکندرهنگاماجرایدستورتعطیلییابحثهای مغازهداران بلواردکترصادقی درمقابل دستورتعطیلی ،با
کالمیدخالتنمیکند امابهدقت اوضاعرازیرنظرگرفته .دست ،بانک رسالت را نشان میدادند و میگفتند چرا این
بازرسان میدانند مغازهداران عصبانی هستند و سعی بانکراتعطیلنمیکنید؟بانکیکهازابتدایشیوعکرونابه
میکنند جلوی ایجاد تنش را بگیرند اما عمال غیرممکن دلیل ازدحام مردم و رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی
است .یکی ازمغازهداران فریاد م یزند که خودش را آتش درصف اول انتقاد بوده و زمانی حتی اخبارتایید نشدهای،
خواهد زد .عدهای ناسزا میگویند و این وسط ،یکی از مبنیبردستورسرپرستفرمانداریبرایبرخوردبا آننیزبه
مغازهداران با اشاره به مغازه کناری خود میگوید :اگر گوشمیرسید اماهیچخبرینشد.
با بسته شدن آخرین مغازه ،بازرسان محل را ترک
این بست ،من هم میبندم .جملهای که باعثعصبانیت

میخواهیم برویم درستاد کرونا و بگوییم بیاید اول
حق مردم را بدهید ،بعد به جای  2هفته 4 ،هفته
صنوف را تعطیل کنید .همه صنوف ،چک و بدهی
دارندوبهتهرانبدهکارند.بیایندجوابگویاینمسایل
باشند،ماهمدربحثتعطیلیدرخدمتیم».
ازنظرخاکساریابایدتمامصنوفتعطیلشودیا
هیچکدام؛«میخواهمبهفرمانداربگویممسئوالنشهر
ما آمدهاندیکبخشنامهمربوطبهتعطیلیصنوفدر
شهرهای دیگررا عینا کپ ی کردهاند و گفتهاند باید در
سیرجان اجرا شود .آیا سیرجان شیالت دارد که در
بخشنامهتعطیلیصنوفسیرجان،نوشتهاندشیالت
باز باشد؟ یا چرا مصالح ساختمانی ،تراشکاری و
جوشکاری بازباشند اما پوشاک تعطیل باشد؟ آنها
هم اگرمثلمادوهفتهتعطیلشوند ،کجای کارشهر
لنگ میشود؟ چه کسی جواب بدهیهای  50و 100
میلیونتومانیپوشاکفروشانیرامیدهد که ازصبح
تا شب 4تا مشتری هم ندارند؟» وی افزود «:اگرامروز
اجازه دهند به ستاد کرونا بروم ،این مسایل را خواهم
گفت.البتهمنعضوهیئترییسهاتاقاصنافهستم
و  10بار رفت ه و مسایل را گفتهام اما آنچه که البته
به جایی نرسد ،فریاد است .امروز دوستان صنوف،
خودشان بیایند و صدایشان را به گوش مسئوالن
برسانند.اگرتوانستندنتیجهمیگیرندواگرنتوانستند،
باالخره خودشان تصمیم میگیرند که مغازهشان را
ببندندیابازبگذارند».
خاکسار با گالیه از به اجرا گذاشتن چکهای
مغازهداران در دور قبل اعمال محدودیتها گفت «:در
آن زمان ،من اولین رییس اتحادیه بودم که وظیفه خود
دانستم و آستینهایم را باال زدم و به تک تک همکاران
گفتم تعطیل کنید .همه به احترام من و به احترام
سالمت جامعه مغازهها تعطیل کردند .ولی متاسفانه
هیچیک از وعدهها اجرایی نشد .در تعطیالت قبلی ،با
وجود اینکه قرار بود بانکها چکها را به اجرا نگذارند،
اما گذاشتند ».او ادامه داد «:االن ای ن عده که در جلوی
فرمانداری ایستادهاند ،نماینده  1800صنف هستند .بنده
رییس اتحادیه کیف ،کفش ،پوشاک ،لوازم ورزشی و
نظامیهستم.بهخاطراینکهبهفرمانداریاحترامبگذاریم،
گفتیم فقط عده محدودی بیایند تا مسئوالن بدانند که
اعضای اینصنوف ،ازاینمصوبهناراحتهستند .اگرهم

گزارشی از اعمال تعطیلی صنوف در روز شنبه در سیرجان

ایستادگی بازار

امتیاز وام بانک
رسالت شما را هر
میلیون  ۱۰۰هزار
تومان خریداریم
۰۹۳۰۴۸۸۶۲۸۲

همکار گرامی جناب آقای حسین اطمینان

میکنند.هرچندمطابقمصوبه،مغازههاییکهروزشنبهباز
بودند ،باید پلمب میشدند اما بازرسان تنها به بسته شدن
مغازههابسندهمیکنند.با اینوجودمغازهدارانهمچنان
عصبانی دورهم ایستادهاند و ازتصمیم تعطیلی انتقاد
میکنند .دراین میان ،کمکم انتقادها به سمت خاکسار؛
رییس اتحادیه کیفو کفشوپوشاکمیرود.چندنفراز
مغازهدارانبهخاکسارزنگم یزنندتابرایحمایت ازایشان
بیاید اماتا انتهایحضوربازرسان،خبری ازخاکسارنیست.
چندنفرازمغازهدارانبهشدت ازاو انتقادمیکنندویکی از
ایشان میگوید حاال بازهم بروید به خاکساررای بدهید .او
فقط رای ما را میخواست اما حاال کجاست؟
 رییس اتحادیه کیف و کفش و پوشاک:
مسئوالنبهوعدههاشانعملنکردند
ساعت 12و 30دقیقه ،روزشنبه ،درجلوی فرمانداری،

به یک خیر جهت کمک هزینه درمان
و ساخت پای مصنوعی نیازمندیم

09046579876

همکار گرامی سرکار خانم هدی رضوانیپور

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت میگوییــم .از خداونــد بــرای آن عزیــز درگذشــته
روحــی شــاد و آرام طلــب میکنیــم .مــا را در غــم خــود
شــریک بدانیــد.

مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت میگوییــم
و از خداونــد بــرای آن مرحــوم آمــرزش الهــی
خواســتاریم.
هفتهنامه پاسارگاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه
 9900293محکــوم علیــه غالمرضــا مصطفیپــور
محکــوم بــه اســترداد میــزان یــک کیلــو و
هشــتصد و پنجــاه گــرم طــای  18عیــار و مبلــغ
 2/857/323/520ریــال بابــت ســود حاصــل
از مشــارکت بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه،
هزینــه دادرســی و حقالزحمــه کارشناســی
در حــق محکــوم لــه محمدرضــا نــوری و مبلــغ
 184/600/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی
و مبلــغ  1/350/000/000ریــال نیــم عشــر در
حــق دولــت گردیــده و محکــوم لــه پــاک ثبتــی 24
فرعــی از  2108اصلــی بخــش  35کرمــان واقــع
در بلــوار دکتــر صادقــی -خیابــان بــدر -کوچــه
مدرســه  22بهمــن بــه مســاحت عرصــه 254/20
متــر مربــع بــه صــورت  4طبقــه مشــتمل بــر
نیمطبقــه ،طبقــه همکــف یــک واحــد ،طبقــه اول
دو واحــد و خرپشــته ،مجموعــا بــه متــراژ تقریبــی
 850متــر مربــع بــا اســکلت فلــزی ،نمــا ســفال
و ســنگ ،درب و پنجــره تمــام فلــزی و شیشــه
معمولــی ،کــف موزاییــک و ســرامیک دارای ســه
امتیــاز بــرق ،دو امتیــاز تلفــن ،یــک امتیــاز آب و

گاز میباشــد را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا
معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف
ســپس توســط کارشــناس رســمی دادگســتری
بــه مبلــغ  36/000/000/000ریــال بــرآورد
قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در
تاریــخ  99/09/01ســاعت  12ظهــر از طریــق
مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فروش
میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و
برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی
فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت
انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقی
بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را
حداکثــر تــا تاریــخ  99/09/01از طریــق پســت
سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قید
نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه 99/09/01
میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور
شــرکتکننده تجدیــد میگــردد 798 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/08/12 :
دفتــر اجــرای احکام مدنی دادگســتری ســیرجان-
موســیعلی

هفتهنامه پاسارگاد

با تعدادی ازفروشندگان صنف پوشاک روبهرو میشویم
که به همراه خاکسار ،رییس اتحادیهشان منتظر اجازه
ورود به فرمانداری هستند .خاکساردرپاسخ به این سوال
که قراربود بحث تعطیلی دو هفتهای ،ازروزپنجشنبه به
اطالع صنوف برسد اما برخی از ایشان مدعی بودند شما
دراینمورد اطالعرسانینکردهاید ،گفت«:ما اطالعرسانی
کردیم اما کار را به اختیار خودشان گذاشتیم .تعطیلی
را به هیچکس تحمیل نکردیم .به دلیل اینکه در برج
یک و دو امسال ،وقتی به ما گفتند تعطیل کنید ،بانک
مرکزی وعده داد چکها به حساب نمیآید ،گفتند عقب
افتادنتسهیالت اشکالندارهووعدهحمایتدادند امابه
هیچکدام ازوعدههاشان عمل نکردند .االن هم میبینید
کههمه ناراحت هستند ».او ادامه داد10«:باراعتراض کرده
و با رسانهها مصاحبه کردیم اما جوابی نگرفتیم .امروز

به نصاب کابینت با ابزار
و شاگرد جهت کار در
کارگاه نیازمندیم.

09130246848

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب  3واحدی درب حیاط روبه فضای سبز حوالی مشعل گاز
شیک قیمت توافقی

زمین  12قصب  3قصب عقب نشینی دارد بر خیابان مرو دشت آباده مجوز پروانه صادر شده قیمت 650 :م

منزل  18قصب درب حیاط با ساخت فوقالعاده معماری ترکیبی ایرانی
اسالمی رومی ـ تریبلکس توافقی سردار جنگل
آپارتمان  220متر با بهترین کیفیت نوساز بندرعباس منطقه  22بهمن قیمت
توافقی یا معاوضه با سیرجان
آپارتمان  150متر طبقه اول نوساز بسیار شیک و تکمیل پشت آموزش و
پرورش قیمت توافقی یا معاوضه با زمین
زمین  70قصب با سند دیوار بر کمربندی روبروی باسفهرجان کاربری تجاری انبار

مغازه  35متر با سند دکوراسیون کامل خیابان امام پاساژ طال طبقه زیززمین  350م

باغ  60قصب با درختان گردو ثمری از توابع پاریز قیمت  250م یا معاوضه با آپارتمان
زمین  10قصب با سند بر بلوار شهرک  cngمعاوضه یا نقدی
منزل  18قصب دو نبش قدیمی سه راهی کرمان

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

افتخاری

مسئوالندوستدارندیانیازیهستزنگبزنمو 1800نفر
بیایند اینجاتامسئوالنصدای اعتراضشانرابشنوند».
مسئولبازرسیفرمانداری:تعطیلیدوهفتهای
میتواندبه اصنافضربهبزرگیوارد کند
حامد مکینژاد ،مسئول بازرسی فرمانداری و مسئول
گروه بازرسی و نظارت بر اجرایی شدن مصوبه تعطیالت
دو هفتهای صنوف هم به مغازهداران بابت اعتراضشان
حقمیدهد.
او در توضیح بیشتر گفت«:در جلسه ستاد کرونا،
مصوبهای گذرانده شد که بر اساس آن تمام اصناف ،به
استثنای اصناف ردیف الف (اصنافی که مایحتاج ضروری
مردم را تامین میکنند) باید به مدت دو هفته تعطیل
باشند .علت این تصمیم ،وضعیت وخیم اپیدمی کرونا
درشهرستان است .تعداد باالی افرادی که به این بیماری
مبتالشدندوباالرفتن آمارفوت،باعثشده کهوضعیت
کرونای شهرستان قرمز اعالم شود .به این دلیل مجبور
هستیم اصناف مورد اشاره را براساس مصوبه ستاد کرونا
بهمدتدوهفتهتعطیل کنیم».
مکینژاد در مورد انتقاد مغازهداران به تعطیلی دو
هفتهای گفت«:ما در جریان برخی از مشکالت اصناف
هستیم .تعطیلی دوهفتهای میتواند به این اصناف
ضربه بزرگی وارد کند .باید برای حل این مشکالت ،فکر
و راهکاری داشته باشیم تا ببینیم ضررو زیان ایشان به چه
شکل جبران شود .نمیگویم مشکالت را به صفربرسانیم
چون امکانپذیرنیست اماتاحد امکانباید ازمیزانضرر
و زیان وارده بکاهیم».
 اجرای یک طرح مبهم برای اصالح یک طرح
غیرکارشناسی
روزیکشنبه خبرآمد استانداری تصمیم به اجرای یک
طرح آزمایشی گرفته است .طرحی که بر اساس آن،
مشاغلردهبندیشدهدرگروهدومتقسیمبندیهایستاد
مقابله با کرونا ،درروزهای  11و  12آبانماه (دیروزو امروز)
تا ساعت 16و 30دقیقهعصربازباشند .براساس این خبر،
ستاد استانیمقابلهبا کرونامدعیشدهقصدداردبا اجرای
اینطرح آزمایشی،میزانپایبندیبهرعایتپروتکلهای
بهداشتی را بسنجد و در صورت موفقیت ،احتماال این
طرح آزمایشیجایگزینطرحتعطیلی 24ساعتهخواهد
شد .اینطرح آزمایشیتنهادردوشهراستان،یعنیکرمان
و سیرجان اجرا خواهد شد.

به یک فروشنده آقا (با تجربه) جهت کار در
پوشاک فروشی (پاساژ کندو) نیازمندیم.

034-42234463
09134419896-09133450612

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969
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 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

