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 زهرا خواجویینژاد
«آقایان اعالم کردند واحدهای صنفی را ببندید ،خدا
پدرو مادرتان را بیامرزد حداقل بانکها را هم ببندید تا اگر
من واحد صنفی را برگه کند نتواند.
کسی خواست چک ِ
شما با آبروی ده بیست ساله و اعتباریک واحد صنفی دارید
بازی میکنید ولی کسی نیست دردی را گوش دهد .انگار
گوش شنوایی در این مملکت نیست» اینها را محمود
اسدی رییس اتاق اصناف سیرجان میگوید .او که بسیار
بیپرواست ،ازتعطیلی مجدد اصناف که شنبه این هفته
تصویب شده است گالیهمند است و میگوید؛ ما فقط
دایم یک چوبی گرفتهایم و داریم توی سرواحدهای صنفی
م یزنیم ،واحد صنفی که دولت هیچ کاری برایش نکرد.
اسدی درنهایت میگوید؛ تنها راه رهایی ازاین پیک تعطیلی
دوهفتهای کل کشوراست نه تعطیلی 30درصد ازصنوف.
 در جلسهی ستاد کرونای شهرستان که
شنبه برگزارشد ،تعطیلی صنوف تمدید و باعث
نارضایتیکسبهشدهاست.شمابهعنوانرییس
اتاقاصنافهیچمخالفتینکردید؟
رییس اتاق اصناف کشور و تمامی رؤسای اتاقهای
اصنافکشوربهاینتعطیلیهامعترضهستند.مامیدانیم
که اصناف چه بدبختیهایی درتعطیلیها دارند .بزرگترین
اشتباه دولت این بود که شب عید صنوف را آزاد گذاشت.
یعنی با آزادی شب عید و دورهمیهای ایام عید ما االن
این پیک را تحمل میکنیم ،در صورتی که کنترل اوضاع
آن موقع خیلی راحتتر بود .همان روشی که عید پارسال
اعمال کردندمیبایست اجراشود.اسفندپارسال ازواحدهای
صنفی گرفته شد و اینقدر ما فاجعه نداشتیم .متاسفانه
امسال دولت فعلی فقط در اصطالح دولت تدبیر و امید
است ،چون ازنظرمن نه تدبیردارد و نه امیدی درکارنامهاش
است .یعنی مردم به هیچ کدام ازبرنامههای این دولت دل
خوش نکردند .آمدند امسال را آزاد کردند و آزادیشان چنین
بالییسرمان آورد.جالب اینکهدکترموقریسخنگویستاد
کرونای شهرستانگفت؛ این پیک مربوط به خریدهای شب
عید است و هنوزما دورهمیهای ایام عیدمان مانده است.
مننمیدانمبرچه اساسیبرنامهریزیمیکنند .اینکهبگویند
من از اصناف دفاع نمیکنم اشتباه است ،چون آنچه که به
گوشنرسدفریاد است.ما گلویمانهمپارهمیشود،چون
من دارم درد و رنج کسبه را میبینم و لمس میکنم 19.سال
دراین تشکیالت کارمیکنم و دراین مدت سعی کردم همّ
و غمم دفاع ازحقوق اصناف باشد .توی همین پیج شما
زیرپستی که ازمن گذاشته بودید حتی توهین ناموسی به
من کردهبودندونوشتهبودند؛«آقایفالنفالنشدهنشستی
آنجاداریحقوقترامیگیری».کیمیدانددردمنچیست؟
من میدانم کرایه خانه هست ،کرایه مغازه هست ،قسط
هست،چکهستو ...آقایان اعالم کردندواحدهایصنفی
را ببندید خدا پدرو مادرتان را بیامرزد حداقل بانکها را هم
منواحدصنفیرابرگه کند
ببندیدتا اگرکسیخواستچک ِ
نتواند .شما داریدبا آبروی ده بیست ساله و اعتبارواحدهای

صنفی بازی میکنید ولی کسی نیست دردی را گوش دهد.
انگارگوش شنوایی دراین مملکت نیست .ظاهرا فقط آن
باالنشستهاندودستورمیدهندوجالب اینجاستهرچهبه
نفع دولت است آزاد است ،چون توی آنها کرونا نیست.
فقطتوواحدهایصنفی کروناهست.خیلیخندهداراست.
 ازچه نظر؟
بزرگترین مرکز انتشار ویروسمان گلگهر است ،بعد
بانکها ،بعد دفاتر پیشخوان ،بعد پلیسهای بعالوه ده،
کلینیکهایرادیولوژی ،آزمایشگاهها،درمانگاهها،مطبهای
پزشکان،صفمرغوصفسیمانو ...است.توی اینها کرونا
نیست و فقط تو پوشاکفروشی که روزی ده تا مشتری هم
ندارد کرونا وجود دارد؟ بنابراین داد و بیداد واحدهای صنفی به
حق است و رؤسای اتاقهای اصناف هم دستشان به جایی
بند نیست .وقتی اعتراض میکنیم میگویند دست ما ازچاره
کوتاه است ،ما تابع تصمیمات ستاد کرونای کشورهستیم.
یعنیمنفکرمیکنمجلساتهمجلساتفرمایشیهستند.
دیروزآقای استاندارمیگویدسعیکنیدرنگهایشهرهایتان
را کم بکنید تا محدودیتها را کم کنیم .اصال شما واحدهای
صنفی را هم میبیندید آیا جلوی خروج مردم ازخانههایشان
راهممیتوانیدبگیرید؟ االنمغازههابستههستند اماشبها
خیابانها را دیدهاید؟ واقعا ترافیک بیداد میکند .نمیدانم
مردم از زندگی آپارتمانی خسته شدند که بیرون میریزند یا
دلیل دیگری دارد؟ اینها همه خودش عامل انتشارویروس
کروناست.بههمینخاطرنمیشودبا اینوضعیت کاری کرد.
ما فقط یک چوبی گرفتیم دایم داریم تو سرواحدهای صنفی
م یزنیم.واحدصنفیکهدولتهیچکاریبرایشنکرد .اینقدر
وعدهی وام دادند .واهلل من حاضرم قسم بخورم توی سیرجان
ده نفرنتوانستند ازاین وام استفاده بکنند .ازطرفی با دروغ که
نمیشود کاری را ازپیش برد .داریوش یک حرف بسیارقشنگی
م یزند و میگوید خدایا مملکت را ازدروغ دوربدار .کار این
دولت غیرازدروغ چیزدیگری برای مردم نبوده است .حداقل
برای اصناف که غیر از دروغ چیزی تحویل نداده است .حاال
شما داد و فریاد کن ،آنچه به گوش نرسد فریاد است!
 اما بیشترمغازهها بازهستند و فقط صنوف
پوشاک و کفش و طال وجواهرت بسته است .دور
قبلمحدویتهاشاملمشاغلبیشتریمیشد؟
اتاق اصناف ایران یکسری ازدستهبندیهای واحدهای
صنفی را تغییرداد .اگریادتان باشد خیلی ازواحدهای صنفی
که دوره قبل درگروه دو بودند ،االن داخل گروه یک هستند.
درواقعتنها کاری کهتوانستبکند اینبود کهبرخی ازصنوف
را ارتقادادو آوردشانتو گروهشغلییکتاواحدهایبیشتری
بازباشند .اگرقرارباشد  30درصد واحدهای صنفی را ببندند
و  70درصد بازباشند ،این باعث دوگانگی بین واحد صنفی
میشود .من میبینم همچراغم باز است،درست است
بوپنجرهسازی،
رستهاش با من متفاوت است ولی وقتی در 
مصالحفروشی،صافکار،نقاش،تراشکار،مکانیک،تعویض
روغن ،آپاراتی ،و ...همهی اینها بازهستند و ازآن طرف خراز
وخیاط ،پوشاک ،کیف و کفش ،طالفروش بسته هستند،

توگوی بیپرده با رییس اتاق اصناف سیرجان
گف 

باالییها از درد مردم بیخبرند
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داد مردم در میآید .اگر قرار به اصالح است باید کل شهر
تعطیل شود .مگرچین اولین کشورمرکزانتشارکرونا نبود،
چراقضیهرا اینقدرسریعجمع کرد؟چوندوسههفتههمه
جا را تعطیل کرد .اینها که فکری به حال واکسن نمیکنند،
یعنیخبری کهنیست،بنابراین اگربخواهند اصالح کنند،به
نظرمنبایدحداقلدوهفته کل کشورراتعطیل کنند.فقط
دراین صورت تاثیرگذاراست .اگریادتان باشد سری گذشته
آمدند تعطیلی را اعالم کردند و همهجا تعطیل شد و واقعا
یک جوری شهر آرام گرفت .ولی باز آمدهاند و یک حرکاتی
انجام میدهند که انگارهدف دولت همهگیرشدن مردم در
بحثکروناست.نمیدانم!خودمانهمماندهایم.
 محدودیتهای جدید تا کی ادامه خواهد
داشت؟
تا زمانی که رنگ شهر از حالت قرمز بیرون بیاید یعنی
نمیشود احتمال بدهیم تا آخر این هفته یا آخر هفتهی
آینده .واقعا نمیدانم.دقیقا حرف آقای استاندار این بود که
سعی کنید رنگ بندی شهرتان تغییرکند .متاسفانه دراستان
کرمان سیرجان و رفسنجان موقعیتشان فوقالعاده بحرانی
است .درست است چوب توی سر واحدهای صنفی دارد
میخورد اما کل مردم باید این هشداررا بدانند.تقریبا ظرفیت
بیمارستانهایمان تکمیل شده است.وقتی ظرف سه هفته

 2184مورد مبتال به کرونا داشتیم ،این هشداربزرگی است.
یعنی بهطورمتوسط هفتهای  730نفر ،روزی نزدیک به 104
نفربعد شما این عدد را تقسیم بردقیقهاش کنید بینید چند
میشود .این یعنی خطربیخ گوش ماست و متاسفانه ما تا
زمانییکی ازعزیزانخودمانرا ازدستندهیم،باورنمیکنیم.
 شاید این بیتفاوتی ناشی ازخستگیشان
لونیممقابلهباکروناباشد؟
بعدازیکسا 
بله من هم قبول دارم.یکنواختی و طوالنی شدن
این مدت مردم را خسته کرده است .االن خیلی از
کشورهای دنیا این بحث را دارند جمع میکنند ما هنوز
گرفتارپیک چهارم و پنجم و مسایل این دستی هستیم
که این خودش مشکلسازمیشود .چون مردم هم یک
آستانهی صبری دارند،وقتی دیگرآستانهی صبرمردم سر
آمد واقعا کاری نمیشود کرد .ما االن سعی میکنیم با
واحدهایصنفیمانهشداریوتذکریبرخورد کنیم.
 یعنی ممکن است آستانهی صبر کسبه
همتمامشود؟
بله.مندیروزهمبه آقایفرماندارگفتممادیگرقادر
نیستیم کاری کنیم ،مگرمردم خودشان همراهی کنند.
وگرنهمادیگرقادرنیستیمخداینکردهباواحدصنفیمان
یکبرخورددیگرشود.

 بسیاری از کسبه معتقدند مسئوالن هیچ
آگاهینسبتبهوضعیتآنهاندارند.نمیداننداکثر
صاحبخانهها و صاحبمغازهها سرماه اجارهشان را
بدونذرهایتخفیفمیگیرند.هیچصاحبچکیبرای
کسی صبرنمیکند و درصورت نبود پول برگه میکند
و...
نه اینکه مسئوالن ندانند اما شهرستان که به تنهایی
تصمیمگیرنده نیست و دستش بازنیست .خدا میداند وقتی
با آقای بهاالدینی صحبت میکنم قلبا از این قضیه متاثر و
ناراحت است ولی بحث سراین است که کاری ازدست کسی
ساختهنیست االدولت.دولتبایددراینمحدودیتهاییکه
ایجاد میکند بگوید بانکها حق برگهزدن چکها را ندارند .یک
فکریبرایکسبهکنیمیاحداقلکرایهمغازههابرایشانفکری
شود یا اجارهخانهها .بینید شما تمام امکانات را ازواحد صنفی
گرفتهاید و درمقابل هیچ بازدهی هم برایش ندارید .من دیروز
به آقایانداخلجلسهگفتم اگردهروزبهخودتانحقوقندهند
پوتاپهمهچیزم یزنید.باواحدصنفی 14ماهداریدبازی
بهتی 
میکنید؛ببند،بازکن!ببند،بازکن!بعددرمقابلچیمیخواهید
بهشان بدهید.هیچی ما فقط دستورات را داریم اجرا میکنیم.
تصمیمگیرندهنهاییبرایرفعنیازهایواحدهایصنفیدربحث
کرونادولت است کهمتاسفانهدولتهم کارینمیکند.

 فکرمیکنیدصرفتعطیلیصنوف کوچک
درمهارکروناموثراست؟
اصال! درواقع واحدهای صنفی ده درصد در انتقال
کرونا سهیم هستند ،ما  90درصد شیوع کرونایمان جای
دیگراست .اماخیلیجالب است؛ ایندهدرصدبیشتردیده
میشودتا آن 90درصد.یعنیهرچهچوب استمیخواهند
توی سراین ده درصد بزنند .درواقع ما دریا و برکه و اقیانوس
را رها کردیم و چسبیدهایم به یک حوض کوچک و
میگوییم؛نهباید آب اینحوضعوضشود .اصالتاثیرگذار
نیستنهاینکهتاثیرآنچنانینداشتهباشدامادرصورتیتاثیر
گذاراست کههمهیسدهاراببندند.نه اینکهفقطیکسدرا
بندندوبقیهبازباشندو آنهادارندطغیانمیکنند.
 آماری از ضرر و زیان واحدهای صنفی
سیرجاندراینمدتدارید؟
تعطیلیهای ما دارد ازحد معمول رد میشود .چون افراد
واقعا دیگربا آبرویشان بازی شده با شخصیتشان بازی شده،
با اعتبارچندینوچندسالهشانبازیشده...قبال اگریکچکی از
کسیبرگهمیشد،خواهناخواهیکجوراییرفعسوءمیکردند.
االن اگریک چکی ازیک واحد صنفی برگه شود بالفاصله کل
کشوربا داشتن شماره ملی من به نوعی خبردارمیشوند که
چک اسدی برگه شده است .حسابهای بانکی من مسدود
میشود ،اعتبارمن خراب میشود ،با همهی آبرو و شخصیت
من بازی میشود و کسی هم نیست به درد دل من برسد.
من وقتی فروش و درآمدی نداشته باشم چگونه چکم را پاس
کنم؟ وقتی چکم پاس نمیشود فرد آن بنکداریا تولیدکننده
تهرانی به من میخندد و میگوید تو آدم بیاعتباری هستی.
متاسفانه ایندولتبیاعتباریراهمبهواحدهایصنفیتزریق
کرد و با آبرویشان بازی کرد .من معتقدم دراین 42سالی که
ازانقالبمیگذرد،همراهترینقشربانظامو انقالبومملکت
اصنافبودندوبیشترینضربهرادردولت آقایروحانیخوردند.
 پیشنهادتانبرایرفعمشکلاصنافچیست؟
بینیدیکشعریهست کهمیگوید؛«گرحکمشود که
مست گیرند /درشهرهرآنچه هست گیرند ».اگربخواهند
اصالح کنند غیر ازتعطیلی کامل هیچ راهی وجود ندارد.
این یک واقعیت است .میخواهند آقایان قبول کنند یا
نکنند .من معتقدم دولت میترسد اگر بخواهد قرنطینه
کشوری انجام دهد باید خسارت بدهد.چون باید خسارت
بدهد بنابراین هرگزدنبال این قضیه نیست .خیلی جالب
استچین باحدودیکمیلیاردو 700میلیوننفرجمعیت
فقط روزی 6نفردرگیری دارد.یعنی اگردرکشورما روزی دو
هزارنفرمبتال میشوند ،چین باید روزی  40هزارنفرمبتال
داشته باشد نه روزی  6نفر .نمیتوانیم که بگوییم آمارهای
آنها دروغ است و آمارهای ما راست .این دیگرفریب افکار
عمومی است .آنها به معنای واقعی وضعیت را کنترل
کردند .سری گذشته فقط اتحادیه امالکمان چندین بار
مناطق را ضدعفونی کرد ،کاسبان واقعا همراهی کردند در
بحث کمکبرایبخشسالمت اصنافبیش از 600میلیون
تومان کمک نقدی داشتند اما درمقابل چی ازدولت تدبیرو

امـالک امیـرکبیـر

آپارتمان  185متر زیربنا مجتمع  3واحدی خیابان تختی با تخفیف ویژه

امید دیدند؟ چه بازخوردی برایشان به جزتعطیلی داشت؟
 بسیاری ازکاسبان خرد که کرونا برروی کارشان
تاثیر گذاشته مغازههای خود را تعطیل و خواهان پیدا
کردنشغلدرگلگهرهستندومعتقدندهراتفاقیبیفتد
حداقلیکحقوقیدارند،نظرتاندراینبارهچیست؟
متاسفانه وضعیت واحدهای صنفی ما ،بیثباتی بازار
و مسخره بودن اقتصاد کشورمان باعث شده واحدهای
صنفی مانند قارچ سبز میشوند و مثل برگ پاییزی
میریزند .فکرمیکنم توی دوره دوم دولت آقای روحانی
ما بیشترین تعطیلی صنوف را داشتهایم .چون طرف
جنس را  1000تومان میخرد میفروشد 1100تومان بعد
که میخواهد همان جنس را جایگزین کند باید 2000
تومان بخرد .زمانی کسبه سرمایههایشان را دربیثباتی
بازارازدستمیدهند،میروندمغازهشانراجمعمیکنند.
میروند دنبال کارهای هرز و بیهوده یا میروند توی
گلگهر .ما ذره ذره داریم بازاررا ازدست میدهیم.
 بعد از تعطیلی دور اول صنوف ،دولت
قولهاییجهترفعمشکلصنوفبهکسبهداد،
آنهاعملیشدند؟
اصال! هیچکدام عملی نشدند .اگر یادتان باشد آقای
جهانگیری معاون اول رییسجمهوراعالم کرد ما 35هزار
میلیارد تومان میخواهیم به کسبه وام بدهیم .ببخشید
زندگی واحد صنفی را ازش گرفته و میخواستند وام با بهره
 18درصدهمبهشبدهند،خیلیخندهداراست!مابهواحد
صنفیمیگوییمحداکثرسودی کهمیتوانیمثالدربخش
پوشاکبگیری 20درصد استباهمین 20درصدباید کرایه
مغازه ،هزینههای خودش ،مالیات ،بیمه ،پول شاگرد ،آب،
برق و ...را بدهد .بعد میگوییم برای رونق کارش وام بگیر
و سود بانکی  18تا  20درصد را بدهید .خب این کاسب
که ورشکسته است .تازه همان  35هزارمیلیاردشان هم
دروغ بود .ما درکل استان کرمان فکرنمی کنم 100میلیارد
توانستهباشندبگیرند.درسیرجانکهکسیرانمیشناسمکه
توانسته باشد این وام را بگیرد .وعدهها همهاش دروغ بود.
 نکتهایمانده است کهنیازبه گفتن آنباشد؟
من الزم میدانم از تکتک مسئوالن شهر؛ از فرماندار،
تومعدن و تمامی
فرمانده نیروی انتظامی ،اماکن ،اداره صنع 
رؤسای اتحادیهها که در این مدت واقعا با اصناف همکاری
داشتندودرد اصنافرافهمیدندتشکروقدردانی کنم.بهعنوان
من رییس اتاق اصناف
یک برادرکوچکترمیگویم؛ دغدغهی ِ
وتمامیرؤسای اتحادیهها کمکبه اصناف است.چونماهم
دردرامیشناسیم،همدربدریواحدهایصنفیرامیشناسیم،
هممیدانیم کرایهچیه،چکوبدهیچیه.ماخودمان ازهمین
جنسوقماشهستیم.مانیامدیماینجابنشینیمحقوقبگیریم
ونظارهگربدبختیواحدهایصنفیباشیم امادستمان ازچاره
کوتاه است .چون تصمیمگیرنده ستاد کرونای کشور است
و در ستاد کرونای کشور افرادی هستند که دست ما بهشان
نمیرسدو علیرغم مکاتبات فراوان تنها چیزی که نصیبمان
نشده؛ آینده خوبی برای اصناف و واحدهای صنفی است.
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 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

منزل نوساز تربلکس  17قصب محدوده سردار جنگل و دهخدا معاوضه یا نقدی

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

زمین درب حیاط  24قصب با سند و کلیه امتیازات محدوده  M1خیابان تختی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

آپارتمان  100متر پارکینگ انباری آسانسور خیابان فردوسی
معاوضه با واحد ارزانتر
آپارتمان  85متر تکمیل طبقه سوم مجتمع ستاره روبروی شهرک نصر
معاوضه با  3خوابه

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

منزل 10/5قصب دوبلکس شنارژدار  175متر زیربنا خیابان امیرکبیر درب حیاط
خیلی تمیز

زمین  24قصب دو نبش بر خیابان مولوی

زمین  9قصب درب حیاط شهرک اب  800میلیون
زمین  8قصب درب ساختمان  165متر پروانه فاز  1بهرامی معاوضه با آپارتمان
منزل  17قصب  170متر زیربنا  17متر بر کوچه بین خواجو و بروجردی  2/800میلیارد

زمین  3نبش  15قصب با بهترین چشمانداز شهر پاریز  200م

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

