انعکاس

در بلوار امام رضا نجف شهر ،جنب مدرسه شهید حمزه شهبا و منازل مسکونی
دوتا گاری آشغالی گذاشتن که نمیشه از کنارشون رد بشی از شدت بوی گند شیرابه
های زباله و آشغالهایی که داخل جوی خیابان ریخته شده نکته بعدی اینه که هر روز
و هر شب چند نفر تا کمر داخل این گاری ها دنبال مواد بازیافتی میگردن و متاسفانه
بخشی از زباله ها را همونجا کنار گاری روی آسفالت و داخل جوی میریزن بعدش شبها
نوبت سگ ها میشه! نیمه شب از ترس سگ ها جرات نمیکنیم از خونه بیرون بیاییم.
چند شب پیش بچه مون مریض شده بود خواستیم ببریم بیمارستان جلوی خونه
سگ ها عوارض میخواستن .بارها از عوامل شهرداری نجف شهر خواهش کردیم که
این گاری ها را کمی جابجا کنند که متاسفانه اهمیتی به حرف ما ندادن.

سخن همشهریان :
ِ
سالم .یکی از تعاونی های مسافربری سیرجان برای روز شنبه برای دوازده مسافر سیرجانی .به
مقصد تهران بلیط فروخته طبق پروتکل کرونا  .اتوبوس ها باید فقط پنجاه درصد صندلی ها رو
مسافر بنشونن طبیعتا مسافرها فکر میکردن در شرایط فاجعه شیوع کرونا و صعود آمار بستری و
فوت بیماران در حالی که شهرها قرمز تیره هستند طبق پروتکل های بهداشتی اتوبوس با دوازده
نفر مسافر حرکت میکنه ولی این اتفاق نیفتاد مسوول تعاونی این دوازده مسافر را که همگی بلیط
داشتن .و در ترمینال منتطر اتوبوس خودشون بودن را با یک دستگاه اتوبوس عبوری که با سیزده
مسافر از بندرعباس حرکت کرده بود و به مقصد رشت و انزلی در حال حرکت بود راهی تهران
میکند اتوبوس با صد درصد ظرفیت!!!!!
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در جلسه هم اندیشی مسووالن ستاد انتخابات سیرجان با اصحاب رسانه مطرح شد:

تاکید مسوولین به برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات

دوشنبه هفته جاری جلسه هم اندیشی مسوولین ستاد انتخابات
شهرستان سیرجان با اصحاب رسانه در محل فرمانداری ویژه سیرجان
با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ،قاضی قدیمی معاون
دادستان ،حافظی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان و
جمعی از اهالی رسانه سیرجان برگزار شد .در این جلسه رحیم رضوی
نسب؛ معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیرجان در خصوص فرآیند
ثبت نام متقاضیان گفت :روند ثبت نام کاندیداهای شوارای شهر در ۷
روز انجام شد و در این بازه زمانی  ۱۷۱نفر ثبت نام کردند که از این
تعداد فقط  ۲۴نفر خانم بودند.
وی افزود :این تعداد کاهش  ۱۹درصدی ثبت نام کنندگان نسبت به
سال گذشته را نشان می دهد .رحیم رضوی نسب افزود :از بین ثبت نام
کنند گان بیشترین آمار برای افراد دارای مدرک لیسانس و بازه سنی

 ۳۰تا  ۳۵سال می باشد .همچنین حدود  ۱۳درصد از شرکت کنندگان
از ایثارگران بوده اند.
این مقام مسوول در مورد تاریخ تعیین صالحیت کاندیدها افزود :هشتم
اردیبهشت ماه صالحیت کاندیداها ابالغ می شود و به مدت  ۴روز فرصت
اعتراض در نظر گرفته شده است .عالوه بر این در شهرهای با جمعیت
باالی  ۲۰۰هزار نفر امکان اعتراض مجدد تا  ۱۶ام خرداد ماه در نظر
گرفته شده است .او در پایان مهلت تبلیغات کاندیداهای شوری اسالمی
شهرها را از  ۲۰ام خرداد ماه به مدت  ۷روز اعالم کرد.
پس از اعالم تقویم انتخاباتی مسووالن حاضر با شنیدن حرفها و
دغدغه های خبرنگاران در مورد رفع مشکالت سال های قبل تدبیر
اندیشی کردند .قاضی قدیمی نماینده دادستان در پایان با تشکر از
حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اهمیت و نقش رسانه در اطالع رسانی

صحیح و شفاف در مورد انتخابات پیش رو از آنان
درخواست کرد :با اطالع رسانی صحیح از منابع
معتبر شهرستان اعتماد مردم را نسبت به صحت
مراتب برگزاری انتخابات جلب نمایند تا همچون
سابق انتخاباتی پرشور و در خور مردم شهرستان
برگزار نماییم.
در پایان نیز ابوذر خواجویی نسب ضمن تاکید بر
نقش رسانه ها در برگزاری انتخابات پر شور بیان
کرد :باید همگی برای ایجاد یک ارتباط موثر و
شفاف بین رسانه و ستاد انتخاباتی و رفع مشکالت
سالهای گذشته تالش به عمل آوریم تا بتوانیم
موجبات کسب اعتماد مردم را فراهم نماییم.

حکایت کرونا و دولتی با سوزن و جوالدوزش

محدودیتهای خردهگیر و لکچه باز!
گروه خبر :پیش از ظهر روز یکشنبه تعدادی از کسبهی پاساژها در دفتر
رییس اتاق اصناف سیرجان جمع شدند .آنها به تبعیض دولتی در ایجاد
محدودیتهای کرونایی برای صنوف مختلف اعتراض داشتند .حرفشان هم
خالصه بود؛ اینکه مغازههای خیابان و از جمله همصنفهای خودشان در
خیابان همه باز هستند و عم ً
ال زور دولت فقط به پاساژها رسیده .موضوعی
که مورد تایید محمود اسدی رییس اتاق اصناف هم بود و آن را به خاطر
نداشتن نیروی الزم برای کنترل مرتبط میدانست.
کالفگی اصلی کسبهی گرد آمده در دفتر رییس اصناف ،از تضاد بین
سیاستهای دولت برای کنترل بیماری با معیشت آنان بود و همگی نگران
چکها و بدهیها و کرایههایشان بودند .در عمل اما محمود اسدی فقط
آنها را به کارنامهی بد دولت حواله میداد و دستورالعملی را روی میز
میگذاست که طبق آن ناچار بود در همکاری با اماکن محدودیتها را
اعمال کند .محدودیتهایی پر حرف و حدیث که مود نقد خود اسدی
هم بود .اینکه هزار راه در رو در این دستورالعمل وجود دارد .مثل همین
که موبایلفروشیها با چسباندن یک متن" :تعمیرات پذیرفته میشود"

این محدودیتها را دور میزنند و یا کسبهی خیابان به طور نیمهباز به
فعالیتشان ادامه میدهند.
اسدی در واکنش به این ابهام کسبه که چرا فقط پاساژهای خلوت را به
بهانه کرونا پلمپ میکنند و بسیاری از صفها و شلوغیهای دیگر مکانها
را نمیبینند ،تنها به بند و تبصرهای استناد میکرد که به محدودیت برای
مکانهای سرپوشیده اشاره داشت .کسبه اما در مقابل از اخالل در معیشت
خود خانوادههاشان گالیه داشتند و از مدیریت غلط دولت مینالیدند که
چطور خودش در دوران کرونا بانی ایجاد صفهای توزیع کاالهای دولتی
بوده و هست .رییس اتاق اصناف حرف کسبه را تایید میکرد و با تغییر در
جملهی مشهور بنیانگذار انقالب ،گفت" :هرچه فریاد دارید بر سر دولت
تدبیر و امید بکشید".
با آرام شدن تنشها و رفتن کسبه ،از محمود اسدی میپرسم چرا به
عنوان رییس اتاق اصناف منتقل کنندهی دغدغهی معیشتی کسبه به دولت
نیست .او از جلسات مشترکش با فرماندار میگوید که در آنجا این مسائل را
مطرح کرده و فقط این جمله را از طرف نمایندگان دولت شنیده" :ما فقط
مطیع دستورات مرکزیم".

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
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اسدی همچنین تایید میکند
که فشار محدودیتها فقط بر سر
خردهکسبه است و دولت حاضر
نیست مشاغل پرتردد مربوط به
درآمد خودش را محدود کند.
درحالی از دفتر رییس اتاق اصناف
سیرجان بیرون میروم که او از یک
طرف پاسخگوی تماسهای متعدد
است و از طرف دیگر از کسبه
میخواهد که او را با زبان روزه،
زیاده به حرف نگیرند و یک روز
دیگر دندان روی جگر بگذارند.
نکتهی جالب توجه اینکه برای رفتن از اداره اصناف منتظر دوستی بودم که
قرار بود به دنبالم بیاید اما وقتی با او تماس گرفتم از گیر افتادنش در صف
سیمان دولتی خبر داد! عکسش را هم گرفت و برایم فرستاد .با خودم گفتم
بفرما ،آفتاب آمد دلیل آفتاب! به اینکه چقدر این محدودیتها برای رعایت

بهداشت و سالمت جامعه است و چقدرش سیاسیست ،دیگر دو به شک
شدهام .با خودم میگویم دولت خردهگیر و لکچهباز یک سوزن به خودش
بزند و بعد جوالدوزهایش را نثار خردهکسبهای بکند که زیر فشار این همه
مشکل اقتصادی دیگر تاب تحمل بیکاریِ اجباری را ندارند.

