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فردای کرمان: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: »درباره ی تخصیص سهمیه ی بنزین نوروزی 
مازاد بر سهمیه ی ماهانه، هیچ تصمیمی از سوی هیات دولت به وزارت نفت ابالغ نشده است«. وی بیان کرد: »با توجه 
به شرایط ادامه ی شیوع کرونا در کشور و مخاطره هایی که سفرهای نوروزی می تواند از نظر گسترش شیوع بیماری 
برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می رسد که شاهد تخصیص سهمیه ی نوروزی بنزین باشیم«. وی افزود: »هیچ  
مصوبه ای تا این لحظه، درباره ی تغییر در سهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابالغ نشده و چنانچه در ایام باقیمانده از 
سال نیز در این باره مصوبه ای تازه ابالغ نشود، سهمیه ی بنزین فروردین ماه مانند قبل ،  در کارت سوخت  شارژ می شود«.

 خبری از سهمیۀ 
بنزین نوروزی 

نیست 

 از خرید تخم مرغ فله و بدون بسته بندی خودداری کنید 
فردای کرمان: وزارت بهداشت اعالم کرد که پوسته ی تخم مرغ غیر بسته بندی در معرض آلودگی های محیطی و ترشحات تنفسی افراد 
مختلف قرار دارد، بنابراین در شرایط همه گیری ویروس کرونا از خرید و مصرف تخم مرغ غیربسته بندی خودداری کنید.وزارت بهداشت 
همچنین با تاکید بر ضدعفونی کردن بسته بندی تخم مرغ و نگهداری آن با بسته ی اصلی در یخچال، توصیه کرد: تخم مرغ را از فروشگاه هایی 
که مبادرت به نگهداری تخم مرغ در یخچال می کنند، خریداری کنید. بنابر اعالم وزارت بهداشت، برای خرید و نگهداری تخم مرغ باید نکات 

بهداشتی  را مورد توجه قرار دهید.

با  ایم  کرده  عادت  که  است  نوروزی  دومین  این 
خود  سنتی  و  فرهنگی  رویداد  مهمترین  کرونا، 
ایرانی ها  برای  همیشه  نوروز  عید  کنیم.  برگزار  را 
سرشار از جنب وجوش، تحرک، شادابی و تنوع بود. 
خریدهای متعدد قبل از عید، خانه تکانی، دید و 
خوب  حس  تحویل،  سال  لحظه  عید،  بازدیدهای 
این  تمام  اما  و...  برای عیدی  نو  اسکناس  دریافت 
است  سال  دو  انگیز  هیجان  و  متنوع  برنامه  های 
باعث شده  و  گرفته  قرار  کرونا  تاثیر شیوع  تحت 
با تفاوت  های بسیار و نه طبق  ایرانی ها سال نو را 
روال سال  های قبل آغاز کنند و این تغییر و تحول 
ایرانی ها  از  بسیاری  شده  باعث  عجیب  و  یکباره 
با  بودند  گذشته  سنت  های  اجرای  به  پایبند  که 
یک شوک بزرگ روبرو شده و در حسرت داشتن 
شک  بدون  که  باشند  متنوع  و  رنگارنگ  نوروزی 

تبعات بسیاری را نیز برای آن ها به همراه دارد.

نظر  در  نوروز  برای  جایگزین  برنامه های  مردم 
بگیرند

علی سوند رو  می دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر 
سال  و  امسال  نوروز  در  که  اتفاقی  خصوص  در 
می گوید:  افتاده  کرونا  شیوع  واسطه  به  گذشته 
معموالً خانواده ها در تدارک عید به نوعی خود را 
تازه می کردند. خرید لباس عید، خانه تکانی و آماده 
شدن برای شروع یک نوروز باستانی باعث می شد 
به  و  تکانی کرده  را هم خانه  درونیات خود  آن ها 
نوعی حال خود را نیز تغییر دهند که با توجه به 
شیوع کرونا در سال گذشته و سال پیش رو بسیاری 

از این آیین ها دستخوش تغییر شده. 
وی اضافه می کند: همین که خانواده ها درگیر آماده 
سازی شرایط برای شروع سال جدید بودند باعث 
می شد هیجانات روحی آن ها تخلیه شده و دچار 
یک سرخوشی روحی شوند که از آن برای ادامه سال 
انگیزه بگیرند اما سال گذشته مجبور شدند نوروز را 
به طور کامل در خانه بمانند، هیچ دید و بازدیدی 
را  و خرید خود  نروند  به مسافرت  باشند،  نداشته 
به خرید حداقل ضروریات کاهش دهند. همه اینها 
نه  نوسانات  افراد دستخوش  باعث می شود روحیه 
چندان مثبت شود. سوندرو  می خاطرنشان   می کند: 
خانواده ها  و  است  کرونا  درگیر  نیز   ۱۴۰۰ نوروز 
ایجاد  تغییرات  و  بهداشتی  پروتکل  های  مجبورند 

شده در آیین های نوروز را همچنان رعایت کنند. 
هرچند که شاهد هستیم پس از گذشت یک سال 

جامعه  آوری  تاب  و  شده  خسته  افراد  از  بعضی 
کاهش پیدا کرده. ممکن است بعضی از افراد هم 
پروتکل  های  رعایت  به  پایبند  همچنان  نخواهند 
بهداشتی باشند و ممکن است میل پیدا کنند به 
اینکه آیین های نوروز را مثل سال های قبل برگزار 

کنند. 
اشاره  با  اجتماعی  پژوهشگر  و  شناس  جامعه  این 
آیین  های  برای  جایگزین  هایی  که   می توان  این  به 
به جای  نوروزی در نظر گرفت، گفت: خانواده ها 
نوروزی  بازدیدهای  و  دید  یا  مسافرت  به  رفتن 
رفتن  روی،  پیاده  به  را  عید  فراغت  ایام    می توانند 
به طبیعت در مکان  هایی که شلوغ نباشد، استفاده 
دوستان،  و  اقوام  با  ارتباط  برای  مجازی  فضای  از 
این دست  از  برنامه  هایی  و  فیلم  تماشای  مطالعه، 
نتواند جایگزین  برنامه ها  این  سپری کنند. شاید 
به  اشاره  با  اما  شود  نوروز  سنتی  و  اصلی  مراسم 
ضرب المثل »کاچی به از هیچی« می توان با همین 
برنامه ها از افسردگی و تضعیف روحیه که می تواند 

در کمین خانواده ها باشد جلوگیری کرد.
افراد  از  بعضی  است  ممکن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از آن ور بام بیفتند، خاطرنشان   می کند: در جامعه 
همین  حتی  معتقدند  که  دارند  وجود  افرادی 
باید  صرفاً  و  داد  انجام  نباید  هم  را  ساده  کارهای 
به رعایت پروتکل  های بهداشتی ادامه داد تا کرونا 
مغفول  وسط  این  مهمی که  نکته  اما  برود.  بین  از 
  می ماند این است که اگر خانواده ها بیش از حد خود 
را منزوی کرده، خود را در خانه حفظ کنند و صرفاً 
به رعایت پروتکل  های بهداشتی بپردازند؛ این انزوای 
از جامعه   می تواند تبعات جبران ناپذیری در آینده 

داشته باشد.
 بنابراین خانواده ها بهتر است حاال که نمی توانند به 
مسافرت یا دید و بازدید بروند یا مراسم معمول در 
ایام نوروز را برگزار کنند به پیاده روی یا برنامه  های 

از این دست بپردازند.
 هرچند جایگزین کوچکی است اما می تواند اثرات 
به  که  است  درست  باشد.  داشته  دنبال  به  خوبی 
گفته بعضی از افراد جامعه، حسرت برگزاری یک 

از  نباید  اما  مانده،  آن ها  دل  بر  جانانه  نوروز  عید 
شد  غافل  هم  جنبی  و  کوچک  برنامه  های  همین 
خانواده  افراد  و  خود  روحیه  تقویت  برای  آن  از  و 

استفاده کرد.
با کرونا، نوروز از یادمان رفته

آنچه دکتر سوندرو  می به آن اشاره   می کند بهره بردن 
از فرصت  های اندک و کوچک برای تحول در آستانه 
سال جدید است. پای صحبت مردم که   می نشینیم 
دغدغه های آن ها حکایت از موارد دیگری هم دارد. 
فرزانه خانم خانه داری است که با همسر و دو فرزند 
خود یک سال است در قرنطینه به سر   می برند و 
فردی تقریبا وسواسی است که با شروع کرونا ارتباط 
خود را به طور کلی با همه قطع کرده و خانه نشین 

شده.
 از او   می پرسم برای عید نوروز امسال چه برنامه ای 
دارید؟ آیا برای شما سخت نیست نوروز را خشک و 
خالی برگزار کنید؟ دل پر دردی دارد و   می گوید: با 
این کرونا دیگر نوروز از یادمان رفته. اصاًل حسرت 
نوروز بر دلمان مانده. یک سال است که هیچ کدام 

از اقوام و فامیل را ندیده ایم. 

چاره ای نیست. آدم مجبور است تحمل کند برای 
این که کرونا نگیریم. خدا را شکر تا االن هم نگرفته 
کردن  رعایت  همینه  به خاطر  می کنم  فکر  و  ایم 
در  وی  بوده.  بهداشتی  مسائل  و  اجتماعی  فاصله 
خصوص برگزاری نوروز سال گذشته و سال پیش 
رو   می گوید: پارسال که استرس خیلی زیادی برای 
کرونا داشتم. حتی سفره هفت سین هم نینداختیم. 
سال را تحویل کردیم و به آشناها و فامیل تلفنی 

تبریک گفتیم. خیلی سخت است. 
سال ها عادت داشتیم برویم پیش بزرگترها عید را 
تبریک بگوییم، عیدی بگیریم و دیداری تازه کنیم 
امسال هم  پارسال در خانه ماندیم.  ولی متاسفانه 
احتماال همین کار را   می کنیم. برای بچه ها سخت 
تر است چون با بچه  های فامیل بازی می کردند و 
خوش می گذراندند. امیدوارم سال آینده کرونا رفته 
باشد و بتوانیم یک جشن مفصل برای عید نوروز 

بگیریم و دلی از عزا در بیاوریم. 
این کرونا هم بساطی برای مان درست کرده

رعایت  به  حدودی  تا  و  دارد  آزاد  شغل  نادر 
پروتکل  های بهداشتی در دوران کرونا پایبند است 

گذاری  های  فاصله  این  کنار  در  است  معتقد  و 
اجتماعی باید برای تجدید قوای روحی هم کاری 

کرد و   می گوید: پارسال خیلی ترسیدیم. 
بلندگو اعالم  با  که در کوچه و خیابان  مخصوصاً 
می کردند از خانه ها بیرون نروید. ما هم تمام ۱۳ 
روز تعطیالت عید را در خانه بودیم. بدون اینکه 
هیچ کسی را ببینیم یا با کسی ارتباط برقرار کنیم. 
خیلی  بود.  ما  همدم  تنها  تلویزیون  برنامه  های 
سخت گذشت. مخصوصا برای ما که همیشه عادت 

داشتیم مهمانی برویم و مهمانی بدهیم. 
با  نمی دانستیم  و  سر   می رفت  ها  بچه  حوصله 
نداشتیم  جرات  حتی  کنیم.  کار  چه  باید  آن ها 
عید  خالصه  برگردیم.  و  برویم  خیابان  سر  تا 
برای  اما  شهری  هم  این  شد.  کوفت مان  پارسال 
اضافه   می کند:  و  دارد  دیگری  برنامه  عید ۱۴۰۰ 
دلمان خوش بود امسال کرونا   می رود و   می توانیم 
دید و بازدید داشته باشیم ولی متاسفانه نه تنها 
تمام نشد که کرونای انگلیسی بیشتر ما را ترساند. 
عید امسال هم دید و بازدید نداریم ولی به بچه ها 
قول دادم آن ها را تا روستاهای اطراف ببرم حداقل 
کمی شکوفه ببینند و باد بهاری به جان شان بخورد. 
به خاطر کرونا می ترسم با فامیل رفت و آمد کنیم. 
این کرونا هم بساطی برای مان درست کرده. زندگی 
عیدنوروز  صفای سال های قبل را ندارد. مخصوصاً 
که ما هر سال برای آن خیلی تدارک می دیدیم ولی 
باید االن هم مثل زندانی ها در خانه بمانیم و هیچ 

کاری نکنی.
چه عیدی؟ کرونا عزادارمان کرد

روایت  که  است  همشهریان  از  دیگر  یکی  الهام 
راست  او   می گوید:  دارد.  کرونا  و  عید  از  متفاوتی 
گفتند هر سال دریغ از پارسال. عید پارسال از ترس 
کرونا نشستیم توی خانه. نه پیش کسی رفتیم و نه 
کسی به دیدارمان آمد. در کِل زندگی، اولین بار بود 
که عید نوروز در خانه می نشستیم و به دیوار زل 
اگر خدا بخواهد  می زدیم. تحمل کردیم و گفتیم 
تا عید سال بعد کرونا   می رود و نحسی از روی مان 

برداشته می شود. 

هیچ  و  بیاید  نوروز  عید  اگر  می گیرم  دل  به  من 
کاری نکنم و در خانه بنشینم. ولی متاسفانه عید 
۱۴۰۰ برای ما از هر عیدی سیاه تر شد. ۶ ماه قبل 
برادرشوهرم و خانمش را بر اثر کرونا از دست دادیم. 
با اینکه فامیل ما خیلی رعایت   می کرد و حواس مان 
بود که جایی نرویم که مبتال بشویم. امسال هم که 
دیگر عید نداریم. در واقع دل و دماغ نداریم. فکر 
  می کردیم کرونا انقدر بی رحم باشد که عزیزان مان 

را از ما بگیرد. 
فکر کنم عید امسال حتی سفره عید هم نیندازیم. 
شاید یک سر به آرامستان برویم و به برادر شوهرم 
از  برگردیم.  و  سال  می بدهیم  بود  فامیل  بزرگ  که 
بر  را  نوروز  عید  هم حسرت  که  بگویم  چه  کرونا 
دل مان گذاشت و هم حسرت دیدار عزیزان مان را. 
به جای اینکه به خانه آن ها برویم و عید را تبریک 
بگوییم باید برویم آرامستان و سر مزار شان گریه 

کنیم. زندگی با کرونا دیگر زندگی نمی شود.
خصوص  در  همشهریان  صحبت های  شنیدن 
عیدهای کرونایی و تفاوتی که با عیدهای هر ساله 
اند.  شده  خسته  دیگر  مردم  نشان   می دهد  دارد 
یک سال تحمل دوری از عزیزان، یکسال در خانه 
ماندن و یکسال مراعات سفت و سخت پروتکل  های 
بهداشتی؛ برای در امان ماندن از کرونا باعث شده 

بسیاری از مردم خسته شوند. 
خیلی از آن ها به وسواس فکری و خیلی ها منزوی 
برسند.  تفاوتی  به بی  افسرده شوند و خیلی ها  و 
یک  طول  در  فردی  اگر  کنید  اضافه  این  به  حاال 
سال گذشته عزیزان خود را هم بر اثر کرونا از دست 
داده باشد؛ دیگر روحیه و انگیزه ای برای او باقی 
ن  می ماند که بخواهد سال جدید سفره هفت سین 
بیندازند، لباس نو بپوشد و آغاز سال نو را جشن 
جامعه  بر  را  بسیاری  روانی  تبعات  کرونا  بگیرد. 
تحمیل کرد. خصوصا مردم ایران که اهل تعامل و 
ارتباط بودند و برای همه مناسبات خود، برنامه  های 
مختلفی در نظر گرفته بودند. حاال با شیوع کرونا 
باید چشم شان را بر روی همه این برنامه ها ببندند و 
به اجبار برای حفظ سالمت خود و خانواده در خانه 
بمانند. نوروز ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته دیگر از راه 
  می رسد اما حال بسیاری از مردمان جامعه ما خوب 
نیست. کرونا آن ها را خسته و افسرده کرده. دل شان 
تنوع می خواهد. دل شان عید نوروز   می خواهد، مثل 
و سال  بهار  آستانه  در  و  قبل  نوروز  های سال  های 
جدید تنها باید به انتظار بنشینیم تا کرونا هم مثل 
ننه سرما بقچه اش را جمع کند و برود تا بلکه حال 

زمین و مردمانش کمی خوب شود...

نگاهی به تاثیر منفی کرونا بر اجرای رسوم متداول  نوروز؛

شـوق عیـد و بیـم کرونـا
     هدی رضوانی پور

  عکس : سید محسن فروزنده


