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8 مهر: رئیس علوم پزشکی کرمان  بیان داشت: تاکنون در کشور سه پیک کرونا را پشت سر گذاشته ایم ضمن اینکه 
دو پیک، موج اول در تیر و مرداد و سیر صعودی قابل توجهی در آبان ماه و آذرماه داشتیم که پشت سر گذاشتیم. وی 
افزود: روند این بیماری در کشور ما رو به کاهش بود اما به دلیل درگیری بعضی استان ها همچون خوزستان مجدداً آمار 
رو به افزایش گذاشت ضمن اینکه در بقیه مناطق کشور روند بیماری به ثبات رسیده است. رئیس علوم پزشکی کرمان 
گفت: در هفته های اخیر وضعیت استان کرمان نسبت به کشور به طور قابل توجهی خوب بوده اما باید کمک کنیم تا 

این وضعیت ثابت بماند تا شاهد افزایش آمار در استان نباشیم.   

کاهش آمار ابتال و 
مرگ و میر کرونا 

طی هفته های 
گذشته در کرمان

فارس:  بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، طی روزهای جمعه و شنبه در اکثر مناطق استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و 
خاک رخ خواهد داد. ضمن اینکه روز شنبه وقوع رگبار پراکنده باران در نیمه غربی استان دور از انتظار نیست.   همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه 
کاهش محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد. این پدیده اکثر مناطق استان از جمله شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، بافت، بردسیر، 
شهربابک، زرند، راور، راین، رابر، انار، جیرفت و بم را دربر خواهد گرفت و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.   احتمال آسیب به سازه ها و تاسیسات شهری، 
احتمال خسارت به گلخانه ها، درختان و دامداری های سنتی و خسارت سرمازدگی در باغ ها، کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی و احتمال اختالل 

در تردد راههای مواصالتی استان کرمان به استان های همجوار دور از انتظار نیست.     

خبــر هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید در استان کرمان

هشت  هفت،  دخترک  دست  است.  سخت  روزگارش 
ساله اش در یک دستش است و در دست دیگرش نایلونی 
که گویا خریدی در آن است. مادر، نگاهش را از اطرافیانش 
شده  خیس  اشک  از  دخترک،  صورت  ماسِک  دزدد.  می 
به گوش  را  بزرگ، قصد دارد حرفش  با قدم های  و  است 
مادر برساند، اما هر چه نزدیک تر می شود، قدم های مادر 
بلندتر و بلندتر می شود، صدای گریه ی دخترک پیاده رِو 
خلوت را پر کرده، اندک رهگذران، چشم شان به این مادر 
گوید:  می  مدام  گریان  دخترِک  و  شده  دوخته  دختر  و 
»چقدر اصرار کردم که برام بخری، چرا نخریدی؟« و این 
دنبال  به  را  نگاه همگان  و  تکرار می شود  و  تکرار  حرف 

خود می کشاند...
مثاِل امسال را هیچ سالی ندیده بودیم 

همه  سر  بر  را  سایه اش  عید،  شب  بی پولی  این  غصه ی 
امام)ره(  خیابان  مغازه داران  که  گونه ای  به  گسترانده،  

می گویند: »مثاِل امسال را هیچ سالی ندیده بودیم.«
کسبه همه حیران و سرگردانند، ساعت 7 شب 17 اسفند 
در  اما  تحویل سال.  تا  هفته  دو  از  کمتر  است.  سال 99 
است  مردد  مغازه دار،  و  نیست  خریداری  مغازه ها،  اکثر 
سایر  همانند  را  کرکره  دارد  یا  نگه  باز  را  مغازه اش  که 
دارد  امید  هنوز  اما  برود.  و  بکشد  پایین  هم چراغ هایش 
شاید  یکی از ده ها نفری که قیمت اجناسش را پرسیده اند، 
به  خالی  دست  با  نباشد  مجبور  و  باشد  داشته  خریدی 

سمت خانه برود. 
فروشنده و دست فروِش روبروی مغازه اش، در حال تحلیل 
این اوضاع اند. صدای شان به گوش می رسد، با صدای بلند 
در حال گفتگو  هستند: »این اوضاع شب عید امسال، هیچ 
ربطی به کرونا ندارد، هیچ کس پولی در بساط ندارد. هنر 
کسی  کنند،  جور  را  خوراک شان  و  خورد  همان   کنند 
شب  کفش  و  لباس  بیاید  چطور  ندارد،  خوردن  نان  که 
کی  تا  وضع  این  کند،  رحم  حال مان  به  خدا  بخرد.  عید 
پیدا  ادامه  بحث  این  و  باشد.«  داشته  ادامه  می خواهد 

می کند تا از آن ها دور می شویم.
از پیاده روهای خلوت و بی رهرو خیابان امام)ره( می گذریم 
تصور  هیچ گاه  را  خلوتی  چنین  شویم.  بازار  وارد  تا 
نمی کردم، چون به چشم ندیده بودم. فقط مقابل مغازه ی 
جویای  ایستاده اند،  یکی  نفر  دو  یکی  روسری فروشی ، 
روسری ها،  براندازکردن  حال  در  دیگری  و  است  جوراب 
صاحب  با  می رویم.  جلوتر  کمی  بستاند.  را  ارزان ترش  تا 
می گوید:  و  می کنیم  باز  را  صحبت  باب  عطاری  مغازه ی 
ندارند، هر سال کلی وسیله  برای خرید  انگیزه ای  »مردم 
خبری  امسال  اما  می فروختیم  عید  شب  شیرینی  برای 
نیست، دیگر همان شیشه های زردچوبه ای شان را هم پر 

نمی کنند.« 

 

می گوید:  فروشنده  اش  دارد،  آشپزخانه  تزیینات  مغازه ای 
»چنین خلوتی را هیچ سال ندیده بودم، هیچکس تمایل 
عید  انگار که شب  نه  انگار  بپرسد.  قیمتی  ندارد که حتا 

است، هیچ خبری نیست.«
نوسان ها  این  گویا  می شویم،  طالفروشی  مغازه ی  وارد   
روی خرید و فروش طال و سکه هم تاثیرگذار بوده است. 
تمام  طالفروشان  نفع  به  طال،  قیمت  افزایش  این  شاید 
شده باشد، چرا که سرمایه ی آن ها هم افزایش یافته است. 
همین سوال را از طالفروش می پرسم و می گوید: »به هیچ 
وجه این نوسان قیمت ها به نفع بازار سکه و طال نیست. 
سکه می خریم و  یک ساعت بعدش، با افت شدید قیمت 
را  سکه مواجه می شویم. حتا جرات نمی کنیم سکه هایی 
که موجود داریم، به مشتری ها بفروشیم، چون دوباره ضرر 
می کنیم و همان سکه ها را با قیمت باالتری باید خریداری 
قیمت ها  تغییر  این  اگر  اما  هستیم.  همه سردرگم  کنیم. 

نبود، پول و طال در گردش بود و  یک کیلو طالی ما، تبدیل 
به یک کیلو و صد گرم می شد و سرمایه ما هم افزایش پیدا 
می کرد اما با این وضعیت، نمی توانیم ریسک کنیم و مغازه 
را خالی کنیم و تازه برای مخارج زندگی،  یک کیلو طالی 
ما تبدیل به 900 گرم می شود. هر خرید و فروشی ریسک 

فراوانی می خواهد.«
امام سر زدیم. ساندویچی هایی که  به ساندویچی خیابان 
دمادم عید نوروز، جای پا در آن ها نبود و چندین نیروی 
بتواند مشتری ها  تا  بیاید  به کمک شان  کمکی می بایست 

را راه بیندازد.
تمیز کننده ی  شخص  تنها  کسادی،  این  میان  در  اما 
و  می زند  پرسه  غذاخوری،  سالن  میان  در  که  میزهاست 
میزها را برای بار چندم دستمال می کشد تا سرگرم شود 
دم دمای  »هر سال،  می گوید:  برای مان  او  بگذرد.  زمان  و 
عید که می شد، مردم می بایست در پیاده رو صف بگیرند 
عیدی  مشتری ها  چقدر  سال  هر  برسد،  نوبت شان  تا 

می دادند، خیلی سرمان شلوغ بود. سوزن می انداختی به 
به  بایست  نیروی کمکی می  تازه چندتا  نمی افتاد.  زمین 
به  کس  هیچ  کرونا،  ترس  از  امسال  اما  بیاید.  کمک مان 
ساندیچی سر نمی زند، اگر هم تصمیم داشته باشد، پولی 

در بساطش نیست.«
استنباط  تا  می زنیم  سری  هم  مردانه  لباس  فروشگاه  به 
می گوید:  بشنویم.  فروشگاه شان  خلوتی  دلیل  از  را  آن ها 
برای  را  همان  خیلی ها  بود،  پیش  هفته ی  که  مرد  »روز 
خرید  هم  شکر  رو  خدا  گرفتند.  نظر  در  عیدشان  خرید 
پوشاک  به  نیاز  دیگر  مردم  شاید 60درصد  کردند  خوبی 

مردانه نداشته باشند.« 
 خزینه خورد و خوراکان را به سختی می دهیم

و  پیاده رو ها در حال رفت  در  افرادی که  تعداد معدود  با 
آمد هستند، صحبت کردیم که آیا تدارکی برای عید نوروز 
امسال همچون سال های گذشته دیده اند، چنین شنیدیم: 
»امسال که عیدی نیست، نیازی به خرید کردن هم نداریم، 

و  خورد  هزینه ی  همان  نیست،  بساط مان  در  پولی  چون 
فرزندانم  البته  درمی آوریم.  سختی  به  هم  را  خورک مان 
اما  نو می خواهند  لباس و کفش  و  بهانه می گیرند  خیلی 
حاال که شرایط چنین است، تامین خواسته های آن ها در 
توان مان نیست. امیدوارم که اوضاع بهتر از این شود تا این 

همه جلوی خانواده مان خجالت نکشیم.«
»آمده ام با همسرم خرید کنیم اما او هیچ خریدی انجام 
نمی دهد، چون قیمت ها سرسام آورند و او هم  موجودی 
الکی  من،  تعارف های  که  و می داند  را می داند  جیب من 
هستند. اما چون ناراحت نشود و تصور نکند که به فکرش 

نیستم.«
دکترای  ابوالقاسمی،  مهدیه  خانم  را  موضوع  این  بررسی 
کرد:  تحلیل  چنین  دانشگاه،  مدرس  و  تربیتی  علوم 
»وضعیت بازار و قیمت ها، نوسان زیادی دارد و چیزی که 
بوده  افزایشی  بیشتر به صورت  این مدت  مسلم است در 
اقتصادی- فرهنگی  که در همه ی عرصه ها، حتا سیاسی، 
روانی  اثرات  راستا  زیادی داشته. در همین  تبعات خیلی 
به تبع آن آثار اجتماعی هم یکی از مهمترین  موضوعاتی  
و  سخت  تاثیر  جامعه  پیکر  روی  می توانند  که  هستند 
سخت  خیلی  مساله  این  تحلیل  بگذارد  ناپذیری  جبران 
کاری  هر  و  هستند  مواجه  گرانی  با  مردم  چون  نیست 
می کنند که بتوانند با این گرانی مقابله کنند. اما سخت تر 
از آن این است که نمی توانند در برابر این گرانی ها اعتراض 
کنند و حتا اگر اعتراضی داشته باشند هیچ کدام از برنامه 
ریزان  به فکر تفکری برای رفع آن نیستند. پس در واقع 
مردم راهی ندارند و باید به همین روش پیش بروند و فشار 
روحی روانی زیادی را تحمل می کنند. همین باعث شده 
در سطح جامعه نزاع های خیابانی زیادی را شاهد باشیم، 
آن هم سر موضوعاتی بسیار ناچیز. کم صبری، کم طاقتی و 
بی حوصلگی در برابر خطاهای دیگران و حتا رانندگی های 
گرانی  و  تورم  این  نتیجه ی  می توانند  که  عرف  از  خارج 
باشد. حتا در بحث خانوادگی هم درگیری های زیادی بین 
همسران و حتا بین والدین و فرزندان ایجاد شده است. در 
نهایت  یکی از آثار این اتفاق شوم،  طالق است که نتیجه ی 
پایین جامعه  فقر است. به خصوص در قشری که درآمد 
را تشکیل می دهند فقر باعث ایجاد استرس و هیجانات 
منفی می شود و این موضوع در تمام زندگی انسان تاثیر 
می گذارد، روی تدبیر روی ریسک پذیری افراد، چرا که از 
خیلی از سرمایه گذاری ها  صرفنظر می شود و فرد می رود 
با جرم بیشتر  این موضوع جامعه را  دنبال مایحتاجش و 
اثرات  هم  بهداشتی  وضعیت  روی  حتا  کند.  می  مواجه 
خیلی زیادی می گذارد چون مسلما افراد با درآمد پایین 
و  کند  خریداری  را  نیاز  مورد  بهداشتی  لوازم  تواند  نمی 
این یکی دیگر از تاثیرات فقر و تورم در جامعه خواهد بود.«

سایه سنگین کرونا بر سر بازار شب عید
      لیال گلزاری

  عکس : سید محسن فروزنده

با ظهور و بروز بهار فرح بخش، نوای امید از بام تا شام بر رواق دل ها طنین انداز است تا همپای 
عشق ها و امیدها و نویدها، دل ها را به نور ایمان برافروزیم و دست ها را با تحول و شکوفایـی 
حیرت  نگاه  و  برداریم  ماندگار  های  طرح  و  ها  ایده  تحقق  در  را  استوار  های  گام  سازیم،  همراه 
دیارمان  تاریخ   زرین  در صفحات  و  بنگریم  هایمان  نوآوری  باور  در  را  برانگیز جهانیان  تحسین  و 

سیرجان بنگاریم.
با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه ی رستاخیز طبیعت، فرا رسیدن بهاران شکوهمند که هنگامه ی 
تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است را به حضور همشهریان گرامی و کارگران و کارمندان پر تالش 
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تبریک عرض نموده، از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات 

برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی را برای همگان، مسئلت می نماییم.

» به نام ایزد بهار آفرین «

کاران رگامی  سیرجانی اهی مهربان ، هم

گاه  گهر زمین کارد فنی، بازیکنان رپتالش  و هواداران باتعصب باش
این  بر  در سال پیش رو، تمامی تالش کادر این باشگاه چه در مجموعه ی اداری و چه در تیم های ورزشی 
استوار است که با کسب نتایج خوب، شادی را از طریق ورزش به خانه ی تمام سیرجانی های عزیز و هواداران 

فهیم باشگاه گهر زمین بیاوریم و در این راه قطعا نیازمند دعای خیر همگی شما خواهیم بود.
امید است که با بسیج همگانی جامعه ی ورزش سیرجان، موفقیت و شادی تیم های ورزشی این شهر، در سال 

پیش رو، 1400را سالی مبارک  و مملو از موفقیت های ورزشی برای سیرجان ثبت کنیم.
با صمیمانه ترین شادباش ها و گرم ترین تبریکات از طرف خود و سایر عوامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین، 

امیدواریم که همه ی روزهای متوالی برای شما بهاری و عید باشد.


