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الکــــترونیک 

وقتی پته ی رَجزها و اشتلم های 
انسان عصر مدرن در دوره دیجیتال 
و اینترنت به هم می ریزد 

فاصله
 غرب و شرق
 بیش از 
یک ویروس
 نبود

مهــدی  محمــد  از  زیــر  ارســالی  یادداشــت 
معراجــی کــه چنــدی پیــش در کانــال خبــری 
ــی  ــای خوب ــاب ه ــد بازت ــر ش ــتان منتش نگارس
بــه لحــاظ محتــوا و واقعیت هــای امــروز جهان 
میــان مخاطبــان مــا داشــت.این یادداشــت را 
مجــددا بــرای آن دســته از کاربرانــی کــه موفــق 
بــه خوانــدن آن نشــده انــد بازنشــر مــی کنیــم.
قبــل از کرونــا ویــروس، بعضــی از کشــورها 
بــرای دیگــر کشــورها ُکــری مــی خواندنــد و 
ــود را  ــی خ ــه نجوم ــرفت و فاصل ــر پیش مظاه
بــه رخ یکدیگــر مــی کشــیدند, تا جاییکــه برخی 
از تحلیــل گــران فریفتــه غربــی و نیــز جماعتــی 
از تحلیــل گــران َپــر ریختــه شــرقی فاصلــه بیــن 
کشــورهای غربــی یــا بــه اصطــاح توســعه 
ــا کشــورهای در حــال توســعه را بیــن  یافتــه ب
هفتــاد تــا صــد ســال تخمیــن مــی زدنــد.! امــا 
ویــروس کرونــا تحلیــل واقعــی تــری از فاصلــه 
پنــداری بــه نمایــش گذاشــت و بــا صحنه هــای 
عریانــی کــه در طــول چنــد هفتــه گذشــته 
در اروپــا و آمریــکا دیــده شــد ، همــه فاصلــه 
حقیقــی را دیدنــد.! فاصلــه ای کــه تنهــا بــه 
ــی  ــکاری ناتوان ــود.! آش ــروس ب ــک وی ــدازه ی ان

غــرب در صیانت از ســامت، مــداوا و جلوگیری 
از انتشــار و در نهایــت جــان دادن بــی رحمانــه 
بــا ویــروس کرونــا و نیــز ناتوانــی در تهیــه و 
تامیــن مــواد ضــد عفونــی و ماســک بــرای 
ــود  ــدازه ای ب ــان ان ــه هم ــود ، ب ــهروندان خ ش
ــورهای  ــف در کش ــدت و ضع ــدری ش ــا ق ــه ب ک
توســعه نیافتــه شــاهد آن بودیــم. بدیهــی 
اســت کــه کشــورهای غربــی و شــرقی همــه و 
همــه تــاش کــرده انــد و می کنند تا بیشــترین 
خدمت رســانی را به مردمشــان انجــام دهند ، 
اما همه سیاســتمداران و مســئوالن کشورها 
بایــد بــه ایــن پرســش جــدی پاســخ دهنــد کــه 
ــن  ــری چنی ــش گی ــز پی ــی و نی ــش بین ــرا از پی چ
ــدام  ــده اند؟ک ــز مان ــری عاج ــت عالمگی مصیب
مســاله مهمتــر از ســامت و امنیــت جانــی 
شــهروندان آنهــا را بــه خــود مشــغول داشــته 

ــود ؟ ب
حــوادث  آبســتن  دنیــا  آنکــه  علیرغــم  چــرا 
انــواع  و  بهداشــتی  اقلیمــی،  وحشــتناک 
اتفاقاتــی کــه مــی توانســت حیــات بشــری 
را بــه چالــش بکشــد، ســرمایه گــذاری هــا ، 
بــرای  را  الزم  آمادگی هــای  و  زیرســاخت ها 

؟  بودنــد  نکــرده  ایجــاد  روزی  چنیــن 
ــوزه  ــر ح ــزاران براب ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بهداشــت و درمــان در حــوزه هــای دیگــر و 
بعضــا غیــر قابــل فهــم و توجیــه هزینــه و 
کنند.؟عجیــب  مــی  و  کــرده  ســرمایه گذاری 
و  رَجزهــا  پتــه  ویــروس  یــک  نــه!؟  اســت 
اشــتلم های انســان عصــر مــدرن و پســامدرن،  
عصــر دیجیتــال و اینترنــت و عصــر ســرعت و 
شــتاب را بــه هــم ریخت و همه آنهــا را از صحنه 
گیتــی عمــا حــذف و در ُکنــج خانــه گرفتــار 
کــرد, تــا در انتظــار و آرزوی فرصــت و رخصــت 
دوبــاره زندگــی اّمــن یجیــب خــوان شــب و 
ــر  ــا ه ــروس ب ــا وی ــد.! کرون ــر کن ــود را س وروز خ
خاســتگاه و ســببی کــه بوجــود آمــده باشــد، 
در کنــار تخریــب هایش ، پــرده از حقایــق زیادی 
اخاقــی،   ، علمــی  مختلــف  هــای  حــوزه  در 
ایمانــی و ... برداشــته اســت و امیــدوارم مــا از 
ــا را  ــن روزه ــای ای ــیم و پیام ه ــاب باش اولوااللب
درک کنیــم و اگــر شــانس ادامــه زندگــی را پیــدا 
ــان  ــردی و اجتماعیم ــی ف ــبک زندگ ــم س کردی
را بــر اساســی نــو و کامــا جدیــد و بــر پایــه 
عقانیــت و حیــات مســئوالنه بنــا کنیــم.! ◘

برای اولین بار مردم ایران،  بهار متفاوتی تجربه کردند 
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دانشــکده  مقــام  قائــم 
ســیرجان  پزشــکی  علــوم 
گفــت: با نصب ۱۰ دســتگاه 
ویدیلتــور خریــداری شــده 
توســط خیریــن ســامت 
 ۴ و  مردمــی  پویــش  در 
دســتگاه خریــداری شــده 
بــه  نظــم آوران  شــرکت 
زودی در بیمارســتان امــام 
رضا)علیــه الّســام( شــاهد 
تنفســی   ICU انــدازی  راه 
کرونــا بــا ۱۴ تخــت خواهیــم 
بــود کــه بــا تخت هــای دو 
بیمارســتان مجموعــا ۳۰ 
ــتان  ــژه در شهرس ــت وی تخ

داشــت.  خواهیــم 
ایــن  بــا  افــزود:  وی 
وضعیــت  ســوای اینکــه در 
بحــران پیــش رو زمین گیــر 
نخواهیــم نشــد بــه امیــد 
خــدا نیــاز حداقل ۳۰ ســاله 
آتــی شهرســتان را از نظــر 
تامیــن  نیــز  ویــژه  تخــت 
بیمــاران  و  شــد  خواهــد 
شــهرهای همجــوار را بعــد 
از بحــران کرونــا به عنــوان 
پذیــرش  ریفــرال  مرکــز 

کــرد. خواهیــم 
ــور  ــرا... پ ــی نص ــر موس دکت
خــود  ســهم  بــه  افــزود: 
و از طــرف هیــات رییســه 
ــکی  ــوم پزش ــکده عل دانش
دســت بوس  ســیرجان 
ــک  ــک ت ــان ت ــتان مهرب دس
هســتم  عزیــزی  خیریــن 
مردمــی  پویــش  در  کــه 
بی تفــاوت نباشــیم  دســت 
را گرفتنــد. وی ادامــه  مــا 
کــم  اقــدام  یــک  در  داد: 
نــوع دوســتانه  و  ســابقه 
مردمــی  پویــش  چندیــن 
در ســیرجان شــامل تجــار، 
نظــام  اعضــای  اصنــاف، 
راننــدگان،  مهندســی، 
اســاتید  و  کارکنــان 
ــا  ــرکت ه ــگاه آزاد، ش دانش
و  گهــر  گل  ورزشــکاران  و 
از  کــه  شــده  تشــکیل   ...
همــه ایــن عزیــزان بخاطــر 
تامیــن نیازهــای تجهیزاتــی 
بیمارســتان های ســیرجان 
قدردانــی  صمیمانــه 

. می کنــم
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اگــر مــردم فاصلــه گیــری فیزیکــی را رعایــت نکننــد 
و بــه مقــررات بهداشــتی کــه وضــع کردیــم کــم 
آینــده  هفتــه  در  اســت  ممکــن  باشــند  توجــه 
آمــار مبتایــان بــه کرونــا در اســتان جهشــی رو 
بــه بــاال پیــدا کنــد. ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
ــای  ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــر مب ــان و مدی ــکی کرم پزش
امــروز  عصــر  خبــری  درنشســت  دانشــگاه  ایــن 
از  گذشــته  ســاعت  در۲۴  داشــت:  اظهــار  خــود 
79 نمونــه کــه بــه آزمایشــگاه فرســتاده شــده 
بــود ۱۳ مــورد جدیــد ابتــا بــه ویــروس کرونــا 
شناســایی شــد و در مجمــوع ۲۹۸ مــورد قطعــی 

کرونــا در اســتان داریــم. 
از  مــورد   6 گذشــته  ســاعت   24 در  افــزود  وی  
بیمــاران بــا حــال عمومــی خــوب ترخیــص شــدند 
ــه  ــود یافت کــه از ابتــدای اپیدیمــی ۱۸۴ مــورد بهب
در ســطح اســتان داشــتیم. وی  بیــان داشــت: 
از ایــن ۱۳ مــورد جدیــد مثبــت کرونــا دو مــورد 
پرســنل بهداشــتی و درمانــی هســتند کــه حــال 
ایزولــه  منــزل  در  و  اســت  خــوب  عمومی شــان 
یــک  بــه  همزمــان  نفــر  ســه  مابقــی  هســتند 

خانــواده هســتند و ایــن خانــواده چهــار مــورد 
ــن  ــته اند و ای ــل داش ــای قب ــر در روزه ــت دیگ مثب
بــه  نزدیــک  خانواده هــای  آمــد  رفــت  از  نشــان 
هــم دارد. وی بــا بیــان اینکــه مــا خواهش مــان 
از مــردم ایــن اســت کــه فاصله گــذاری فیزیکــی را 
جــدی بگیرنــد، افــزود: در ایــن ۱۳ مــورد جدیــد 
دارنــد  زمینــه ای  بیمــاری  یــک  آنهــا  بقیــه همــه 
ــت و  ــوی و دیاب ــایی کلی ــاری نارس ــا بیم ــه عمدت ک
مزمــن ریــوی اســت. شــففیعی در ادامــه گفــت:  
۱۳ مبتــا جدیــد بــه تفکیــک جنســیت ۸ مــورد 
خانــوم و پنــج مــورد آقــا بــا متوســط ســنی ۶۵ 
مبتــا  درمــان  کادر  مجمــوع  و  هســتند  ســال 
اشــاره  بــا  دکترشــفیعی  اســت.  شــده  نفــر   ۲۶
ابتــا،  بحــث  ابتدایــی در  روزهــای  در  اینکــه  بــه 
ــاهد  ــا ش ــن روزه ــد و  در ای ــرد بودن ــراد م ــر اف اکث
افزایــش مــوارد خانم هــا هســتیم، تصریــح کــرد: 
ابتایشــان  شــانس  ســالمندان  و  بــاردار  مــادر 
بیشــتر اســت در بحــث کوویــد ۱۹ ابتــای مــادر 
بــاردار کــم داریــم، دو مــورد ابتــا داشــتیم کــه 
مــوراردش خیلــی کــم بــوده و ایــن نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه مــردم رعایــت کردنــد؛ از ایــن دو 
مــورد یــک مــادر بعــد از یــک هفتــه زایمــان کــرد و 

اکنــون حــال مــادر و  کــودک خــوب اســت. 
دانشــگاه  بیماری هــای  بــا  مبــارزه  گــروه  مدیــر 
نوســان  داد:  توضیــح  کرمــان  پزشــکی  علــوم 
کشــور  اســتان های  اکثــر  در  کــه  اســتان  آمــار 
گــردش  کــه  اســت  ایــن  اســت،  اینگونــه  هــم 

ویــروس در سراســر کشــور وجــود دارد در کشــور  
آســان  آزمایشــگاهی  کیت هــای  بــه  دسترســی 
شــده و بــه همیــن دلیــل در بعضــی روزهــا جهــش 
شــدیدی پیــدا می کنــد و ایــن بــا توجــه بــه تســت 
ســرپایی کــه از افــراد اســت صــورت می گیــرد. وی 
متذکــر شــد: بعــد از بیســتم فروردیــن یــک ســری 
تصمیمــات کشــوری ماننــد بازگشــایی مــدارس 
آنچــه  امــا  داشــت،  خواهیــم  را  دانشــگاه ها  و 
ــن  ــتان ای ــا اس ــتاد کرون ــرد س ــت رویک ــتانی اس اس
اســت کــه مــا ســامت مــردم را بــا هیــچ چیــزی 
اســاس  بــر  و  کنیــم  معاملــه  نیســتیم  حاضــر 

می کنیــم. تصمیم گیــری  گزارشــات 
وی تصریــح کــرد: یــک واقعیــت اســت کــه ایــن 
دیگــر  مــاه  چندیــن  تــا  اســت  ممکــن  ویــروس 
مهمــان مــا باشــد و نمی شــود زندگــی را تعطیــل 
ــد  ــا بای ــرد م ــکل بگی ــوری را دارد ش ــن تئ ــرد و ای ک
داد:  ادامــه  شــفیعی  کنیــم.  رعایــت  خودمــان 
خیلــی از مــوارد هســتند کــه تــب ندارنــد ولــی 
درصــد   ۴۰ تقریبــا  هســتند  ویــروس  حامــل 
ــد، اتفاقــی  افــرادی کــه ناقــل هســتند  تــب ندارن
ــد و  ــرل می کنن ــی کنت ــه االن در ورودی و خروج ک

می کننــد. مشــخص  را  افــراد  مقصــد 
انتظامــی  نیــروی  دوســتان  داشــت:  بیــان  وی 
راه  اســتان  بــه  را  نیســتند  بومــی  کــه  افــرادی 
هدایــت  بزرگراه هــا  بــه  را  آنهــا  و  نمی دهنــد 
از  خبــری  اســتان  ورودی  در  دیگــر  و  می کننــد 

◘ نیســت.  تب ســنج 

فرمانده  انتظامی سیرجان اعالم کرد:

با   ناقضان طرح 
محدود سازی 
ترّدد برخورد 
می شود
فرمانــده  نــژاد  ایــران  رضــا  محمــد  ســرهنگ 

انتظامــی ســیرجان طــی اطاعیــه ای بــه برخــورد 
بــا نقض کننــدگان طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
و محــدود ســازی تــردد تأکیــد کــرد. متــن ایــن 
اطاعیــه بدیــن شــرح مي باشــد: »کنتــرل ترددهــا 
عمومــی  مطالبــه  خانــه،  در  افــراد  مانــدن  و 
جامعــه از پلیــس بــرای حفــظ جــان و ســامت 
مــردم اســت کــه در طــول ایــن مــدت بــه اشــکال 
مجــازی  فضــای  رســانه ها،  طریــق  از  مختلــف 
آن  بــر  انتظامــی  نیــروی  بــا  ارتبــاط  و  تمــاس  و 
الزامــات  دیگــر،  طــرف  از  و  اســت  شــده  تاکیــد 
قانونــی و اجرایــی کمیتــه اجتماعــی و انتظامــی 
ــا هــم در ایــن رابطــه  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ســتاد مل
مســئولیت های جدیــدی در زمینــه کنتــرل عبــور 
و مــرور در مبــادی ورودی و خروجــی شــهرها را 
بــه عهــده پلیــس قــرار داده اســت.پلیس شــرایط 
مــردم و خانواده هــا را در طــول ایــن بحــران درک 

می کنــد، امــا گاهــا مشــاهده شــده برخــی افــراد 
ــی 

ّ
ــررات مل ــی و مق ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــدون توج ب

اعــام شــده، بــا ســفر کــردن، گشــت و گــذار در 
کارهــای  و  کســب  تفرج گاه هــا،  و  شــهر  ســطح 
منحــوس  ویــروس  گســترش  باعــث  غیرضــرور 
ــف و نقــض مقــررات فاصله 

ّ
شــده و اقــدام بــه تخل

اعمــال  موجبــات  و  کــرده  اجتماعــی  گــذاری 
مجــازات هــای قانونــی را فراهــم مــی کننــد. ایــن 
طــرح در حــال حاضــر تــا بیســتم فروردیــن مــاه 
کــه شــهروندان و  ادامــه داشــته و در صورتــی 
ــامت  ــه س ــی ب ــی توجه ــا ب ــا ب ــدگان خودروه رانن
ــرده و  ــض ک ــذاری را نق ــه گ ــررات فاصل ــردم، مق م
در ســطح شــهر و پارک هــا و تفرج گاه هــا اقــدام 
ــف شــده 

ّ
بــه گشــت و گــذار نماینــد، و مرتکــب تخل

و خودروهــای آنهــا توقیــف و 500 هــزار تومــان نیــز 
جریمــه خواهنــد شــد. ◘

معــاون بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان در گفــت وگو بــا خبرنگار 
حــوادث نگارســتان گفــت: آمــار کرونــا در ســیرجان تــا ظهــر شــنبه ۱۶ فروردیــن 
مــاه ۹۹ افزایــش نداشــته اســت. دکتــر محمــد موقــری پــور افــزود: البتــه تســت 
ــام  ــنبه اع ــردا یکش ــر ف ــا ظه ــخ آنه ــه پاس ــده ک ــذ ش ــد اخ ــر جدی ــا از ۶ نف کرون

درمــان  کادر  از  یــک  هیــچ  تاکنــون  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  می شــود.وی 
بیمارســتان  های ســیرجان بــه کرونــا مبتــا نشــده اند. گفتنــی اســت تــا کنــون در 
ســیرجان آزمایــش 10 نفــر از افــراد بســتری مشــکوک بــه کرونا مثبت اعام شــده 

و 2 نفــر نیــز بــه علــت همیــن بیمــاری فــوت کــرده انــد. ◘

سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در سیرجان اعالم کرد:

آمار کرونا در سیرجان تا ظهر شنبه افزایش نداشته است

سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان خبر داد:

 احتمال جهش 
رو به باالی
 آمار مبتالیان 
به کرونا
 در  استان 
تعداد کرونایی های استان
 به 298 مورد رسید 



تعطیل شدن بازارها، 
نیمه تعطیل شدن 

کارخانجات تولیدی، 
توقف پروازها، قطارها 

و سیستم حمل 
و نقل بار و مسافر 

در زمین و هوا در 
کنار کاهش فروش 

نفت و دیگر کاالهای 
صادراتی از تبعات این 

ویروس ویرانگر در 
بخش های مختلف 
اقتصاد ایران است. 

 استان کرمان 
به عنوان یکی 
از پایلوت های 

گردشگری کشور 
هر ساله مسافران 

و گردشگران داخلی 
و خارجی زیادی به 

خود می دید. کرمان، 
بم، سیرجان و برخی 

شهرهای تاریخی 
استان با ابنیه تاریخی 

که دارند صنعت 
نیمه جان گردشگری 

استان را تا حدودی 
رونق می بخشیدند 

که از این بابت هم 
ضرر قابل توجهی 

متوجه اقتصاد 
استان و مردم این 

شهرها شد

3 اقتصاد
شنبه /  16 فروردین 1399

   شماره 1214

محمدعلی قاسمی 

ــا گذشــته از خســارات جانــی خــود  ویــروس کرون
کــه بــه مــردم ایــران و جهــان وارد کــرده اســت  
ــه  ــنگینی ب ــارات س ــز خس ــادی نی ــاظ اقتص ــه لح ب
وارد ســاخته   ایــران  اقتصــاد  نیمــه جــان  پیکــر 
بطوریکــه آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویــروس بــر 
کســب و کارهــا و فعالیتهــای اقتصــادی در کشــور 
را مــی تــوان در ابعــاد مختلــف بررســی کــرد. از 
ــر  ــروس ب ــیوع وی ــه ش ــبت ب ــی نس ــو نگران ــک س ی
و  اســت  اثرگذاشــته  خانوارهــا  مصرفــی  رفتــار 
از ســوی دیگــر  بــا کاهــش تقاضــا، بنگاه هــای 
و  کســب  بویــژه  کارهــا  و  کســب   اقتصــادی، 
ویــروس  شــیوع  تأثیــر  تحــت  کوچــک  کارهــای 

گرفته انــد.  قــرار  کرونــا 
نیمــه تعطیــل شــدن  بازارهــا،  تعطیــل شــدن 
کارخانجــات تولیــدی، توقــف پروازهــا، قطارهــا و 
سیســتم حمــل و نقــل بــار و مســافر در زمیــن 
و دیگــر  نفــت  فــروش  کاهــش  کنــار  در  هــوا  و 
کاالهــای صادراتــی از تبعــات این ویــروس ویرانگر 
در بخــش هــای مختلــف اقتصــاد ایــران اســت.  بــا 
ایــن وجــود تمــام بخــش هــای اقتصــادی بــه یــک 
نســبت دچــار رکــود نشــده اند. بخــش هایــی از 
اقتصــاد کــه محدودیت هــای کنترلــی از ســوی 
دولــت جهــت کنتــرل  و کاهــش ابتــاء اعمــال 
مــی گــردد. بخــش هایــی ماننــد گردشــگری و 
حمــل و نقــل از حملــه بخــش هایــی هســتند 
کــه بــه ســرعت تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا 

گرفته انــد.  قــرار 
خاطــر  بــه  فروشــی  خــرده  ویــژه  بــه  اصنــاف 
محدودیــت هایــی کــه بایــد توســط دولــت هــا 
بــرای مجموعــه هــای تجــاری و بازارهــا اعمــال 
کــردن  خودقرنطینــه  واســطه  بــه  یــا  و  شــود 
کــه توســط شــهروندان صــورت مــی گیــرد، بــا 
رکــود مواجــه شــده و مــی شــوند. بنــا بــه اظهــار 
ویــروس،  ایــن  کشــور  اقتصــاد  کارشناســان 
بخش هــای  در  را  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــتر  ــت، بیش ــاط اس ــردم در ارتب ــا م ــه ب ــی ک مختلف
از ســایر جاهــا تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــه 
فعالیت هایــی نظیــر »گردشــگری، رســتوران داری، 
برگــزاری  خریــد،  مراکــز  ســینما،  ورزشــگاه، 
هتــل داری،  زیبایــی،  ســالن های  همایش هــا، 
حمل ونقــل در حوزه هــای مختلــف زمینــی، ریلــی، 
هوایــی« و ســایر مــورادی کــه در آنهــا اجتماعاتــی 
شــکل می گیــرد، بیشــتر لطمــه می زنــد. بنــا بــر 
اینطــور  نخســت  نــگاه  در  شــاید  اعتقــاد  ایــن 
بیمــاری،  چنیــن  شــیوع  کــه  برســد  به نظــر 
ــد؛  ــق می بخش ــور رون ــامت را در کش ــاد س اقتص
فعالیت هــای  از  آن  دســته  واقعیــت  در  امــا 
ــد ، همچــون  ــه اورژانســی ندارن پزشــکی کــه جنب
جراحی هــای زیبایــی، قلــب، مغــز و اعصــاب و…
کــه اغلــب نقــش اساســی در تأمیــن هزینه هــای 
بیمارســتان و پزشــکان دارنــد، به شــدت کاهــش 

خواهنــد یافــت. در چنیــن شــرایطی تخت هــای 
اختصــاص  عفونــی  بیمــاران  بــه  بیمارســتانی 
می یابــد. درمــان ایــن دســته از بیمــاران، نیازمنــد 
ــت.  ــرف اس ــار مص ــواد یک ب ــاص و م ــزات خ تجهی
خدمــات  ارائــه  بــه  موظــف  نیــز  بیمارســتان ها 
شــرایطی  چنیــن  در  هســتند؛  بیمــاران  بــه 
موضوعاتــی چــون درآمدزایــی نهادهــای درمانــی 

رانــده می شــود. بــه حاشــیه 
در  ویــروس  ایــن  کــه  آنجــا  از  دیگــر  ســوی  در 
از  شــد،  همه گیــر  نــوروز،  تعطیــات  آســتانه 
ــرز  ــه ط ــی ب ــی و خارج ــافرت های داخل ــم مس حج
آژانس هــای  فعالیــت  و  کاســت   محسوســی 
گردشــگری و تمامــی فعــاالن صنعــت توریســم را 

تحــت تأثیــر قــرار داد.
ایــن تحــوالت، کســب وکارهای آنایــن را نیــز بــا 
بــه  کــه  چــرا  کــرد.  مواجــه  جــدی  چالش هــای 
خاطــر نگرانی هــای موجــود در مــورد ویــروس 
کرونــا و همچنیــن تاکیــد برخــی بــر ایــن نکتــه 
تهیــه  فســت فودی  غذاهــای  نبایــد  مــردم  کــه 
کننــد آمــار ثبــت ســفارش در اســنپ فود کاهــش 
ملــی  ســتاد  تصمیــم  بــا  تدریــج  بــه  و  یافــت 
مبــارزه بــا کرونــا تمامــی ایــن مراکــز بــه همــراه 
ــل  ــی تعطی ــز پذیرای ــا و مراک ــتوران ها و تاالره رس
شــدند. ســامانه فــروش آنایــن بلیــط ســینما، 
ــا قطــع شــدن فــروش  ــز ب ــر و کنســرت هــا نی تئات
آنایــن بلیــط از طریــق ایــن ســامانه بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا و خســارت صددرصــدی بــر 

دادنــد.   خبــر  کسب وکارشــان 

◄ رکود در اقتصاد استان
ــی نصیــب  ــز از ایــن خســارات ب اســتان کرمــان نی
نمانــد. بــه عنــوان مثــال شهرســتان ســیرجان 

اقتصــادی  از شــهرهای مهــم  بــه عنــوان یکــی 
کســب  حــوزه  در  عجیبــی  رکــود  دچــار  اســتان 
بســیاری  و  مرکــزی  بــازار  تعطیلــی  شــد.  کار  و 
ــه  ــار نیم ــب و کار در کن ــای کس ــوف و واحده صن
تعطیــل شــدن  معــادن، نیمــه تعطیــل شــدن 
کامــل  تعطیلــی  ویــژه،  منطقــه  کارخانجــات 
تاالرهــا و رســتوران ها، کاهــش شــدید فــروش 
ســایر  بازرگانــان  و  تجــار  کار  در  رکــود  و  پســته 

اســت.  ایــن جملــه  از  محصــوالت کشــاورزی 
بــه عنــوان نمونــه محیاشــهر کــه خــود یکــی از 
قطب هــای اقتصــادی ایــن شــهر اســت و ارزآوری 
قابــل توجهــی در طــول ســال بخصــوص ایــام 
نــوروز بــرای صاحبــان مشــاغل دارد امســال بــا 
تعطیلــی ناخواســته  بــه خاطــر کرونــا بــا رکــود 
واحدهــای  و  مغــازه  صاحبــان  بــرای  عجیبــی 

کســب کار خــود مواجــه شــد. 
ایــن وضعیــت در ســایر شــهرهای اقتصــادی و 
گردشــگری اســتان چــون زرنــد، جیرفــت، کرمــان، 

ــت.  ــود داش ــز وج ــنجان و.... نی ــم ، رفس ب
مدیــرکل کار و تعــاون اســتان کرمــان امــروز۱۶ 
کارگــروه  جلســه ی  نخســتین  در  فروردین مــاه 
اقتصــادی واشــتغال اســتان کرمــان در ســال ۹۹ 
بــا اشــاره بــه اینکــه در اســفند ۹۸ و فروردین مــاه 
بــه  شــغل  هــزار   ۱۰۰ کرمــان  اســتان  در  جــاری 
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا صدمــه دیــده گفــت: 
» در ایــن مــدت بیــش از 1000 میلیــارد تومــان نیــز 
اســت«.   شــده  وارد  ضــرر  اســتان  اقتصــاد  بــه 
البتــه بــه نظــر مــی رســد ایــن گفتــه مدیــر کل کار 
مربــوط بــه حــوزه کســب و کار باشــد و گــر نــه 
اگــر خســارات وارده بــر تولیــد مراکــز معدنــی و 
صنعتــی اســتان را لحــاظ کنیــم ایــن عــدد بیــش 
از ایــن خواهــد شــد. از ســویی اســتان کرمــان بــه 
ــور  ــگری کش ــای گردش ــوت ه ــی از پایل ــوان یک عن
و  داخلــی  گردشــگران  و  مســافران  ســاله  هــر 
خارجــی زیــادی بــه خــود می دیــد. کرمــان، بــم، 
اســتان  تاریخــی  شــهرهای  برخــی  و  ســیرجان 
نیمــه  صنعــت  دارنــد  کــه  تاریخــی  ابنیــه  بــا 
رونــق  تــا حــدودی  را  اســتان  جــان گردشــگری 
ــل  ــرر قاب ــم ض ــت ه ــن باب ــه از ای ــیدند ک می بخش
توجهــی متوجــه اقتصــاد اســتان و مــردم ایــن 

شــهرها شــد. 
اقتصــاد  بــه  کرونــا  خســارات  کلــی   نــگاه  در 
کشــور و اســتان کرمــان از جهــات مختلــف قابــل 
ــا رخــت بربســتن  ارزیابــی اســت و بایــد آرزو کــرد ب
ایــن ویــروس و  رهــا شــدن کارآفرینــان از بنــد 
مجــدد  درآوردن  حرکــت  بــه  بــا  نشــینی  خانــه 
چــرخ تولیــد و کســب و کار، پایــه هــای اقتصــاد 
اســتان مــان از نــو پایــه ریــزی و تقویــت شــود  در 
حالــی کــه بــه اعتقــاد نگارنــده  جبــران آن ســاده 

نخواهــد بــود. ◘

ره آورد کرونا برای اقتصاد سیرجان، کرمان و  ایران 

خسارت هزار میلیارد تومانی 
کرونا به اقتصاد استان 

سیرجان نیز به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی ایران متحمل خسارات زیادی 
شد. به عنوان نمونه محیاشهر که خود یکی از قطب های اقتصادی این شهر است 

و ارزآوری قابل توجهی در طول سال بخصوص ایام نوروز دارد امسال با تعطیلی 
ناخواسته  به خاطر کرونا با رکود عجیبی مواجه شد 

● ● بازار محیاشهر سیرجان در نوروز امسال / عکس: مجید شبستری



نوروز با این ریشه 
و قدمتی که گفته 
شد امسال زیر سایه 
کرونا رنگ باخت و در 
پایان با سیزده بدری 
به پایان رسید که به 
خاموشی در خانه 
برگزار شد.

 البته این یک روی 
سکه 13 بدر بود. 
روی دیگر آن روز بلوغ 
فکری و درک مردم 
ایران بود. روزی که 
برخی از  مردم خود به 
این نتیجه رسیدند که 
نباید از خانه 
خارج شوند.

کرونا در واقع که 
خود را آماده جان 
ستانی های زیاد در 
سیزده بدر کرده 
بود در سیزده به در 
امسال تنها ماند
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نگارستان

بــرای  هزارســاله  چنــد  قدمتــی  بــا  نــوروز  عیــد 
اولیــن بــار در تاریــخ ایــران بــا بحرانــی تریــن شــکل 
ــود   ــر خ ــن دوران از عم ــه تری ــن و در غریبان ممک

ــد.  ــته  ش ــر گذاش ــت س پش
زمیــن،  بهــاری متقــاوت را تجربــه کــرد و مــا نیــز 
ــه  ــا ب ــم ت ــده را کردی ــان ناخوان ــن مهم ــات ای مراع
ســامت از ایــن بحــران عبــور کنیــم بــدان امیــد که  
بهــاران زیــادی بــا ســین ســامت میزبــان نــوروز 
شــویم. خانــه نشــینی مــردم، قطــع دیدارهــای 
نــوروزی، حــذف آمــد و رفــت هــا و عیددیدنــی هــا 
ــد از  ــدر ش ــه ب ــه در خان ــدری ک ــیزده ب و اوج آن س
ــود  ــا ب ــام کرون ــا ن ــده ای ب ــان ناخوان ــات مهم تبع

کــه همــه را تســلیم خــودش کــرد.
اگــر در نــوروز از ایرانــی هــا هرچیــز را بتوانــی از 
مــردم بگیــری امــا ســیزده بــدر را نمــی توانــی ولــی 
ایــن اتفــاق امســال افتــاد از عهــده ایــن ویــروس 

ــد.  ــقلی برآم فس
نــوروزی کــه توجــه مــردم بــه ســامتی خودشــان 
درمــان  کادر  روزی  شــبانه  هــای  تــاش  و 
گــذار  و  گشــت  تــا  شــد  بیشــتر  بیمارســتان ها 
افســانه های  کــه  اســت  واضــح  پــر  خودشــان. 
بســیاری درخصــوص نــوروز وجــود دارد، امــا از 
افســانه کــه گــذر کنیــم و از کوچه پــس کوچه های 
و  چندیــن  قدمتــی  بــه  دربیاوریــم  ســر  تاریــخ 
چندســاله مــی رســیم، قدمــت نــوروز و وجــود 
ایــن جشــن بــه زمان هــای پیــش از شــکل گیری 
هخامنشــیان  و  ماد هــا  دوره  از  قبــل  و  ایــران 
از  آن در اوســتا نیســت،  نــام  بازمی گــردد، ولــی 
ســه هــزار ســال پیــش از میــاد، در آســیای میانــه 
و آســیای غربــی دو عیــد، رواج داشته اســت، عیــد 
آفرینــش در اوایــل پاییــز و عیــد رســتاخیزی کــه در 
عیــد  دو  بعد هــا  و  می شــده  برگــزار  بهــار،  آغــاز 

پاییــزی و بهــاری بــه یــک عیــد تبدیــل گردیــده و 
بهــار جشــن گرفتــه می شــده اســت. امــا نــوروز بــا 
ایــن ریشــه و قدمتــی کــه گفتــه شــد امســال زیــر 
ســایه کرونــا رنــگ باخــت و در پایــان بــا ســیزده 
بــدری بــه پایــان رســید کــه بــه خاموشــی در خانــه 
برگــزار شــد. البتــه ایــن یــک روی ســکه 13 بــدر 
بــود. روی دیگــر آن روز بلــوغ فکــری و درک مــردم 
ایــران بــود. روزی کــه برخــی از  مــردم خــود بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه نبایــد از خانــه خــارج شــوند.

جــان  آمــاده  را  خــود  کــه  واقــع  در  کرونــا 
ســتانی های زیــاد در ســیزده بــدر کــرده بــود در 
ســیزده بــه در امســال تنهــا مانــد.  ایــن احســاس 
تنهایــی اگــر در بقیــه روزهــای فروردیــن ادامــه 
پیــدا کنــد، ویــروس منحــوس کرونــا زودتــر خــاک 
ــاره  ــران و جهــان را تــرک خواهــد کــرد و مــا دوب ای
در  بگیــرم،  آغــوش  در  را  همدیگــر  می توانیــم 
خیابان هــا راه برویــم، مهمانــی بدهیــم، جشــن 
از  بهتــر  را  نــوروزی  دیدوبازدیدهــای  و  بگیریــم 

گذشــته برپــا  کنیــم. ◘

برای اولین بار مردم ایران،  بهار متفاوتی تجربه کردند 

؛ زیر سایه کرونا   نوروز
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گروه فرهنگ و هنر

ســریال تلویزیونــی پایتخــت 6 کــه تــا حــدودی 
بــه داد خانــه نشــینی مــردم در نــوروز امســال 
رســید بــا همــه ضعــف هــا و قــوت هایــی کــه 
داشــت نیمــه تمــام بــه حــال خــود رهــا شــد و 
واکنــش هایــی برانگیخــت. مهمتریــن نقدهــا بــر 
نحــوه پخــش ایــن ســریال ابتــدا از خــود بازیگــران 
از  هایــی  بخــش  چــرا  کــه  شــد  مطــرح  ســریال 
آن هنــگام پخــش سانســور شــده اســت!. ایــن 
ــده  ــور ش ــای سانس ــش ه ــی آن بخ ــران حت بازیگ
را در صفحــات اینســتاگرام خــود منتشــر کردنــد. 
از دیگــر نقدهــای ســریال پایتخــت در قســمت 
یــک  ســریال  ایــن  چــرا  کــه  بــود  ایــن  ششــم 
داســتان دنبالــه دار و مشــخص را دنبــال نکرده و 

هــر ازگاه از شــاخه ای بــه شــاخه ای پریــده اســت.    
ســریال پایتخــت امــا بــا همــه ی نقــاط ضعفــی کــه 
داشــت بــا بازیگــری بازیکنانــی در نقــش ارســطو، 
ــروز  ــاش، به ــود، بهت ــه بهب ــی، فهیم ــی معمول نق
و.... شــب هــای شــادی بــرای مــردم در نــوروز 
ــا  ــار ب ــن ب ــریال ای ــردان  س ــم زد. کارگ ــی رق کرونای
آوردن ابوالفضــل رجبــی در نقــش بهــروز میــدان 
نوجــوان  اســتعدادهای  بــروز  بــرای  ای  تــازه 
کــه  کــرد. کســی  فراهــم   مازندرانــی  13 ســاله 
توانســت بــا ایفــای خــوب نقــش خــود توجــه 

ــد. ــب کن ــود جل ــه خ ــیاری را ب بس
باســابقه  کارگــردان  مقــدم  ســیروس  امــا 
»پایتخــت«۶  ســریال  کــه  تلویزیــون  و  ســینما 
بــه کارگردانــی او پخــش شــد درخصــوص برخــی 
انتقــادات اخیــر، گفــت: بهتــر اســت اول دربــاره 

واژه طنــز صحبــت کنــم. آنچــه مــا از بــزرگان ایــن 
ــان  ــز نش ــه طن ــت ک ــن اس ــم ای ــاد گرفتی ــه ی عرص
دادن واقعیــت تلــخ و دردنــاک بــه زبــان شــیرین 

امــا امیدبخــش اســت؛  و گزنــده 
ــه  ــز متوج ــف از طن ــن تعری ــا ای ب
هــزل  و  هجــو  و  طنــز  تفــاوت 
افــزود:  و... خواهیــم شــد.وی 

باالخــره وقتــی ســریال مــی ســازی کــه در 
ــرد  ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــم م ــن حج ای

ــد  ــت دارن ــم سوءبرداش ــزی ه ــت ناچی اقلی
ــد. او گفــت: آمــار و  و ســریال را برنمــی تابن
ــال بیــش از ۸۰ درصــد  ارقــام نشــان از اقب
◘ ایــن مجموعــه داشــت.  از  مخاطبیــن 

انفجار کرونا
 در جهان 

علی حاج محمدی

رویدادهــای ایــن جهــان هرانــدازه که بــزرگ تر و جهان شــمول 
تــر باشــند مســیر و رویکــرد زندگــی بشــر را بیشــتر تحــت تاثیــر 
ــروس  ــار وی ــد. انتش ــی کنن ــاد م ــر ایج ــد و تغیی ــی دهن ــرار م ق
کرونــا در روزگار مــا نیــز از ایــن دســت رویدادهــای جهانــی بــود. 
قبــل از آن، ایــن جنــگ هــای جهانــی اول و دوم بودنــد کــه 
ــر  ــتی اش را تغیی ــان و هس ــه جه ــان ب ــدگاه انس ــرش و دی نگ
دادنــد و از پــس کشــتار و تاریکــی بســیار، روشــنایی دمیــد کــه 
جهــان امــروز مــا شــد. دســت آوردهــای بشــر در حــوزه هــای 
مختلــف علــوم و دانــش کــه از دل جنگ هــای جهانــی حاصــل 
شــد آنقــدر زیــاد اســت کــه نمــی تــوان برشــمرد. آن روزهــای 
ــود  ــی را بوج ــعت داد و تغییرات ــر را وس ــد بش ــق دی ــک اف تاری
آورد کــه از دل آن جهانــی نــو زاییــده شــد. امــروز نیــز بشــریت 
ــخ  ــه ای از تاری ــرار دارد، در لحظ ــی ق ــه ی عطف ــان نقط در چن
کــه گمــان مــی رود قطــار حرکــت بشــری تغییــر ریــل خواهــد 
داد و فردایــی متفــاوت رقــم خواهــد خــورد. کرونــا چــون 
ســیلی محکمــی بــود کــه ُچــرت انســان را پرانــد و نشــان داد 
بایــد لحظــه ای از دویــدن ایســتاد و بــه مســیری کــه در پیــش 

گرفته ایــم اندیشــید.
انســان معاصــر کــه در حــوزه هــای مختلــف بــه خــود بــاوری 
رســیده بــود و چنــان بــر توانایــی هــای خــود غــره شــده بــود کــه 
ــدر و  ــش مک ــرد رویاهای ــور نمیک ــم ذره ای خط ــرش ه ــه خاط ب
عنــان زندگــی بــه ســادگی از دســتش خــارج شــود. بشــر اگــر می 
ــه بمــب  ــزرگ بیاندیشــد ذهنــش ب ــه یــک نابودگــر ب خواســت ب
هــای اتمــی مــی رفــت کــه در انبارهــای قدرتهــای بــزرگ ذخیــره 

شــده انــد و مــی تواننــد جهــان را بــه نابــودی کشــانند. 
ــد  ــی توان ــم م ــری ه ــای دیگ ــب ه ــه بم ــان داد ک ــا نش ــا ام کرون
وجــود داشــته باشــد. قبــل از انفجــار کرونــا در جهــان کمتــر 
ــر پایــه  تحلیلگــری گمــان مــی کــرد نظــم موجــود جهانــی کــه ب
اقتصــادی در هــم فرورفتــه شــکل گرفتــه اســت ایــن چنیــن 
شــکننده باشــد و پدیــده ای غیــز قابــل بــاور بتوانــد کلیــت ایــن 
اقتصــاد عظیــم و در هــم تنیــده را چنــان تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
کــه پیامدهــای آن غیرقابــل محاســبه باشــد. اکنــون انســانها از 
شــرق تــا غــرب عالــم چنــان گرفتــار دشــمنی نامرئــی شــده انــد 
کــه میــزان خســارت هــای مرئــی آن را نمــی تــوان حتــی متصــور 
شــد. شــیوع کرونــا تــا همیــن االن بزرگتریــن بحــران جهانــی پس 
از جنــگ هــای جهانــی لقــب گرفتــه اســت. امــا بیاییــد تصــور کنیم 
ــود.  ــر ب ــهمگین ت ــر و س ــنده ت ــدری کش ــک ق ــروس مهل ــن وی ای

تصــور کنیــم ابتــای بــه ایــن ویــروس مســاوی بــا مــرگ قطعــی 
بــود آن وقــت زیســت مــا در جهــان چــه شــکلی پیــدا مــی کــرد. 
ــا پدیــده ای رخ  ــان ویــروس ی ایــن تصــور کــه ســالهای بعــد چن
بنمایــد کــه اینچنیــن تهدیــد جدی را بــرای انســان به وجــود آورد 
همــان نگاهــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد مســیر زندگــی بشــر 

ــر خواهــد داد.  را تغیی
اکنــون انســان و سیاســت گــزاران جهانــی بیشــتر و دقیــق تــر بــه 
هشــدارهایی توجــه خواهنــد کــرد  کــه سالهاســت کارشناســان 
تنهــا  و  جهــان  از  حفاظــت  خصــوص  در  زیســت  محیــط 
ــوس  ــوان ملم ــی ت ــا م ــردای کرون ــد. از ف ــتگاهمان داده ان زیس
تــر بــه انســان نشــان داد کــه پیامــد برخــی اقدامــات مــی توانــد 
همچــون ویــروس کرونــا حیــات جهانیــان را تهدیــد کند. انســانی 
کــه تهدیــد کرونــا را زندگــی کــرده اســت خــوب مــی دانــد تهدیــد 
همــه گیــر جهانــی بــه چــه معناســت. امــروز دیگــر اگــر کســی از 
گرمایــش زمیــن و گازهــای گلخانــه ای و یــا تهدیــد ویــروس و 
مقاومــت باکتــری ها صحبت کنــد حرفش خریدار بیشــتری دارد.  
دیگــر این گونــه نیســت کــه گمــان کنیــم زمیــن منبــع بیکرانــی 
اســت کــه هرگونــه بخواهیــم مــی توانیــم بــا آن برخــورد کنیــم 
ــیب  ــه آن آس ــم و ب ــدا کنی ــش ج ــم از تن ــدازه بخواهی ــر ان و ه
برســانیم و پیامــدی نداشــته باشــد. شــاید پــس از کرونــا دیگــر 
ــه ایــن شــعارها  ــرای حفــظ محیــط زیســتمان ب ــاز نباشــد ب نی
ــت و  ــز هس ــان نی ــهم فرزندانم ــن س ــن زمی ــه ای ــم ک ــه کنی تکی
بیاییــد بــرای خاطــر آنهــا درســت مصــرف کنیــم. بحــران بــه 
حــدی نزدیــک شــده اســت و خطــر چنــان درک شــده اســت کــه 
بتــوان ایــن شــعار را داد کــه زندگــی خودمــان هــم در معــرض 
ــه  ــیم چ ــش باش ــت نگران ــر اس ــت و بهت ــن تهدیدهاس بزرگتری

ــده فرزندانمــان. ◘ ــه آین رســد ب
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