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کرونا قیمت داروهای گیاهی و برخی میوهها را باال برد

 گروه شهر
این روزها همه جا سخن از کروناست« :میگن
اگه هرشب قبل از خواب شیر زردچوبه بخوری به
کرونامبتالنمیشی»«قرصویتامینسی،زینک،
ویتامین د ث ،آهن بخورید سیستم ایمنیتون باال
میره» «لیموترش و زنجبیل و عسل و با آب
جوش قاطی کنید هر روز بخورید» «هر روز
یک لیوان آب پرتقال و لیموشیرین بخورید،
گریبفروت هم خیلی خوبه» و ...نمونههایی
از توصیههاییست که همه شنیدهایم .همین
تجویزهای تأییدنشده حسابی بازار عطاریها
و میوهفروشیها را داغ کرده است ،تا جایی که
قیمت این اقالم در بازار به شدت باال رفته است.
یک عطاری در خیابان [ ]...شلوغ و پرازدحام
است .حدود  15نفری توی مغازه هستند و
هرکسی چیزی میخواهد؛ یکی برای الغری،
دیگری برای جوشهای صورت و چندین نفر
هم داروی ضدکرونا و تقویت سیستم ایمنی
میخواهند .مرد میانسالی که به همراه خانمش
به عطاری آمده است به زنش میگوید :کرونا بازار
هرچی را خراب کرده خوب نانی برای عطاریها
درست کرده است .او داروی ضد کرونا میخواهد،
میپرسم واقعا این داروی گیاهی ،کرونا را درمان
میکند؟ «من به دست آقای ...اعتقاد دارم تابهحال
هرچه بهم داده خیلی خوب بوده است .بعدش
هم داروهای گیاهی هیچ عوارضی ندارند ».زنی
از پشت سرم آویشن میخواهد؛ «آویشن خیلی
برای سیستم ایمنی بدن خوبه من هر روز دم
میکنم با زنجبیل و دارچین میخورم اینجوری
کرونا هم نمیگیرم» مردی زنجبیل میخواهد
و فروشنده میگوید زنجبیل تازه ندارم و ادامه
میدهد« :االن دیگر زنجبیل تازه توی بازار گیر
نمیآید» و بعد هم میگوید« :این زنجبیلهایی
که دارم درسته تازه نیست اما خیلی خوبن و
بگیر و آسیاب کن ببین چه عطر خوبی دارد».
از فروشنده میپرسم داروی ضدکرونا دقیقا چیه؟

بازار داغ عطاریها و میوهفروشیها

میگوید«:هماندارویآنفلوانزاست
یکسری مواد را با هم قاطی کردم».
بازار شلوغ است و عطاریهایش
از همه جا شلوغتر .زن میانسالی
از صاحب یک عطاری عنبرنسار
میخواهد و صاحب عطاری
میگوید« :یک گوله عنبرنسار رو هر
روز تو خونه دود کن هم خودتان را
دود بدهید و هم دودش را استنشاق
کنید .هرچی ویروس و میکروب
تو بدنتون باشه را میکشد ».زن
میگوید اسپند هم بده و مغازهدار
تاکید دارد یک روز اسپند و کندر
دود کن و روز دیگر عنبرنسار« :این
عنبرنسارهیچجایسیرجانگیرت
نمیآید .عنبرنسار خوب باید از خر
ماده کوچک باشد ».زن دیگری از
کرونا مینالد و میگوید این چه
بالیی بود دم عیدی سرمون اومد.
تقاضای آویشن دارد و صاحب
عطاری میگوید« :آویشن تنها
نخور ،آویشن با گل بومادران،
پرسیاوش و بید قاطی کن دم بد
خیلی خوبه .مرتب هم بخور بابونه،
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
گل بنفشه ،مرزنجوش بده»
عطاریهای بعدی هم مشتریان زیادی دارند و خریدشان حول چند میوه است؛ پرتقال،
اکثرا تقاضای دمنوشهای گیاهی ضدکرونا دارند .لیموشیرین ،لیموترش ،زنجبیل تازه برخی هم
میوهفروشیهای خیابان امام خلوتتر از گریبفروت و کیوی میخرند.
همیشه است .تعدادی هم که در حال خرید
در بین مغازههای میوهفروشی فقط چهار
هستند اوال ماسک و دستکش دارند و دوما مغازه هستند که زنجبیل تازه دارند که آن هم

 ایسنا
آخرین آمار ابتال و فوتی ناشی از
آخرین آمار کرونا در کشور کروناویروس جدید در کشور اعالم شد .کتر
تا ظهر یکشنبه کیانوش جهانپور  -رییس مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از افزایش
مبتالیان قطعی کووید  ۱۹در ایران خبر داد
و گفت :آخرین یافتههای آزمایشگاهی در
کل بالغ بر  ۳۸۵مورد جدید ابتالی قطعی
به بیماری کوید  ۱۹را در کشور ظرف ۲۴
ساعت گذشته نشان میدهد .وی افزود :طی

 ۹۷۸ابتال و  ۵۴فوتی
کرونا در کشور

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

جناب آقای

حاج شهباز حسنپور

انتخاب جنابعالي به عنوان نماینده مردم سیرجان و
بردسیر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
كه نشانگر قدردانی مردم از شما و بیانگر تعهد،
کارآمدی ،شایستگی و توانمندی جنابعالي میباشد
را صمیمانه تبریک عرض نموده ،امید است در
سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

مدیریت جایگاه اختصاصی صدف

 ۲۴ساعت گذشته مجموعا  ۳۰مورد جدید
بیماری در استان قم ۱۷۰ ،مورد در استان
تهران ،گیالن  ۲۸مورد ،مرکزی  ۴۴مورد،
استان اصفهان  ۱۳مورد ،فارس  ۸مورد،
خراسان رضوی  ۱۷مورد ،کرمانشاه  ۲مورد،
لرستان  ۸مورد ،سمنان  ۳مورد ،مازندران ۱۱
مورد ،همدان  ۳مورد ،خراسان جنوبی  ۲مورد،
البرز  ۳۱مورد ،هرمزگان  ۲مورد ،خوزستان ۹
مورد ،سیستان و بلوچستان یک مورد ،ایالم
یک مورد و کرمان  ۲مورد جدید و ابتالی

کیلویی  120تا  130هزار تومان میفروشند .زن
جوانی زنجبیلتازه میخواهد و میگوید« :گفتن
زنجبیل خیلی برای کرونا خوبه ،من هر روز یکم
زنجبیلتازهتوغذاهایمیریزم،گاهیهمزنجبیل
تازه رو رنده میکنم با عسل و یکم هم پودر
قطعی به این بیماری گزارش شده است.
جهانپور گفت :متاسفانه از میان موارد جدید
این بیماری  ۱۱تن نیز جان خود را از دست
دادند .وی گفت :بنابراین در مجموع تعداد
مبتالیان به ویروس کرونا در ایران به ۹۷۸
تن افزایش یافت و متاسفانه آمار درگذشتگان
بیماری به  ۵۴مورد رسید.همچنین مطابق
یافته های آزمایشی ۲ ،مورد ابتال به کرونا
ویروس در استان کرمان که تا امروز-یکشنبه-
مورد مثبتی نداشتیم ،مثبت اعالم شده است.

تقدیر و تشکر دکتر اسداله علیرضایی
جوانترین کاندیدای انتخابات

دوم اسفند ماه سال  1398تجلی دیگری از حضور
حماسی ملت ایران در پای صندوقهای رای بود .مردم
سیرجان و بردسیر نیز همگام با سایر هموطنان در
سراسر کشور بار دیگر با مشارکت گسترده در انتخابات
حماسهساز شدند و با حضورشان به دشمنان انقالب
اسالمی به خصوص استکبار جهانی و همپیمانانش
ثابت کردند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام بوده
و به آرمانهای بلند رهبر کبیر انقالب و رهنمودهای
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) پایبندند و تهدیدها و
توطئههای مختلف تاثیری به اراده آنها ندارد.
اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از فرمانداری ،دستگاههای
نظارتی و حضور پرشور مردم غیور سیرجان و بردسیر
در انتخابات ،به منتخب این دوره مجلس شورای اسالمی
تبریک گفته و امیدوارم منتخبان مردم با اولویت قرار
دادن منافع ملی و خواستههای مردم زمینه تشکیل
یک مجلس قوی و توانمند را فراهم کنند و با همکاری
و همراهی با سایر قوا به تحقق برنامههای توسعه و
پیشرفت کشور با وضع قوانین کارشناسانه شتاب
بخشند.

جمعـهبـازار

تا اطالع ثانوی تعطیل شد

بــه اطــاع همشــهریان گرانقــدر و فروشــندگان محتــرم جمعهبــازار میرســاند بــا
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در ســطح کشــور جهــت پیشــگیری از انتقــال این
ـت.
ـل اسـ
ـوی تعطیـ
ـاع ثانـ
ـا اطـ
ـیرجان تـ
ـهر سـ
ـازار شـ
ویــروس ،جمعهبـ

روابطعمومیسازمانساماندهیمشاغلشهریوفرآوردههای کشاورزیشهرداریسیرجان

سیاهدونه میدهم به شوهر و بچههام ،همینها
آدم رو در برابر کرونا مقاوم میکنه وگرنه که هنوز
نه داروش کشف شده نه واکسنش» زن زمانی
میفهد زنجبیل کیلویی  130هزار تومان است
با اعتراض میگوید؛ «چرا اینقد گرون؟ یک ماه

ویروس کرونا
چگونه وارد
کرمان شد؟

پیش خریدم نصف همین قیمت»
فروشندهمیگوید؛«ماهمهمینقدر
گرون میخریم اصال زنجبیل تازه
دیگه گیر نمیآید ».زن مجبور
میشودنیمکیلوزنجبیلتازهبخرد.
لیموترش هم از کیلویی 55
هزار تومان تا  25هزار تومان
متغیر است .مرد جوانی میخواهد
لیموترش بخرد و وقتی میفهد
کیلویی  55هزار تومان است با
اعتراض به فروشنده میگوید؛
«مگر سرگردنه است» فروشنده
میگوید؛« اینها لیموترش سبز
هستند ،اینها ارزش دارند از نظر
طعم و مزه با لیموترشهای بزرگ
و زرد خیلی فرق دارد ،اصال این
لیمو با اون لیمو قابل مقایسه
نیست ».مرد به میوهفروشی بعدی
میرود .مغازه بعدی لیموترش
زرد و بزرگ دارد و قیمت هرکیلو
را  30هزار تومان اعالم میکند و
مرد باز هم جلوتر میرود مغازهی
بعدی لیموترش زرد و بزرگ را
کیلویی  24هزار تومان میدهد.
مرد میگوید عجب مملکتی داریم
وقتی قیمت لیمو از یک مغازه تا مغازه کناریش
 7-6تومان تفاوت دارد چه باید بگوییم ،فروشنده
میگوید؛ «همهی ما لیموترشهایمان مال قبله
و همراه هم خریدیم ،ما به همون قیمت قبل
میفروشیم بقیه به دلیل تقاضای زیاد قیمتها

 ایسنا
مدیـر گـروه مبارزه با بیمـاری های معاونت
بهداشـتی دانشگاه علوم پزشـکی کرمان نحوه
ابتلای  ۲فرد تایید شـده به کرونـا ویروس در
کرمان را تشـریح کرد.
دکتـر «مهـدی شـفیعی» در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،با اعلام این موضـوع که متاسـفانه دو
نفر در اسـتان کرمان به بیمـاری کروناویروس
مبتلا شـدهاند ،در ادامه به نحـوی ابتالی این
افـراد بـه بیمـاری کروناویـروس گفـت :طبـق

را باال بردهاند ،متاسفانه انصاف نیست».
غالمرضا شهبا رییس اتحادیه خردهفروشان
میوه و سبزی در پاسخ به این سؤال که چرا
نظارتی روی بازار میوه و سبزی ندارید و چرا
قیمتها اینقدر باال هستند ،گفت« :اتفاقا
قیمتها خیلی پایین هستند...اینکه از تلویزیون
اعالم کردند به دلیل کرونا قیمت میوه باالرفته
است ،در سیرجان هم مسلما تاثیر گذاشته
است .ولی نه اینکه در سیرجان گران بدهند
چون از مبدا میوه کم و گران شده است ».وی
ادامه داد«:مثال زنجبیل مال ایران نیست و از
خارج از کشور وارد میشود و از مبدا کم شده
است .اما لیمو و پرتقال اصال کیلویی  13هزار
تومان نداریم .هیچ پرتقالی باالی ده هزار تومان
نداریم ».از او میخواهم اگر حرف من را باور
ندارد یک نفر را به صورت نامحسوس به خیابان
امام بفرستد« .پرتقال باالی ده هزار تومان در
بازار میوه سیرجان نداریم .شاید شما که قیمت
میگرفتید فروشنده سرسری جوابتان را داده
است .واال پرتقال باالی ده هزار تومان نداریم.
لیموترش البته چون فصلش نیست نرخ هم
نداریم و نرخش در برگ نرخ ما هم نیست چون
خارج از فصل است اما بقیه میوهها نرخ داریم،
اگر میخواهید مستند چاپکنید گوشی را قطع
کنید تا من از روی نرخنامه نگاه کنم و قیمتها
را بهتون بدهم ».بعد از  5دقیقه دوباره تماس
میگیرم و میگوید« :من از پنجشنب ه سیرجان
نبودم االن به معاون اتحادیه آقای مسعودی زنگ
زدم گفت که لیموشیرین در میدان تا 12500
میخریم مغازهها تا  15هزارتومان میفروشند،
پرتقال هم مغازهها 13هزار تومان میدهند .یک
مقدار قضیه کرونا باعث شده میوه کمبود داشته
باشد ».او سپس تقاضا میکند «:جوری بنویسید
که به قول گفتنی آتو دست مردم نیفتد .مردم
دارند زجر میکشند چرا دیگر از این طرف
زجرشونبدهیم».

پیگیـری های صورت گرفته نشـان داده شـده
کـه یکـی از این افـراد مبتال به کرونـا ویروس
مسـتقیما به قم سـفر داشـته است.
وی ادامـه داد :یکی دیگر از این بیماران نیز
مهمانـی از یکی از اسـتانهای کشـور داشـته
کـه مهمان آنها در کوپهای که مسـافران دیگر
آن کوپـه از اسـتان قـم بودنـد ،مسـتقر بوده و
متاسـفانه بـا بوسـیدن میزبـان کرمانـی ،ایـن
میزبـان کرمانـی را مبتلا بـه کرونـا ویـروس
کرده اسـت.

دعوت به شركت در مناقصه
شــركت توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر در نظــر دارد
«پوشـشهای بیمـهای شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر»
را از طریــق برگــزاري مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط
واگــذار نمایــد.
متقاضیــان واجــد شــرایط (بیمهگــران دارای ســطح توانگــری
مالــی یــک و دو براســاس اعالمیــه بیمــه مرکزی جمهوری اســامی
ایــران) میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از طریــق:
 ســایت اینترنتــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر بــهآدرس www.gisdco.com
 دفتــر تهــران :میــدان آرژانتیــن ،خیابــان الونــد ،کوچــه 31غربــی ،پــاک 22
 کارخانــه :اســتان کرمــان ،شــهر ســیرجان ،کیلومتــر  50جــادهســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  5جــاده اختصاصــی معــدن گلگهــر
اقدام نمایند.
الزم بــه ذکر اســت تاریخ تحویل پاکات مناقصــه 1398/12/15
میباشــد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 021 - 88197674شماره داخلی 209
و  034 - 41424189شــماره داخلــی  101تمــاس حاصــل
فرماییــد( .روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه ســاعت  8تــا )16
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