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اخبار

محدودیتها تا پایان سال ادامه دارد
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی
مقابله با کرونا گفت :طرحهای جامع هوشمند
محدودیتهای کرونایی تا پایان سال تداوم دارد
و اگر میخواهیم این محدودیتها کم شود باید
رعایت کنیم.
به گزارش مهر ،حسین ذوالفقاری رئیس
کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا
اظهار کرد :مشکل ما این است که پروتکلهای
بهداشتی به صورت جدی مورد توجه همه اقشار
قرار نگرفته است .بر اساس طرح جامع هوشمند
محدودیتهای کرونایی ،هر هفته وضعیت
استانها بررسی میشود یعنی اگر استانی این
هفته وضعیتش از قرمز به نارنجی تقلیل پیدا
کرده بود ،محدودیتها کم میشود اما اگر در
هفته آینده وضعیت به حالت قرمز برگشته باشد
محدودیتها بیشتر میشود .ذوالفقاری با اشاره
به تشریح وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد در استانها
گفت :اگر به ازای هر صد نفر  ۱۰نفر بستری باشند
وضعیت شهر قرمز است ،اگر بستریها زیر عدد
 ۶باشد یعنی بین  ۶تا چهار باشد وضعیت نارنجی
است و اگر زیر عدد چهار باشد وضعیت زرد
است .طرحهای جامع هوشمند محدودیتهای
کرونایی تا پایان سال تداوم دارد و اگر میخواهیم
این محدودیتها کم شود باید رعایت کنیم .اعمال
محدودیتها ،مشارکت مردم ،اجرای طرح قرارگاه
شهید قاسم سلیمانی ،اجرای تستهای گسترده
کرونا ،آموزش و رعایت پروتکلها تنها بخشی از
کار است و طرحهای گستردهای برای کاهش شیوع
کرونا در کشور داریم .وی اعالم کرد :ما از وزارت
بهداشت درخواست کردهایم طبق بررسیهایشان
به ما بگویند کدام برنامه تداوم بهتری در کشور
دارد تا بتوانیم تمرکزمان را بر آن بگذاریم .ما در
کمیته امنیتی ،اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا
آمادگی داریم تا جلسه مخصوصی برای بررسی
وضعیت پایتخت و در نظر گرفتن محدودیتها
برای تهران صحبت کنیم و اگر مسئوالن این استان
طرحی داشته باشند میتوانیم یک الی دو جلسه
را به بررسی طرحهای مربوط به وضعیت پایتخت
اختصاص دهیم .اولویت اول ما سالمت مردم
است اما این موضوع به این منزله نیست که به
سایر موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه نکنیم.

اخبار

نهادهای نظارتی ورود کنند

اعالم میزان وام ازدواج در بودجه
پیشنهادی ۱۴۰۰

براساس الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه
 ،۱۴۰۰وام ازدواج در سال آینده برای هر یک از
زوجین  ۵۰میلیون تومان و مشابه سال ۱۳۹۹
خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،براساس بند الف تبصره ۱۶
الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ،۱۴۰۰
به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مکلف شده است از
محل پسانداز جاری و قرضالحسنه نظام بانکی
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهای جوان
پرداخت کند .براساس این بند از تبصره  ۱۶الیحه
بودجه این تسهیالت به زوجهایی تعلق میگیرد
که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۷۹
باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند.
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از
زوجین در سال  ۱۴۰۰برابر با  ۵۰۰میلیون ریال
یعنی  ۵۰میلیون تومان خواهد بود .همچنین
دوره بازپرداخت این تسهیالت هفت ساله تعیین
شده و طبق پیشبینیهای صورت گرفته در الیحه
پیشنهادی بودجه اخذ یک ضامن معتبر و سفته
برای پرداخت تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی ازدواج
به زوجین کافی است.
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دستگیری دو اخاللگر نظام بانکی
با بیش از  ۲۰هزار میلیارد ریال
بدهی

چالش ماسک های غیر استاندارد در بازار
بهمن صبور درباره کیفیت ماسکهایی که در
بازار وجود دارد ،گفت :باید توجه کرد که میزان
تولید ماسک قبل از شیوع کرونا ،روزانه کمتر از
 ۵۰۰هزار عدد بود .بر همین اساس با شیوع کرونا
در کشور ،میزان مصرف به شدت باال رفت و به
نوعی با کمبود ماسک بهویژه در مراکز درمانی
مواجه شدیم.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه باید توجه کرد
که انواع مختلف ماسکها کاربردهای متفاوتی
دارند ،افزود :به عنوان مثال ماسکهای N۹۵
در بخشهای جراحی ،بیمارستانها و ...به کار
میروند و نیازی نیست که مردم در سطح شهر
این ماسک را استفاده کنند .ماسک استانداردی
که مردم میتوانند استفاده کنند ،ماسکهای سه
الیه پرستاری است که استانداردهای آن هم به
این صورت است که الیه بیرونی و داخلی آن باید
اِسپانباند و الیه وسط آن هم مِلتبلون باشد .البته
الیههای بیرونی و داخلی میتواند اس ام اس هم
باشد که ترکیبی از ملت بلون و اسپانباند است
که ضریب محافظت ماسک را باال میرود .این
ماسکها استاندارد بوده و مشکلی ندارند.
صبور ادامه داد :البته در فاز اول تولید ماسک
در ابتدای کرونا ،از آنجا که با کمبود ماسک مواجه
شدیم ،بسیاری از تولیدیها به سمت تولید ماسک
رفتند و در فاز اول برایمان کمیت مهم بود .البته
در همان زمان هم وزارت بهداشت دستورالعملی
به تولیدیها ارائه داده بود که بر اساس آن ماسک
تولید کنند ،اما در حال حاضر به نقطهای رسیدیم
که اعالم میشود که حتی تا  ۳۰میلیون ماسک هم
در روز تولید میکنیم و حاال باید بر روی کیفیت
کار کنیم.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود :بر
همین اساس هم وزارت بهداشت به کارخانههایی
اجازه تولید و توزیع ماسک میدهد که استانداردهای
وزارت بهداشت را رعایت میکنند؛ به طوری که
ماسکها را به مراکز کنترل کیفیت مانند سازمان
انرژی اتمی و مراکز دیگر میفرستند و گواهیهایی
میگیرند که نشان دهد میزان محافظت آنها باالی
 ۷۰ ،۶۰تا  ۸۰درصد است .البته تاسفمان از این
بابت است که نهادی نیست که یک کنترل کلی بر
ماسکهایی داشته باشد که وارد بازار میشود زیرا
ماسک دو الیه ،یک الیه و ماسکهایی که پارچه
آنها از اسپان نیست نیز در بازار وجود دارد.
صبور تاکید کرد :البته سازمان غذا و دارو
سامانهای را به داروخانهها معرفی کرده است که
میتوانند از طریق آن ماسکهای سه الیهای را که

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر کیفیت پایین برخی ماسکهای تولیدی در کشور ،گفت :اگر داروخانهها
در دو  -سه ماهه اخیر که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی و نظارت بر کیفیت ماسکها شده ،از شرکتهای رسمی پخش ،ماسک خریداری
کردهاند ،استاندارد در آنها قطعا رعایت شده است.

نایب رئیس
انجمن
داروسازان
تهران:قیمت
ماسک سه الیه
پرستاری درب
کارخانه ،۱۰۵۰
قیمتپخش
 ۱۱۵۵و قیمت
مصرفکننده
 ۱۳۰۰تومان
است
کد  IRCدارند و در سامانه تیتک ثبت شدهاند،
چک کرده و از این طریق کیفیت ماسک را بررسی
کنند .بنابراین نظارتی روی این ماسکها وجود
دارد که نشان میدهد جنس ماسک چیست و
گِرَم ملت بلون آن چقدر است .حال اگر ماسکها
این استانداردها را داشته باشند ،توسط شرکتهای
پخش رسمی مجاز به توزیع در سطح داروخانهها
هستند .این ماسکها هم کد  IMEDدارند و هم
در سامانه تیتک ثبت شدهاند و طبق فاکتور رسمی
توزیع میشوند .ماسکهای دیگری که دارند تولید
میشوند نیز باید به سمت دریافت این استانداردها
روند و در این صورت وارد چرخه توزیع شوند که در
این زمینه وزارت صمت ،وزارت بهداشت و نهادهای
ناظر باید نظارت کافی داشته باشند که ماسکهای
غیراستاندارد وارد چرخه مصرف نشوند .وی با بیان
اینکه در حال حاضر ماسکهای غیر استاندارد
هم در بازار وجود دارند ،گفت :برخی تولیدیهای
ماسک در جایی ثبت نشدهاند و همچنان کار

ورودی بیمارستان رو به کاهش است

رئیس بیمارستان سینا گفت :در حال حاضر تختهای خال 
ی
بیشتر شده است و با کاهش مراجع ه بیمارستانی مواجه شده ایم.
به گزارش ایلنا ،محمد طالبپور رئیس بیمارستان سینا با اشاره
به اثر اعمال محدودیتهای کرونایی بر میزان شیوع کرونا بیان
کرد :در تعطیالتی که سال گذشته داشتیم ،چون هیچ رفت و
آمدی نبود ،کنترل خوبی هم اعمال شد و شیوع کرونا پایین آمد،
البته اینها در مقام مقایسه است ،اما این شدتی که برای ایجاد
محدودیتها اعمال میشود باید عملیاتی هم باشد.
وی ادامه داد :البته ایجاد محدودیت شدیدتر را مردم نمیتوانند
تحمل کنند ،اگر همین محدودیتها به شکل کامل اجرا شود،

یادداشت
شیخ علی واشقانی فراهانی

بیشک انسان در طول تاریخ فراز و نشیبهایی را در

زندگی خویش و جامعه تجربه خواهد کرد و این جزو گردش
طبیعی جامعه بشریت در جهان است؛ اما مهم این است که

عکسالعمل انسان در این قضایا چگونه باید باشد.

شناخت کاربردی و ارزش هرچیزی در شناخت ضد و

عکس آن است؛ مثال زمانیکه نعمتی همچون عافیت و

میکنند .حال یک نهاد باالدستی باید بر روی نحوه
تولید و استاندارد این ماسکها هم نظارت داشته
باشند که خارج از چارچوب استاندارد نباشند.
ماسک استاندارد ،در کمترین حالت  ۶۰تا  ۷۰درصد
محافظت میدهد و اگر همه افراد استفاده کنند و
پروتکلها را هم رعایت کنند ،به احتمال  ۹۹درصد
به کرونا مبتال نمیشوند ،اما اگر ماسک غیراستاندارد
باشد ،ذرات ریز و قطرات تنفسی با یک عطسه و
سرفه از ماسک عبور میکند .پیشنهادمان این
است که نهادهای نظارتی که به تولید ورود کردند
و تولید کمی ماسک مناسب شد ،به کیفیت هم
ورود کنند و استانداردهای سختگیرانهای اعمال
کنند تا ماسکهای فاقد استاندارد از چرخه تولید
خارج شوند.پ صبور تاکید کرد :اگر داروخانهها
در دو سه ماهه اخیر که سازمان غذا و دارو وارد
استاندادسازی و نظارت بر کیفیت ماسکها
شده است ،از شرکتهای رسمی پخش ،ماسک
خریداری کردهاند ،استاندارد در آنها قطعا رعایت

شده است .برندها و کارخانههایی هم که ماسک
استاندارد تولید میکنند و کد  IRCدارند ،در سامانه
سازمان غذا و دارو مشخص شدهاند .در کل کشور
تعدادی شرکت ثبت شده که استانداردها را رعایت
کردند و مجوز توزیع در دراوخانه و مراکز درمانی
را دارند.
وی تاکید کرد :در عین حال راهکار اصلی برای
استانداردسازی سایر ماسکهایی که در بازار وجود
دارد ،نظارت است.
صبور درباه قیمت ماسکهای سه الیه ،گفت:
قیمت ماسک سه الیه پرستاری درب کارخانه ،۱۰۵۰
قیمت پخش  ۱۱۵۵و قیمت مصرفکننده ۱۳۰۰
تومان است.
وی همچنین گفت :مردم اگر خواستند بررسی
کنند ،ماسک سه الیهای را بشکافند پارچه ملت
بلون مانند دستمال کاغذی باشد و اگر این پارچه
وسط الیه بیرونی و داخلی است ،استانداردهای
وزارت بهداشت را دارا است.

واقعا بعد از دو هفته میزان شیوع افت پیدا میکند ،بنابراین باید
برای محدودیتها محاسباتی را انجام داد که قطعا مسئوالن این
کار را میکنند ،اما راهکار اصلی همان شستوشوی دستها،
دوری از تجمع و زدن ماسک است که در کنارش مردم هم به
کارهایشانبرسند.
طالبپور افزود :اگر رفتارها به حالت قبل برگردد ،شیوع ادامه
پیدا میکند و در درازمدت دچار مشکل میشویم ،چون مقابله
با بیماریهای عفونی مثل حضور در جنگ میماند و باید از یک
فرمانده واحد تبعیت کرد ،باید فرمانده درست فکر کند و تصمیم
بگیرد تا به شکل نظامی جلو رفت ،یعنی کمیته کرونا به صورت
کارشناسی شده تصمیمی میگیرند و بعد همه باید آن را رعایت
کنند تا نتیجه مثبت داشته باشد.
رئیس بیمارستان سینا با اشاره به وضعیت بیماران در آیسییو،
گفت :افرادی که به آیسییو میآیند ،دو گروه هستند؛ گروهی
که به دستگاه تنفسی وصل نمیشوند و از ماسکها استفاده
میکنند که احتمال مرگ آنها  ۵۰درصد است ،اما کسانی که به
دستگاه تنفس مصنوعی وصل میشوند ،این عدد به  ۷۵درصد
میرسد ،یعنی به ترتیب از هر چهار نفر سه نفر و از هر دو نفر
یک نفر فوت میکنند ،اما وقتی بیمار در بخش بستری باشد
کمتر از  ۵درصد احتمال مرگ بیمار وجود دارد ،بیشتر بیماران
کرونایی بیمارستان از گروه سنی  ۵۰تا  ۷۰سال هستند.

طالبپور افزود :هنوز تست پی سی آر به دست ما نرسیده ،اما
درخواست کردیم تا برای پرسنل بخش کرونا و بخشهای دیگر
این تستها در اختیار بیمارستان قرار گیرد .وقتی میخواهیم در
یک بخش عمل جراحی انجام دهیم ،باید مطمئن شویم کسی
مبتال نیست و با تست سریع ،بعد از  ۲۰دقیقه جواب مشخص
میشود ،اما تستهای دیگر باید دو روز صبر کنیم که زمان زیادی
است ،با تستهای جدید به سرعت میتوان غربالگری را انجام
داد.
رئیس بیمارستان سینا با اشاره به ورودی بیماران کرونایی ادامه
داد :تقریبا از ده روز پیش ورودی بیمارستان آرام آرام کاهش پیدا
کرد ،با اینکه یک سوم تختهای بیمارستانی برای بیماران کرونایی
بود و هفتههای گذشته فقط یک تخت خالی داشتیم ،اما االن
ی بیشتر شده است و با کاهش مراجع ه بیمارستانی
تختهای خال 
مواجه شدهایم.
طالبپور افزود :ما فکر میکردیم آبان و آذر به دلیل آنفوالنزا
بیمارستان شلوغ شود ،اما این اتفاق رخ نداد و شاید علتش هم
مراقبتهای مردم به دلیل کرونا بوده باشد ،چون هیچ تجربهایی
در این زمینه نداریم و همه چیز فقط صرف پیشبینی است.
رئیس بیمارستان سینا گفت :مردم هر چه بیشتر رعایت کنند،
به جان دیگران کمک کردند و سختی این مسیر نباید باعث شود
تا مراقبتها را کاهش دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از
دستگیری دو نفر از اخاللگران و بدهکاران نظام
بانکی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ کارآگاه ولیپور
گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب از
دستگیری دونفر از اخالگران و بدهکاران نظام
بانکی با بیش از  ۲۰هزار میلیارد ریال توسط
معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی این پلیس
خبرداد .در ادامه شناسائی و دستگیری اخالل
گران و بدهکاران نظام بانکی ،معاونت مبارزه با
جرائم اقتصادی با انجام اقدامات فنی و پلیسی
پیچیده دونفر را به جرم کالهبرداری ،جعل،
اخذ تسهیالت غیر مجاز بانکی و بدهکار کالن
دو بانک ،شناسائی ،دستگیر و تحویل مرجع
قضائی دادند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب تصریح
کرد :میزان بدهی متهمین بیش از  ۲۰هزار
میلیارد ریال است.

واکسن آنفلوآنزا رسید
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا
و دارو از عرضه واکسن آنفوالنزا سه ظرفیتی
در داروخانههای منتخب با ثبت کد ملی افراد
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید حیدرمحمدی گفت:
همراه داشتن کارت ملی برای ثبت کد ملی
در سامانه تیتک توسط داروخانه الزامی است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و
دارو ،وی خاطرنشان کرد :داروخانههای
منتخب تهران برای عرضه واکسن ۱۳آبان۲۹ ،
فروردین ۲۲ ،بهمن ،ایثار ،شهید کاظمی ،هالل
احمر مرکزی و شماره  ۲و هالل احمر شهرری
هستند.

ضرورت افزایش همکاری دو جانبه
پلیس ایران و ایتالیا
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در
دیدار با همتای ایتالیایی خود بر ضررت تقویت
و افزایش سطح همکاریهای دو جانبه پلیس
مواد مخدر ایران و ایتالیا تاکید کرد.
به گزارش ایرنا ،سردار مجید کریمی در
دیدار با «سالوادوره الباربرا» افسر رابط جدید
پلیس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا در ایران
به رابطه مطلوب و سازنده بین دو کشور در
حوزه همکاریهای پلیسی اشاره کرد و افزود:
امیدواریم بتوانیم از فرصت پیش آمده در
مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به
موفقیتبرسیم.
وی در ادامه به لزوم ارتقاء سطح
همکاریهای دوجانبه تاکید کرد و گفت:
تقویت سطح همکاریهای بین دو کشور از
طریق تبادل تجربیات ،استفاده از ظرفیتها و
توانمندیهای موجود ،تا حد زیادی میتواند به
مبارزه با قاچاق مواد افیونی در سطح منطقه و
بینالملل کمک کند.
در ادامه ژنرال «فابیو برناردی»؛ افسر رابط
پیشین مبارزه با مواد مخدر ایتالیا در ایران
ضمن تقدیر و تشکر از رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر ناجا مبنی بر پذیرش درخواست
مالقات وی در شرایط شیوع ویروس کرونا ،به
رابطه نزدیک پلیسی بین دو اشاره کرد و افزود:
خواهان افزایش سطح همکاریهای دوجانبه
با پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در راستای
مقابله با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر در سطح
بینالمللهستیم.
براساس این گزارش در این دیدار که به
درخواست ژنرال فابیو برناردی و بر اساس
اعالم وزارت امور خارجه کشورمان شگل گرفت،
سالوادوره الباربرا ،به عنوان افسر رابط جدید
مبارزه با مواد مخدر ایتالیا در ایران معرفی شد.

تعاون و تفاهم ناجی از بحران ویروس کرونا
گیرند .همچنین در سالمت بدن و رهایی از این بیماری باید

پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) همیشه برای شستن دستها

به نسخه پزشکان عمل کرد و به آنچه امر میکنند باید عمل

قبل از غذا و بعد از آن سفارش موکد داشتن و نظافت

چهار قسم است .امام علی(ع) میفرمایند :اول دانش فقه

در چگونه خوردن غذا که سالمتی انسان را تحقق بخشد

کرد و از آنچه نهی میکنند خودداری شود که همانا علم بر
برای دین شناسی ،دوم دانش پزشکی برای آشنایی با بدن،

سوم دانش نحو برای زبان شناسی ،چهارم ستاره شناسی
برای شناخت زمان؛ که همانا در عصر حاضر که مردم دچار

شخصی مبتال به جذام بود برای بیعت نزد پیامبر(ص) آمد
اما حضرت به او دست نداد و فرمودند :بدون آنکه با من

همه جوانب را از اخالق مسلمان حقیقی میدانستند و

دست بدهی ،بیعت را پذیرفتم.

سفارش داشتند و حتی فرمودند هنگام صرف غذا هرکس از

است که به افراد مبتال به خوره ،زیاد نگاه نکنید و وقتی با

ظرفی که جلوی خودش است غذا میل کند؛ که اهل بیت

در تمام موارد زندگی سفارش فراوانی داشتند.

همچنین در روایت دیگری از حضرت چنین نقل شده

توگو میکنید به اندازه یک نیزه از آنان دور باشید.
آنان گف 
در عصر حاضر از وجود بیماری کرونا باید بطور حتمی

جوابم داد کرونا آمده از چین و ووهان

شده حاکم بر دنیا و به

ایران

ز مردم هرچه دارند آن

بگیرد

کرونا آمده تا جان

عزا کرد

کرونا جشن و شادی را

به پا کرد

به هر خانه عزا خانه

مضطر

کرونا آدمی را کرده

که میدانست خود را ز خلق برتر

همهگیری ویروس کرونا شدهاند  ،شایسته است با تعاون و

تاکید پیامبر اسالم(ص) به جداسازی افراد مبتال از افراد

فاصله را حفظ نمود و از ماسک حتما استفاده کرد و حتی

بشر به این نتیجه رسیده است که چه نعمت عظیمی را

کنند؛ به این معنا که آحاد ملت با پزشکان همدل و هم

آن جا نشوید ،اما اگر در مکانی که شما هستید طاعون

همدیگر استفاده نباید نمود و بطور ضروری از منزل خارج

از این ویروس نحس

هم داشته است ،از جمله احیای طبیعت ،متوجه شدن

میکنند؛ همچنان که در امور دینی فرض از عمل به قرآن،

به بیماری های عفونی از دیگر افراد سالم تاکید کرده است

همچنین میتوانیم این تهدید را تبدیل به فرصتی برای

همه در جنگ با این

افزایش قابل توجه اهمیت به بهداشت شخصی ،شکوفا

بهبودی و سالمتی بدن هم فرض است که بر گفتههای

که پیامبراکرم(ص) فرمودند :مکروه است با شخصی که مرض

موسس و امام جماعت مسجد امام رضا(ع)

معلق گشته مجد،

پس بر همین لحاظ در بهبود سالمتی مردم در جامعه

کادر درمان در معالجه و درمان مبتالیان این بیماری

اندازه یک ذرع فاصله باشد و حضرت رسول(ع) فرمودند :از

وصف کرونا

مشو همراه این ویروس

سالمتی از بین رفت آنگاه قدر و ارزش آن شناخته میشود.
حال با پدید آمدن ناهنجاریها از جمله ویروس کرونا،

از دست داده است ،البته این واقعه نکات مثبت زیادی

اهمیت در کنار هم بودن ،لذت حضور در کالس درس،

شدن استعدادها در جهت رفع مشکالت بهوجود آمده و...
از افکار پزشکان صاحبنظر نباید غافل شد و مردم باید
از فرهنگ و بیانات قرآن و پیامبر(ص) اهل بیت(ع) کمک

تفاهم مانند دوران دفاع مقدس از چالشهای کرونا عبور

صدا و همراه شوند که البته اکثرا ملت واقعا دارند همکاری
انجام درست و دقیق دستورات آن است ،در بهدست آورد

طبیبان که شبانهروز به همراه پرستاران و دیگر اعضای
نحس و واگیر هستند ،نهایت عمل را باید انجام داد؛ چه

دچارشدگان به این بیماری و چه آنها که مبتال نشدهاند.

سالم :هنگامی که شنیدید در سرزمین طاعون آمده ،وارد

آمد ،از آنجا خارج نشوید .همچنین به جداسازی مبتالیان
به عنوان مثال در روایتی از امیرالمومنین(ع) نقل شده است

جذام دارد معاشرت و صحبت شود مگر اینکه که بین آن دو

شخصی جذامی فرار کن همانطور که از شیر فرار میکنی.

در روایت دیگر از حضرت رسول(ص) نقل شده است که

در محیط خانواده باید فاصله را حفظ نمود و از ظروف

شو و غذاهای مقوی و مایعات و میوه و ...استفاده نمود.

مطالعه کتاب و تماشای فیلم مفید کنیم.
شیخ علی واشقانی فراهانی
سوالی کردم از یک پیر
که بر گو چیست

دانا

ویروس کرونا؟

بگیرد

همه از دولت و مردم

طبیبان و پرستاران

گرفتار

مردمآزار

شب و روز

که تا آمد مجالس گشته

درد جانسوز
تعطیل

درس و تحصیل

بنشین از دور در خانه

سرِ کار

مکار

ف کرونا
سرودی واشقانی ،اوصا ِ
بدون آن سالمت

باشی و مانا

