
بيماران مبتال به كرونا با طي كردن دوره بيماري 
خود درمان و ترخيص مي شوند. تاكنون ۳۰بيمار 
مبتال به وي�روس كرونا در قم پ�س از طي دوره 
درمان از بيمارستان مرخص ش�دند. آنطور كه 
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
هم خبر مي دهد، حال اكثر بيماران مبتال به كرونا 
در اين بيمارستان خوب است. خبر خوش ديگر 
درب�اره كرون�ا را روزگذش�ته رئيس جمهور در 
جلس�ه هيئت دولت داد؛ اين خب�ر توليد كيت 
تش�خيص كرونا در ايران به دست متخصصان 
داخلي اس�ت كه اين كيت ها مراحل آزمايشي 
خ�ود را مي گذرانن�د و بناس�ت ط�ي روزهاي 
آينده ميليون ها كيت توليد ش�ود و در اختيار 
همه بيمارستان هاي كش�ور قرار بگيرد، اما در 
كنار تدابير و اقدامات الزم ب�راي كنترل كرونا 
اين وي�روس دامنه فعاليتش را گس�ترش داده 
اس�ت. حاال تعداد مبتاليان شناس�ايي ش�ده 
به 1۳9نفر افزايش يافته اس�ت. روزگذش�ته با 
مرگ چهار بيمار ديگر آم�ار فوتي هاي بيماري 
كرونا به 19 نفر رس�يد. در همين راس�تا و براي 
مقابله با گسترش اين بيماري روزگذشته وزير 
بهداشت از تصميم جلسه س�تاد ملي مبارزه با 
كرونا مبني بر ايجاد محدوديت براي حضور در 
اماكن متبركه و نماز جمعه در موارد و محل هاي 
خاص خبر داد. به گفته وي همچنين براي مقابله 
با تش�ويش اذهان عمومي و ايجاد نااميدي در 
مردم از سوي برخي سايت ها كميته اي با حضور 
وزير ارتباطات و وزير اطالعات تش�كيل شد تا 
جو رواني نامطلوب ايجاد ش�ده را خنثي كنند. 
شايعات ويروس كرونا را آن چنان بزرگ كرده كه 
ترس از اين ويروس م��ردم را وادار به خريد ذخيره 
ماسك و موادش��وينده كرده اس��ت، به طوري كه 
كيان��وش جهانپور، س��خنگوي وزارت بهداش��ت 
مي گويد:»مردم در 24روز گذش��ته به اندازه چند 
سال ماسك و موادبهداشتي خريدند! اين در حالي 
است كه ماسك براي جمعت سالم بي فايده است.«

به گفته وي بررس��ي هاي انجام ش��ده روي موارد 
مشكوك كوويد19- مش��خص كرد كه چهار نفر 
ابتالي قطعي  شان به كرونا تأييد شده و 44مبتالي 
جديد هس��تند كه از اين تعداد 1۵نفر از اس��تان 
قم، 9نفر اس��تان گيالن، چهار نف��ر از تهران، يك 
نفر استان مركزي، س��ه نفر از خوزستان، دو نفر از 
سيستان و بلوچستان، يك نفر استان كرمانشاه، يك 
نفر اردبيل، يك نفر مازندران، يك نفر لرستان، دو 
نفر فارس، يك نفر استان سمنان، دو نفر كهگيلويه 
و بويراحم��د و يك نفر از هرمزگان هس��تند كه  از 
اين 44نفر جدي��د چهار نفر فوت كردند و ش��مار 

جانباختگان به 19 نفر افزايش يافت. 
 خارج شدن كار از دست وزارت بهداشت با 

سفرهاي غيرضروري
جهانپور با اشاره به اينكه نمونه هاي آزمايشگاهي 
تاكنون در هفت آزمايشگاه مرجع بررسي مي شد، 
مي افزايد:»تا پايان اين هفته شمار آزمايشگاه ها به 

1۵مي رسد و اميدواريم ظرف هفته آينده اين تعداد 
به 22آزمايش��گاه مرجع براي تشخيص كوويد19 
برسد تا پاسخگويي به مردم سريع تر صورت گيرد.«

سعيد نمكي، وزير بهداش��ت هم با تأكيد بر اينكه 
س��فرهاي غيرضروري مانع كنترل كرونا مي شود، 
مي افزايد:»يكي از مواردي كه مانع تعطيلي مدارس 
مي ش��ود، اين اس��ت كه تا تعطيل مي كنيم همه 
سوار خودروي خود شده و بدون توجه به پيام هاي 
بهداشتي به جاهاي مختلف مي روند.« به گفته وي 
اكنون گيالن و شهرهاي شمال كشور آلوده است، 
اما سفر مردم به اين مناطق كار وزارت بهداشت را 
س��نگين و كنترل ويروس كرونا را از اختيار خارج 

مي كند. 
 توليد كيت تشخيص ايراني 

حجت االس��الم حس��ن روحان��ي رئيس جمهور 
روزگذش��ته در جلس��ه هيئت دولت ب��ا تأكيد بر 
اينكه هيچ تصميمي براي قرنطينه محل يا شهري 
مطرح نيس��ت و مردم به ش��ايعات توج��ه نكنند، 
اظهارداش��ت:»تصميم گيري در مورد تعطيلي يا 
ايجاد هرگونه محدوديت به خاطر كرونا با ستاد ملي 
مبارزه با كروناست.« وي با اشاره به واردات كيت هاي 
تشخيصي از سوي سازمان جهاني بهداشت از توليد 
داخلي اين كيت ها خب��ر داد و گفت:»اين كيت ها 

از سوي متخصصان داخلي توليد ش��ده و درحال 
آزمايش است و همه مراحل اوليه آن مثبت و قابل 
قبول بوده و در نهايت ظرف روزهاي آينده به تأييد 
نهايي مي رس��د و مي توانيم  ظرف مدت كوتاهي 
صدها هزار كيت، حتي ميليون ه��ا از اين كيت را 
توليد كنيم و در اختيار همه بيمارستان هاي كشور 
قرار دهيم تا مردم خيالشان راحت باشد و پزشكان 

بتوانند به تشخيص نهايي برسند.«
رئيس جمهور با عنايت به گزارش هاي دريافتي اش 
شرايط كرونا در كشور را اين گونه ارزيابي كرد:»در 
مجموع روند كاهش مراجعه و پيشرفت در امر درمان 
را مشاهده مي كنيم، يعني اگر 100 نفر در روزهاي 
اوليه بستري بودند از اين 100 نفر ممكن بود هفت، 
هشت نفر از دنيا بروند كه امروز اين رقم خيلي پايين 
آمده اس��ت، چون هم به روند تشخيص و هم روند 

درمان مسلط شديم.«
براي پيش��گيري از ش��يوع ويروس كرون��ا مراكز 
خدماتي همچون شهرداري، بهزيستي و سازمان 
زندان ها هم تدابير ويژه اي انديش��يده اند. به گفته 
مس��عود آس��يما، مديركل روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان بهزيستي كشور براساس آخرين 
بخش��نامه اين س��ازمان براي جلوگيري از شيوع 
كروناويروس در شيرخوارگاه ها، تب سنجي روزانه در 

شيرخوارگاه ها براي پرسنل و كودكان با استفاده از 
دماسنج ديجيتال انجام مي شود و همچنين تمامي 

مالقات ها نيز تا اطالع ثانوني ممنوع است. 
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي 
كش��ور با تأكيد بر اينكه حفظ س��المتي زندانيان 
از مهم ترين حقوق آنان اس��ت از كميته هاي ويژه 
سالمت در زندان ها براي پيشگيري و كنترل ويروس 
كرونا خبر مي دهد.  سيدمالك حسيني، سرپرست 
سازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران هم از توقف فعاليت اتوبوس هاي 
س��يار ويژه افراد بي خانم��ان در پايتخت خبر داد. 
به گفته وي همه گرمخانه ها آمادگي الزم را  براي 
پذيرش افراد بي خانمان دارند و حتي ظرفيت خالي 
در گرمخانه ه��ا وجود دارد و تمهي��دات الزم براي 
پذيرش اين افراد در نظر گرفته شده است.  حسيني 
درباره دليل توقف فعاليت اتوبوس هاي سيار براي 
افراد بي خانمان گف��ت:»در گرمخانه ها افرادي كه 
پذيرش مي شوند بايد حتماً استحمام كرده و فضاي 

محيط نيز به صورت كامل ضدعفوني مي شود.«
 اتمام حجت با شايعه پراكنان

بازار ش��يادي از ويروس كرونا ه��م همچنان ادامه 
دارد. از محتكران ماس��ك و مواد شوينده گرفته تا 
شايعه سازان حقيقي و مجازي! به همين خاطر هم 
فضاي مجازي از سوي پليس سايبري كشور رصد 
مي شود و كارگروه ويژه در پليس فتا براي مقابله با 
شايعه سازان فضاي مجازي با موضوع شيوع بيماري 
كرونا ويروس در كشور تشكيل شده و طي روزهاي 
اخير 24نفر از ش��ايعه پراكنان مجازي بازداش��ت 
ش��ده اند و 118نفر از كاربران مورد تذكر و ارش��اد 
قرار گرفته اند. در عين حال روزگذشته دادستاني با 
شايعه پراكنان فضاي مجازي درباره ويروس كرونا 
اتمام حجت كرد. جواد جاويدنيا، سرپرست معاونت 
فضاي مجازي دادس��تاني كل كش��ور گفت: نشر 
اكاذيب و تحريك مردم در فضاي مجازي در رابطه 
با كرونا جرم است و در اين رابطه رصدها را با جديت 
دنبال كرده و پرونده هاي قضايي نيز براي مجرمان 

تشكيل شده است. 
مراجعه برخي اشخاص با ماسك به منازل شهروندان 
با اين ادع��ا كه از طرف وزارت بهداش��ت آمده اند و 
مي خواهند تست ويروس كرونا بگيرند هم موضوع 
ديگري است كه سرهنگ عليرضا ناصري نژاد معاون 
هماهنگ كننده پليس پيش��گيري تهران بزرگ با 
اشاره به آن از مردم خواس��ت، در صورت مشاهده 
چنين مواردي احتمالي، سريعاً در تماس با پليس 
110 موضوع را اطالع دهند تا پليس در اسرع وقت 
نسبت به بررس��ي موضوع و برخورد با افراد خاطي 

اقدام كند. 
خبرهايي هم در فضاي مجازي دس��ت به دس��ت 
مي چرخد كه حكايت از تعطيلي مراكز آموزش��ي 
هفت استان دارد. اين اخبار درحالي است كه به گفته 
رئيس جمهور تصميم گيري راجع به تعطيلي هانبايد 
به صورت استاني و منفرد باشد، بلكه در ستاد مركزي 

و به صورت كشوري اتخاذ مي شود.
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به گفته نماينده دادستان، ارتباطات خانوادگي عباس ايرواني با برخي مديران و فاكتورسازي هاي وي باعث خروج ميليون ها دالر ارز از كشور شده است

زيرآبي ايرواني در تسهيالت پارك آبي

صفترخيصكروناييها
چند ده بيمار مبتال به كرونا در تهران و قم با بهبودي كامل از بيمارستان ترخيص شدند

كيت ايراني تشخيص كرونا هم توليد شد

در دومين جلسه از 

عليرضا سزاوار
دادگاه گروه عظام،   گزارش  2

نماينده دادستان از 
ارتباطات خانوادگي ايرواني با مديرعامل وقت 
بانك مس�كن و تباني عليه اين بانك خبر داد. 
ضمن اينكه آقاي ايرواني در س�ال هاي قبل با 
سوء استفاده از تس�هيالت به نام تكميل پارك 
آبي كيش ميليون ها دالر ارز از كشور خارج كرد 
و همچنين در اين جلسه مشخص شد كه آقاي 
ايرواني 418 ميليارد تومان هم فرار مالياتي دارد. 
روزگذشته دومين جلسه رسيدگي به اتهامات گروه 
عظام )عباس ايرواني و گروهش( در شعبه چهارم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست 

قاضي صلواتي برگزار شد. 
در ابتداي جلس��ه دوم، قاضي صلواتي از نماينده 
دادستان خواست تا در جايگاه حاضر شود و ادامه 

كيفر خواست را قرائت كند. 
5۰ ميليون دالر و درهم تسهيالت با زيان

مس��عود ش��اه محمدي در جايگاه حاضر شد و به 
نواقصي در پرونده تس��هيالت بانك مسكن اشاره 
كرد و گفت: در اين پرون��ده مي توان به عدم وجود 
ثبت س��فارش، عدم نظارت بر ورود كاالها و عدم 
اخذ استعالم اعتبارسنجي اشاره كرد؛ اين شركت 
ميليارد ها تومان زيان انباشته داشته كه بانك آن را 

مدنظر قرار نداده است. 
وي افزود: كميس��يون بانك مس��كن چگونه 20 
ميليون دالر و ۳0 ميلي��ون درهم را تصويب كرده 
است و مس��ئوالن بانك نه تنها دستورالعمل هاي 
بانك مركزي را رعايت نكرده اند بلكه به درخواست 
شركت مبني بر اعطاي تسهيالت ريالي نيز پاسخ 
مثبت داده اند. گزارش كارشناسي درباره گشايش 
اعتبار اس��نادي 20 ميليون دالري مطرح شد، در 
حالي كه زيان انباش��ته وجود داش��ته و اين زيان 
افشانشده و كارشناس هم اعالم نكرده كه ريسك 
مالي شركت در چه وضعيتي قرار دارد و مورد دقت 

كميسيون بانك هم قرار نگرفته است. 
شاه محمدي ادامه داد: مسئوالن بانك مسكن بدون 

ارائه فرم تأييد شده و بدون شرط بازرسي، مصوبه 
را صادر و اقدام كرده ان��د. از طرفي امضا هاي ذيل 
قرارداد هاي تسهيالت هم با امضا هاي بخش هاي 

ديگر قراردادها يكسان نبوده است. 
وي تصريح كرد: هيچ مس��تندي مبني بر معرفي 
بانك به گمرك وجود ندارد و صوري بودن معامله 
محرز اس��ت و متهمان قصد خروج ارز از كشور را 

داشتند. 
 خروج ارز با همكاري مديران بانكي

ش��اه محمدي افزود: با وج��ود عدم ارائ��ه پروانه 
مخصوص گمركي، عدم پرداخت بدهي و عدم رفع 
تعهدات ارزي، مسئوالن بانك به تخصيص اعتبار 
اسنادي پاس��خ مثبت داده اند! شركت پويا خودرو 
شرق در سال 89 با زيان انباشته ۵8 ميليارد و ۶8۳ 
ميليون ريال)بيش از۵ ميليارد تومان( مواجه بوده 
و از طرفي اين شركت بدهي بانكي نيز داشته ، اما 
جاي سؤال اس��ت كه چگونه مسئوالن شعبه اين 

شركت را به عنوان ضامن پذيرفته اند. 
وي تصريح كرد: مسئوالن شركت با عدم ارائه پروانه 
سبز گمركي، عدم ارائه تضامين و وثايق قابل قبول 
و با تباني با ش��ركت هاي طرف ق��رارداد در دوبي، 

قصد خروج ارز از كش��ور را داشتند و به رغم اينكه 
شركت پويا خودرو دو سال زيان انباشته داشته و در 
مقابل زيان از واژه سود استفاده شده، ريسك مالي 
ش��ركت به مديران بانك اطالع داده نشده، شعبه 
نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي بعدي نيز اقدام 
كرده است كه صوري بودن معامله محرز مي باشد، 
مديران شركت قصد خروج ارز از كشور داشتند و 

مديران بانك به اين اقدام كمك كرده اند. 
 زيرآبي در تسهيالت پارك آبي

شاه محمدي در ادامه بيان كرد: كميسيون عالي 
بانك مس��كن چگونه ۳0 ميليون دالر براي يكي 
از شركت ها تصويب كرده اس��ت، چرا كميسيون 
پس از تصويب، ش��روط الزم را اعالم كرده؟ بانك 
موظف بوده در صورت ع��دم ايفاي تعهدات وثيقه 
را ضبط كند. اين در حالي است كه مسئوالن بانك 
به درخواست ها براي اعطاي تسهيالت پاسخ مثبت 
داده اند، چگونه كارشناس بانك نسبت هاي واهي 

مالي را به كميسيون بانك گزارش داده است؟
نماينده دادس��تان ادام��ه داد: عب��اس ايرواني با 
ارتباطات خانوادگي با قدرت اهلل شريفي، مديرعامل 
وقت بانك مسكن و تباني با وي تسهيالت ارزي براي 

ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دريافت 
مي كرد. خريد تجهيزات پ��ارك آبي كيش هم از 
ش��ركتي واقع در دوبي صورت مي گرفته كه اين 
شركت ايراني بوده و ۳4درصد سهام آن براي پسر 
عباس ايرواني اس��ت، بنابراين ذي نفع واحد بودن 

خريدار و فروشنده محرز است. 
 خريد و فروش با خود !

شاه محمدي گفت: بانك توس��عه صادرات از سال 
90 تا 9۵ به شركت روياي آبي كيش مبالغي بابت 
گشايش اعتبارات اس��نادي پرداخت كرده است، 
مديران ش��ركت هايي كه به بانك توسعه صادرات 
معرفي شده اند از اقوام س��ببي و نسبي و كاركنان 
عباس ايرواني هستند، بنابراين ذي نفع واحد بودن 
خريدار و فروشنده و تباني براي خروج ارز از كشور 
محرز به نظر مي رسد و صوري بودن فاكتور ها امري 
محتمل است.  وي در ادامه ليست تسهيالت ارزي 
ش��ركت هاي گروه اعظام را قرائت كرد و گفت: در 
اغلب تسهيالت دريافتي اعتبارسنجي شركت ها 
و صورت هاي مالي اخذ نشده است و صوري بودن 
فاكتور هاي موجود در پرونده هاي تسهيالتي هم 

امري محتمل به نظر مي رسد. 
 تعطيلي به خاطر حال متهم

پس از پايان قرائت كيفرخواس��ت قاضي صلواتي 
خطاب به متهم ايرواني گفت: اگر نمي توانيد ادامه 
دهيد، با توجه به وضعيت جسمي تان همين االن 
دادگاه را پايان دهي��م.  وكيل مدافع متهم ايرواني 
هم در اين لحظه درخواس��ت كرد ك��ه با توجه به 
وضعيت موكل و اينكه حدود ساعت 9:۳0 صبح به 
بيمارستان مراجعه كرده و حالشان مساعد نيست، 
بنابراين دادگاه تعطيل شود.  قاضي صلواتي گفت: 
بدهي عباس ايرواني 1۵ هزار ميليارد تومان بوده، 
اين در حالي اس��ت كه امروز سازمان امور مالياتي 
تهران فرار مالياتي وي را بيش از 418ميليارد تومان 

اعالم كرده كه جاي تأسف دارد. 
قاضي صلواتي ختم جلس��ه ديروز را اعالم كرد و 
گفت: جلسه بعدي يك شنبه 11 اسفندماه رأس 

ساعت 9صبح برگزار مي شود. 

احمد كريمي*

  مدير واحد س��اماندهي طرح ها و محدوده  هاي  ترافيكي شهرداري 
تهران گفت:  با تصويب ش��وراي ترافيك تهران س��اعت محدوده  هاي  
ترافيكي پايتخت از روز شنبه به 8صبح تا ساعت 17كاهش پيدا يافت.

 س��فير چين با حضور در هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه 
بيماران، 2۵0هزار ماس��ك به ايران اهدا كرد و از ارس��ال ۵ هزار كيت 

تشخيص كوويد19 خبرداد. 
 عليرضا كياني عضو هيئت مديره انجمن صنايع ش��وينده، بهداشتي و 
آرايشي گفت: ظرفيت و ميزان مصرف كش��ور در مورد مايع دستشويي 
ساالنه حدود 100 هزار تن است، اما توليدكنندگان اين كاال توان توليد 
س��االنه 27۵ هزار تن را دارند؛ يعني نزديك به س��ه برابر بازار كش��ور را 
مي توانند خيلي راحت توليد كنند و اگر از آنها خواسته شود و شرايط كشور 

اقتضا كند امكان توليد مايع دستشويي تا ۳00 هزار تن هم وجود دارد. 
 سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران گفت:  به دليل اينكه در اتوبوس هاي سيار امكان رعايت مسائل 
بهداشتي از سوي مددجوها و افراد بي خانمان كمتر بود، مجبور به توقف 
فعاليت اين اتوبوس ها شده ايم، ولي در صورتي كه در سطح شهر افراد 
بي سرپناهي وجود داشته باشند ما آنها را از طريق گشت فوريت هاي 
اجتماعي به گرمخانه ها منتقل مي كنيم كه بخشي از اين افراد نيز طي 

تماس با شماره 1۳7 شناسايي مي شوند. 
 مهرزاد حميدي، معاون تربيت بدني و سالمت وزير آموزش و پرورش 
اعالم كرد: آموزش س��رايداران مدارس براي نح��وه ضدعفوني كردن 
محيط مدارس از جمله مواردي است كه با مساعدت وزارت بهداشت 

عملي مي شود. 

شادبودنبهعالوهچندنكتهغذايي
مهمترينگامبرايمقابلهباكرونا

ارتق��ا و بهبود كيفيت سيس��تم ايمني ب��دن مهم ترين عام��ل مقابله با 
ويروس هايي نظير كروناس��ت. در واقع اين سيستم ايمني بدن است كه 
مي تواند ما را در برابر بيماري ها محفوظ بدارد. حتي پژوهشگران احتمال 
ابتال به عالئم گونه هاي مختل��ف بيماري و امراض اع��م از ويروس هايي 
نظير HIV، هپاتيت و موارد ديگر را وابسته به عملكرد سيستم ايمني بدن 
مي دانند و از آن به عنوان يك فاكتور اساسي نام مي برند كه اين موهبت الهي 
به شدت متأثر از شرايط روحي و رواني افراد است؛ به گونه اي كه اضطراب، 
نگراني، ترس و غم مي تواند به شدت سيستم ايمني بدن را تضعيف و در 
مقابل حتي ويروس هاي نه چندان قوي آسيب پذير كند. بنابرين مهم ترين 

گام براي مقابله با كرونا حفظ آرامش و نشاط دروني است. 
 از اين رو توصيه مي شود در اين ايامي كه ترس و وحشت از كرونا در جامعه 
موج مي زند، افراد از پرداختن به امور مفرح و نشاط آور به هيچ عنوان غافل 
نشوند و به جاي القاي افكار منفي سعي در ايجاد فضايي شاد توأم با آرامش 
و بدون اس��ترس براي خود و خانواده كنند. در اين خصوص ورزش هاي 
سبك و تغذيه مناسب مي تواند در ايجاد نشاط بسيار مؤثر باشد كه در اين 
خصوص مي توان به موارد تغذي��ه اي از جمله اجتناب از خوردن غذاهاي 
مانده و انواع فست فود و همچنين اجتناب از خوردن غذاهاي غليظ نظير 
گوشت گاو، بادمجان، ماكاراني و كله پاچه و دوري از استعمال دخانيات نيز 
اشاره كرد. همچنين توصيه مي شود از فراورده هاي گياهي نشاط آور نظير 
شربت زعفران )جالب( به طور روزانه استفاده كرد چراكه زعفران عالوه بر 

نشاط آور بودن اثر مثبتي در مقابله با ويروس ها دارد.
نكته بعدي توصيه انجام حجامت براي افرادي اس��ت كه منعي در انجام 
آن از طرف پزشك متخصص نداش��ته چراكه اين كار مي تواند در ارتقاي 
سيستم ايمني بدن به شدت مؤثر واقع ش��ود. طبق مطالعات انجام شده 
مصرف سياه دانه و شيرين بيان هم مي تواند بيشترين اثر را در مواجهه با 

ويروس ها داشته باشد. 
در خصوص سياه دانه مي توان از روغن سياه دانه به صورت يك تا دو قطره 
در داخل بيني به مدت دو هفته استفاده كرد و همچنين سياه دانه را به طور 
مجزا روزي دوبار به اندازه چند دانه نيم كوب ش��ده استفاده كرد يا اينكه 
به منظور خوش طعم شدن آن از تركيب سياه دانه با عسل يا شيره انگور 
استفاده كرد و توصيه مي شود به جاي معجون دوسين كه از تركيب سياه 
دانه و عسل تهيه شده و در عطاري ها يافت مي شود افراد خود اقدام به تهيه 
روزانه اين تركيب كنند. بدين ترتيب كه سياه دانه را نيم كوب كنند چراكه 

هرچقدر سياه دانه نيم كوب شده تازه تر باشد اثر بخشي آن بيشتر است. 
از شيرين بيان نيز مي توان در تركيب يك جوش��انده رايج و بسيار عالي 
استفاده كرد. اين جوشانده شامل يك قاشق غذاخوري آويشن نصف قاشق 
گزنه مقدار كمي شيرين بيان و پنج عدد عناب خراشيده )چنگال خورده( 
است كه مي توان به مدت دو هفته مصرف كرد. آنچه در خصوص مصرف 
گياهان دارويي و انواع دمنوش ها بسيار حائز اهميت است، آن است كه نبايد 
به صورت مداوم از يك مورد خاص استفاده كرد. بنابراين از دمنوش هاي 

ديگر نظير مرزن جوش، بابونه، آويشن هم مي توان استفاده كرد. 
خوردن سوپ با تركيب گوش��ت و گزنه نيز مي تواند غذايي مفيد باشد و 
بهتر است از پياز و سير در طبخ غذا استفاده شود و از مصرف آن به صورت 
خام اجتناب كرد. توجه داشته باشيد در اين ايام از خوردن شير به تنهايي 
و به مقدار زياد اجتناب كرد. بهتر است شير را با يك حبه سير رنده شده 
جوشانده و ميل يا از تركيب شير و عسل استفاده كرد.  هويج پخته شده را 

نيز مي توان با آبليمو ميل كرد.
 مصرف س��بزيجات تازه نظير جعفري و ش��ويد مؤثر بوده وليكن بايد از 
خوراكي هاي نفاخ اجتناب كرد. س��عي كنيد به صورت روزانه ميوه هايي 
نظير سيب شيرين پرتقال شيرين، انار ش��يرين و ليموشيرين را مصرف 
نماييد. مصرف چند عدد بادام درختي خام و پوس��ت كنده قبل از غذا به 
صورت جويدن نيز توصيه مي شود. تركيب نخود آب همراه عسل نيز غذاي 
مقوي براي اين ايام است. فرآورده هاي مقوي طب سنتي همچون رب سيب 
و رب به نيز در زمره موارد بسيار خوب جهت تقويت سيستم ايمني بدن 
مي باشد. توجه داشته باشيد از استحمام طوالني مدت و ورزش هاي سنگين 
و همچنين زياده روي در روابط زناشويي بايد به شدت پرهيز كرد چراكه 

مي تواند باعث تضعيف سيستم ايمني بدن شود. 
نوشيدن زياد آب به خصوص آب س��رد نيز مي تواند بدن را نسبت به اين 
ويروس آس��يب  پذير كند. مصرف روزانه عسل طبيعي بسيار مؤثر بوده و 
تركيب عسل و آب ليمو بسيار سودمند است. يبوست مي تواند در اين ايام 
بسيار مضر باشد، بنابراين توصيه مي شود اگر فردي دچار يبوست هست 
نسبت به درمان اقدام كند. بايد از خوردن چاي پررنگ پرهيز و به جاي آن 
از چاي كم رنگ ايراني و چاي به استفاده كرد.  درخصوص ضدعفوني كردن 
محيط نيز نبايد محيط را به واسطه دود دادن بسيار خشك كرد چراكه خود 
مي تواند بدن را آسيب پذير تر كند، بنابراين  دود دادن محدود روزانه اسپند، 
كندر و تخم گشنيز مي تواند مؤثر باشد. در آخر بايد بگويم موارد گفته شده 
در راستاي ارتقاي كيفيت سيستم ايمني بدن است و در كنار اينها بايد تا 
مي توان با رعايت نكات بهداشتي از مواجه شدن با هر ويروسي اجتناب كرد.  
مصرف چند عدد بادام به صورت جويدن قبل از ه��ر وعده غذا در ارتقاي 
سيستم ايمني بدن بسيار مؤثر است. بايد توجه داشت كه در اين ايام نبايد 
دچار يبوست شد و در صورت بروز آن بايد نسبت به درمان آن اقدام كرد. 

همچنين استفاده از سير و پياز بايد به صورت پخته شده باشد و از خوردن 
سبزيجات و غذاهاي نفاخ نيز اجتناب كرد و در عوض مي توان از سبزيجاتي 
نظير جعفري و شويد به صورت تازه استفاده كرده و به جاي خوردن چاي 

پررنگ نيز ترجيحاً از چاي به نوشيده شود. 
خواب مناسب، استراحت و تحرك كافي بسيار مؤثر است 

و در خاتمه دودكردن اسپند، كندر و تخم گشنيز نيز به ميزان يك بار در روز 
نيز مي تواند سودمند واقع شود. 

*متخصص و دكتراي طب سنتي

-----------------------------------------------------
 عبداهلل گنجي توئيت زد: منتظر بوديم طراحان وپياده نظام آنان 
چگونه پاي س��پاه و رهبري را به كرونا باز مي كنند كه اوليش رس��يد. 
شبكه سعودي فارسي: رئيس اطالعات س��پاه با وجود اطالع از شيوع 
كرونا مانع تعويق انتخابات در قم شده و از آنجا كه اين سازمان زير نظر 

رهبر ايران است، همه كارها با نظر ايشان صورت گرفته است!
-----------------------------------------------------

 مسعود بصيري با انتشار اين اسكرين ش�ات توئيت زد:  اين 
وضعيت ماس��ك  در ايتاليا و دانمارك با قيمتي وحش��تناك اس��ت. 
بزرگ ترين سايت ش��ان هم موجودي ندارد! حاال عده  اي فقط ايران را 
سياه نش��ان مي دهند؛ مرد باش��يد و خوبي ها را هم بگيد. رسانه هاي 
فارسي زبان غربي اگر دلسوز ما هس��تند يك هزارم پولشان را دارو به 

ايران بدهند. 
-----------------------------------------------------

 مرتضي سيمياري هم با انتشار اين دو اسكرين شات نوشت: 
 صف خريد ماسك در كره جنوبي چند كيلومتر است، در تورين مردم 
فروشگاه هاي LIDL را خالي كردند. در شرايط بحراني مردم رفتار مشابه 
دارند، اما كرونا هراسان با انتشار خبر خطر قحطي دلشان به حال مردم 
نسوخته، هدف القاي يك جمله اس��ت: »اگر امروز در برابر ترامپ زانو 

نزنيد مجبوريد فردا همديگر را بخوريد!«
-----------------------------------------------------

 احسان احمدي با انتش�ار اين عكس توئيت زد:  فقط كروناي 
ايران كشنده است؟! كاربران لبناني از استانداردهاي دوگانه برخي مردم 
و رسانه ها شاكي شده اند و مي گويند چرا كرونا از ايران بيايد بد است، اما 
از عربستان يا ايتاليا بيايد مشكلي ندارد؟! جواب را در 20 ميليون دالري 

كه عربستان، به شبكه Mtv داد بايد جست وجو كرد !

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

شركتهاوايرالينها
زيرباردستوروزيرنميروند!

وزير راه و شهرس�ازي ط�ي ابالغي�ه اي اعالم كرده ب�ا توجه به 
شرايط پيش آمده اگر مسافران بليت قطار يا هواپيما را لغو كنند، 
ش�ركت هاي ريلي و هواپيمايي حق دريافت خس�ارت كنسلي 
ندارند، اما تاكنون اين اظهارنظر وزير از سوي بسياري از آژانس ها و 
ايرالين ها عملياتي نشده و اين موضوع سبب سرگرداني مسافران 
شده است. با اين حال برخي ايرالين ها با صدور دستورالعملي پول 
بابت كنسلي بليت خس�ارت نمي گيرند، اما اين موضوع فراگير 
نيست و نظارتي هم بر روند اجراي اين ابالغيه ها صورت نمي گيرد. 
شيوع كرونا سبب شد تا اقدامات پيشگيرانه با بسيج امكانات براي مهار 
و كنترل از گسترش اين بيماري شدت يابد. در همين خصوص، محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي طي ابالغيه اي اعالم كرد كه به دليل 
شرايط كرونايي حاكم اگر مسافران بليت قطار يا هواپيما را لغو كنند، 
شركت هاي ريلي و هواپيمايي حق دريافت خسارت كنسلي را ندارند. 
بر همين اساس افرادي كه پيش از اين بليت هواپيما و قطار تهيه كرده 
و هزينه آن را پرداخت كرده بودند اقدام به كنسل كردن بليت هاي 
خود كرده، ولي مراكز مربوطه از پرداخت تمامي پول كنسلي بليت 
مس��افران خودداري كرده و براي هر كنس��لي جريمه اي از مسافر 

دريافت كردند. 
مسافران در اين گير و دار با ارس��ال پيام به رسانه ها و باز نشر مطلب 
خود در شبكه هاي مجازي خواس��تار رسيدگي مسئوالن شدند، اما 
گوش شنوايي وجود ندارد و دس��تور وزير در عمل معطل باقيمانده 
است. نه سايت هاي خريد بليت زير بار اين ابالغيه وزير مي روند و نه 
تمام ايرالين ها و شركت هاي ريلي اين موضوع را انجام مي دهند. تنها 
در يك مورد، يكي از شهروندان بابت كنسلي بليت هواپيما به مقصد 
مشهد بيش از 4۵0 هزار تومان جريمه كنسلي پرداخت كرده است !

هرچند برخ��ي ايرالين ها به دفات��ر فروش اع��الم كرده اند كه بابت 
كنس��لي بليت مس��افران، از آنها جريمه دريافت نكنند، اما اوالً اين 
موضوع مربوط به همه ايرالين ها نيس��ت و ثانياً اينكه از انجام شدن 
كامل اين دستورالعمل در س��ايت ها و آژانس ها خبري در دسترس 
نيست. نظارت سيستمي هم در اين خصوص وجود ندارد تا موضوع 
را بررس��ي كند و در تماس »جوان« با بخش بازرسي هواپيمايي هم 

كسي پاسخگو نبود. 

بيژن يانچشمه

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


