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ظرفیتهای اقتصادی  450گونه گیاه دارویی در کهگیلویه و بویر احمد ناشناخته مانده است

تنوع گیاهی  60کشور در قلب دنا

گزارش «ایران» از حذف دفترچههای کاغذی در دوران شــیوع کووید  19در مراکز درمانی

کتاب «شیوه نامه روزنامه نگاری»
اثر تازه مجید رضاییان

مهسا قوی قلب

خبرنگار

در خبرها اعالم شــده بــود که تا  5ماه آینده
دفترچههــای بیمــه کاغــذی حذف میشــوند،
ایــن در حالی اســت کــه برخی از بیمهشــدگان
و بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی این ســؤال را
مطــرح میکنند که آیا در نبــود این دفترچه ها
ارائه خدمات درمانی در بیمارســتانها و مراکز
ملکی تأمین اجتماعی دچار مشــکل و اختالل
نخواهد شد؟
آنهــا می گویند با توجه به اینکه ارتباط بین
بیمار و پزشک جهت دریافت خدمات دارویی
و درمانی در نســخ کاغذی انجــام میگیرد ،در
صورتــی که نســخههای الکترونیکــی جایگزین
شــوند ،بــرای بیمــاران مشــکالتی را بــه همراه
خواهد داشت.
البتــه در ایــن بیــن برخــی متخصصــان و
کارشناســان معتقدند ،با توجه به شیوع کرونا،
اســتفاده از نســخ الکترونیکــی ضمــن کاهــش
تــردد و هزینههــای جانبــی بــرای بیمــاران از
وقوع خطاها و اشــتباهات در درمــان بیماران،
جلوگیــری و میزان اشــتباهات در ایــن حوزه را
کاهش خواهد داد.
آنها بــر این باورنــد ،در شــرایط کرونایی که
بیمــاران با محدودیت حضور در ســطح شــهر
و مشــکالت ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونــا
مواجهاند نســخههای الکترونیکی ،میتواند به
شفافســازی در هزینههای ســامت ،افزایش
دقت و صحت در تولید نسخه و کاهش ابتالی
به بیماری کرونا منجر شود و همچنین موجب
تســهیل و تســریع در رونــد کاری داروخانههــا
و مراکــز درمانــی خواهــد شــد بــه شــرطی کــه
زیرســاختها و امکانات موردنیاز برای اجرای
ایــن کار در بیمارســتانها و درمانگاهها و حتی
مطبهای خصوصی مهیا باشد.
ëëمراکز درمانی و دارویــی بخش خصوصی
مرتبط نیستند
علی دهقانکیا ،مسئول کانون بازنشستگان
و مســتمریبگیران تأمیــن اجتماعــی شــهر
تهــران ،با اشــاره بــه اینکه هــر اتفاقــی در آغاز
راه ،مشــکالتی دارد ،بــه «ایــران» میگویــد:
زمانــی کــه بنــا شــد حقــوق بازنشســتگان را از
طریــق کارت بانکــی پرداخــت کنیم ،بســیاری

از بازنشســتگان بــه دالیــل مختلــف از جملــه
اینکــه نمیتوانند تمامی پــول را یکجا بردارند،
ناراضی بودند ،اما بهتدریج مشــکالت برطرف
شــد .در هرحال بروز نواقص و برخی کاستیها
در روزهــای اول پــس از حــذف دفترچههــای
بیمه تأمین اجتماعی ،اجتنابناپذیر اســت .از
طرفی بحث دولت الکترونیک مطرح اســت و
ناگزیر هســتیم با تکنولوژی همگام شویم .باید
زمینهسازیهای مناسب در این عرصه صورت
پذیــرد ،اما متأســفانه تاکنون بسترســازیها در
این خصوص پایهریزی نشــده اســت به عنوان
نمونــه هنــوز داروخانههــا ،بیمارستـــــــــــانها
و درمانگاههـــــــــای خصوصــی باهــم لینــک
(مرتبــط) نیســتند و فقــط در بخشهایــی از
تأمین اجتماعی این اتفاق افتاده است .لینک
نبــودن بخشهــای مختلــف میتوانــد پس از
اجرایی شدن طرح مسألهساز شود.
بــه گفته این مقام مســئول ،چنــد روز پیش،
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــام
کــرد که تعداد زیــادی از افــراد ،داروهای خاص
مصرف میکنند ،اگر بتوانیم در شرایط کرونایی
با طرح و برنامهای دریافت داروها را سیســتمی
کنیــم گام مؤثر و مثبتی برای بیماران برداشــته
شــده اســت ،زیــرا از ایــن طریــق دیگــر بیماران
مجبور نیســتند که راهی داروخانههای مختلف
شــوند و در نهایت هم سر از منطقه ناصرخسرو
دربیاورنــد .در طرحــی کــه اخیــراً پس از شــیوع
بیماری کرونا ارائه شــد ،پیشــنهاد شده سازمان
تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری شــرکت پســت
نیروهایــی را بــه خدمــت بگیــرد و از طریق آنها
دارو را بــه دســت بیمــاران خــاص برســاند .بــه
نظر میرســد با توجه به وضعیــت کرونا چنین
ســازوکارهایی میتواند در کاهش آمار مبتالیان
به این بیماری کمک کننده باشد.
ëëرضایــت بیمــاران بــا نســخه هــای
الکترونیکی
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در شــورای
عالــی کار هــم با بیــان اینکه این اتفــاق ،اتفاق
مثبتی اســت ،به «ایران» میگویــد :باید بانک
اطالعاتی کامل و بینقص باشد و یک سیستم
رایانــهای متحــد بــا زیرســاختهای مناســبی
نیاز اســت تا بیــن بیمار ،پزشــک ،داروخانهها،
پاراکلینیکها و بیمارســتانها به ترتیب بتوان

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

در صــورت مشــارکت پزشــکان ایــن آمادگــی
وجود دارد که سهم ســازمان تأمین اجتماعی
از هزینــه خدمــات درمانی به صــورت نقدی و
در پایان هر روز به حساب مراکز طرف قرارداد
واریز شود.
بــه گفتــه او ،حــذف کامــل دفترچههــای
کاغــذی برنامــهای مهــم در ســازمان تأمیــن
اجتماعی در سالجاری است .زیرساختهای
فنــی مــا بــرای پیشــگیری از توقــف و یــا کندی
سیستمها در زمانهای اوج استفاده و ترافیک
خدمــات درحــال تقویــت هســتند و موضــوع
دیگــری که باید بــرای حــذف دفترچهها مورد
توجــه قرار گیرد ،همکاری مراکز طرف قرارداد
بویــژه پزشــکان بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی
برای موفقیت این برنامه است.
احمــدزاده در ادامــه اضافــه میکنــد43 :
میلیون نفر در کشور دفترچه تأمین اجتماعی
دارنــد .گام نخســت دربــاره حــذف دفترچــه
تأمین اجتماعی برداشــته شــد و دفترچههای
کنونــی به تمدید حضــوری اعتبار نیــاز ندارند
و اســتعالم اعتبــار دفترچههــا بــه روش
غیرحضــوری انجــام میشــود .ســال گذشــته،
 ٩٧میلیــون مــورد مراجعــه افراد به شــعب و
کارگزاریهــای تأمین اجتماعی داشــتیم که از
ایــن تعداد حدود  ٤٠درصد فقط برای تمدید
دفترچــه مراجعــه میکردنــد و اکنــون ایــن
مراجعات را نداریم.

ابراز همدردی و همبستگی مقامهای ایران برای کمک به لبنان

ممنوعیت برگزاری برخی مراسم محرم
در استانها

رئیس جمهوری ایران :آماده ارسال کمکهای پزشکی و دارویی و مداوای مجروحان
و سایر مساعدتهای درمانی الزم هستیم

خبـــــر

معاون کل وزارت بهداشت برخی ممنوعیتهای مراسم محرم بهویژه در استانهایی
کــه مراســمی خــاص با تجمــع زیــاد دارنــد را اعالم کــرد و گفــت :اصل تجمــع خالف
دســتورالعملهای مقابلــه بــا کرونــا اســت؛ امــا همــه این مــوارد رعایــت شــده و ما به
مــردم اطمینــان میدهیــم کــه هیأتهای عــزاداری کامــاً موازیــن را رعایــت خواهند
کرد و تشــکلهای مذهبــی بهترین نمونه برای رعایت مســائل بهداشــتی خواهند بود.
بــه گزارش ایســنا ،دکتر ایــرج حریرچی دربــاره شــیوهنامههای تهیه شــده درخصوص
عزاداریهــای ماه محرم ،گفت :چون شــیوهنامههای تهیه شــده با هماهنگی هیأتها،
متولیان ،ســازمان تبلیغات اســامی و ...بوده اســت کامالً بومی و قابل اجرا است .البته
خطوط قرمز آن بهخوبی مشخص شده است.
وی بــا اشــاره بــه تنــوع شــیوه عــزاداری در نقاط مختلــف کشــور ،تأکید کــرد :ضمن
لحاظ کردن تمام موارد ،برخی مراســمات نیز ممنوع شــده اســت .قالیشــوران ،نخل
گردانــی ،دســتهجاتی کــه در بوشــهر و خوزســتان میدیدیــم ،مراســم تشــتگذاری در
اردبیــل و زنجان و ...را امســال محرم نخواهیم داشــت .بهترین ناظر ما در این مســأله
خود هیأتها خواهند بود و برای هرکدام به فراخور منطقه گرمســیر یا سردســیر موارد
رعایت میشود.
معــاون کل وزارت بهداشــت با تأکید بر اینکه در این راســتا ســه هــدف اصلی وجود
دارد ،خاطرنشــان کــرد :نکته اول آن اســت که بزرگداشــت شــعائر اســامی حتماً باید
انجــام شــود ،نکتــه دوم اینکــه خط قرمز ما ســامتی مردم اســت و ان شــاءاهلل در آخر
محرم شرایط به گونهای خواهد بود که حتی یک بچه هیأتی هم تب نکند و نکته سوم
نیز این است که از روشهای نوین عزاداری مانند شعار «هر خانه یک حسینیه» که در
تلفیق با فاصلهگذاری اجتماعی است ،استفاده شود.
از مداحان عزیز خواهش میکنم هیچ اشــکالی ندارد که مراســم روضهخوانی را در
خانه یک شهید یا در فضایی مناسب حتی در کورهپزخانهها انجام دهند.
وی کــه در یــک برنامه تلویزیونــی صحبت میکرد ،درباره نحوه نظــارت بر فعالیت
هیأتهــا ،اظهــار کرد :حدود  ۸۰هزار هیأت رســمی در کشــور داریم کــه هماهنگیها و
مذاکراتی با آنها شــده اســت .آقای قمی رئیس ســازمان تبلیغات اســامی مســئولیت
اعالم موارد و نظارت را خواهند داشــت و از همه بهتر با ما همراهی میکنند .براســاس
آییننامه اصل کســانی که باید نکات را رعایت کنند ،مســئوالن هیأتها هســتند و پس
از آنهــا مــردم رعایت خواهند کرد .این در حالی اســت که حدود  ۸هــزار ناظر از وزارت
بهداشت بر نکات مختلفی نظارت خواهند کرد.
حریرچی ادامه داد :جای سؤال است که در مورد برخی موارد مانند هیأتها و کنکور
حساسیت به خرج میدهیم ،ولی شمال رفتن و میهمانی رفتن و پاساژگردی را انجام
میدهیم! همه باید با هم باشیم و همدل و یکرنگ این سه خط قرمز را دنبال خواهیم
کرد.
وی بــا اشــاره بــه اجبــاری شــدن زدن ماســک از  ۱۵تیــر ،بیــان کــرد:
همانطــور کــه از قبــل گفتهایــم  ۵الــی  ۷روز بعــد از یــک رفتــار درســت یــا
نادرســت اجتماعــی تعــداد مــوارد ســرپایی کاهــش یــا افزایــش مییابــد و
 ۲الی  ۳هفته بعد موارد بستری و  ۴الی  ۶هفته بعد موارد مرگ و میر تغییراتی خواهد
کرد .بســتری بیماران اخیراً روند نزولی داشته اســت .از مردم خواهش میکنیم خسته
نشــوند؛ همانگونه که رئیس ســازمان بهداشت جهانی اعالم کردند این بیماری تا چند
دهــه آثــار خــود را بر جــای میگذارد و هیــچ راهحل کوتــاه مدتی برای گــذر از آن وجود
ندارد.
حریرچی افزود :درســت اســت که واکســنهایی برای کنترل بیماری ساخته میشود
اما ممکن اســت هیچ وقت هم واکســنی مؤثر بر کنترل اپیدمی ســاخته نشــود .تاکنون
موفقترین واکســنی که صحبت از ســاخت آن میشــود میتواند ایمنی  ۷۳روزه ایجاد
کنــد؛ این در حالی اســت که براســاس آمارهــای مختلف حدود  ۱۴درصــد از افرادی که
پیشتــر به کرونا مبتال شــده بودند نیز مجــدداً به بیماری مبتال شــدند .مهمترین نکته
صحیح کردن رفتار اجتماعی و بهداشتی است.

علیرضا احمدزاده:
حذف کامل دفترچههای
کاغذی برنامهای مهم در
سازمان تأمین اجتماعی
در سالجاری است.
زیرساختهای فنی ما برای
پیشگیری از توقف و یا کندی
سیستمها در زمانهای اوج
استفاده و ترافیک خدمات
درحال تقویت هستند و
موضوع دیگری که باید برای
حذف دفترچهها مورد توجه
قرار گیرد ،همکاری مراکز طرف
قرارداد بویژه پزشکان با سازمان
تأمین اجتماعی برای موفقیت
این برنامه است

ارتبــاط مؤثــری را تعریف کــرد ،چــون هرگونه
اختالل سیســتمی میتواند سرگردانی بیماران
را در پی داشته باشد.
او میافزایــد :در ابتــدا بیمــار بــه پزشــک
مراجعه می کند و پس از احراز هویت ،ویزیت
می شــود و بــا ارائه کد ملــی از داروخانه داروی
خــود را دریافــت میکنــد .واضــح اســت که در
اولیــن گام و در همیــن ابتــدای راه بایــد بــرای
ایجاد ســهولت کار در سلســلهای که گفته شــد،
زیرســاختهای فنی بینقص باشــد تا تمامی
ســرویسها به درســتی در اختیــار بیماران قرار
گیــرد .بــه گفته توفیقــی ،ممکن اســت در ابتدا
افــراد نتوانند به راحتی ایــن جایگزینی را قبول
کننــد امــا در نهایــت بــه دلیــل اینکه بــا حذف
دفترچــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و حرکت به
ســمت الکترونیکی شدن نســخهها همزمان با
ســرویسدهی مناسب ،مشــکالتی از قبیل گم
شــدن ،تعویض و تمدیــد اعتبــار دفترچههای
بیمه نیز حذف خواهند شــد ،همین امر قطعاً
میتواند رضایت همگان را جلب کند.
ëëکاهش چشــمگیر مراجعــات حضوری در
دوران کرونا
علیرضــا احمــدزاده ،مشــاور اجرایــی
معاونــت درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعی،
در ایــن زمینــه بــه «ایــران» میگوید :ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــرای راهانــدازی ســامانه
نسخهنویســی الکترونیک برنامه جــدی دارد.

اخبــار

کاهش سرعت انتشار کرونا با نسخه های الکترونیکی

گروه سیاســی /مقامهــای جمهوری اســامی
ایــران ضمــن ابــراز همــدردی و همبســتگی
بــا ملت و دولــت لبنــان در پی وقــوع فاجعه
انفجــار در این کشــور برای کمــک همهجانبه
اعــام آمادگی کردند .انفجار مهیبی که عصر
روز سهشــنبه بیروت پایتخــت لبنان را لرزاند،
به کشــته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم
این کشــور منجر شــد و خســارات گســتردهای
برجای گذاشــت .براســاس اعالم هالل احمر
لبنان ،تعداد کشتههای این انفجاربه  ۱۰۰نفر
رســیده اســت .در پی وقوع این اتفاق ،حسن
روحانــی ،رئیس جمهوری ایــران در پیامی به
««میشــل عون» ،همتای لبنانی خــود با ابراز
تأثر و تســلیت حادثه ناگــوار انفجار مهیب در
بندر شهر بیروت و جان باختن و مجروح شدن
جمعی از شــهروندان آن کشور ،تأکید کرد که
تهــران در راســتای اقدامات انساندوســتانه،
آمــاده ارســال کمکهــای پزشــکی و دارویــی
و مــداوای مجروحــان و ســایر مســاعدتهای
درمانــی الزم اســت و امیــدوار اســت هــر چه
ســریعتر ابعاد این حادثه مشخص و آرامش
به این شــهر بازگــردد .رئیس جمهوری ایران
بــا آرزوی ســامتی و عافیت بــرای مجروحان
ایــن حادثــه به جمعیــت هالح احمر دســتور
داد هرچــه ســریعتر کمکهای بشردوســتانه
شــامل اقالم بهداشتی و پزشــکی برای مردم
آســیبدیده لبنان ارســال شــود .علی ربیعی
ســخنگوی دولت نیــز با صــدور پیامی ضمن
اعــام همــدردی بــا مــردم لبنــان ،بــا بیــان
اینکــه «ملتهــای منطقــه مــا اعضــای یــک
پیکر واحدند که در ماهها و ســالهای گذشــته
جراحــات دردناکــی از جنگ ،آوارگی ،شــیوع
جهانــی کوویــد  ۱۹و مداخــات و تحریمهای
غیرقانونــی امریــکا بــر آنهــا متحمــل شــده
اســت» ،تأکیــد کرد کــه «مــا اطمینــان داریم
یگانــه راه آرامــش ،صلــح و امنیــت تقویــت
اتحــاد و همدلــی درون و میــان ملتهــای
منطقــه اســت» .وزیر امــور خارجه ایــران هم
در ســاعات اولیــه وقوع ایــن حادثه با انتشــار
دو توئیت به عربی و انگلیســی با مردم لبنان
همــدردی کرد و از آمادگی ایــران برای کمک
به لبنان خبر داد.
محمدجواد ظریف ضمن اعــام اینکه ایران
همانند همیشــه آماده اســت به هر نحوی که
ضــروری باشــد کمکرســانی کند ،در نســخه
عربــی پیام توئیتری خود نوشــت« :قلبهای
مــا در این فاجعه بزرگ با ملت لبنان اســت.

کتــاب «شــیوه نامه روزنامــه نگاری» بهقلــم مجید رضاییان با هــدف آموزش
دستورالعملها و قواعد صحیح روزنامه نگاری ،از دوشنبه  ۱۳-مرداد ماه ـ در
دسترس دانشجویان و عالقه مندان این رشته قرار گرفت.
کتاب «شــیوه نامه روزنامه نگاری» بهعنوان منبعی
جامــع ،قواعــد کاربــردی فرمهــای روزنامــه نــگاری از
خبرنویســی ،گــزارش ،مصاحبه تا تیتر و فتوژورنالیســم
را با ذکر نمونــه و تمرین ،بهگونهای که برای خبرنگاران
مبتــدی تــا حرفــهای قابــل اســتفاده باشــد ،بهگونــهای
آموزشــی ،مطرح کرده اســت .مجیــد رضاییان ـ اســتاد
دانشــگاه و پژوهشــگر ژورنالیســم ـ دربــاره رویکــرد و
محتــوای کتــاب جدیدش به ایســنا چنیــن توضیح داد:
مــا بــه یــک شــیوه نامــه جدیــد در روزنامــه نــگاری نیاز
داشــتیم .در روزنامه نگاری امروز ما ـ چه در فضای وب
و چــه در مطبوعــات ـ «تولید» به حداقل رســیده و همه
چیز به «وی گفت» ـ «وی افزود» متکی شــده اســت .ما
ســراغ این پژوهش رفتیم تا به نوعی از شــر «وی گفت»
ـ «وی افــزود» راحــت شــویم .در واقع این کتــاب در پی
تبییــن قواعــد کاربردی تولیــد محتــوا در روزنامه نگاری
در همــه فرمهــای مــورد نیاز اســت؛ چــه خبری و چــه غیرخبری یــا اصطالحاً
تحلیلی و فرآیندی .بهگفته این اســتاد روزنامه نگاری و ارتباطات ،خبرنویســی
ـ گــزارش خبــری ـ گــزارش توصیفــی ،تحلیلی و تحقیقــی ـ مصاحبــه خبری و
عمقی ـ یادداشتنویســی ـ مقالهنویســی و نقدنویســی ـ و عکاسی خبری شش
فرم تولید در روزنامه نگاری هســتند که در کتاب «شــیوه نامه روزنامه نگاری»
به دستورالعملهای تولید آنها ـ به همراه تیترنویسی و فتوژورنالیسم حرفهای
ـ پرداخته شــده اســت تا در قالــب  ۱۱فصل و  ۱۹۲صفحه یک منبع منســجم و
کاربردی برای آموزش فرمهای یادشده روزنامه نگاری داشته باشیم .نویسنده
کتابهای «تیتر نویسی» و «تیترنویسی در وب» ،افزود :تمام پژوهشهایی که
قبــاً در همه فرمهــای روزنامه نگاری صورت گرفته ـ چه داخلی و چه خارجی
ـ در حد نیاز در فهرســت منابع این کتاب آمده اســت .اما قرار نبوده این کتاب
هر چه که وجود داشــته را بگوید ،بلکه کوشــش کرده اســت تا دستورالعملها
و قواعــد حرفــهای پژوهشــی را ارائــه کند .رضاییــان با بیان اینکه کتاب «شــیوه
نامــه روزنامه نگاری» برای خبرنگاران و روزنامه نگاران با ســابقهای کمتر نیز،
قابل اســتفاده اســت ،در این زمینه توضیح داد :در پایان هر فصل پرسشها و
تمریناتی وجود دارد که حل کردن آنها به تثبیت آموختههای همان فصل به
شکل کاربردی کمک خواهد کرد.

لغو طرح ترافیک در هفته آینده

معــاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران از لغو طــرح ترافیک
تهــران در هفتــه آینــده بــر اســاس تصمیم اتخــاذ شــده در کمیتــه امنیتی
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد .به گزارش
ایســنا ،سید منافهاشمی در حاشیه بیســت و نهمین جلسه کمیته امنیتی
اجتماعــی و انتظامی ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونا افزود :بر اســاس
گزارش ارائه شده لغو طرح ترافیک تأثیر چندانی درکاهش مسافرین مترو
و اتوبوس نداشته و این کاهش در حد  3یا  4درصد بوده است.

در تعطیالت پیش رو سفر نروید

رئیس پلیس راهور ناجا از شهروندان خواست که برای جلوگیری از شیوع کرونا
از انجام ســفر در تعطیالت پایانی هفته خودداری کنند .به گزارش ایســنا ،سردار
ســیدکمال هادیانفــر با بیان اینکه در ســال  98با کاهــش  1.4درصدی تصادفات
و جانباختــگان حوادث رانندگــی روبهرو بودیم ،گفت :در چهارماهه امســال هم
شمار جانباختگان  25درصد کاهش داشته است .به گفته مسئوالن احتمال ابتال
به آن در شــرایط ســفر  14درصد بیشتر اســت ،الزم است شهروندان از سفر رفتن
در تعطیالت پیشرو خودداری کنند .وی با تأکید بر اینکه در روزهای پایانی هفته
توصیه ما پرهیز از ســفرهای غیرضروری اســت ،گفت :بر اساس گزارشهای ما،
روز گذشته نسبت به زمان اجرای فاصلهگذاری شاهد افزایش  58درصدی تردد
و سفر در جادهها بودیم و ترددهای شهری نیز افزایش داشته است.

بیشترین آمار ابتال و فوتی کرونا در تهران
مربوط به چه مناطقی است؟

شــهدا مورد رحمت قرار بگیرند؛ ضمن صبر
و آرامــش برای خانــواده قربانیان ،مجروحان
شــفا یابنــد .ســام و درود خــدا بــه این کشــور
ســرفراز» .ظریــف در ایــن پیــام تصریح کرده
اســت«:لبنــان قــوی بمــان» .او همچنین در
توئیتــی بــه زبــان انگلیســی نوشــت« :ذهن و
دعای ما با مردم بزرگ و مقاوم لبنان اســت.
ایــران هماننــد همیشــه آمــاده اســت بــه هــر
نحوی که ضروری باشــد ،کمکرســانی کند».
وزیــر خارجــه ایــران همچنیــن در گفتوگوی
تلفنــی بــا «شــربل وهبــه» وزیــر امــور خارجه
لبنــان با اعالم اینکه جمهوری اســامی ایران
در تمامی ســطوح در کنار ملت و دولت لبنان
قرار دارد ،آمادگی کشــورمان بر اساس دستور
ریاســت جمهــوری اســامی ایران بــرای ارائه
کمک در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی
و همچنین نیازهای فــوری خصوصاً در حوزه
انساندوســتانه به این کشــور را به اطالع وزیر
امور خارجه لبنان رساند .او همچنین در پیام
توگــو اعالم کــرد که
دیگــری بعــد از ایــن گف 
ایــران در حال ارســال بیمارســتان صحرایی و
دارو بــرای کمک به امدادرســانی در برابر این
فاجعه است .سید عباس موسوی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه هم بر آمادگی ایران برای
کمک به برادران و خواهران لبنانی تأکید کرد
و گفت« :با اندوه بســیار این حادثه و اخبار آن
را دنبال میکنیم».
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس
شــورای اســامی هم ضمــن ابــراز همدردی
بــا مردم لبنــان گفــت« :حادثه بیــروت لبنان
قلبهــای مــردم ایــران را با مــردم داغدیده
لبنان همراه و هــمدرد کرد و دلهای همه ما
در حادثه مصیبت بار دیشــب در بندر بیروت
در لبنان سرشار از غم و اندوه شد ».در همین

حال سفارت ایران در لبنان با صدور بیانیهای
ضمــن اعــام حمایت کامــل از لبنــان در پی
انفجار بیــروت ،تصریح کرد ،اولین هواپیمای
ایــران حامل کمکهای هاللاحمر جمهوری
اســامی ایــران شــامل کمکهــای الزم و نیــز
تیمهای پزشکی روز گذشته (چهارشنبه) وارد
بیروت شــد .ســفارت ایران افزود« :همچنین
تیمــی پزشــکی شــامل جــراح و پزشــکهای
متخصــص بــه عــاوه بیمارســتان میدانــی
و کمکهــای انســانی و دارویــی نیــز بــا ایــن
هواپیما فرستاده شــده است ».سفارت ایران
در ادامــه تصریح کرد« :قرار اســت به محض
تکمیل مقدمات لجســتیک و اقدامات اداری
الزم ،زمان رســیدن ایــن هواپیما بــه فرودگاه
بینالمللی «رفیق الحریری» مشخص شود.
ëëآمادگی سپاه پاسداران برای کمک به لبنان
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی هــم ضمــن تســلیت ایــن فاجعــه
مصیبتبــار بــه ملــت و دولــت لبنــان و
حجتاالســام ســید حســن نصراهلل دبیرکل
حــزباهلل لبنــان ،برآمادگی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی بــرای هرگونــه یاریبخشــی
بــه دولــت و مــردم لبنــان بــرای کمــک بــه
آســیبدیدگان و خســارتدیدگان ایــن
حادثــه تأکید کــرد .همچنین حجتاالســام
ســیدابراهیم رئیســی ،رئیس قوه قضائیه هم
ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت لبنان،
تحریــم ظالمانــه و ضد حقوق بشــری امریکا
علیه این کشــور را مانع رســیدگی بــه نیازهای
ضروری مردم لبنان دانســت و گفت« :تالش
برای لغو فوری این تحریمها برای جلوگیری
از ایجــاد فاجعــه انســانی بایــد در دســتور کار
دولتهای دوســت لبنــان و نهادهای جهانی
قرار گیرد».

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در تهــران در جلســه شــورای
فرماندهــی از اجرای بالغ بر  ۶۰درصدی شــیوهنامههای بهداشــتی در مراکز
دولتــی و عمومی غیردولتــی خبر داد .به گزارش ایســنا ،دکتــر علیرضا زالی
در جلســه شــورای فرماندهــی ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در کالنشــهر
تهــران ،ضمن ارائه گزارش مختصری از وضعیت شــیوع ویروس کووید۱۹-
( )۱۹-COVIDدر پایتخــت در هفته گذشــته ،بیان کرد :بر اســاس گزارشها
از ردیابی محل زندگی و اشــتغال بیماران ترخیصی و فوتشــدگان در هفته
گذشــته ،منطقه  ۴شــهر تهران با نزدیک به یک میلیون جمعیت ،بیشترین
میــزان ابتال را داشــته اســت .همچنین منطقــه  ۲با نزدیک بــه  ۸۰۰هزار نفر
جمعیت و منطقه  ۱۴و  ۱۵به ترتیب جایگاههای بعدی را به خود اختصاص
دادهانــد .وی درخصوص آمار فوتی در هفته گذشــته نیــز ادامه داد :منطقه
 ،۴منطقــه  ۱۴و منطقــه  ۱۵بــه ترتیب بیشــترین آمار فوتی را در شــهر تهران
بــه خود اختصــاص دادند .همچنین در منطقه  ،۲۲میزان ابتال و مرگ و میر
نســبت به هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته که البته طبق پیشبینیها،
درگیــری بیشــتر مناطق غربــی و جنوب غربی در مــوج کنونــی ،دور از انتظار
نبــوده اســت .فرمانده ســتاد مقابلــه با بیمــاری کرونــا در تهــران ،از نظارت
کارشناســان بهداشــت محیط و بهداشــت حرفهای بر اجرای شیوهنامههای
بهداشتی در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی ،بر اساس  ۱۱شاخص ابالغی
از سوی معاونین بهداشتی هر سه دانشگاه مستقر در تهران خبر داد و افزود:
ایــن اقــدام برای اولین بار صورت گرفته و گزارشــات نشــان از اجــرای ۶۰,۶۶
درصدی شیوهنامههای بهداشتی دارد.

