تداوم آلودگی هوا در تهران

دوشنبه  24آذر 1399
وطنامروز شماره 3097

شاخص کیفیت هوا دیروز روی عدد  130قرار گرفت تا هوای تهران برای گروههای حساس جامعه آلوده گزارش شود .به گزارش فارس ،تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا
 15روز هوای پاک 185 ،روز هوای قابل قبول 66 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و  2روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است .این در حالی است که در مدت
مشابه سال قبل ،پایتخت  25روز هوای پاک 192 ،روز هوای قابل قبول 49 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

اجتماعی

اخبار

کالهبرداری با عنوان
«فروش و واگذاری واکسن کرونا»

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا ضمن تاکید بر اینکه هر
گونه تبلیغ ،فروش و تزریق واکسن کرونا در فضایمجازی
ممنوع است ،هشدار داد :این ترفند مجرمان سایبری برای
کالهبرداری از شهروندان است .سرهنگ رامین پاشایی افزود:
مجرمان سایبری با شگردهای مختلف نظیر اعطای واکسن
کرونا در قبال ثبتنام در تورهای مسافرتی یا تبلیغات فریبنده
و ثبتنام آزمایش انسانی تزریق واکسن کرونا در کشورهای
خارجی به همراه تور توریستی و تفریحی ،درصدد کالهبرداری
از متقاضیان هس��تند که در این راس��تا تم��ام تحرکات و
جریانهای مشابه در کارگروه ویژه پلیس فتا در حال رصد
است .وی با بیان اینکه تنها مسیر واقعی دسترسی به خدمات
بهداشتی و درمانی صرفا مجاری قانونی اعالمشده از وزارت
بهداشت است ،گفت :هر گونه تبلیغ و فروش دارو و واکسن
از طریق فضای مجازی جرم تلقی میشود و با متخلفان این
حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار سازمان اورژانس
در پی افزایش شاخص آلودگی هوا

سخنگوی سازمان اورژانس نسبت به افزایش آلودگی هوا
و اثرات منفی آن بر سالمت گروههای حساس جامعه هشدار
داد .مجتبی خالدی دیروز در گفتوگو با فارس با بیان اینکه
شاخص آلودگی هوا در این روز به طور میانگین در وضعیت
ناسالم برای گروههای حساس اعالم شد ،تصریح کرد :بعضی
از مناطق ش��هر تهران به جهت آلودگی بیشتر در وضعیت
ناسالم برای همه گروهها اعالم شد .وی با اشاره به این موضوع
که شاخص کیفیت هوا در مناطقی به طور میانگین  ١٢٠به
باالست و در برخی مناطق از عدد  ١۵٠نیز عبور کرده است
از تمام شهروندان تهران ،مشهد ،اراک ،اصفهان و قزوین تقاضا
کرد با توجه به اینکه شاید این وضعیت تا  ۴٨ساعت آینده
ادامه پیدا کند ،س��فرهای غیرضروری خود را لغو کنند و از
منزل برای انجام اقدامات غیرضروری خارج نشوند .خالدی
ادامه داد :افرادی که بیماریهای زمینهای دارند ،خانمهای
باردار ،سالمندان و کودکان باید بیشتر رعایت و شیر ،میوه و
سبزیجات تازه بیشتر استفاده کنند .همچنین پیش از مصرف
مواد غذایی حتما ابتدا دستها و دهان را بشویند .ورزشکاران
هم ممنوعیت فعالیت ورزشی را در این چند روز رعایت کنند.

جمعآوری خودرویهای اسقاطی
در تهران

معاون شهردار منطقه  4تهران از اجرای طرح ساماندهی
و جمعآوری خودروهای اسقاطی و بالاستفاده از سطح معابر
خبر داد .به گزارش فارس ،حمیدرضا فرخی درباره مشکالت
مربوط به خودروهای اسقاطی در سطح معابر گفت :بر اساس
قانون سد معبر عمومی ،اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز
از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است ضمن جلوگیری
نسبت به رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن اقدام
کند .وی ادامه داد :به منظور رفاه حال ش��هروندان و بهبود
سیمای شهر ،از ابتدای سال  99تاکنون نسبت به جمعآوری
و انتقال به پارکینگ  62دس��تگاه خ��ودروی بالصاحب و
متوقفشده پس از چندین بار اخطاریه کتبی اقدام شده است.
وی افزود :پاتوق معتادان ،خرید و فروش مواد مخدر و انبار
وسایل سرقتی از جمله مواردی است که وجود یک خودروی
اسقاطی میتواند این مشکالت را به دنبال داشته باشد .فرخی
افزود :در حال حاضر حدود  370دستگاه خودروی اسقاطی
توسط شهرداری این منطقه جمعآوری و به پارکینگ واقع
در محله حکیمیه منتقل شده است.

وعده وزیر بهداشت درباره واکسن کرونای ایرانی

ایران  بهار  ۱۴۰۰واکسینه میشود

دکترسعیدنمکی:نمیگذاریمملتایرانموشآزمایشگاهیواکسنکرونایخارجیشود
عضوستادمقابلهباکرونا:هفتهآیندهثبتنامداوطلبانواکسنایرانیآغازمیشود
ی مجوز میگیرند
معاون کل وزارت بهداشت :یکی از واکسنهای ایرانی مجوز کمیته ملی اخالق را برای تست انسانی دریافت کرده و ۳واکسن دیگر هم اواخر د 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «وطن امروز» :واکسن کرونای ایرانی احتماال بیش از ۳ماه ایمنی ایجاد کند
گروه اجتماعی :این روزها خبرهای خوبی از س��اخت واکسن
ایرانی کرونا به گوش میرسد و وزیر بهداشت وعده داده تا بهار
این واکسن استراتژیک به دست مردم برسد.
به گزارش «وطنامروز» ،با وجود س��اخت واکس��نهای
کرونای آمریکایی و انگلیس��ی ،وی��روس کرونا همچنان در
دنی��ا میتازد .از طرف��ی با توجه به تحریمه��ا علیه ایران و
ناتوانی دولت در دیپلماس��ی ،س��اخت واکسن در کشورمان
اجتنابناپذیر اس��ت؛ به همین علت دانش��مندان ایرانی از
همان روزهای نخس��ت ش��یوع کرونا دست به کار شدهاند و
حاال خبرهای خوبی از س��اخت واکس��ن به گوش میرسد.
سعید نمکی ،وزیر بهداشت دیروز در جریان سفر به خراسان
جنوب��ی وع��دهای داد که تحقق آن س��خت و در عین حال
شدنی به نظر میرسد« :واکسن کرونا را تولید میکنیم و تا
بهار سال آینده این واکسن را در ایران خواهیم داشت .بنده
به عنوان وزیر بهداشت اجازه نمیدهم هموطنم گروه هدف
تست واکسن شود» .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با بیان اینکه ما راهی جز اینکه خالف رویههای گذشته عمل
کنیم ،نداریم ،خاطرنشان کرد :موثرترین واکسن دنیا را برای
این کشور تامین میکنیم؛ روزهای آینده این خبر خوش را
خواهیم داد که این واکسن از معتبرترین منابع وارد میشود.
نمکی با بیان اینکه واکس��ن پدیدهای نیست که بشریت را
از کرونا نجات دهد؛ هر چند تاثیرگذار اس��ت اما تمام داستان
نیست ،تصریح کرد :از مردم میخواهیم کمک کنند امسال یلدا
را به شیوهای متفاوت برگزار کنیم ،نمیدانیم در پیک جدید چه
هجمه جدیدی را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه سخنهای زیادی درباره واکسن شنیده شده
است ،افزود :هر گونه سادهانگاری و عادیانگاری ،شرایطمان را
در زمستان سخت میکند و باید شب یلدای سال جاری را به
گونهای متفاوت با دیگر سالها ببینیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تمام
تالش ما این اس��ت که مردم این س��رزمین حسرت نداشتن
امکاناتی را که دیگران دارند نخورند ،تصریح کرد :به دنبال این
هس��تیم که با نگاه اعتقادی ،ملی و مردمساالری دینی ،ملت
شریف ایران به آنچه درخورشأن آنهاست ،دست یابند.
نمکی با بیان اینکه واکسن کرونا را تولید میکنیم و تا بهار
سال آینده این واکسن را در ایران خواهیم داشت ،یادآور شد:
نمیگذاریم ملت ایران موش آزمایشگاهی هیچ جریانی(برای
آزمایش واکس��ن کرونای خارجی) شود و نمیگذاریم غیرت
ملی این سرزمین پایمال برخی فزونخواهیهای دیگران شود.
■■تزریق نخستین واکسن ایرانی؛ هفته اول دی

ابتدای هفته جاری مسؤوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) اعالم کردند آزمایش انس��انی واکس��ن ایرانی کرونا از
هفته اول دیماه آغاز میش��ود و معاون کل وزیر بهداشت نیز
دیروز این موضوع را تایید کرد .ایرج حریرچی در این باره گفت:
با تالش مضاعف دانشمندان ایرانی در تولید واکسن کرونا ،یکی

ن��وع خارجی اظهار داش��ت :ما برای تولید واکس��ن داخلی از
تکنولوژیه��ای متفاوت مبتنی بر  ،MRNAویروس ضعیف
شده و ویروس منتقل شده ژنتیکی بر روی یک ویروس دیگر
استفاده میکنیم .هر کدام از واکسنهای ما مشابه نوع خارجی
است و اثربخشی آن هم قابل مقایسه با نوع خارجی خواهد بود.

■■اعالم فراخوان داوطلبی

از این واکسنها مجوز کمیته ملی اخالق و پژوهش را برای ورود
به فاز تست انسانی دریافت کرده و  ۲یا  ۳واکسن دیگر هم تا
اواخر دیماه این مجوز را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه واکس��ن ایرانی کرونا از اول دیماه تزریق
میش��ود ،اظهار داش��ت :خط تولید این واکسنها همزمان با
آزمایش روی نمونه انس��انی و اثبات اثربخش��ی کامل در حال
راهاندازی اس��ت و با تایید معیارهای بالینی و علمی به تولید
انبوه میرسد.

    واکسن ایرانی بیش از  ۳ماه ایمنی در بدن ایجاد  میکند    

سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درباره داوطلبان واکسن کرونای ایرانی گفت :در مرحله اول چند ده نفر
داوطلب تزریق واکسن کرونا هستند و در مرحله دوم نیز صدها نفر اعالم آمادگی برای تزریق این واکسن کردهاند .دکتر
کیانوش جهانپور در گفتوگو با «وطن امروز» ،با بیان اینکه در مرحله نخست تزریق واکسن کرونای ایرانی ،داوطلب کافی
در کشور وجود دارد ،اظهار داشت :فراخوان برای تزریق گسترده این نوع واکسن در مراحل بعدی داده میشود .وی درباره
مدت زمان ایجاد ایمنی واکسن کرونای ایرانی گفت :هر چند نه در ایران و نه در کشورهای مدعی سازنده این نوع واکسن،
تایید نهایی درباره زمان ایمنی واکسن کرونا مشخص نشده است اما با توجه به آزمایشهای حیوانی و مطالعات انجامشده،
پیشبینی میش�ود بر اس�اس مدلسازی ،ایمنی واکسن کرونای ایرانی بیش از  3ماه باشد .جهانپور اضافه کرد :از آنجا که
ایمنی کامل واکسن کرونا در دنیا فعال قطعی نشده است ،بنابراین پیشبینی میشود ایمنی چندماهه که اعالم میشود به
ن کرونای ایرانی چون آزمایش روی فاز
معنای آنتیبادی باشد یا ایمنی سلول دوام بیشتری داشته باشد ولی به هر حال واکس 
حیوانی را گذرانده و توانسته است ایمنی نسبتا مطلوب چندماهه ایجاد کند ،بیتردید در مطالعات انسانی میتوان امیدوار
بود که ایمنی این واکسن  3ماهه و شاید هم بیشتر باشد.

سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرد

طی  ۲۴ساعت  ۲۴۷نفر بر اثر کرونا فوت کردند و ۸۳۳نفر بستری شدند

چندین بارش برف خوب
در زمستان

رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح علت وقوع
ی بارشهای پاییزی گفت :انتظار داریم در
خطا در پیشبین 
زمس��تان دمای هوا در برخی نقاط کشور کمتر از محدوده
نرمال باشد ،همچنین چند بارش خوب برف در کشور دور از
انتظار نیست .به گزارش ایسنا ،در حالی سازمان هواشناسی
کشور پاییز خشک و کمبارشی را برای ایران پیشبینی کرده
بود که بر اس��اس آخرین اطالعات مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران سازمان هواشناسی ،از ابتدای مهرماه تاکنون
 ۶۱میلیمتر بارش در کش��ور داشتیم که این میزان نسبت
به میانگین بلندمدت  ۲۰درصد و نس��بت به سال گذشته
 ۳درصد بیشتر بوده است .سحر تاجبخش ،رئیس سازمان
توگو با ایسنا گفت :ترسالی در پاییز
هواشناسی کشور در گف 
ناشی از بارشهای شدید در چند استان بوده است که البته
این بارشهای حدی در بلندمدت قابل پیشبینی نیستند و
بهصورت ناگهانی رخ میدهند ،همچنین بارشهای حدی
خود ناشی از تغییر اقلیم هستند .تاجبخش در بخش دیگری از
صحبتهای خود درباره پیشبینیهای هواشناسی از وضعیت
بارشها در ایران طی زمس��تان اظهار کرد :در  ۳ماه پایانی
سال دمای هوا در نیمهشرقی و نوار شمالی کشور سردتر از
حد معمول پیشبینی میشود ،همچنین بارشها بویژه در
نیمهشمالی کشور ب ه صورت برف خواهد بود و چند بارش برف
خوب نیز در کشور طی زمستان خواهیم داشت.

خطر تخریب و ریزش دهها خانه
در مناطق کمبرخوردار تهران

رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری شورای شهر
تهران از عدم وجود س��ازوکار الزم ب��رای صدور پروانههای
اضطراری مقاومسازی برای خانههای در حال تخریب محالت
کمبرخوردار انتقاد کرد و خواستار رفع این مشکل برای کمک
به اقشار کم درآمد شد .محمد ساالری در تذکری نسبت به
عدم وجود س��ازوکار الزم برای صدور پروانههای اضطراری
مقاومس��ازی ب��رای خانههای در حال تخری��ب که نیاز به
تخریب و نوسازی دارند ،گفت :در مالقات مردمی با ساکنان
حوزه شهرسازی منطقه  ۱۲تعدادی از تشکلهای مردمنهاد
و گروههای حرفهای و جهادی حضور داشتند .این تشکلها
کمک اعضای ش��ورای شهر برای مقاومسازی خانههای در
حال تخریب منطقه را که ساکنان آنها تمکن مالی الزم ندارند
خواستار شدند .وی با بیان اینکه متاسفانه نهتنها در شهر تهران
بلکه در کل کشور سازوکار مقاومسازی هنوز تعریف نشده
است ،اظهار داشت :در بارندگی اخیر ،تعداد قابل توجهی از
این خانهها در منطقه ۱۲تخریب شده و مردم بیپناه ماندهاند.

وی درباره خرید  ۲۰میلیون دوز واکسن کرونا از شرکتهای
خارجی تا نیمه دوم اسفند  ۹۹اظهار داشت :خرید از کشورهای
خارجی از طریق کواکس قطعی شده و با شرکتهای مختلف
تولید واکسن از  2راه خرید مستقیم یا تولید مشترک واکسن
در ایران در حال رایزنی هستیم ،اگر چه با «آپارتاید تحریمی»
از سوی کشورهای غربی مواجه و در انتقال ارز با مشکل جدی
روبهرو هستیم.
حریرچ��ی درب��اره کیفیت واکس��ن داخل��ی در رقابت با

قرار است هفته آینده فراخوان برای داوطلبان تست واکسن
کرونای ایرانی داده شود اما مسؤوالن ستاد اجرایی فرمان امام و
بنیاد برکت اعالم کردهاند مدیران و کارکنان این نهادها از جمله
داوطلبان تست واکسن خواهند بود.
مینو محرز ،عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در این
باره گفت :فراخوان داوطلبان تست انسانی واکسن کرونای ایرانی
از هفته آینده داده میشود و امیدواریم در دیماه تزریق برای
تست انسانی این واکسن آغاز شود.
وی افزود :فراخوانی صادر میشود که داوطلبان تزریق واکسن
کرونای ایرانی مراجعه کنند؛ از بین داوطلبان ،تعدادی که برای
تس��ت الزم داریم انتخاب میشوند و آزمایشهای الزم از آنها
گرفته میشود تا تزریق واکسن کرونا روی آنها شروع شود.
محرز با بیان اینکه داوطلبان تست انسانی واکسن کرونا نباید
سابقه ابتال به این بیماری را داشته باشند ،تصریح کرد :علت این
امر این است که در افراد با سابقه ابتال به کرونا آنتیبادی وجود
دارد؛ ما برای تزریق واکس��ن ،افرادی را میخواهیم که میزان
آنتیبادی آنها را پس از تزریق بررسی کنیم؛ وقتی فردی از قبل
آنتیبادی داشته باشد نمیتوان میزان تأثیر واکسن را بررسی کرد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره عوارض
تزریق این واکسن متذکر شد :این واکسن ایرانی کرونا ،ویروس
ضعیفشده است و خطر مرگ در پی ندارد و اگر عوارضی نیز
داشته باشد ،خفیف خواهد بود .محرز در پاسخ به این سوال
که «در صورت وارد کردن واکسن کرونای خارجی ،چگونه از
بیعارضه و سالم بودن این واکسن اطمینان حاصل خواهیم
کرد؟» گفت :در صورت واردات واکسن خارجی ،فرصتی برای
تست کردن آن روی تعداد محدود ،قبل از تزریق همگانی وجود
ندارد ،از س��وی دیگر برای واردات این واکسن ،پول پرداخت
میشود ،بنابراین واکسنی که وارد کشور میشود باید حداقل
تأیید س��ازمان جهانی بهداشت را داشته باشد تا پس از وارد
کردن و تأیید س��ازمان غذا و دارو به افراد تزریق ش��ود .وی
متذکر شد :در حال حاضر در جهان  ۳سازمان شامل سازمان
جهانی بهداش��ت ( ،)WHOس��ازمان غ��ذا و داروی ایاالت
متح��ده آمریکا ( )FDAو آژانس دارویی در اتحادیه اروپایی
( )EMAبرای تأیی��د فرآوردههای بیولوژیک وجود دارد که
واکس��نها باید تأییدیه آنها را داشته باشد .این محقق پروژه
تولید واکسن کرونای ایرانی تأکید کرد :روند واکسن کرونای
ایرانی در سازمان جهانی بهداشت به ثبت رسیده است و پس
از اینکه تست و تأیید شد باید مورد تأیید سازمان غذا و داروی
کشور خودمان نیز قرار بگیرد.

وحشت از شب یلدا

گروه اجتماعی« :وحشت از شب یلدا»
بهداشت
اس��م رمز وزارت بهداشت برای اعمال
محدودیتهای بیشتر در روزهای پایانی آذرماه است.
به گزارش «وطنام��روز» ،با وجود اینکه چند روزی آمار
مرگومیر کرونا کاهشی بود ،دیروز بار دیگر آمار افزایشی شد و
تعداد مرگ روزانه به  247نفر رسید .مسووالن وزارت بهداشت
صراحتا اعالم کردهاند از دورهمیهای ش��ب یلدا میترسند و
درخواست محدودیتهای شدید در  ۲روز ابتدایی هفته آینده
را دادهان��د .ایرج حریرچی ،معاون کل وزیر بهداش��ت در این
باره گفت :از دورهمیهای شب یلدا خیلی هراس داریم ،زیرا
میتواند قسمت قابل توجهی از زحمات انجام شده برای کنترل
بیماری را از بین ببرد.
وی ب��ا اع�لام اینکه  ۵۱درص��د موارد انتق��ال ویروس از
دورهمیهای خانوادگی و دوستانه است ،گفت :رعایت پروتکلها
در دورهمیهای خانوادگی و ...یک شوخی و مسخره است ،چون
باالخره در یک فضایی از خانه دور هم مینشینیم و موقع غذا
خوردن هم ماسک نداریم .پس نمیتوان ادعا کرد پروتکلها را
در دورهمیهای خانوادگی رعایت میکنیم.
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد :پیشنهاد ما برای شب
یلدا تعطیلی شنبه و یکشنبه هفته آینده است ،البته نه اینکه
پنجشنبه و جمعه پیشواز بروند ،بلکه در خانه بمانند .دور از هم
و به فکر هم باشیم .این تجمعات میتواند بیماری را شعلهور و
شب خاطرهانگیز را به شب سیاه تبدیل کند .چرخش ویروس
بویژه در دورهمیهای ش��هرهای کوچک و روستاها عمیقتر
است ،لذا از دهیاریها ،فرمانداریها و بخشداریها میخواهیم
حتما تذکر بدهند.
وی در ارتباط با برپایی مراسم شب یلدا در برخی مکانها،
تاکید کرد :به کافهها ،رستورانها و باغهای اطراف شهرها که
از حاال خود را برای ش��ب چله آماده میکنند ،هشدار جدی
میدهیم که برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت.
معاون کل وزارت بهداش��ت افزود :فیلمهایی به دست ما
رس��یده که برخی از این مکانها از حاال در پی آماده ش��دن
برای پذیرایی از میهمانان خود هس��تند که اخطار میدهیم
چنین اقدامی نکنند.
همچنینعلیرضارئیسی،سخنگویستادملیمقابلهباکرونا
گفت :اگر محدودیتهای کرونایی رعایت نشود ،اواخر دیماه
ش��اهد اوج این بیماری خواهیم بود .از شنبه همه شهرهای
نارنجی فارغ از میزان جمعیتشان ،شامل محدودیت تردد ۲۱
تا  ۴صبح میش��وند .به دلیل نگرانیها از دورهمی شب یلدا،
روزهای  ۲۹و  ۳۰آذر هم از ساعت  ۶بعدازظهر فعالیت همه

اصناف محدود میشود.
رئیسی گفت :هر چند چارهای جز اعمال محدودیتها نداریم
ام��ا با محدودیت ،قوه قهریه و ...نمیتوان زیاد جلو رفت و ما
نمیتوانیم یک سال با این شیوه با ویروس کرونا مقابله کنیم.
وی افزود :شستن دس��تها ،زدن ماسک و رعایت فاصله
اجتماعی ،خیلی مهم است اما در فضای بسته کارساز نیست؛
در فضای بسته با وجود زدن ماسک شانس ابتال به بیماری خیلی
باالست .واکسن هم به میزانی اثربخشی دارد و اگر واکسن هم
ت پروتکلها ادامه داشته باشد.
به دست آید ،باید رعای 
رئیس��ی در ادامه گفت :در شهرهای قرمز محدودیتهای
ویژه اعمال کردیم ،ویژه نه اینکه محدودیتها زیاد شد بلکه
رعایت محدودیتها نزدیک  90 ،80درصد شد و به این ترتیب
تعدادشان از  ۳۴شهر به  ۱۲شهر رسید .کرونا در گیالن روند
صعودی دارد اما روند صعودی آن در مازندران کنترل شده است.
■■آخرین آمار

س��خنگوی وزارت بهداش��ت درباره آخرین آمار کرونا در
کشور گفت :بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۷ ،هزار و

 ۴۵۱بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی
شدند که با احتساب این آمار ،مجموع بیماران به یک میلیون
و  ۱۰۸هزار و  ۲۶۹نفر رسید.
سیماسادات الری افزود :متاسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته
(ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه) ۲۴۷،بیمار «کووید »۱۹-جان خود
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۵۲هزار
و  ۱۹۶نفر رسید .تاکنون  ۸۱۲هزار و  ۲۷۰نفر از بیماران بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۷۲۳نفر از
بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند.
وی در ادام��ه افزود :تاکنون  ۶میلیون و  ۷۰۴هزار و ۲۴۷
آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در کشور انجام شده است .بنا
به گفته الری ،در حال حاضر  ۱۲شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۲۸۸شهرس��تان نارنجی و  ۱۴۸شهرس��تان در وضعیت زرد
بیماری قرار دارند؛ شهرستانهای زریندشت در استان فارس،
بافت در استان کرمان ،گمیشان در استان گلستان ،آستارا ،بندر
انزلی ،رودسر و تالش در استان گیالن و آمل ،بهشهر ،رامسر،

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا

روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 9آذر

۱۲۹۵۰

389

1795

9461

 10آذر

۱۳۳۲۱

371

2277

9859

 11آذر

13881

382

2337

9812

 ۱۲آذر

13621

۳۶۲

2246

10091

 13آذر

13922

358

1921

11261

 ۱۴آذر

13341

347

1996

8791

 15آذر

12151

321

1562

11602

 16آذر

11561

294

1333

11090

 ۱۷آذر

10827

284

1691

12157

 ۱۸آذر

11023

323

1710

۱۱269

 19آذر

10223

۲۹۵

۱۷۴۷

11415

 ۲۰آذر

10403

284

1458

12521

 ۲۱آذر

9594

232

1408

9093

 22آذر

8201

221

1286

13000

 ۲۳آذر

7451

247

833

11417

گلوگاه و نکا در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.
■■شرایط تهران همچنان بسیار شکننده و ناپایدار است

معاون درمان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا از کاهش ۴۰
درصدی میزان بس��تری بیماران کرونایی در بیمارستانهای
تهران خبر داد .دکتر نادر توکلی اظهار کرد :خوشبختانه نسبت
به یک ماه گذشته آمار بیماران بستری در بیمارستانهای تهران
 ۴۰درصد کاهش یافته به گونهای که آمار بستریها از باالی
 ۶هزار نفر به  ۳هزار و  ۴۰۰نفر رسیده است .وی همچنین با
اشاره به وضعیت و درصد مرگومیر بیماران کرونایی در تهران،
عنوان کرد :میزان مرگومیر بیماران کرونایی به نس��بت کل
مراجعات به بخشهای مختلف سرپایی و اورژانس و درمانگاهها و
کلینیکهای بیمارستانی در بدترین وضعیت بین  ۲تا  ۳درصد
گومیر از هر  ۱۰۰بیمار مبتال
اس��ت ،به عبارت دیگر آمار مر 
گومیرها
حدود  ۳درصد اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه عمده مر 
در س��نین باالی  ۶۵سال رخ میدهد ،تاکید کرد :این مساله
نشاندهنده اهمیت مراقبت و توجه بیشتر از گروههای پرخطر
و بویژه س��المندان است .معاون درمان ستاد کرونای تهران با
تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر شرایط تهران همچنان بسیار
شکننده و ناپایدار است ،گفت :آمار بستریها طی چند روز اخیر
ثابت مانده و خیلی نزولی نیست ،یعنی به مرز حدود ۳۴۰۰
نفر رسیده و پایین آمدن آن به سختی صورت میگیرد ،ضمن
گومیرها در تهران نیز هنوز باالی  ۵۰نفر در
اینکه میزان مر 
روز است که مساله بسیار مهم و قابل توجهی است .وی با اشاره
به ش��رایط ناپایدار موجود ،بر پرهیز از دورهمیهای خانگی
تاکید کرد و به ایسنا گفت :در این شرایط برگزاری میهمانی و
دورهمیهای هر چند کوچک خانگی ریسک بسیار باالیی دارد،
بنابراین از شهروندان تقاضا داریم که از برگزاری دورهمیهایی
همچون شب یلدا که اغلب با حضور افراد سالمند خانواده برگزار
میشود ،پرهیز کنند .معاون درمان ستاد کرونای تهران با بیان
اینکه پروتکلها و محدودیتهای مربوط به شهرهای نارنجی
همچنان در تهران اجرا میشود ،گفت :متاسفانه هنوز شرایط
خیلیخوبنیستوهمچنانشاهدحجمترافیکیبسیارباالیی
در سطح شهر تهران هستیم ،البته مسائل اقتصادی نیز وجود
دارد و شاید تصمیمات در سطح ملی با حفظ برخی مالحظات
کلی اتخاذ میشود .توکلی در پایان با تاکید بر اینکه بازگشاییها
و رفع محدودیتها باید بتدریج و مرحله به مرحله انجام شود،
گفت :البته به نظر میرسد شاخص مرزبندی شهرهای قرمز،
نارنجی و ...باید بر اساس شاخص ابتال باشد نه تعداد بستری،
چرا که این مساله به تسهیل و تسریع مدیریت و کنترل اپیدمی
کمک میکند.

