اجرای مجدد طرح ترافیک در پایتخت

دوشنبه  4مرداد 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3266

لونقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک از امروز خبر داد .مناف هاشمی با اعالم اجرای طرح ترافیک از صبح روز دوشنبه گفت :بر
معاون حم 
لونقل نیز تصمیم گرفت اجرای طرح ترافیک در روزهای
اساس اعالم ستاد ملی کرونا ،پایتخت برای چند روز تعطیل شد که بر اساس این تعطیلی ،معاونت حم 
تعطیل لغو شود .وی در ادامه گفت :از آنجا که تعطیلیها تمدید نشده است ،طرح ترافیک نیز از صبح دوشنبه در سطح تهران اجرایی میشود.

اجتماعی

اخبار

زماناعالمنتایجاولیهکنکورمشخصشد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج
اولیه کنکور  ۱۴۰۰در هفته آینده خبر داد و گفت :داوطلبان
مجاز اعالمش��ده ،از نیمه اول مردادماه میتوانند نسبت به
انتخاب رشته اقدام کنند .فاطمه زرینآمیزی ضمن بیان این
مطلب اظهار کرد :کنکور  ۱۴۰۰از صبح روز چهارش��نبه ۹
تیر با برگزاری آزمون داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز شد و
به مدت  ۴روز و با شرکت داوطلبان سایر گروههای آزمایشی
ادامه یافت .بر این اساس کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و
فنی و کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی صبح روز پنجشنبه
 ۱۰تیرماه ،کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه
 ۱۱تیرماه و کنکور گروه آزمایش��ی زبانهای خارجی صبح
روز ش��نبه  ۱۲تیرماه برگزار شد .وی در ادامه با بیان اینکه
نتایج اولیه کنکور این هفته اعالم نمیشود ،تصریح کرد :نتایج
اولیه آزمون سراسری به صورت کارنامه تنظیم شده که هفته
آینده یعنی دهه اول مردادماه روی سایت سازمان سنجش
آموزش کشور قرار میگیرد .داوطلبان مجاز به انتخاب رشته
از نیمه اول مردادماه میتوانند نس��بت به انتخاب رشته در
آزمون سراسری اقدام کنند .زرینآمیزی با بیان اینکه اسامی
پذیرفتهشدگان نهایی کنکور  ۱۴۰۰نیز هفته آخر شهریور
اعالم خواهد شد ،گفت :در کنکور  ۱۴۰۰تعداد یک میلیون
و  ۹۰هزار داوطلب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
سراسر کشور پذیرش خواهند شد.

روند کاهشی دما از چهارشنبه

مدیرکلپیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از
بارش پراکنده و احتمال وقوع رعدوبرق در برخی مناطق کشور
خبر داد .صادق ضیاییان بر اساس تحلیل آخرین نقشههای
هواشناس��ی اظهار کرد :روزهای دوشنبه و سهشنبه ( ۴و ۵
مردادماه) در بیش��تر مناطق کش��ور آسمان صاف و آفتابی
خواهد بود و تنها دوشنبه در گیالن ،اردبیل ،برخی مناطق
آذربایجان ش��رقی و هرمزگان و سهشنبه در استان اردبیل،
برخی نقاط آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی بویژه در
ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر و بارش پراکنده رخ
خواهد داد .به گفته ضیاییان ،چهارشنبه ( ۶مردادماه) در نوار
شمالی کشور و ارتفاعات رشتهکوه البرز و دامنههای جنوبی
البرز مرکزی ،رگبار باران ،گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید
موقت پیشبینی میشود .مدیرکلپیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی افزود :از چهارشنبه تا پایان هفته دمای
هوا در بیش��تر مناطق کشور روند کاهشی دارد و از گرمای
هوا کاسته خواهد شد .پنجشنبه ( ۷مردادماه) در استانهای
س��احلی دریای خزر و ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی،
خراس��ان شمالی و شمال خراس��ان رضوی بارش پراکنده
پیشبینی میشود .وی بیان کرد :طی  ۵روز آینده مناطق
شرقی دریای عمان مواج و متالطم است .دوشنبه و سهشنبه
( ۴و  ۵مردادماه) هم تنگه هرمز مواج پیشبینی میشود.

شهرداری به مکاتبات نظارتی شورا
پاسخگو نیست

لونقل شورای اسالمی شهر
رئیس کمیسیون عمران و حم 
تهران نسبت به عدم پاسخگویی شهرداری تهران به مکاتبات
مربوط به وظایف نظارتی اعضای شورای اسالمی شهر تهران
تذکر داد .محمد علیخانی در جریان سیصدوس��یزدهمین
جلسه شورا طی تذکری به شهردار تهران گفت :تذکر بنده در
رابطه با عدم پاسخگویی به مکاتبات مربوط به وظایف نظارتی
اعضای شورای اسالمی شهر تهران است .با عنایت به مفاد
بند  ۳و  ۸ماده  ۸۰قانون شوراها و اصالحات بعدی مبنی بر
وظایف نظارتی اعضای شورا بر حسن اجرای مصوبات و حسن
اداره و حفظ سرمایهها توسط شهرداریها ،بدین وسیله به
شهرداری تهران بابت عدم پاسخگویی به مکاتبات نظارتی
شورا تذکر داده میشود .وی افزود :برای نمونه پیگیریهای
متعددی توسط اینجانب بابت رسیدگی به موضوع یکی از
امالک در اختیار شخص حقوقی مطابق تبصره  ۶ماده ۵۵
قانون شهرداریها طی نامهای انجام شد که با وجود پیگیریها
متاسفانه پاسخی تاکنون واصل نشده است که حکایت از قصور
در حفظ سرمایههای شهر دارد .وی تاکید کرد :بدین وسیله به
شهردار تهران تذکر میدهم تا آخرین روز مسؤولیت نسبت
به انجام وظایف خود پاسخگو باشد.

کشف محموله قاچاق سالح
و مهمات جنگی در اهواز

فرمانده انتظامی خوزس��تان از دس��تگیری اعضای باند
قاچاق سالح و مهمات در اهواز خبر داد .سردار سیدمحمد
صالحی اظهار کرد :پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان
خوزستان با انجام اقدامات فنی اطالعاتی از ورود یک محموله
س�لاح و مهمات جنگی به شهرستان اهواز مطلع شد .وی
افزود :مأموران پلیس در عملیاتی مشترک با مرزبانی استان
خوزستان ،با پایشهای دقیق و بررسی تحرکات منطقه ،محل
تردد قاچاقچیان را در محور حمیدیه -اهواز با یک دستگاه
خودروی س��واری پراید شناس��ایی و با کمین هدفمند ،در
عملیاتی منسجم یک نفر از عناصر اصلی باند قاچاق سالح و
مهمات را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی خوزستان با بیان
اینکه ماموران در ادامه این عملیات  ۲عضو دیگر این باند را
شناس��ایی و در  ۲عملیات ضربتی دستگیر کردند ،تصریح
کرد :در بازرسی از خودرو و منزل متهمان ۱۱ ،قبضه سالح
کالش و  ۷هزار عدد فشنگ سالح کالشینکف و یکهزار و
 ۵۰۰فشنگ کلت کمری کشف شد.

فروش ارزان کاال
ترفند مجرمان سایبری

رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا
از شهروندان درخواست کرد از پرداخت بیعانه در سایتهای
واسطهگراینترنتیخودداریکنند.سرهنگعلیمحمدرجبی
در گفتوگو با فارس با اشاره به ترفند مجرمان سایبری ،اظهار
داشت :یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین
در سایتهای واسطهگر اینترنتی است که در آن آگهیدهنده
سعی دارد به بهانههای مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا
پیشپرداخت از شهروندان دریافت کند .وی در ادامه تصریح
کرد :این آگهیها معموال قیمتهای وسوسهانگیز و زیر قیمت
بازار داشته و افراد را ترغیب میکند قبل از رویت کاال و برای
جلوگی��ری از فروش آن به فرد دیگری ،مبلغی را به عنوان
بیعانه پرداخت کنند .وی از شهروندان درخواست کرد تحت
عنوان بیعانه مبلغی پرداخت نکنند.

وزیر بهداشت :با تحویل هفتهای یک میلیون و  200هزار دوز واکسن «کووایران برکت» روند واکسیناسیون سرعت میگیرد

تسریع واکسیناسیون با برکت

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران :اوضاع پایتخت بحرانی است بهطوری که  ۶۰درصد ظرفیت بیمارستانهای تهران در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد
همزمان با بحرانی ش��دن وضعیت کش��ور در مواجهه با
ویروس جهشیافته ،طرح ضربتی واکسیناسیون علیه بیماری
کرونا هم در حال اجراس��ت؛ طرحی که با واردات مناس��ب
واکس��نهای خارجی و تحویل هفتهای یک میلیون و 200
هزار دوز واکس��ن «کووایران برکت» به وزارت بهداشت ،روند
آن در کش��ور باید سرعت بیشتری به خود گیرد .به گزارش
«وطنامروز» ،کرونا این روزها  4نعل میتازد .شمار مبتالیان به
این ویروس کشنده که با سویه جدید دلتا در همه استانهای
کش��ور رخنه کرده ،به بیش از  27هزار نفر در یک شبانهروز
رسیده است؛ بیماری خطرناکی که بنا به گفته وزیر بهداشت
ویروس نوع جهشیافته آن کامال با اجدادش متفاوت است و
جهشهای پیدرپی خواهد داشت .قدرت انتقال ویروس دلتا
تا جایی است که بیمارستانهای تهران و خیلی از کالنشهرها
جایی برای بستری کردن بیماران کرونایی ندارند.
کارشناسان بهداشت تنها راه مقابله با این بیماری را عالوه
بر رعایت سفت و سخت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی ،تسریع در روند واکسیناسیون میدانند .در چنین
ش��رایطی با توجه به اوضاع مناس��ب تولید واکس��ن داخلی
«کوو ایران برکت» -که قرار است از این هفته ،هفتهای یک
میلیون و  200هزار دوز آن به وزارت بهداش��ت تحویل داده
ش��ود -و از طرفی با توجه به اینکه وضعیت واردات واکس��ن
کرونا به نس��بت ماههای گذشته بهتر شده است ،در صورت
سرعتبخشی واکسیناسیون بیتردید میتوان از بحران کنونی
کرونا بتدریج عبور کرد .وزیر بهداشت دیروز در حاشیه جلسه
دیدار با رئیس موسسه فینالی کوبا با بیان اینکه توقف واردات
واکس��ن به دلیل بدعهدی فروشندگان واکسن بود ،افزود :ما
به دلیل اینکه واکسن نیاز مبرم مردم است و فشار نهایی آن
روی دوش ما بود -از لحاظ بستری و عدم قطع زنجیره انتقال
ویروس -اقدامات خوبی در زمینه تولید واکسن داخل انجام
دادیم و قراردادهایی را برای واردات واکسن بستیم .وی گفت :ما
راه  20ساله را یک ساله در تولید داخل رفتیم و واکسن برکت
از این هفته ،هفتهای یک میلیون و  200هزار دوز به وزارت
بهداشت تحویل میشود .از سویی واکسن تولید مشترک با
روسیه و واکسن پاستور نیز بزودی عرضه خواهد شد و واکسن
اسپوتنیک ایران مورد تایید گامالیا قرار گرفت .وی در ادامه
اظهار کرد :درباره واکسنهای وارداتی هم روند دنبال میشود
و ما قول میدهیم که افراد باالی  ۶۰سال و بیماران خاص و
صعبالعالج را واکسینه کنیم .بنده ابالغ کرده بودم افراد باالی
 ۵۰سال را در استانهایی مثل خوزستان ،سیستا نوبلوچستان،
بوشهر ،هرمزگان و خراسان جنوبی به عنوان جاهایی که مدخل
ورود ویروس دلتا از کش��ورهای همس��ایه هستند واکسینه
کنند که مجدد ابالغ کردیم گروه س��نی در این ش��هرها به
 ۴۸تا  ۵۰سال برسد و در استانهای دیگر  ۵۸تا  ۶۰سالهها
برای واکسیناسیون بیایند ،به عالوه اینکه از پیش اعالم کرده
بودیم ساکنان جزایر خلیجفارس به جز کیش و قشم و عشایر
کوچرو از  ۱۸سال به باال واکسینه شوند .در عین حال آماری
از بیماران دیابتی باالی  ۱۸سال بویژه افراد وابسته به انسولین
خواستم تا واکسیناسیون آنها هم انجام شود .وزیر بهداشت
افزود :انشاءاهلل واکسیناسیون سایر افراد پرخطر مثل رانندگان
تاکسی ،اتوبوس ،مترو و آژانسها ،معلمان ،اساتید دانشگاه و ...را
در مردادماه آغاز میکنیم .واکسیناسیون سایر گروههای پرخطر
مانند افراد دیالیزی و بیماران خاص نیز قرار است تکمیل شود.
نمکی تاکید کرد :اعالم گروه سنی جدید برای واکسیناسیون
به این معنی نیست که برای گروههای سنی قبلی جا مانده از
تزریق واکسن نداریم .هر کس در گروه سنی باالی  ۶۰سال
در استانهایی که  ۶۰سال به باال واکسینه میشوند و هرکس
در گروه سنی باالی  ۵۰سال در استانهایی که باالی  ۵۰سال
واکسینه میشوند ،به ما مراجعه کند با کمال میل واکسینه
خواهد شد .از مردمی که بویژه در مراکز واکسیناسیون تهران
معطل شدند بویژه آنها که نوبت داشتند اما به خاطر ورود بدون
نوبتها معطل شدند ،عذرخواهی میکنیم .وی با بیان اینکه
رعایت پروتکلها به حداقل رسیده است ،گفت :متاسفانه تمام
رس��تورانها در شهرهایی که به ظاهر تعطیل کردیم و قرمز
است ،باز هستند .با تشکر از عزیزان ناجا اما جادهها باز هستند.
در اس��تان مازندران حدود  ۲۰۰۰تخت و در استان گلستان
بیش از  ۱۰۰۰تخت برای بیماران «کووید »۱۹-اشغال شده
است ،این در حالی است که با ارائه خدمت به بیماران سرپایی
و در حال تزریق داروی ضدویروس به ش��کل بستری موقت،
روزی صدها مورد بستری در بیمارستان را کاهش میدهیم.
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شبانهروز به کرونا مبتال شده و  268نفر جان باختند

شمار قربانیان بیماری «کووید »19-در کشور همچنان باالی 250نفر در یک شبانهروز است .روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد :در شبانهروز گذشته  ۲۷۱۴۶بیمار جدید مبتال به کرونا شناسایی شدند و  ۲۶۸نفر نیز
جان خود را از دست دادند .بر این اساس از ظهر روز شنبه تا ظهر یکشنبه  3مرداد و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۷هزار و  ۱۴۶بیمار جدید مبتال به «کووید »19-در کشور شناسایی شدند که  ۲۹۳۵نفر از آنان بستری شدند .متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت ۲۶۸ ،بیمار «کووید »19-جان خود را از دست دادند تا مجموع جانباختگان این بیماری به  ۸۸هزار
و  ۸۰۰نفر برسد .خوشبختانه تاکنون  ۳میلیون و  ۲۵۶هزار و  ۸۵۶نفر از بیماران بهبو د یافته یا از بیمارستانها ترخیص
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
شدهاند .همچنین  ۴۸۶۳نفر از بیماران مبتال به «کووید »19-در بخ 
دارند .در حال حاضر  ۲۳۲شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۱۷ ،شهر در وضعیت نارنجی و  ۹۹شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،تاکنون  ۷میلیون و  ۸۷۱هزار و  ۱۰۴نفر دوز اول واکسن
کرونا و  ۲میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۷۰۷نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به ۱۰
میلیون و  ۲۶۵هزار و  ۸۱۱دوز رسیده است .افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir
ثبتنام و پس از دریافت پیامک نوبتدهی ،به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

ک چهارم بیماری استفاده نمیکردیم،
اگر از این طرح در پی 
گومیرها به اندازه قابل انتظار پیکهای
تخت کم میآوردیم .مر 
قبل نبود زیرا واکسیناسیون گروههای آسیبپذیر انجام شده
بود و در عین حال با کلینیکهای سرپایی توانستیم از بدخیم
گومیر بکاهیم .نمکی اظهار کرد :تاکید
شدن حال بیماران و مر 
ما هنوز بر رعایت پروتکلها و نرفتن به مسافرت و میهمانی
است .با اتفاقاتی که در اروپا با بازگشایی پس از واکسیناسیون
 ۷۰درصدی رخ داد ،دیدید که در چه تله جدیدی افتادند و
متوجه شدند واکسن فعال نمیتواند فاصلهها را کوتاه کند یا
مجوزی برای برداشتن ماسک باشد.

■■سویه دلتا 50درصد میزان بستریها را افزایش داد

در ای��ن میان اوضاع ته��ران در مواجهه با این ویروس به
قدری نگرانکننده است که فقط در یک شبانهروز  ۱۴۰۰بیمار
جدید در بیمارستانهای پایتخت بستری و حدود  ۱۷۷نفر از
آنان به بخش مراقبتهای ویژه انتقال داده شدند .در چنین
شرایطی مراکز بهداشتی و درمانی روزهای پرکار و شلوغی را
سپری میکنند اما هنوز خیلیها نسبت به رعایت پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاریهای اجتماعی بیتفاوتند .طبق گفته
کارشناسان ،تعطیلی  6روزه  2استان تهران و البرز نیز نتوانسته
است به مهار این بیماری کمک کند ،چرا که خیلیها به جای
ماندن در خانه برای محافظت از جان خود و اطرافیانشان در
مقابل این ویروس جهشیافته ،راهی شهرهای شمالی و دیار
خود شدهاند.
علیرضا زالی ،رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
دیروز درباره وضعیت کرونا در استان تهران و خیز پنجم آن ،با
بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی سرپایی و بستری در ۲۴
ساعت گذشته به ۱۶هزار نفر میرسد ،گفت :اگر تعداد مراجعان
سرپایی به کمتر از  ۱۰هزار نفر در روز نرسد نباید در انتظار
تنزل تعداد بیماران بستری باشیم .وی با بیان اینکه امروز(دیروز)
بین  ۱۴۰۰تا  ۱۶۰۰بیمار با مکانیسم بستری موقت درمان

معاون کل وزارت بهداشت:

تعطیالت  6روزه کرونایی فایدهای نداشت

میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی به طور میانگین در
کشور به  44درصد رسیده است .معاون کل وزارت بهداشت
به تعطیلی  ۶روزه استانهای تهران و البرز اشاره کرد و اظهار
داشت :متأسفانه در این تعطیالت شاهد کمتر میزان رعایت
پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی بودیم .ایرج حریرچی
با عنوان این مطلب که تعطیلیهای قبلی خیلی مؤثر بود،
افزود :این تعطیلی فایده نداشته ،اگر نگوییم اثر مضر داشته
است .وی با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکلها به طور
میانگین در کش��ور  ۴۴درصد اس��ت ،گفت :میزان رعایت
توآمد
پروتکلها در تهران ،البرز و  ۳استان مجاور اصلی رف 
یعنی قم ،مازندران و گیالن زیر  ۴۰درصد و  ۲۹الی  ۳۹درصد
است .معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد :اگر در سطح شهر
تهران تردد داشته باشید ،ظهر و شب رستورانهای معروف
را میبینید که مملو از مشتری هستند .وی درباره برگزاری
مراسمهایی پر ازدحام گفت :هر گونه تجمع بیش از  ۲نفر
حاال میخواهد خانوادگی باشد ،اداری باشد ،ملی باشد ،مذهبی
گومیر میشود؛ در
باشد ،پارتی باشد و ،...موجب افزایش مر 
کشوری که بیماری در حال اوجگیری است .حریرچی با عنوان
این مطلب که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا طبق اجازه
مقام معظم رهبری مثل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است،
افزود :محدودیتهای ماه محرم مثل سال گذشته خواهد بود

و تشدید خواهد شد.

■■ضرورت رعایت بیش از پیش پروتکلهای بهداشتی

برای مقابل��ه با ویروس جهش یافته کرونا پیش��گیری
مهمترین فاکتور مقابله با این بیماری است .استاندار تهران
گفت :مردم باید فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای
بهداشتی را در شرایط فعلی که در پیک پنجم کرونا قرار داریم
بیش از گذشته رعایت کنند.
انوشیروان محسنیبندپی افزود :هماکنون روزانه  ۴۵هزار
تزریق واکس��ن در اس��تان تهران انجام میشود .وی تاکید
کرد :زیرس��اختهای شبکه بهداشت استان تهران ظرفیت
تزری��ق روزانه  ۸۵هزار واکس��ن را ه��م دارد که بزودی این
لونقل
مهم نیز صورت خواهد پذیرفت .همچنین معاون حم 
لونقل
شهرداری تهران از آغاز واکسیناسیون رانندگان حم 
عمومی از امروز خبر داد .س��یدمناف هاشمی با بیان اینکه
با هماهنگی انجامش��ده با  ۳دانش��گاه علومپزشکی تهران،
شهید بهشتی و ایران از امروز واکسیناسیون رانندگان ناوگان
لونقل عمومی آغاز میشود ،گفت :از فردا (امروز دوشنبه)
حم 
واکسیناسیون رانندگان تاکسی در بوستان والیت آغاز و از روز
لونقل عمومی در
سهشنبه نیز واکسیناسیون رانندگان حم 
مرکز رفاهی تاکسیرانی در منطقه ،۱۵پایانه اتوبوسرانی منطقه
 ۵در جنتآباد و ایستگاه متروی شهرری انجام خواهد شد.

شدهاند ،از برنامهریزی برای افزایش مراکز بستری موقت بیماران
کرونایی با همکاری  ۳دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در
روزهای آتی خبر داد .رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران تعداد بیماران بس��تری در بیمارستانهای تهران را تا
دیروز  ۸۷۹۷نفر اعالم کرد و گفت :از این تعداد  ۲۱۴۵بیمار
ش مراقبتهای ویژه بستری هستند .زالی با بیان اینکه
در بخ 
هنوز به نوک قله خیز پنجم کرونا نرسیدهایم ،پیشبینی کرد
تعداد بیماران بستری در بیمارستانها در روزهای آتی به ۹هزار
نفر نیز برسد .زالی مدیریت خیز پنجم کرونا را مستلزم همراهی
و همکاری مردم ش��ریف تهران دانست و گفت :امروز(دیروز)
گومیرهای ناشی از کرونا در تهران  ۹۸نفر بوده است.
میزان مر 
رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با انتقاد از عدم
اجرای صحیح و کامل الک داون شهر تهران ،اظهار کرد :الک
داون شهر یا نباید انجام شود و یا اینکه در صورت تصمیم به
تعطیلی باید تمام مالحظات برای اجرای کامل آن انجام شود.
وی ادامه داد :تعطیلی تهران در حالی سپری شد که بسیاری
از پاساژها ،مراکز خرید و رستورانها فعال بودند و بسیاری از
سفرها نیز انجام شد .زالی با بیان اینکه تعطیلی شهر به عنوان
یک استراتژی باید حداقل بین  ۱۰تا  ۱۴روز باشد ،ادامه داد:
در غی��ر این صورت تعطیلی در کنترل اپیدمی موثر نخواهد
بود .رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران بر ضرورت
تغییر شیوه مدیریت بیماری کرونا و آسیبشناسی اقدامات
صورتگرفته در ماهه��ای اخیر تاکید کرد و گفت :در حوزه
اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام شود .وی
با بیان اینکه برخی کشورها از جمله سنگاپور حدود  ۱۳درصد
از درآمد ناخالص ملی خود را صرف بستههای محرک اقتصادی
کردهاند ،گفت :این درحالی است که این رقم در کشور ما حدود
نیم درصد درآمد ناخالص ملی است .زالی با بیان اینکه بدون
حل مشکالت معیشتی مردم الک داون اجباری اقدام موثری
برای کنترل کرونا نخواهد بود ،تصریح کرد :کسبه برای همکاری

با مشکالتی همچون هزینههای بیمه ،عوارض ،مالیات ،اجاره
و کاهش درآمد روبهرو هستند .رئیس ستاد مقابله با کرونا در
کالنشهر تهران ادامه داد :باید مراقبت کنیم که دچار نخوت
و غرور کاذب نشویم ،جمله «کرونا را شکست میدهیم» یک
گزاره غیرعلمی بود که آن را از زبان هیچ دانشمندی نمیشنویم.
زال��ی اضافه کرد :در نهایت میتوانیم کرونا را کنترل کرده و
به تقلیل برسانیم و ریشهکن کردن آن برای مدتها نشدنی
است .زالی با بیان اینکه سوشهای جدیدی از کرونا در حال
شکلگیری است ،افزود :باید فرآیندهای مختلفی را در برابر این
سوشها در نظر گرفت .وی اضافه کرد :سویه دلتا ۵۰ ،درصد
میزان بستریهای بیمارستانی را افزایش و اثربخشی داروهای
درمانی و همچنین واکسن را کاهش میدهد .رئیس ستاد مقابله
با کرونا در کالنشهر تهران سویه المبدا را واکسنگریزترین سویه
کرونا تاکنون عنوان کرد و ادامه داد :همچنین سویه دلتاپالس
از س��ویه دلتا نیز واکسنگریزتر است .وی کاهش اثربخشی
واکسنها در برابر سویههای جدید را دور از انتظار ندانست و
گومیر و ابتالی شدید ۹۰
گفت :البته واکس��نها در برابر مر 
تا  ۱۰۰درصد اثربخشی دارند و در کشورهایی که اکثر افراد
گومیرها در افراد غیرواکسینه رخ
واکسینه شدهاند بیشتر مر 
میدهد .زالی اثربخش��ی واکسنها در برابر ابتالی متوسط تا
ش��دید را نیز  ۶۰تا  ۹۰درصد عنوان کرد و گفت :اما ممکن
است واکسنها در برابر ابتالی خفیف و بیعالمت اثربخشی
کافی نداشته باشند؛ به همین خاطر باید در کنار واکسیناسیون
همچنان پروتکلهای بهداشتی رعایت شود.
■■تسریع واکسیناسیون شانس جهشهای ویروس را کاهش
میدهد

وی تاکید کرد :اگر سرعت واکسیناسیون را باال ببریم به
س��مت ایمنی جمعی حرکت خواهیم کرد و هرچه سرعت
واکسیناسیون باالتر باشد ،شانس جهشهای ویروس کمتر
میشود .زالی یادآور شد :مطالعات ما نشان میدهد در استان
گومیر و بستری در بخش مراقبتهای ویژه در
تهران شانس مر 
گروههای سنی باالی  ۷۰سال که واکسینه شدهاند 5 ،تا  7برابر
نسبت به افرادی که واکسن نزدهاند کاهش مییابد .زالی افزود:
برای دوزهای اول و دوم واکسیناسیون افراد باالی  ۶۰سال در
تهران منابع کافی لجستیک شده است .وی بهترین راهحل برای
کاهش ازدحام مردم برای واکسیناسیون را مکانیسم نوبتدهی
عنوان کرد .از طرفی مراکز واکسیناسیون خودرویی برای افرادی
که توان مراجعه سرپایی به مراکز واکسیناسیون را ندارد طراحی
شده است .وی درباره آمار واکسیناسیون در تهران ،توضیح داد:
افراد باالی  ۸۰سال  ۷۴درصد ،افراد بین  ۷۵تا  ۸۰سال ۷۶
درصد و افراد بین ۷۰تا ۷۵درصد نیز حدود ۷۸درصد واکسینه
شدهاند .زالی تعداد واکسنهای سینوفارم تزریقشده در استان
تهران را  ۶۶درصد ،آسترازنکا را  ۲۲درصد و  ۱۲درصد باقی
را برکت و «اس��پوتنیک وی» عنوان کرد و گفت :این نسبت
ممکن است در روزهای آتی تغییر یابد اما تدارکات برای دوز
دوم واکسنها متناسب با همین مقادیر است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

بیماران بدحال با  ۱۱۵تماس بگیرند

 60درص��د ظرفیت بیمارس��تانهای تهران در اختیار
بیماران کرونایی است .این در حالی است که معاون درمان
ستاد کرونا در استان تهران اعالم کرده روند وخیم بیماری
کرونا تا  ۲هفته آینده ادامه خواهد داشت.
نادر توکلی ،معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ضمن تشریح وضعیت بیمارستانها و نحوه بستری
بیماران مبتال به کرونا گفت :زمان ادامه این شرایط در تهران
قابل پیشبینی نیست و حداقل تا  ۲هفته دیگر همین روند
را خواهیم داشت.
وی با اش��اره ب��ه وضعیت بیمارس��تانهای تهران در
ش��رایط خیز پنجم بیماری کرونا گف��ت :در حال حاضر
وضعیت بستریها در تهران بسیار باالست و حدود ۸۷۰۰
بستری داریم و روزانه حدود  ۲۰۰۰بستری جدید داریم،
همچنین حدود  ۲۰هزار مورد مراجعه به بیمارس��تانها
داریم .وی با بیان اینکه اوضاع بیماری در تهران خراب است،
اف��زود :در حال حاضر به طور میانگین  ۶۰درصد ظرفیت
بیمارستانهای تهران در اختیار کرونا قرار دارد.
توکلی ادامه داد :آنچه مش��خص است ،اینکه ادامه این
روند قابل پیشبینی نیس��ت .هدف از تعطیالت اخیر این
بود که کادر درمان بتواند آرامشی پیدا کند و مدیریت شود
که البته این آرامش هم وجود ندارد و همه بیمارستانها

درگیرند به طوری که عمدتا بیماران در اورژانس بستری
میشوند و در شیفتهای بعد به بخشها منتقل میشوند.
وی با اشاره به برخی تصاویر مبنی بر بستری بیماران
در حیاط بیمارس��تانها و ...گفت :وضعیت به این صورت
نیست ،البته ممکن است در یک ساعاتی بسیار شلوغ شود
و برخی مواقع تعداد بیماران در اورژانس بسیار باال برود و
به طور موقت بیماران به این صورت بس��تری شده و بعد
جابهجاشوند .ممکن است یک بیمار ۱۰تا ۲۰دقیقه اینطور
منتظر بماند تا منتقل شود ،البته در کل از آنجایی که تعداد
ورودی به بیمارستانها باالست ،باید وضعیت مدیریت شود.
توکلی به ایسنا گفت :در این شرایط که تعداد ورودی
بیمارستانها باالست ،باید بستریهای موقتکرونا را در
کلینیکهای س��رپایی تقویت کنیم که میتواند بیش��تر
کمککننده باش��د .در حال حاضر کلینیکهای سرپایی
«کووید »19-در تهران فعالند و دارو هم وجود دارد .در کل
در تهران  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰بیمار را به صورت سرپایی مدیریت
میکنیم .توکلی درباره نحوه مراجعه مردم به بیمارستانها
گفت :بیماری که شرایط بدحال و اورژانسی دارد ،با ۱۱۵
ن حال سامانه ۶۰۷۰
تماس بگیرد تا او را منتقل کنند .در عی 
هم برای بیمارانی است که به بستری توصیه شدهاند و عمدتا
از طریق این سامانه راهنمایی میشوند.

