ظرفیت تولید واکسن فخرا به  ۵میلیون دوز در ماه میرسد
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مدیر پروژه واکسن فخرا گفت :با توسعه ظرفیت کارخانه تولید واکسن فخرا به تولید  ۵میلیون دوز واکسن در ماه خواهیم رسید که این ظرفیت
آبانماه وارد مدار تولید میشود .دکتر احمد کریمی گفت :از مردادماه سال جاری قابلیت تولید یک میلیون دوز واکسن در ماه را پیدا کردیم که در
حال حاضر این مقدار واکسن تولید و در انبارها ذخیره میشود و پس از اخذ مجوزهای الزم ،تقدیم وزارت بهداشت خواهد شد.

اجتماعی

اخبار

از امروز در استانهای تهران ،فارس ،اصفهان و خراسانرضوی اجرا میشود

واکسیناسیون مأموران پلیس راهور
تهران بزرگ در برابر کرونا

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی ته��ران بزرگ از
واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا خبر داد.
سردار محمدحسین حمیدی در گفتوگو با ایسنا ،آخرین
وضعیت واکسیناسیون ماموران پلیس راهور تهران بزرگ
را تشریح کرد و گفت :ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی
ته��ران بزرگ به دلیل جنس ماموریتهایی که دارند در
اولویت دریافت واکسن بودهاند .از این رو پیگیریها برای
اختصاص واکسن به آنان در دستورکار قرار داشته است.
وی با بیان اینکه تقریبا تمام کارکنان پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ در اولویت دریافت واکسن بودهاند،
اظهار کرد :خوش��بختانه با پیگیریهای انجامشده ،طی
هفتههای گذشته امور مربوط به واکسیناسیون ماموران
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ انجام شده است
و این افراد واکسن خود را دریافت کردهاند .به گفته رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ،این روند به طور
کامل انجام شده است و تقریبا همه ماموران پلیس راهور
واکسن خود را دریافت کردهاند.

برنامه بنیاد مستضعفان برای تولید
ساالنه  ۲۶میلیون متر چادر مشکی

رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از تنها کارخانه تولید
چادر مشکی کشور در شهرکرد ،از برنامه این بنیاد برای
افزایش تولید این کارخانه تا سقف  ۲۶میلیون متر انواع
چادر مشکی در سال خبر داد .سیدپرویز فتاح در حاشیه
این سفر اظهار کرد :این مجموعه مشتمل بر  3کارخانه
است که با تولید انواع پارچه ،زمینه اشتغال نزدیک به ۵۰۰
نفر را به صورت مستقیم در  ۲استان چهارمحا لوبختیاری
و اصفهان فراهم کرده اس��ت .وی گفت :در حال حاضر
این کارخانه س��االنه  ۱۰میلیون متر انواع چادر مشکی
تولید میکند و در صورت تکمیل طرح توسعهای در این
مجموعه ،ظرفیت تولید چادر مشکی تا سقف  ۱۶میلیون
متر قابل افزایش است .فتاح ادامه داد :همچنین مقرر شد
پس از افزایش ظرفیت تولید به  ۱۶میلیون متر انواع چادر
مشکی در سال ،زمینه افزایش ظرفیت تولید  ۱۰میلیون
متر مربع دیگر در این مجموعه فراهم ش��ود .وی افزود:
خوش��بختانه با فعالیت این مجموعه تولیدی و کیفیت
باالی محصوالت این کارخانه ،برخی از نمونههای وارداتی
از بازار چادر مشکی کشور خارج شده است.

اعالم الگوی بازگشایی مدارس
به مدیران در هفته جاری

سرپرس��ت وزارت آموزشوپ��رورش با بی��ان اینکه
آمادگی کامل برای آغاز س��ال تحصیلی از اول مهرماه را
داریم ،گفت :الگوی متفاوتی برای حضور دانشآموزان در
مدارس طراحی شده که هفته جاری به مدیران مدارس
اعالم خواهد ش��د .علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :دنبال این هستیم تا با مالحظاتی که در نظر
گرفته شده ،کمکم زمینه حضور دانشآموزان در مدارس
را فراهم کنیم .وی بیان کرد :تا اول مهرماه  ۲۱۵۰فضای
آموزشی در سطح کشور از جمله  ۱۰هزار کالس درس به
بهرهبرداری میرسد .همچنین  ۸هزار سرویس بهداشتی
بازس��ازی و س��اخته شده اس��ت .کاظمی با بیان اینکه
کالسها نیز تجهیز شده است ،بیان کرد :با این اقدامات،
آمادگی کامل خودمان را برای آغاز سال تحصیلی جدید
از اول مهرماه نشان دادیم .وی گفت :استانداردها و اصول
بازگش��ایی مدارس در هر منطقه طراحی و اعالم خواهد
شد اما تصمیم نهایی را مدارس و شورای آموزشوپرورش
شهرس��تانها خواهند گرفت .کاظمی تأکی��د کرد :در
بازگشایی مدارس ،سالمت دانشآموزان و همکاران اولویت
اول ما است و هر جا نتوانیم سالمت را تایید کنیم ،راههای
دیگری را دنبال میکنیم .سرپرست وزارت آموزشوپرورش
تصریح کرد :موضوع تزریق واکسن به افراد  ۱۲تا  ۱۸ساله
در هیات دولت مطرحشده و وزارت بهداشت پیگیر واردات
واکسن برای این گروه سنی خواهد بود.

آغاز توزيع کتابهاي درسي
در مدارس از امروز

معاون س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي وزارت
شوپرورش گفت :توزيع کتابهاي درسي دانشآموزان
آموز 
در همه مقاطع تحصيلي از  ۲۰شهريور(امروز) در مدارس
آغاز ميشود .به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل
س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي ،سیدمحمد
علويتبار با تاکيد بر اينکه امس��ال مشکل کمبود کتاب
درس��ي در هيچ پايهاي نخواهيم داش��ت ،افزود :بيش از
 ۱۴۶ميليون جلد کتاب درسي چاپ شده و آماده توزيع
اس��ت .امس��ال همه کتابها در مدارس توزيع ميشود
و هيچ کتابي در کتابفروش��يها فروخته نخواهد شد.
معاون س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي وزارت
شوپرورش ادامه داد :تاکنون  ۱۰ميليون و  ۳۵۲هزار
آموز 
دانشآموز يعني حدود  ۹۵درصد دانشآموزان ميانپايه و
يک ميليون و  ۷۱۱هزار دانشآموز پايههاي اول ،هفتم و
دهم کتابهاي درسي خود را به صورت اينترنتي خريداري
کردهاند اما هنوز  ۳ميليون دانشآموز نس��بت به خريد
اينترنتي کتابهاي درسي خود اقدام نکردهاند .علويتبار
گفت :خريد کتاب درس��ي نيازمند ثبتنام دانشآموزان
در سامانه «پادا» و مشخص شدن مدرسه محل تحصيل
آنهاست و در صورتي که دانشآموزي در اين سامانه ثبتنام
نکند ،موفق به خريد کتاب درسي هم نخواهد شد .وي
افزود :دانشآموزاني که مدرسه محل تحصيل خود را تغيير
دادهاند تا  ۳۱شهريور فرصت دارند نسبت به اصالح نشاني
مدرسه محل تحصيل خود اقدام کنند.

فایزر موجود در بازارتقلبی است

رئیس س��ازمان غذا و دارو تاکید کرد :تاکنون سابقه
واردات رسمی واکسن فایزر به کشور نداشتهایم ،بنابراین
ش��ک نکنید آنچه بهعنوان فایزر در ب��ازار آزاد و خیابان
ناصرخسرو فروخته میشود ،تقلبی است .دکتر محمدرضا
شانهساز گفت :اگر کسی واکسنی به عنوان فایزر به دست
مصرفکننده میدهد ،آن واکسن تقلبی است .حتی روابط
عمومی فایزر آمریکا در اطالعیهای اعالم کرد فایزر صرفا از
سوی دولتها خرید و فروش میشود.

با ورود نیروهای امدادی سپاه و بسیج سراسر کشور از امروز
طرح واکسیناس��یون  24ساعته در اس��تانهای تهران ،فارس،
اصفهان و خراسان رضوی که بیشتریندرگیری با کرونا را دارند
آغاز میش��ود .انجام واکسیناسیون در کشور در حالی است که
سخنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا نیز از ورود  14میلیون دوز
واکس��ن تا پایان هفته جاری به کشور خبر میدهد .رشد واردات
موجب ش��د میزان واکسنهای وارداتی به کشور تا روز جمعه به
 60میلیون دوز برسد .آنطور که وزیر بهداشت نیز خبر داده است
هماکنون بیش از  21میلیون دوز واکسن دپو در انبارهای وزارت
بهداشت وجود دارد و برای مقابله با این ویروس منحوس به یک
مجاهدت در واکسیناسیون نیاز است .این ارقام حکایت از آن دارد
که واکسیناسیون در کشور طی روزهای آینده در صورت ورود بیش
از پیش دستگاههای اجرایی همراه با فعالیت گسترده نیروهای سپاه
استانی سراسر کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت .عالوه بر این
وزارت بهداشت اعالم کرده است تعداد پایگاههای واکسیناسیون نیز
به  2برابر افزایش مییابد؛ افزایشی که در صورت عملی شدن ،سپاه
و بسیج نیز تمامقد آمادگی خود را برای اجرای طرح واکسیناسیون
شبانهروزی اعالم کردهاند .بر همین اساس فرمانده کل سپاه به دنبال
واردات قابل توجه واکسن و در دسترس قرار گرفتن واکسنهای
داخلی ،در دستوری به فرماندهان سپاههای استانی سراسر کشور،
از آنها خواست تمام ظرفیتهای خود را برای واکسیناسیون گسترده
به میدان بیاورند و واکسیناسیون را 24ساعته کنند .سردار سرلشکر
حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه گفت :سپاههای استانی و وزارت
بهداشت یک جهاد گسترده را برای مقابله با کرونا انجام دادهاند و
این روند باید با قدرت ادامه یابد .وی با تشکر از کادر درمان کشور
و فعاالن حوزه بهداشت و درمان برای حضور موثر در عرصه مقابله
با کرونا گفت :این عزیزان تا حد توانشان برای ایجاد آرامش روانی
و سالمت جسمی جامعه از هیچ کاری دریغ نکردهاند که جا دارد
از آنها تشکر کرد .فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ظرفیتهای ما
برای مقابله با این بیماری در حال افزایش اس��ت ،گفت :در حال
شکلگیری یک آرایش قدرتمند در حوزه وزارت بهداشت و سپاه
هستیم و با ورود واکسنهای جدید به کشور نگرانیها در این باره هم
از بین رفته است .سرلشکر سالمی در ادامه رعایت فاصله اجتماعی،
شستن دستها ،قرنطینه بیماران و واکسیناسیون عمومی را از جمله
مهمترین راهها برای مقابله با شیوع کرونا دانست و افزود :اسالم همه
ما را برای عمل خیر بسیج میکند و سبقت گرفتن از یکدیگر در
عمل صالح را توصیه میکند .ما باید با تکیه بر این ارزشها ،جامعه
خود را در همه س��ختیها اداره کنیم .وی افزود :همه دنیا درگیر
بیماری کرونا هستند اما کشور ما در کنار این عامل ،در تقاطع چند
عامل دیگر مانند ،فشارهای روانی و جنگ روانی دشمنان ،فشارهای
سیاسی و تحریم است ولی چیزی که ما را میتواند موفق کند همین
اراده و همکاری مردان و زنان کش��ور است که موجب میشود از
مسیرهای صعبالعبور و گردنههای سخت عبور کنیم .فرمانده کل
سپاه تصریح کرد :ما برای یک کار بزرگ دور هم جمع شدیم .این
یک دستور قاطع است که تمام سپاههای استانی با تمام ظرفیت و با
استفاده از ظرفیت عظیم و بیپایان بسیج به میدان بیایند تا بتوانیم
روند واکسیناسیون را بهسرعت انجام دهیم .سردار سالمی توسعه
مراکز واکسیناسیون را یک امر مهم دانست و افزود :باید فرماندهان
سپاه استانی با اختیار خود و بنا بر نیاز استان و شهرهای مختلف
مراکز را افزایش دهند .ما نمیتوانیم آالم و درد مردم را ببینیم .به
خانههای آنها رجوع کنید و قبل از رجوع آنها به داد آنها برسید .وی
افزود :ما از رهبر انقالب دستور داریم که برای نجات مردم از این
بیماری از تمام ظرفیتهای خود استفاده کنیم .هر عملی را برای
خدمت به مردم الزم است انجام دهید و با نهایت احترام ،تکریم،
مهربانی و خشنودی کار مردم را پیش ببرید و نگذارید کوچکترین

واکسیناسیون 24ساعته
سختی بر مردم وارد شود.

■■واکسیناسیون افراد باالی  ۱۸سال در مناطق روستایی

با سرعتبخش��ی به واردات واکسن و انجام واکسیناسیون به
صورت چندشیفته در کشور ،دغدغه تامین واکسن برای تزریق
به گروههای هدف و آحاد جامعه دیگر وجود ندارد ،طوری که در
حال حاضر واکسیناسیون افراد باالی  ۱۸سال در مناطق روستایی
انجام میش��ود .دکتر بهرام عیناللهی در این باره گفت :با ورود
محمولههای جدید واکسن کرونا ،رکورد واکسیناسیون در کشور
شکسته شده است ،بنابراین دستور تزریق واکسن به افراد باالی
 ۱۸س��ال در مناطق روستایی صادر ش��ده است .به گفته وزیر
بهداشت ،تعداد پایگاههای واکسیناسیون نیز در کشور تا ۲برابر
افزایش خواهد یافت.
■■سیل واکسن به سوی کشور سرازیر شد

«با پیگیری رئیسجمهور و وزرا از راههای مختلف توانستیم
واکس��ن کرونا را به شکلی انبوه طی یک ماه اخیر وارد کشور
کنیم» .وزیر بهداشت با بیان این جمله گفت :زمانی که دولت را
تحویل گرفتیم اصال واکسن نداشتیم و تمام واکسنهای ذخیره
هفته صفر شده بود اما با پیگیری شخص رئیسجمهور و وزرا
از راههای مختلفی توانستیم واکسن وارد کنیم ،در حالیکه ما
به دنبال بارانی از واکسن بودیم به لطف خدا سیلی از واکسن
بهس��وی کشور سرازیر ش��د .بهرام عیناللهی در ادامه تصریح
کرد :ابتدای کار تصور نمیکردیم بتوانیم واکس��ن وارد کنیم
اما تا پایان ش��هریورماه  ۵۰میلیون دوز واکس��ن وارد میشود
که تاکنون ۳۲میلیون دوز آن تزریق شده است ،این در حالی
اس��ت که تا پایان تیرماه صرفا  ۵میلیون دوز واکس��ن تزریق
ش��ده بود .تا مهرماه اتفاقات خوبی رخ میدهد و نگرانیای در
زمینه تأمین واکس��ن وجود ندارد .البته درباره تزریق و انجام
واکسیناسیون نگرانی داشتیم که با کمک دستگاههای مختلف
این نگرانی هم حل شد .وزیر بهداشت در عین حال بیان کرد:
طرح قرنطینه هوشمند نیز اجرایی میشود .در این طرح دیگر
محدودیتی برای مردم ایجاد نمیشود ،بلکه افراد دارای کارت
واکسن میتوانند از خدمات مختلف بهرهمند شوند و تردد داشته
باشند .وی تأکید کرد :بازگشایی دانشگاهها از مواردی است که
در دوران ش��یوع اپیدمی کرونا ضربه خورد .با توجه به اینکه
آموزش مجازی در برخی رشتهها مانند رشتههای علومپزشکی
کافی نیس��ت ،بنابراین از اواسط مهرماه دانشگاهها را با رعایت
پروتکلها بازگشایی میکنیم و ممکن است از روش ترکیبی
مجازی -حضوری در این زمینه اس��تفاده کنیم .عیناللهی با
اشاره به طب سنتی خاطرنشان کرد :ما به طب سنتی علمی
اعتقاد داریم و تأسیس دانشکده طب سنتی و جذب متخصصان
این حوزه در دس��تور کار قرار دارد .از س��ال  ۸۴طب سنتی را
به صورت کارشناسی ارشد درآوردیم و تصمیم داریم دکترای
این رش��ته ایجاد ش��ود .در این میان مستندات و تحقیقات را
جمعآوری میکنیم تا طب سنتی علمی دانشگاهی و مستند
داشته باشیم .وی در پایان افزود :یک خبر خوب نیز برای کادر
درمان دارم .در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که معوقات
کادر پزشکی پرداخت شود که اعتبار آن نیز دریافت شده است.
همچنینعلیرضارئیسی،معاونبهداشتوزیربهداشتگفت:
در حال حاضر ۱۰۰۸پایگاه تجمیعی واکسیناسیون با ۵۱۸۰تیم
واکسیناتور در سراسر کشور فعال هستند که نیمی از آنها را بسیج
راهاندازی کرده یا در آنها مش��ارکت دارد .رئیسی اظهار داشت:
در استان تهران  ۱۲۷پایگاه تجمیعی واکسیناسیون فعال است
که در این پایگاهها  ۸۲۲ایستگاه تزریق واکسن وجود دارد که
بخش عمدهای از این فعالیتها با مشارکت بسیج در گام پنجم
طرح شهید سلیمانی که از  ۱۷فروردینماه در کشور آغاز شده،

سردار عبداللهی در گفتوگو با «وطنامروز» :واکسیناسیون  24ساعته میشود  

بر اساس آخرین هماهنگیهای صورتگرفته از سوی وزارت بهداشت و سپاه پاسداران ،در استانهایی که بیشترین میزان درگیری
با کرونا را دارند انجام واکسیناسیون به صورت 24ساعته خواهد شد .در همین زمینه معاون سالمت ،آموزش پزشکی و دفاع زیستی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به جلسه اخیر فرمانده سپاه با وزیر بهداشت گفت :از آنجایی که
گومیرهای ناشی از کرونا زیاد است و ضروری است تا از تمام ظرفیتهای موجود در مقابله با این بیماری استفاده
هماکنون میزان مر 
کنیم ،بر اساس تصمیمگیری صورت گرفته در این جلسه مقرر شد تا همه مراکز واکسیناسیون که در اختیار بسیج و سپاه هستند
به صورت 24ساعته به ارائه خدمات بپردازند .سردار احمد عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این خدمات در تمام استانهای
کشور برقرار میشود ،بیان داشت :هماکنون برخی استانها قله پیک بیماری را رد کردهاند و روند نزولی در آنها مشاهده میشود
لذا خدمات  24ساعته واکسیناسیون در استانهایی که بیشترین درگیری را با این بیماری دارند ،ارائه میشود .وی خاطرنشان کرد:
استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان و فارس که بیشترین آمار درگیری با کرونا را دارند در دستور کار این طرح قرار گرفتهاند.
عبداللهی ادامه داد :وزارت بهداشت این وعده را داده است که به صورت روزانه  100تا  200هزار دوز واکسن در هر استان در اختیار
مراکز تزریق بسیج و سپاه قرار دهد که در صورت تامین این تعداد واکسن ما محدودیتی در تزریق نخواهیم داشت .معاون سالمت،
آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به این سوال که طرح  24ساعته شدن واکسیناسیون از
سوی سپاه چه زمانی به مرحله اجرا گذاشته میشود ،گفت :ما به دنبال آن هستیم که تزریق واکسن محدود به ساعات اداری نباشد
لذا از امروز این طرح در استانهای هدف به اجرا درمیآید ،این نکته را نیز اضافه کنم که ما محدودیتی در زمینه تزریق واکسن از
نظر تامین محلهای تزریق نداریم .وی تاکید کرد :احتمال کمبود مراکز تزریق بیشتر در تهران مشاهده میشود ،بر همین اساس با
هماهنگی صورت گرفته با فرماندهی سپاه تهران و سپاه سیدالشهدای شهرری ،پایگاههای مورد نیاز تامین خواهد شد.

در حال انجام است .وی افزود :بر اساس هدفگذاری باید تا پایان
مهرماه توان واکسیناسیون در کشور را  ۲برابر کنیم .اکنون نیز
رکوردهای تازهای در تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور ثبت
شده است ،البته هدفگذاری نهایی ما تزریق روزانه  1/6میلیون
تا  ۲میلیون دوز است تا با تسریع واکسیناسیون و تقویت تعداد
پایگاهها ،شاهد حفظ حرمت مردم نیز باشیم .سخنگوی ستاد
ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد :تعداد پایگاههای تجمیعی
واکسیناسیون در کشور باید از  ۱۰۰۸مرکز به حداقل  ۲هزار
مرکز برسد و تعداد تیمهای واکسیناتور نیز باید  ۲برابر شود.
اگر در  ۲شیفت در تمام پایگاهها واکسن تزریق شود ،میتوانیم
به حداقل تزریق  1/6میلیون دوز واکسن در کشور برسیم و با
این روند میتوان در طول یک ماه به بیش از  ۴۵میلیون نفر
واکسن تزریق کرد .اگر چنین سرعتی در تزریق واکسن داشته
باشیم تا پایان مهرماه تمام دوز اولیها را واکسینه خواهیم کرد
و تا نیمه آبانماه عالوه بر لگهگیری تزریق دوز اول ،میتوانیم دوز
دوم را نیز تزریق کنیم .وی با بیان اینکه در کل کشور از پیک
پنجم بیماری عبور کردهایم ،گفت ۲۱ :استان کشور کامال سیر

پوشش کامل واکسیناسیون شهروندان تهرانی تا پایان مهر

آمار جان باختگان  کرونا در کشور به زیر  500نفر رسید
شمار قربانیان ناشی از «کووید»19-
در کش��ور طی یک ش��بانهروز ،پس
از مدته��ا دی��روز به زی��ر  500نفر
رسید .روابط عمومی وزارت بهداشت
دیروز اعالم کرد :در شبانهروز گذشته
(ظهر پنجش��نبه تا ظه��ر جمعه) بر
اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۱هزار و  ۱۱۴بیمار جدید مبتال به
«کووید »۱۹-در کش��ور شناسایی شدند و متاسفانه  ۴۴۵بیمار
«کووید »۱۹-هم جان خود را از دست دادند .بر این اساس از ظهر
روز پنجشنبه تا ظهر دیروز  ۱۹شهریور و بر اساس معیارهای قطعی
تش��خیصی  ۲۱هزار و  ۱۱۴بیمار جدید مبتال به «کووید»۱۹-
در کش��ور شناسایی ش��دند که  ۳۱۸۷نفر از آنها بستری شدند.
همچنین مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کش��ور به  ۵میلیون
و  ۲۵۸هزار و  ۹۱۳نفر رسید .متاسفانه در این مدتزمان۴۴۵ ،
بیم��ار «کووید »۱۹-هم جان خود را از دس��ت دادند تا مجموع
جانباختگان این بیماری در کشور به  ۱۱۳هزار و  ۳۸۰نفر برسد.
خوشبختانه تاکنون  ۴میلیون و  ۵۰۹هزار و  ۹۰۵نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند ۷۴۱۸ .نفر از بیماران
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها
مبتال به «کووید »۱۹-هم در بخ 
تحت مراقبت قرار دارند .گفتنی است تاکنون  ۳۰میلیون و  ۱۷هزار

و  ۳۷۸آزمایش تشخیص «کووید»۱۹-
در کش��ور انجام ش��ده است .در حال
حاضر  ۲۴۶ش��هر کشور در وضعیت
قرمز ۱۴۴ ،ش��هر در وضعیت نارنجی
و  ۵۸ش��هر در وضعی��ت زرد بیماری
کرونا قرار دارند.

■■آم�ار تزری�ق واکس�ن در تهران
از  ۱۶۰هزار دوز عبور کرد

با افزایش مراکز تجمیعی ،واکسیناسیون تهرانیها تا پایان ماه
آینده انجام میش��ود .فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران گفت :برای پوشش کامل واکسیناسیون شهروندان تهرانی
تا پایان مهر ،از هفته جاری شاهد افزایش مراکز تجمیعی جدید
و همچنین افزایش شیفتهای مراکز قبلی خواهیم بود .علیرضا
زالی از نحوه بهرهبرداری از هفتمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون
لونقل شهری تهران بازدید کرد .وی در حاشیه این
کارکنان حم 
بازدید افزود :در این مرکز تاکنون  ۱۲۰۰۰نفر از پرسنل تالشگر
ناوگان اتوبوسرانی واکسینه شدهاند که  ۷۰۰۰نفر آنان هر  ۲دوز
واکسن را دریافت کردهاند .زالی در ادامه با اشاره به شتاب فزاینده
واکسیناسیون از تزریق  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار واکسن در تهران
تاکنون خبر داد که حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر هم هر ۲
دوز را دریافت کردهاند .وی با توجه به افزایش حجم واکسنهای

نزولی دارند ۸ ،استان از قله بیماری عبور کردهاند و در  ۳استان
نیز روند افزایشی بیماری متوقف شده است .تا  ۲هفته آینده
تعداد بستریهای روزانه که حدود  ۳هزار و  ۷۰۰بیمار در روز
است به کمتر از  ۳هزار مورد میرسد و تا  ۴هفته آینده به کف
پیک میرسیم .رئیسی ادامه داد :در این شرایط نیاز به کمک
بسیج داریم که در فرصت  ۶تا  ۸هفته آینده که در سیر نزولی
بیماری هستیم ،حداکثر توانمان را برای ایمنسازی جامعه با
واکسن کرونا به کار گیریم .معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود:
پیشبینی میشود پیک بعدی کرونا در کشور آبانماه باشد که
در صورت واکسیناسیون عمومی اگر حتی تعداد مبتالیان نیز
گومیر باالی بیماران نخواهیم
افزایش داشته باشد ،دیگر شاهد مر 
بود .هدف اول ما از واکسیناس��یون ،کاهش مرگومیر بیماران
و هدف دوم ما ،اجرای قرنطینه هوشمند است .رئیسی گفت:
خوشبختانه در حال حاضر  ۸۸درصد از جمعیت باالی  ۶۰سال
در ایران واکسن کرونا تزریق کردهاند اما  ۷۰درصد از بستریها
گومیر بیماران باالی  ۷۰سال مربوط به ۱۲درصدی است
و مر 
که واکسن تزریق نکردهاند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 15شهریور

27579

583

3973

31269

 16شهریور

27138

635

3914

28657

 17شهریور

26854

538

3713

30911

 18شهریور

26821

505

3638

28163

 19شهریور

21114

445

3187

28091

وارداتی گفت :روز گذش��ته آمار تزریق واکسن در تهران از ۱۶۰
ه��زار دوز عبور کرد و پیشبینی میش��ود این روند در روزهای
آتی ش��تاب بیش��تری بگیرد .به گفته زالی ،برای پوشش کامل
واکسیناسیون شهروندان تهرانی تا پایان مهرماه ،باید آمار روزانه
تزریق واکسن به  ۳۲۰هزار دوز برسد که در این راستا در هفته
آتی ش��اهد افزایش مراکز تجمیعی جدید و افزایش شیفتهای
مراکز قبلی خواهیم بود .وی به آمادگی سازمانهای مختلف از
شوپرورش برای مشارکت در
جمله سپاه ،بسیج ،هاللاحمر و آموز 
این طرح از نظر تأمین نیروی انسانی و فضای فیزیکی و پشتیبانی
اش��اره کرد و گفت :در روزهای آتی شاهد یک جریان کمپینی
مطلوب با پویش مستمر واکسیناسیون در تهران خواهیم بود .زالی
با اشاره به وضعیت شیوع بیماری در تهران گفت :تعداد مراجعان
سرپایی به بخشهای درمانی و بهداشتی به زیر  ۲۰هزار نفر در
روز رس��یده است و تعداد بستریها در بخشهای عادی و ویژه
نیز کاهش یافته و این امر نشان میدهد الگوی بیماری در حال

تنزل است .وی در ادامه افزود :همچنان  ۲۵۰۰بیمار بدحال در
بخشهای ویژه بس��تری هستند و کاهش آمار فوتیها با فاصله
زمانی بیشتری رخ خواهد داد.

■■ ۳۳میلیون و  ۴۵۰هزار دوز واکس�ن کرونا در کش�ور مصرف
شده است

گزارشهای روزانه وزارت بهداشت نشان میدهد تا روز گذشته
(جمعه)  ۳۳میلیون و  ۴۵۰هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق
شده است .مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت دیروز
اعالم کرد :تاکنون  ۲۱میلیون و  ۷۵۳هزار و  ۲۰نفر در کشور دوز
اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند .همچنین  ۱۱میلیون و ۶۹۶
هزار و  ۵۶۹نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای
تزریقشده در کشور به  ۳۳میلیون و  ۴۴۹هزار و  ۵۸۹دوز رسید .در
شبانهروز گذشته (ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه) یک میلیون و ۳۹
هزار و  ۹۶۲دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد .افراد واجد شرایط
برای تزریق واکسن حتما در سامانه  salamat.gov.irثبتنام کنند.

پاییز گرم تهرانیها
کارشناسان هواشناسی بر این نکته تاکید دارند پاییز امسال
در تهران دمای هوا بیشتر از رکوردهای ثبتشده نسبت به
سالهای گذشته خواهد بود و همین موضوع باعث میشود
میزان بارندگی در این فصل س��ال بش��دت کاهش یابد .در
نتیجه بر خالف سالهای قبل ،این پیشبینی حکایت از آن
دارد که حداقل در ماه اول پاییز همچنان وسایل سرمایشی
مورد استفاده قرار گیرد و همین موضوع باعث افزایش ضریب
آلودگی هوا در شهر تهران شود.
در پی پیشبینی پاییز گرم و کمبارش در س��ال جاری،
مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت :این
وضعی��ت آب و هوایی میتواند تاثیر منفی بر کیفیت هوای
پایتخت نسبت به سالهای قبل بگذارد.

حسین شهیدزاده افزود :باید بررسی کنیم که دمای هوا در
پاییز امسال چقدر گرمتر از سالهای گذشته است؟ اگر مشابه
دمای تیر و مرداد باشد یعنی دما باال باشد ،امکان دارد آالینده
اوزن مهرماه نیز تولید شود؛ اتفاقی که قبال نیفتاده است ،چون
اوزن آالیندهای است که در پی تابش مستقیم نور خورشید
تولید میش��ود و معموال در پاییز که تابش شدید خورشید
نداشتهایم ،اوزن تولید نمیشد یا میزان آن بسیار کم بود.
وی با اشاره به پیشبینی گرمای نسبی هوا و کاهش بارش
در پاییز س��ال جاری گفت :در این شرایط جوی با توجه به
افزایش نسبی سرعت بادهایی که معموال در این فصل میوزند
باید انتظار خیزش گر د وخاک و افزایش غلظت ذرات معلق
درشتتر را در تهران داشته باشیم ،چراکه گرما در کنار عدم

بارش میتواند باعث افزایش آالینده ذرات معلق شود.
کارشناسان بر این باورند اگر دمای هوا در پاییز بهقدری باال
باشد که نیاز به استفاده از دستگاههای خنککننده مثل کولر
احساس شود ،انرژی بیشتری در خانهها مصرف میشود و چون
این انرژی معموال از منابع فسیلی در نیروگاهها تامین میشود،
آالیندههای زیادی همچنان در نیروگاهها تولید میشود که
میتواند وارد شهر شده و غلظت آالیندههای پایتخت را باالتر
ببرد .در ادامه شهیدزاده تاکید کرد :در مجموع افزایش دمای
ه��وا در پاییز میتواند تاثیر منفی بر کیفیت هوای پایتخت
نسبت به سالهای قبل بگذارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به
رابطه دمای هوا با الیه اختالط و میزان غلظت آالیندهها در

هوای پایتخت گفت :وقتی هوا گرمتر باشد ارتفاع الیه اختالط
یعنی ارتفاعی که آلودگی در آن پراکنده میشود و غلظت آن
کمتر میشود ،بیشتر است .در این شرایط آالیندهها در فضای
بیشتری توزیع میشوند و غلظت آلودگی کاهش مییابد پس
این پارامتر به کیفیت هوا کمک میکند.
شهیدزاده در پایان اظهار کرد :سالهای قبل با آغاز فصل
پاییز ارتفاع این الیه روی شهر تهران کم و در زمستان بسیار
کاسته میشد بویژه شبها به  ۵۰تا  ۱۰۰متر میرسید .این
در حالی است که ارتفاع الیه اختالط در روزهای گرم بیش از
 ۱۰۰۰متر است و هر آلودگی که تولید شود ،توزیع میشود
ولی بعید میدانم تاثیر آن در پاییز س��ال جاری بهاندازهای
باشد که کیفیت هوای تهران را بهتر از سال گذشته کند.

