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 شناسایی ۱۵۲۹۴ بیمار کرونایی جدید
 در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت در کشور ۱۵ هزار و 
۲۹۴ بیمار مبتال به کووید-۱۹ شناســایی شدند و متاسفانه در این بازه زمانی 
۲۸۴ بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم 
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز ۱ مهر تا روز ۲ 
مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵ هزار و ۲۹۴ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۱۶۱ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۸۵ 
نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری بــه ۱۱۸ هزار و ۷۹۲ نفر 
رسید.خوشبختانه تا روز ۲ مهر، ۴ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۷۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۶ هزار و ۵۰۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا روز ۲ مهر، ۳۱ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۳۳۷ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۹ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۲۲۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۵ شهر در وضعیت زرد و ۳۰ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

شاد از امروز در دسترس است
مدیــرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش و پرورش درباره 
احــراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان به شــبکه شــاد توضیح داد و گفت: 
پلتفرم شــاد از امروز در دسترس است.محمود حبیبی در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره اظهار کرد: دانش آموزان همانند ســال گذشته با کدملی و تاریخ 

تولد احراز هویت می شوند.
وی افزود: اطالعات کالس اولی ها همه به شــاد منتقل شــده و جای نگرانی 
درباره ورود به شبکه شــاد برای این پایه تحصیلی وجود ندارد. فقط اینکه از 
ســوم مهرماه احراز هویت انجام می دهند و وارد شاد می شوند.مدیرکل دفتر 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ســعی 
کردیم با آســیب شناسی سال گذشــته این اختیار را به معلم و مدیر مدرسه 
بدهیــم که بتوانند کالس هایشــان را مدیریت کنند گفــت: اگر به هر دلیلی 
اطالعات از ســیدا در شــاد نیامده بود یا هنوز کالس بندی ها از ســوی ما 
کامل نشــده بود که منتقل بشود، مدیر مدرسه می تواند کل فضای مدرسه را 
مدیریــت، کالس درس ایجاد و معلــم و دانش آموز به کالس اختصاص دهد.
حبیبــی ادامــه داد: حتی معلم هم می تواند کالس ایجــاد کند و دانش آموز 
اختصاص دهد. ســعی کردیم ســاده ترین و کم چالش ترین مسیرها را برای 
همکاران ایجاد کنیم که کمترین دغدغه را داشــته باشند. شاد از سوم مهرماه 

در دسترس است.

 مراکز واکسیناسیون کووید -۱۹ 
در شمال تهران افزایش یافت

شــهرداری در کنار سایر دستگاه ها با احساس مســئولیت و اهتمام ویژه در 
زمینه توســعه مراکز واکسیناسیون، مرکز واکسیناســیون کووید -۱۹ شرق 
منطقه یک در شــهرک شــهید محالتی را همزمان با ۲۵ مرکز دیگر در شهر 
تهــران، تقدیم عرصه عمومی خدمت به شــهروندان نمود.بــه گزارش روابط 
عمومی شــهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شــهردار این منطقه  با 
بیان مطلب فوق اظهار کرد: مرکز واکسیناســیون شرق شهرداری منطقه یک 
در شــهرک شــهید محالتی که صفر تاصد آن محصول مجموعه شــهرداری 
اســت، آماده خدمات رسانی به شهروندان شد و به زودی مرکز واکسیناسیون 
ولنجک نیز آماده می شود تا مشمولین تزریق واکسن بتوانند در کمترین زمان 
واکسینه شوند.موسوی افزود: این مرکز با استفاده از پتانسیل های خود منطقه 
و با مشارکت ســتاد بحران، اداره ســالمت، همکاری معاونت ها و شهرداری 
ناحیه ۱۰ در پایگاه چند منظوره ســتاد بحران شهرداری منطقه یک واقع در 
میدان صاحب الزمان)عج( شــهرک شهید محالتی با آماده سازی ۶ غرفه راه 

اندازی شده است.

نشانی مراکز جدید واکسیناسیون شهرداری تهران
نشــانی مراکز جدید واکسیناسیون شهرداری تهران )شهر واکسن( شامل ۱۳ 
مرکز ثابت، ۳ مرکز خودرویی و ۱۰ واحد سیار با تخمین ظرفیت تزریق بیش 
از ۳۰۰ هزار دز واکســن طی ده روز که فعالیت خــود را از یکم مهرماه آغاز 
کرده اند و روز جمعه دوم مهرماه طی مراســمی با حضور شهردار تهران رسما 
مورد بهره برداری قرار گرفتند،  منتشــر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران، شــهروندان می توانند روزانه طی 
ســاعت فعالیت این مراکز ثابت و خودرویی که درمناطق مختلف شــهر واقع 
شــده اند، نسبت به تزریق واکسن کوید ۱۹ اقدام نمایند. همچنین ۱۰ مرکز 
تزریق واکسن سیار در قالب خودروهای ون با کادر و امکانات مناسب در سطح 
شــهر نسبت به واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر اقدام خواهند کرد. پیش 
از این نیز شــهرداری تهران تعدادی از مجموعه های خود را شامل پایگاه های 
مدیریت بحران و مراکز ورزشــی و فرهنگی خود را به این امر اختصاص داده 

بود.
 اما این مراکز جدید از همه لحاظ توســط ســتاد مدیریــت بحران کرونای 
شــهرداری تهران تجهیز و تأمین نیرو شده است.بر اساس این گزارش نشانی 
مراکز جدید واکسیناســیون شهرداری تهران عبارت است از: ۱- پایگاه شهید 
محالتی: شــهرک شهید محالتي:جنوب غربی میدان صاحب الزمان ۲ـ پایگاه 
معلم: تهرانپارس – گلبرگ شــرقي – خ خاور – خ شهید حمزه لویي – زمین 
ورزشــي معلم۳ـ پایگاه آل احمد: خیابان قلعه مرغی بعد از پل روگذر خیابان 
متین بعد از پارک زمزم خیابــان آل احمد ۴ـ پایگاه جانبازان: میدان قزوین 
خیابان قزوین بعد از ســر پل امام زاده معصوم )س( ۵ـ ایســتگاه شماره ۲۳ 
آتش نشــانی: خیابان استاد حسن بنا شــمالی نبش خیابان جهانپناه دوم و 
جعفری ۶ـ ایســتگاه شماره ۱۳۱ آتش نشانی: ســوهانک بلوار ارتش خیابان 
ابوذر خیابان ابوذر یازدهم ۷ـ ســالن مدیریت بحران بهشــت زهرا : بهشــت 
زهــرا)س( جنب ایســتگاه مترو خط یــک ۸ـ پایگاه مدیریــت بحران فجر: 
بزرگراه بســیج بعد از چهار راه افســریه خیابان ثروتــی خیابان پانزده متری 
یکم بوســتان فجــر ۹ـ پایگاه مدیریــت بحران خلیــج: آزادگان، بلوار خلیج 
فارس، ابوسعید شرق، خیابان آشتیانی جنوب، بعد از کوچه نهم۱۰ـ مجموعه 
فرهنگ و رســانه: پاســداران خیابان گل نبی خیابان زمــرد میدان قبا پارک 
پایداری۱۱ـ مرکز واکسیناسیون طرشــت: میدان آزادی طرشت میدان سما 
انتهای بلوار شــهید اکبری شــمالی۱۲ـ مرکز واکسیناســیون سالن والیت: 
تــاالر وحدت خیابــان غزالی درب جنوبی ســاحتمان شــرکت بهره برداری 
متــرو ۱۳ـ پایگاه وفا: بزرگراه بعثت – ضلع شــمالي و شــرق تره بار-  پارک 
وفــا ۱۴ـ مرکز خرید و فروش خودرو ســعیدی: عبدل آبــاد بزرگراه آیت ا.. 
ســعیدی پاسگاه نعمت آباد خیابان ســهیل ۱۵ـ مرکز خرید و فروش خودرو 
دوران: منطقه ۱۳ بزرگراه اســبدوانی جنب جایگاه ســوخت بنزین اسبدوانی 
 و مرکــز خرید و ۱۶ـ فروش خــودرو چیتگر: کیلومتــر ۱۲ جاده مخصوص

 تهران – کرج.

انتقال هوایی زائرین به عراق
 از طریق۱۴فرودگاه کشور

دبیر اجرایی ســتاد مرکزی اربعین حسینی از زائران اربعین حسینی خواست 
که به هیچ وجه برای ســفر به عراق به مرزهای زمینی مراجعه نکنند و فریب 

برخی از تبلیغات در این زمینه را نخورند.
به گزارش ایســنا، امید کوثری فر با بیان اینکه در ابتدا قرار بود که از طریق 
۶ فرودگاه انتقال زائرین اربعین حســینی به عراق برای شــرکت در مراســم 
راهپیمایی اربعین انجام شــود، ولی با توجه بــه افزایش تعداد زائران و تراکم 
موجود در این زمینه این رقم به ۱۴ فرودگاه افزایش پیدا کرد، گفت: در حال 
حاضر از طریق ۱۴ فرودگاه در شهرهای مختلف انتقال زائران برای شرکت در 
مراسم راهپیمایی اربعین حسینی انجام می شود و این روند برای بازگشت نیز 
ادامه خواهد داشــت.وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، با تاکید بر 
اینکه برای رفتن به عراق تمام مرزهای زمینی مسدود است و برای بازگشت، 
زائران می توانند از مرز مهران وارد کشــور شــوند، افزود: از زائران می خواهیم 
اخبار اربعین را از طریق رســانه های رسمی دنبال کنند و فریب برخی از افراد 
و تبلیغــات در مورد امکان ورود به عراق از طریق مرزهای زمینی را نخورند و 
بدون اجازه وارد خاک عراق نشــوند؛ چرا که این اقدام هم مشکالتی را برای 

خود آنها و همچنین ۲ دولت ایجاد می کند.

اخبار کوتاه
شرط عجیب ستاد مقابله با کرونا درحالی که فقط ۱8 درصد مردم دو دوز واکسن را زده اند

بلیت قطار و هواپیما و اتوبوس به شرط تزریق دو دوز واکسن!

با تشریح آخرین وضعیت کرونا در کشور، تاکید شد

ضرورت پایش کرونا در مدارس 

گروه اجتماعی – فهیمه جهازیان: سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در حالی از الزام ارائه خدمات با کارت واکسن 
در آینده نزدیک خبر داده که هنوز بسیاری از مردم موفق 
به دریافت واکســن نشده اند. به نظر می رسد این الزام نیز، 
همچون برخی دیگر از طرحهای ستاد ملی مقابله با کرونا، 
تقلیدی از کشورهای دیگر اســت بدون آنکه به تفاوتهای 
کشور ما با کشورهای دیگر در مورد زمان اجرای این طرح 
ها توجهی شده باشد.پیش از این طرح منع تردد شبانه که 
ماههاســت در کشورمان اجرا می شــود با انتقادات فراوانی 
مواجه شــده بود چراکه این طرح اصوال برای کشــورهای 
غربی و کشورهایی که دارای کلوپ های شبانه یا بار و مراکز 
تفریحی هستند اجرا شــد تا از تجمع مردم در این مراکز 
در ساعات نیمه شب و به تبع آن گسترش کرونا جلوگیری 
شــود اما در کشــور ما که حتی در شرایط عادی هم تمام 
مردم پیش از نیمه شب در منزل هستند و چنین مراکزی 
وجــود ندارد، این طرح، صرفا موجب افزایش زحمت مردم 
شــد بطوریکه در ســاعات انتهایی تــردد آزاد، ترافیک در 
خیابانهــا و همچنین ازدحام در اتوبوس و مترو به شــدت 
افزایــش می یابد. اما گویا صرفا اجــرای طرحی با تاثیرات 
مثبت بسیار اندک بدون توجه به پیامدهای منفی آن مورد 
توجه ســتاد ملی مقابله با کرونا بود تا نشــانه فعالیت این 
ستاد باشــد. تغییر دولت نیز مانع از تغییر رفتار این ستاد 
و دست اندرکاران مربوطه نشده و حاال طرحی دیگر بدون 

توجه به شرایط کشور مطرح شده است.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته: حدود دو تا سه 
هفته فرصت داده ایم تا مردم واکســن تزریق کنند و بعد از 
این مهلت همه خدمات در اماکن تجمعی و برای اســتفاده 
از بلیــط هواپیما، قطار، اتوبوس و... بر اســاس ارائه کارت 
واکسن انجام می شود.دکتر علیرضا رئیسی همچنین گفت: 

با افزایش تزریق واکسن ها می توانیم بسیاری از مشاغل که 
تعطیل بودند را بازگشایی کنیم. االن نزدیک ۲ سال است 
که رســتوران ها، تاالرها، باشــگاه های ورزشی و... به خاطر 
کرونا در شــهرهای قرمز تعطیل بودند. اکنون اگر افراد دو 
ُدز واکسن تزریق کنند به شرط رعایت پروتکل ها می توانیم 
این اماکــن را هم بازگشــایی کنیم.این درحالیســت که 
کشورهای دیگر، زمانی این محدودیتها را اجرا کرده اند که 
واکسن به میزان کافی در دسترس عموم مردم قرار گرفته 
بود و برخی به دالیل شــخصی تمایلی به تزریق واکســن 
نداشــتند. اما در ایران هنوز هم واکسن به میزان کافی در 
دسترس عموم نیســت و ایجاد چنین محدودیتهایی، تنها 
به معنای پاک کردن صورت مســاله است. جمعیت ایران 

هم اکنون حدود ۸۵ میلیون نفر است. مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشــور تا ظهر روز جمعه دوم مهرماه، ۴۹ 
میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۷۲ ُدز بوده است. تاکنون در ایران، 
۳۴ میلیــون و ۷ هزار و ۳۸۰ نفر ُدز اول واکســن کرونا و 
۱۵ میلیــون و ۹۳ هزار و ۲۹۲ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند. بنابراین تنها کمتر از ۱۸ درصد از جمعیت کشور 
هر دو دز واکســن را تزریق کــرده اند و بیش از ۴۲ درصد 
جمعیت کشور هنوز حتی یک دز واکسن هم نتوانسته اند 

تزریق کنند. 
چشــم انداز تزریق واکسن در کشور هم به گونه ای نیست 
که طی دو تا ســه هفته آینده شــاهد تکمیــل هر دو دز 
واکســن تعداد زیادی از جمعیت باشــیم؛ بویژه با توجه به 

اینکه واکسیناســیون دانش آموزان هم آغاز شــده است و 
بخشی از واکسن هایی که در هفته های آتی تزریق می شود 
دز اول واکســن خواهد بود. بر مبنای آمار، تا کنون رکورد 
روزانه تزریق واکسن، حداکثر یک میلیون دز واکسن بوده 
و به جز روزهای معدود، در ســایر روزها تعداد واکسن های 
تزریق شــده، روزانه کمتر از یک میلیون دز بوده است. به 
عنوان مثال در ۲۴ ســاعت منتهی به ظهر جمعه دوم مهر، 
۸۱۸ هزار و ۷۱۵ ُدز واکســن کرونا در کشور تزریق شده 
اســت. بنابراین در خوشــبینانه ترین حالت طی سه هفته 
آینده حداکثر ۲۰ میلیون دز واکســن تزریق خواهد شــد 
که اگر نیمی از آن هم مربوط به دز دوم کســانی باشد که 
دز اول را دریافــت کرده اند حداکثــر ۲۵ میلیون نفر هر 
دو دز واکســن را تکمیل خواهند کرد. در چنین شرایطی، 
احتماال تا سه هفته دیگر هم هنوز بیش از ۶۰ میلیون نفر 
از جمعیت کشــور موفق به دریافت دز دوم واکســن نشده 
انــد و ایجاد محدودیت برای خریداری بلیت هواپیما، قطار 
و اتوبــوس برای آنها، در حالی که واکســن به میزان کافی 
و در زمان مناســب تامین نشده و امکانات کشور هم برای 
تزریق واکســن، روزانه بیش از یک میلیون دز نیست، تنها 
یک طرح باری به هر جهت اســت که بعید به نظر می رسد 
ســه هفته دیگر هم قابلیت اجرا پیدا کند.  در واقع ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا، طرحی را در کشــور کلید زده که در 
کشورهای دیگر زمانی اجرا شد که واکسن به میزان کافی 
بــرای درصد باالیی از جمعیت تدارک و تزریق شــده بود 
اما برخی به هر دلیلی تمایلی به زدن واکســن نداشــتند. 
این طرح، موجب ترغیب آنها به تزریق واکســن می شد. اما 
به نظر می رســد ستاد ملی مقابله با کرونا باید این طرح را 
حداقــل دو ماه دیگر، آغاز کنــد؛ زمانی که حداقل نیمی از 

جمعیت کشور هر دو دز واکسن را دریافت کرده باشند. 

رئیس کمیته کشــوری اپیدمیولــوژی کرونا 
ضمن تشریح وضعیت کرونا در کشور و توصیه 
به شــکل گیری نظام پایش و مراقبت کرونا در 
مدارس، گفت: واکسیناسیون بویژه بر کاهش 
موارد مرگ و بستری موثر است، ولی به تنهایی 
کافی نیســت و با اینکه پوشش واکسیناسیون 
درحال افزایش است ولی هنوز متاسفانه حدود 
۴۰۰ مــرگ کرونا مثبت در کشــور داریم که 
بیشــتر در مناطق غربی و شمال غربی کشور 
رخ می دهد.دکتر حمیدســوری - رئیس تیم 
واکنش ســریع کووید-۱۹ وزارت بهداشــت 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه اکثر 
منحنی های کشوری نشان می دهد که از پیک 
پنجــم عبور کردیم، گفت: البته این به معنای 
آن نیســت که در همه کشور این اتفاق افتاده 
اســت. در مناطق غرب و شــمال غربی کشور 
همچنــان مناطقی داریم کــه وضعیت نگران 
کننــده ای دارد و هنوز تخت های بســیاری از 
بیمارستان ها توســط بیماران کرونایی اشغال 
است.وی افزود: علی رغم نگرانی ها اما آنچه که 
اکنون مهم است این اســت که روند بستری 
بیمــاران در حال کاهش اســت؛ البته میزان 
مــرگ و میر به کندی در حال کاهش اســت 
و این نشان می دهد آنگونه که انتظار داشتیم 
اثر  افزایش واکسیناسیون نتوانسته به سرعت 
معنی داری بر مرگ ها داشــته باشــد و تغییر 
ســریعی ایجاد کند، امــا امیدواریم با افزایش 
تیراژ واکسیناسیون، ســایر مداخالتی هم که 
باید صــورت گیرد مورد غفلت واقع نشــود و 
با بســته ترکیبی از اقدامــات موثر در کاهش 
موارد مرگ و بستری، ســرعت بهبود شرایط 
را بیشتر کنیم.وی افزود: معنای این اطالعات 

این اســت که واکسیناســیون بویژه بر موارد 
مرگ و بستری موثر است ولی به تنهایی کافی 
نیست و با اینکه پوشش واکسیناسیون درحال 
افزایش اســت ولی هنوز متاسفانه حدود ۴۰۰ 
مرگ کرونا مثبت در کشور داریم که بیشتر در 
مناطق غربی و شمال غربی کشور رخ می دهد.
این اپیدمیولوژیســت درباره بروز پیک ششم 
کرونــا، بیان کــرد: علی رغم اینکه واکســن 
چنــدان تابــع تغییرات جزئــی آب و هوایی 
نیســت ولی معموال با سرد شــدن هوا مردم 
بیشتر به فضاهای بسته پناه می برند و در این 
فضاها احتمال ابتال به بیماری کرونا بیشــتر 
از فضاهای باز اســت. حال در این شرایط اگر 
مدارس هم بازگشایی شوند، تراکم بچه ها در 
مدارس و انتقال عامل بیماری زا توســط آنها 
به خانواده و افراد پرخطر بیشــتر می شود. از 
طرفی نگرانی بابت بــروز واریانت های جدید 
کرونا در کشور همچنان وجود دارد؛ بویژه آنکه 
در کشورهای همسایه هم روئیت شده است و 
ممکن است در کشور ما هم واریانت هایی مثل 
»المبدا« و »مو« وجود داشته باشد، اما هنوز 
آنقدر نیســت که تصور کنیــم واریانت غالب 
اســت.او ادامه داد: عالوه بر موارد ذکر شده، 
بزرگ ترین فاصلــه بین دو پیک کرونایی در 
کشــورمان را بین پیک سوم و چهارم دیدیم 
که طرح شهید ســلیمانی اجرایی شد. با این 
حســاب اینکه آبــان ماه قطعــا منتظر پیک 
ششم باشیم سرنوشــت قطعی نیست و همه 

چیز به رفتار ما و تمهیدات و اقدامات موثری 
که انجام می دهیم وابسته است. پیش بینی ها 
بر اساس شرایط موجود صورت می گیرد ولی 
می توانیم شرایط موجود را با مداخالت موثر و 
هدفمند به شرایط مطلوب تغییر دهیم.سوری 
درباره ویژگی های عادی سازی شرایط زندگی 
با گسترش واکسیناســیون کرونا، اظهار کرد: 
طبیعی است که همه جوامع در تالش هستند 
که به سمت شرایط عادی پیش بروند. تالش 
برای رسیدن به شرایط عادی با عادی انگاری 
شــرایط متفاوت است؛ باید برای عادی شدن 
شرایط تالش کنیم اما نباید دچار عادی انگاری 
شــویم. مرز بین این دو این است که چه ساز 
و کاری فراهم شــده باشد تا کمترین خطر ما 
را تهدید کند. برای مثــال باید نظام پایش و 
مراقبت مســتمر در مدارس دایر کنیم که به 
محض اینکــه تغییرات و آشــفتگی هایی رخ 
داد، واکنش سریع داشته باشیم. مدارس باید 
اختیارات بومی بیشتری داشته باشند، درست 
است که وضعیت بیماری در کشور الگوی کلی 
دارد ولی تنوع عوامل مختلف در کشور سبب 
می شــود خیلی به یک بخشــنامه واحد برای 
کل کشــور امیدوار نباشــیم و انتظار نداشته 
باشــیم در همه جا یک پاســخ واحد بگیریم.

وی افزود: اقداماتی مثــل پایش واریانت های 
جدید ویروس کرونا بسیار مهم است، هنوز در 
مورد برخی واریانت ها اطالعات دقیق نداریم 
که بر کودکان چه تاثیری می گذارد، چه برسد 

به اینکــه واریانت های جدید دیگری هم وارد 
شود. اعمال دســتورالعمل ها باید با نظارت و 
حسن اجرا باشد. یعنی ضابطینی برای حسن 
اجرای دســتورالعمل ها تعریف شوند و مرتبا 
زنگ خطر مدارس بگوش باشــد تا به محض 
بروز خطــر بتوانیم واکنش ســریع و موثری 

اعمال کنیم.
سوری درباره همزمانی شیوع آنفلوآنزا و کرونا 
در فصل سرد ســال نیز بیان کرد: علت اینکه 
سال گذشــته شــیوع آنفلوآنزا در کشور ما و 
جهان باال نبود به خاطر این بود که مردم برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا ماســک داشتند و 
همان ماســک سبب می شــد احتمال ابتال به 
آنفلوآنزا هم کاهش یابد. امسال اگر پروتکل ها 
به اندازه ســال گذشته باشد بازهم امید داریم 
که آنفلوآنزا شیوع باالیی در کشورمان نداشته 
باشــد اما چون درصد رعایت ها نسبت به سال 
قبل کاهش یافته اســت، همچنان این نگرانی 
وجود دارد.وی درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا و 
اینکه تزریق این واکسن پس از تزریق واکسن 
کرونا محدودیتی دارد یا خیر، گفت: واکســن 
آنفلوآنزا پلتفــرم و ســاختار متفاوتی دارد و 
چون تعامل بین دو واکســن کرونا و آنفلوآنزا 
را نمی دانیم، طبیعتــا توصیه های جهانی این 
اســت که تــا زمانی که ایمنــی کافی در فرد 
ایجاد نشــده اســت، این اتفاق نیفتد. واکسن 
آنفلوآنزا درخواســت داوطلبانه دارد و می توان 
زمان تزریق آن را چند هفته به تاخیر انداخت. 

بنابراین توصیه کلی این است که افراد تا چند 
هفته بعــد از تزریق دوز دوم واکســن کرونا، 
واکســن آنفلوآنزا تزریق نکننــد. هرچند که 
احتیاج به مطالعات بیشتر است اما بهتر است 
تا ۴ هفته پــس از تزریق دوز دوم صبر کنند 
و سپس واکســن آنفلوآنزا تزریق کنند.سوری 
درباره راهپیمایی اربعین نیز اظهار کرد: پیامد 
هر مواجهه ای با ویروس می تواند بروز بیماری 
باشــد؛ زیرا ویروس به دنبال بدن هایی جهت 
اســتقرار می گردد؛ بنابراین این رفتار ما است 
که ممکن است پذیرای ویروس باشد. یکی از 
این رفتارها حضــور در اجتماعات و تجمعات 
اســت . طبیعتا باید بدانیم واکسیناســیون به 
تنهایی کافی نیســت که بگوییم فرد دیگر به 
ویروس مبتال نمی شــود یا دیگر حامل عامل 
بیماری زا نخواهد بود. از طرفی ســفرها بویژه 
ســفرهای برون مرزی می تواند الگوی ژنتیکی 
ویروس را تغییر دهد. از این رو در صورت سفر 
بایــد برخی اقدامات صورت گیــرد. اول آنکه 
به حداقل ممکن برسد. بســیاری از کشورها 
ســفرهای غیرضروری و مســتحب را ممنوع 
کردنــد.وی در پایان، افزود: در کشــور ما نیز 
محدودیت هایی ایجاد شــده است که باید در 
حد اعالی خود اجرایی شــود. افراد باید حتما 
دو دوز واکســن تزریق کرده باشند و پیش از 
ســفر آموزش ببینند و ســعی کنند از حضور 
در اماکن متراکم خودداری کنند و بدانند که 
آلودگی در کشور عراق هم کم نیست و هنگام 
برگشت هم باید بالفاصله تست PCR بدهند 
و در صورت مثبت بودن تســت تا دو هفته در 
قرنطینه باشــند که سبب شــیوع بیماری در 

کشور نشوند.

وزیر بهداشت گفت: واکسن فایزر به تعداد بسیار محدود و برای 
تزریق به مادران باردار وارد کشــور می شود و این واکسن به 
دیگر افراد نمی رسد. از مردم میخواهیم که سریعا واکسن های 
مورد تایید وزارت بهداشت که معتبر هستند را تزریق کنند 
تا سیستم ایمنی بدن آنها مقاوم شود. به گزارش ایسنا، دکتر 
بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از بیمارستان شهدا دهلران 
اظهار داشــت: در روزهایی که عده ای ناجوانمردانه، استان 
ایالم را بمباران می کردند، مردم، این منطقه را ترک نکردند 
و حاضر شــدند زیر درخت های بلــوط زندگی کنند، اما در 
منطقه خود بمانند و این رشــادت و مردانگی ها را جوانان 
باید بیاموزند که می توان در شرایط سخت، ایستادگی و دفاع 
کرد. وی افزود: متاســفانه رشادت های مردم استان ایالم به 
نحو شایسته منعکس و مستندسازی نشده اما االن این امکان 

وجود دارد که رســانه ها این موارد را ثبت و ضبط کنند تا 
نشان داده شود که مردم ایالم، قهرمان پرور و شجاع هستند. 
وزیر بهداشــت تاکید کرد: از مســئوالن استان ایالم تقاضا 
داریم که به سرعت واکسیناســیون را در این استان انجام 
دهند.   عین اللهی یادآور شد: واکسن فایزر به تعداد بسیار 
محدود و برای تزریق مادران باردار وارد کشور می شود و این 
واکسن به دیگر افراد نمی رسد و از مردم میخواهیم که سریعا 
واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت که معتبر هستند را 
تزریق کنند تا سیستم ایمنی بدن آنها مقاوم شود. بیشترین 
افرادی که امروزه در دنیا مبتال به کووید۱۹ می شوند و جان 
خود را از دســت می دهند، واکسن کرونا تزریق نکرده اند و 
تقاضای بنده از مردم این است که سریعا، واکسن های مورد 

تایید وزارت بهداشت را تزریق کنند.

سرپرســت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: براساس برنامه 
ریزی ها قرار است گروه های آسیب پذیر مانند معتادان، کارتن خواب ها، معلوالن، 
ســالمندان و ایثارگران را در محل اســکان آن ها واکسینه کنیم.به گزارش ایلنا، 
علی نصیری، سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پویش 
جهادی تزریق ۳۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در ۲۶ پایگاه واکسیناسیون شهرداری 
تهران، گفت: با شروع دوره جدید مدیریت شهری یکی از برنامه  های راهبردی در 
راس برنامه ها، برداشتن بار کرونا از دوش دولت بود. این مهم با رویکرد فرماندهی 
و مدیریت واحد و یکپارچه انجام خواهد شــد.او افزود: برنامه هایی در ۱۴۰ محور 
تدوین شــده که عملیاتی خواهد شد. رویکردهای این برنامه ها محله محوری و 
مشارکت مردمی، همبستگی بین دســتگاه های حاکمیتی و خصوصی و اولویت 
بهداشت و پیشگیری بر درمان است.نصیری ادامه داد: شهرداری پیش از این ۷۲ 
مرکز واکسیناسیون تامین کرده بود و عالوه بر تامین مکان، فعالیت های دیگری 
مانند طرح غربالگری و شــهید سلیمانی در ســرای محالت، کمک  های مردمی، 
خدمات بهداشــتی در گرمخانه ها،  اقدامات داوطلبان، واکنش اضطراری محالت 
و انجام پویش های مختلف و در اختیار قرار دادن ظرفیت ها و مکان های تبلیغات 
شهر به حوزه کرونا انجام داد.او در ادامه با بیان اینکه حدود ۲ میلیون ُدز واکسن 
در این مراکز تزریق شده، اضافه کرد: حرکت جدیدی در زمینه واکسن آغاز شده 
و ستاد کرونا تهران پویشی در نظر گرفته که طبق آن تا ۱۰ مهر در استان تهران 
هیچ فرد باالی ۱۸ سالی که حداقل ُدز اول واکسن را تزریق نکرده، وجود نداشته 
باشد. برای این منظور ظرفیت ۷۰۰ هزار ُدز در ۱۰ روز از سوی ستاد کرونا اعالم 
شد.  سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان کرد: اعالم 
آمادگــی کردیم که نه فقط با تامین مکان بلکه با تامین صفر تا صدی امکانات و 
تامین واکســن از سوی وزارت بهداشت ۳۰۰ هزار ُدز واکسن تزریق کنیم. هزار و 
۲۰۰ ُدز واکســن از دیروز در مراکز تزریق شده و ۱۳ مرکز ثابت شهری، ۳ مرکز 
خودرویی جدید و ۱۰ خودرو ون برای خدمات در نزدیک ترین محل به گروه های 

هدف در نظر گرفته شد.

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران گفت: 
در حــال حاضــر ۵۶ بیمــار مبتال بــه قارچ ســیاه در 
بیمارســتان های تهران بستری هســتند.به گزارش مهر، 
علیرضا زالی، در حاشــیه وبینار ســندرم طناب نخاعی، 
افزود: در ۷۲ ســاعت مورد جدیدی از افراد مبتال به قارچ 
سیاه نداشته ایم که نشان می دهد با فروکش پیک پنجم، 
موارد ابتالء به این عارضه کاهش یافته است.وی با اشاره 
به اقدامــات متخصصین گوش و حلــق و بینی در روند 
درمان بیماران درگیر قارچ سیاه، گفت: وضعیت بیماران 
مبتال به قارچ ســیاه در بیمارستان های لقمان، امیراعلم، 
امام خمینی )ره( و رســول اکرم، به خوبی رصد می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، با تاکید بر 
اهمیت تشــخیص زودهنگام قارچ سیاه برای پیشگیری 

از عوارض ناگوار آن، افزود: اگر بتوان به ســرعت کارهای 
تشــخیصی و درمانی را انجام داد، احتمال تخلیه چشم و 
درگیری سینوس ها خیلی کمتر خواهد شد.زالی با اشاره 
به شــرایط کرونایی تهران، گفت: خوشــبختانه وضعیت 
بیماری کرونا در اســتان تهران رونــد نزولی گرفته و از 
روزهای سخت بیماری عبور کرده ایم.وی با اشاره به اینکه 
همزمان با تســریع فرایند واکسیناســیون شاهد کاهش 
شاخص های بیماری و آمار کرونا در تهران هستیم، افزود: 
در حال حاضر ۶۲۰۰ بیمار کرونایی در بیمارســتان های 
تهران بســتری هستند که نســبت به هفته های گذشته 
کاهش داشــته است.وی از بســتری ۱۳۴۰ بیمار جدید 
کرونایی در بیمارستان های تهران خبر داد و گفت: ۲۰۱ 

نفر آنان در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند.

وزیر بهداشت:
واکسن فایزر به تعداد بسیار محدود 

و برای تزریق به مادران باردار وارد می شود

معتادان و کارتن خواب ها 
در محل اسکان واکسینه می شوند

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد
وجود ۵۶ بیمار قارچ سیاه 
در بیمارستان های تهران
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