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کــوتاه از
کــــرونا

محمــد فتحــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البرز
گفــت :متأســفانه در  ۲۴ســاعت گذشــته  ۱۴بیمــار
کوویــد  ۱۹جــان خــود را از دســت دادهانــد و مجمــوع
جانباختــگان ایــن بیمــاری در اســتان بــه  ۱۹۰۲نفــر
رســیده اســت.به گفتــه وی ،در حــال حاضــر تعــداد
 ۸۹۳نفــر شــامل مــوارد قطعی ،محتمل و مشــکوک،
در مراکــز درمانــی بســتری هســتند .ایســنا
کوشــکی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم

پزشــکی لرســتان از فــوت  ۲۴بیمــار کرونایــی در
 ۴۸ســاعت گذشــته خبــر داد .بــه گفتــه وی ،در
حــال حاضــر  ۴۹۸بیمــار کرونایــی هــم بــا وضعیت
وخیــم در مراکــز درمانــی لرســتان بســتری هســتند.
بــه گفتــه وی ،تاکنــون  ۴۵هــزار و  ۱۹۰لرســتانی بــه
کرونــا مبتــا شــدهاند .ایســنا
علیرضــا زالــی فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در
کالنشــهر تهــران گفــت :حــدود  ۵مــاه اســت کــه روی
یــک دارو بــا وســواس علمی و متعصبانه کار میکنیم
و ایــن دارو بــا تمــام داروهــای مشــابه در جهــان تفاوت
دارد که در فرصت مناســب آن را اعالم خواهیم کرد.
ایــن دارو یــک ویژگــی متمایــز دارد کــه در ســه مرحلــه
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متوالــی در افزایــش سیســتم دفاعــی بدن مؤثر اســت.
زالــی ادامــه داد :ایــن دارو نشــان داده اســت کــه بــه
شــکلی مانــع از اتصــال ویــروس بــه گیرنــده میشــود
و چنیــن دارویــی را در هیــچ کجــای دنیــا ندیدهایــم
و بایــد بگوییــم کــه ایــن دارو عصــاره ترکیبــی خــاص
اســت کــه فقــط در ایــران یافــت میشــود.مهر
ســید عبــاس موســوی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران اعــام کــرد :ظــرف  ۲۴ســاعت
گذشــته تعــداد  ۱۳۹بیمــار مشــکوک بــه کرونــا
بــر اســاس تشــخیص بالینــی در بیمارســتانهای
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران
در ســطح اســتان بســتری شــدند.تابناک
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غالمرضــا عبــاس پاشــا معــاون منابــع انســانی
اســتانداری تهــران بــا بیــان اینکــه تــا پایــان مهرمــاه
حــدود  ۱۵درصــد کارمنــدان ادارات اســتان تهــران
بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــدهاند ،از برخــورد اداری
بــا نیروهــای متخلــف ارائهدهنــده خدمــات بــه
افــراد بیماســک خبــر داد.ایلنــا
عبدالعلــی صادقــی ،شــاعر و نویســنده اهــل
خمینیشــهر اصفهــان ،در ســن  ۸۱ســالگی بــر اثــر
کرونــا درگذشــت.ایلنا
شــمار قربانیــان کروناویــروس در فــارس بــار دیگــر
افزایــش یافــت تــا بــا رســیدن بــه عــدد  ۵۷نفــر در یــک
روز ،رکــوردی دیگــر بــرای اســتان ثبــت شــود .ایســنا
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تا کنون
پنج میلیون و  ۲۶۳هزار و ۱۷۳
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان
شــرقی ،خراســان جنوبــی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان،
اردبیــل ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،گیــان ،بوشــهر ،زنجــان ،ایــام ،خراســان
رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز،

آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان ،خراســان شــمالی،
همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار
دارند.
اســتانهای هرمــزگان ،فــارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد.
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