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کــوتاه از
کــــرونا

در یک ماه گذشته  80هزار بیمار کرونایی
دربیمارستانبستریشدند

رکوردشکنی
پاییزی کرونا
 30درصد از کل آمار مبتالیان و قربانیان
کرونا در  9ماه گذشته به آبان
اختصاصداشت

آبــان مــاه امســال شــاهد بیشــترین آمــار
ابتــا ،بســتری و قربانیــان کرونــا از ابتــدای
جامعه شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور بودیــم .بــر
اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت
بهداشــت ،اول آبــان امســال شــمار مبتالیــان قطعی
بــه ایــن بیمــاری  550هــزار و  757نفــر بــود .ایــن آمار
در تاریــخ  30آبــان مــاه بــه  828هــزار و  377نفــر
رســید که نشــان میدهد در یک ماه  277هزار و 620
نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدند .آمــاری کــه نشــان
میدهــد  30درصــد مبتالیــان بــه کرونــا از ابتــدای
شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور یعنی در  9ماه گذشــته،
در آبــان بــوده اســت .بهگــزارش «ایــران عصــر»
همچنیــن شــمار جانباختــگان در ابتــدای آبــان 31
هــزار و  650نفــر بــود کــه در انتهــای مــاه بــه  43هــزار
و  896نفــر رســید کــه حاکــی از ایــن اســت کــه  12هــزار
و  246نفــر در ایــن مــاه جــان خــود را بــر اثــر ابتــا بــه
کوویــد 19از دســت دادنــد .آمــاری کــه گویای آن اســت
بیــش از  30درصــد کل قربانیــان کوویــد 19از اســفند
ســال گذشــته تــا کنــون ،در مــاه گذشــته جــان خــود را

از دســت دادنــد .در آبــان مــاه همچنیــن دس ـتکم
بیــش از  80هــزار نفــر در بیمارســتان بســتری شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه شــمار مبتالیــان در تاریــخ
اول مهــر  429هــزار و  193نفــر و در انتهــای مهــر 545
هــزار و  286نفــر بــود؛ بهعبارتــی تعــداد مبتالیــان در
مهرمــاه  116هــزار و  93نفــر بودنــد کــه بــه ایــن ترتیب
ایــن عــدد در آبــان دوبرابــر شــده اســت.
همچنیــن شــمار جانباختــگان بــر اثــر کرونــا اول
مهرمــاه ســالجاری  24هــزار و  656نفــر بــود کــه در
تاریــخ  30مهرمــاه بــه  31هــزار و  346نفــر رســید؛ بــه
عبارتــی در یــک ماهــه مهــر  7هــزار و  90نفــر بــر اثــر
ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت دادنــد؛
بــه ایــن ترتیــب شــمار قربانیان کرونــا در آبان نســبت
بــه مهــر نزدیــک بــه  1.7برابــر شــده اســت .حــال
مســئوالن وزارت بهداشــت امیدوارنــد بــا اعمــال
محدودیتهــای هوشــمند از شــدت و شــیوع ایــن
بیمــاری کاســته شــود .محدودیتهایــی کــه بــه گفتــه
مســئوالن دســتکم یــک مــاه دیگــر تأثیــر خــود را
نشــان میدهــد.
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علــی ماهــر معــاون برنامهریــزی و نظــارت ســتاد فرماندهــی
مقابلــه بــا کرونــا تهــران خبــر داد 85 ،درصــد مبتالیــان بــه کرونــا در
دورهمیهــای خانوادگــی مبتــا شــدهاند .ایســنا
حســینعلی شــهریاری رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس بــا هشــدار دربــاره شــیوع بیشــتر کرونــا گفــت کــه اگــر زنجیــره
فعلــی شــیوع کرونــا قطــع نشــود« ،در ماههــای آذر و دی تعــداد
جــان باختــگان مــا از ایــن بیمــاری بــه هــزار تــا  ۱۲۰۰نفــر خواهــد
رســید ».ایلنــا
شــرکت داروســازی فایــزر و شــریک آن بایوانتــک بــرای واکســن
کرونــای تولیــدی خــود از ســازمان نظــارت بــر دارو و غــذای امریــکا
مجــوز اضطــراری درخواســت کردهانــد .حــاال وظیفــه ســازمان
نظــارت بــر غــذا و داروی امریکاســت کــه مشــخص کنــد ایــن واکســن
بــرای تولیــد انبــوه ایمــن اســت یــا نه.رویتــرز
ســرهنگ علــی محمــدی رئیــس مرکــز شــمارهگذاری پلیــس
راهــور ناجــا از تعطیلــی مراکــز شــمارهگذاری و تعویــض پــاک در
شــهرهای دارای وضعیــت قرمــز کرونایــی بــه مــدت دو هفتــه خبــر
داد .ایســنا
ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــا صــدور اطالعی ـهای اعــام کــرد:
تمــام شــرکتهای هواپیمایــی داخلــی بــه ســامانه شناســایی
بیمــاران مبتــا بــه ویــروس کرونــا متصــل شــدند و بــرای بیمــاران
مبتــا بــه کرونــا بلیــت صــادر نمیشــود.ایلنا
پروانــه ثمــودی مســئول دفتــر کــودکان بهزیســتی اســتان تهــران
از تعطیلــی مهدهــای کــودک ســه شهرســتان تهــران ،شــمیرانات و
ری خبــر داد و گفــت :مهدهــای کــودک ســایر شهرســتانهای اســتان
تهــران فعــال هستند.ایســنا
قاســم نــوده فراهانــی رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران گفــت :بــا توجــه
بــه اعمــال محدودیتهــای جدیــد مقابلــه بــا کرونــا از اول آذرمــاه،
تنهــا  ٣٠درصــد از اصنــاف اجــازه فعالیــت دارنــد و  ٧٠درصــد آنهــا
تــا دو هفتــه بایــد تعطیــل شــوند.ایرنا
مینــو محــرز عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا بــا تأکیــد
بــر لــزوم مراجعــه افــراد دارای عالمــت و همچنیــن بیمــاران کرونــا
مثبــت بــه پزشــک و مراکــز  ۱۶ســاعته و  ۲۴ســاعته وزارت بهداشــت،
گفــت :اخیــراً بیمارانــی میبینیــم کــه متأســفانه وقتشــان در خانــه
تلــف شــده و در مراحــل آخــر بیمــاری مراجعــه کردهاند.ایســنا
بــا شــروع محدودیتهــای کرونایــی ،دفاتــر ازدواج و ثبــت اســناد
رســمی از امــروز بهصــورت زوج و فــرد فعالیــت میکنند.باشــگاه
خبرنــگاران
مســعود مردانــی عضــو ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا گفــت :هیچگونه
داروی گیاهــی در درمــان مــوارد شــدید بیمــاری کرونــا نقشــی نــدارد
امــا در مــواردی مبتالیــان خفیــف بــه ویــروس کرونــا میتواننــد بــرای
آرامــش گلــو و تســکین ســرفه از آویشــن یــا شــربت زوفــا کــه مــورد تأیید
وزارت بهداشــت نیــز هســتند ،اســتفاده کنند.ایرنــا
جونیــور ترامــپ پســر ارشــد دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری
امریــکا بــه کرونــا مبتــا شــد .ســیانان
ســرهنگ نــوراهلل خــادم رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی
تهــران بــزرگ خبــر داد :تــردد در ایــن دو هفتــه بــرای شــهروندان
تهرانــی در آزادراه تهران-شــمال ممنــوع اســت و مســافران از
مقابــل پاســگاه آزادراه تهران-شــمال بازگردانــده خواهنــد شــد.
باشــگاه خبرنــگاران

