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پنج استان رکورددار مرگ و میر کرونا
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،بــا اشــاره بــه
اســتانهایی کــه بیشــترین میــزان بــروز مــرگ
و میــر کرونایــی را داشــتند ،گفــت :پیــروزی بــر
کرونــا نیازمنــد کارزاری مبتنــی بــر همبســتگی
میــان حاکمیــت و شــهروندان اســت و مــا امروز
بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد تقویــت
عــزم ملــی بــرای مبــارزه بــا بیمــاری هســتیم.
بهگــزارش ایســنا ،ســیما ســادات الری ،گفــت:

میانگیــن بــروز مــوارد مثبــت بســتری در هفتــه
گذشــته در کشــور حــدود  ۲۴نفر بــه ازای هر ۱۰۰
هزارنفــر جمعیــت گــزارش شــده اســت.
وی افــزود :بیشــترین میــزان بــروز مــوارد
مثبــت بســتری در هفتــه گذشــته بــه ترتیــب
در اســتانهای ایــام ،ســمنان ،یــزد و خراســان
جنوبــی بــوده اســت کــه میانگیــن بــروز در
اســتانهای یادشــده بــا اختــاف قابــل توجهــی

باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت .الری ادامــه
داد :میانگیــن بــروز هفتگــی مــوارد مــرگو میــر
ناشــی از کرونــا در کشــورمان حــدود  ۴۴.۵نفــر
بــه ازای هــر یک میلیون نفر جمعیــت گزارش
شــده اســت کــه بیشــترین میــزان بــروز مربــوط
بــه اســتانهای یــزد ،خراســان جنوبــی ،ایــام،
آذربایجــان غربــی و ســمنان بوده اســت .ســیما
ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت

دربــاره وضعیــت برگــزاری لیــگ هــای ورزشــی
در کشــور بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و اعمــال
محدودیــت هــای جدیــد نیــز ،گفــت :بــا توجــه
بــه تصمیمهــای اتخــاذ شــده و انجــام تســت
کرونــا از بازیکنــان لیگهــای ورزشــی و رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی ،لیگهــای ورزشــی
فقــط در ســطح ملــی و لیــگ برتــر و فوتســال
فقــط در ســطح ملــی برگــزار میشــوند.
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تا کنون
پنج میلیون و  ۷۸۸هزار و ۱۶
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
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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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