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سخنگوی ستاد ملی کرونا:
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت و ســخنگوی ســتاد
ملــی کرونــا بــا بیــان اینکــه فعــاً از وضعیــت قرمــز
خــارج نخواهیــم شــد ،گفــت :حــدود  ۲۱هــزار نفــر کــه
کرونــا مثبــت بودنــد ،ســفر رفتنــد و نقــض قرنطینــه
کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی ،گفــت :مــا در
اوج پیــک ســوم یعنــی در قلــه پیــک قبلــی ۲۳ ،هــزار
بســتری داشــتیم ،امــا در حــال حاضــر کــه هنــوز بــه قلــه
پیــک چهــارم نرســیدهایم ۴۳ ،هــزار بســتری داریــم.
پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه ایــن میــزان بــه حــدود ۶۰
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 66درصد قرنطینه شبانه را نقض کردند
هــزار بســتری میرســد.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس بحــث تمدیــد محدودیتها
تــا پایــان هفتــه ادامــه مییابــد و براســاس آن دوبــاره
پنجشــنبه ایــن هفتــه بــرای چگونگــی محدودیتهــا
تصمیــم میگیریــم .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه
حــدود دو هفتــه دیگــر شــاید مــا بــه قلــه یــا پیــک نهایــی
مــوج چهــارم برســیم .البتــه تفــاوت ایــن اســت که حتی
اگــر بــه پیــک برســیم و رونــد ثابــت شــده یــا نزولی شــود،
حاالحاالهــا از وضعیــت قرمــز خــارج نخواهیــم شــد.
رئیســی ادامــه داد :رعایــت پروتکلهــا همچنــان

رضایــت بخــش نیســت .میــزان رعایــت پروتکلهــا
در شــهرهای قرمــز و نارنجــی هنــوز بــه حــد مطلــوب
نرســیده و هنــوز در بســیاری از اســتانها و شــهرها بــه
میــزان  ۳۰تــا  ۴۰درصــد پروتکلهــا رعایــت نمیشــود
و ایــن زیــاد اســت.
وی کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی صحبــت میکــرد،
گفــت :در عیــن حــال در شــش اســتان  ۷۱درصــد
کل نقــض ترددهــا در کشــور اتفــاق افتــاده کــه شــامل
مازنــدران ،اصفهــان ،البــرز ،همدان ،آذربایجان شــرقی
و فــارس هســتند .رئیســی گفــت :در زمینــه نقــض تــردد

گومیر در یک روز
جهش 86نفری شمار مر 

 405نفر

دیگر قربانی کرونا شدند
یکشنبه
1400 /1/29

مجموعجانباختگان

66732
نـفـر

405

جانباختگان در  24ساعت گذشته

18552
 -584نفر

 21هزار مبتال به کرونا سفر رفتند
شــبانه  ۶۶درصــد نقــض کردنــد کــه تهــران در صــدر کل
کشــور قــرار گرفتــه اســت.
نیمیازقربانیاندرتهران
تهــران نــه تنهــا در صــدر نقــض تــردد شــبانه اســت،
بلکــه بــه گفتــه محســن هاشــمی رئیــس شــورای شــهر
تهــران ،آمــار فوتیهــای کرونایــی تهــران از  130نفــر در
روز هــم گذشــته اســت .ایــن درحالــی اســت کــه شــمار
کل جانباختــگان بــر اثــر ابتــا بــه کوویــد  19از  300نفــر
گذشــته اســت و بــه ایــن ترتیــب نیمــی از قربانیــان در
تهــران هســتند.
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مجموع واکسن تزریق شده
516860
در حال حاضر  ۲۵۷شهرستان در وضعیت قرمز ۱۲۹ ،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۵۱ ،شهرستان در وضعیت زرد و  11شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســافرت «از» و «بــه» شــهرهای
بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی ،ممنــوع اســت.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

تاکنون
 ۱۴میلیون و  ۳۸۶هزار و ۴۲۳
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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