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گزارش «ایران» از افزایش آمار مبتالیان و بســتریها در بیمارســتانها و اجرای محدودیتهای جدید در کشور

فریبا خان احمدی و محبوبه مصرقانی
خبرنگار

آمار واکسیناسیون کرونا در ایران به تفکیک واکسن مورد استفاده تا  27تیر ماه

ëëتاکنــون بیش از  ۱۳میلیون دوز واکســن وارداتــی و ایرانی (تولیــد داخل) به
وزارت بهداشت تحویل شده است.
ëëتا 27تیرماه ۸میلیونو۴۴۸هزارو ۷۰دوزواکسندرسراسرکشورتزریقشدهاست.
ëëآمار واکسیناســیون کرونا به تفکیک واکسن مورد اســتفاده تا  ۲۷تیرماه ۱۴۰۰
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ëëجریمه یک میلیون تومانی برای مسافرتهای جادهای
در پی اعالم تعطیلی تمامی ادارات استان تهران و البرز از امروز تا دوشنبه هفته آینده
توسطستادملیمقابلهباکرونا،راهوراطالعیهایرامبنیبردستورالعملهایاجرایی
برای جلوگیری از ترددهای جادهای صادر کرد .در این اطالعیه آمده است که جریمه
یک میلیون تومانی برای ورود به شهرهای قرمز و جریمه  ۵۰۰هزار تومانی برای ورود
به شــهرهای نارنجی و زرد برای متخلفان در نظر گرفته شــده است و راهور در هر کجا
که با خودروهای شخصی غیر بومی مواجه شود افراد متخلف را اعمال قانون خواهد
کرد .فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران نیز از اعمال ممنوعیت تردد در شرق این
اســتان از  ۲۹تیر خبر داد و گفت :مجوزهای تردد صادره شــده دارای تاریخ ،در اجرای
این طرح فاقد اعتبار است .بهگفته سردار کیومرث عزیزی تردد خودروهای غیربومی
در محورهای مواصالتی شرق استان تهران از ساعت ۱۲ظهر سهشنبه ۲۹تیر تا ساعت
 ۷صبح روز دوشنبه ۴مرداد ،ممنوع است .بر این اساس از خروج تمامی خودروهایی
که پالک اســتان تهران دارند ،از این اســتان ممانعت میشود و همچنین جلوی ورود
خودروهای با پالک غیربومی به استان تهران نیز گرفته خواهد شد و این خودروها به
سمتمبدأبازگرداندهمیشوند.

 60بیمــار را مــورد توجه قرار میدهــد بیماران
زیادی را به حالت اکســترا در اورژانس بســتری
میکنیم و واقعاً نیروهــای درمان با این اوضاع
کــم آوردهانــد .محمــد طالبپور میگویــد :در
حال حاضر اغلب بخشهای بیمارستان را به
بیمــاران کرونایی اختصــاص دادهایــم ولی دو
هفتهدیگرنیزبایدمنتظرآمارابتالیباالوموارد

مرگومیرباشیم.درحالحاضرواکسیناسیون
تنها راه حل ایجاد ایمنی جمعی اســت ولی ما
میبینیم بهدلیل جهشهای ویروس کماکان
در جمعیتهایــی که واکســینه شــدهاند موارد
ابتال مشاهده میشود هر چند که واکسن موارد
مــرگ و میر را به حداقل ممکن میرســاند اما
توصیه میکنیم مردم تــا زمان تزریق عمومی
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جزئیات محدودیتها و ممنوعیتهای  6روزه در تهران و کرج
قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا جزئیــات
تعطیلیهــا و اعمــال محدودیتهــای تهــران
و البــرز را اعــام کــرد .بــر ایــن اســاس اعمــال
محدودیتهــا از ســاعت  ۱۸:۰۰روز دوشــنبه
مــورخ  ۱۴۰۰-۴-۲۸شــروع و تــا ســاعت هفــت
صبــح دوشــنبه  ۱۴۰۰-۵-۴ادامــه خواهــد
داشــت .خــروج خودروهــای شــخصی ،بــا پاک
اســتانهای تهــران و البــرز و ورود خودروهــای
شــخصی بــا پاکهــای دیگرشــهرها بــه

واکسیناسیونشیوهنامههایبهداشتیرارعایت
کنند .اســتفاده از ماســک و پرهیز از دورهمی و
حضــور در تجمعــات چنــد راهکار ســاده برای
قطع زنجیره انتقال ویروس اســت .وی با بیان
اینکهتعطیالت 6روزهبهکاهشزنجیرهانتقال
ویروس کمک میکند میافزاید :ضروری است
مــردم در رعایــت ایــن دســتورالعمل دولــت
را همراهــی کننــد و مســئوالن نیــز نظارتهای
بیشــتری را برای اعمــال محدودیتهــا انجام
دهند .حــال که دولت مردم و اماکن تفریحی و
اداراتراواداربهرعایتپروتکلهاکردهبنابراین
انتظار میرود؛ تعطیلیها بهانهای برای سفر و
برگزاریدورهمیهایخانوادگینباشد.
نمودارهــا از شــیوع بیمــاری تــا  28تیر ماه
حکایــت از بــاال رفتــن مــوارد بســتری بیماران
کرونایــی در تمامــی اســتانهای کشــور دارد با
این حال باوجود هشدارهای مســئوالن وزارت
بهداشــت مبنــی بــر شــیوع ویــروس دلتــا بــا
خصوصیــت ســرایتپذیری  60درصــدی آن
کمــاکان مســافرتهای تعطیالت تابســتانی
با شــدت بیشــتری ادامــه دارد؛ بازار و پاســاژها
شــلوغ و پرازدحام اســت و اصناف و کســبه نیز
نســبت بــه قوانیــن محدودیتهــای کرونایی
و تعطیلیهــا بیتفــاوت عمــل میکننــد .در
همیــن زمینــه افزایــش آمار مــرگ روزانــه در
تهران پیشــنهاد تعطیلی در پایتخت و کرج را
به مهمترین اولویت درخواســتی وزیر کشــور و
مســئوالن شــهری بدل کرد .محســن هاشمی
رئیس شــورای شــهر تهران طی دو روز گذشته
از عبــور فوتیهــای کرونــا از مرز  100نفــر در روز
خبر داد و خواســتار رعایت بیشتر پروتکلهای
بهداشــتی شــد .همزمان با فراگیر شــدن موج
ویروس دلتا در نقاط مختلف کشــور؛ ســرعت
واکسیناسیونعمومینیزشدتبیشتریگرفته
و در روز 27تیر نزدیک به 400هزار واکسن کرونا
در کشور تزریق شد این رکورد بیسابقه از تزریق
واکســن کرونا در حالی ثبت شــده که با واردات
واکســن خارجــی و تحویل تولیــدات داخل ،به
معاونتهــای بهداشــت دانشــگاههای علوم
پزشکیبویژهدرتهرانوکالنشهرهادستورداده
شــده تا تعداد مراکز تجمیعی واکسیناســیون
افزایش یابد و مراکز تک شیفت نیز دو شیفت
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تهــران و البــرز ممنــوع اســت .همچنیــن
ســفر از /بــه همــه شــهرهای دارای وضعیــت
قرمــز کرونایــی سراسرکشــور ،مطلقــاً ممنــوع
اســت .عوامــل نیــروی انتظامــی و پلیــس
راهنمایــی رانندگــی ،بــه منظورجلوگیــری
از تــردد خودروهــا بهصــورت محســوس و
نامحســوس ،نســبت بــه تشــدید کنترلهــا در
مبــادی اصلــی و فرعــی ورودی و خروجــی بــه
مقاصــد دو اســتان اقدامــات الزم را معمــول

مینماینــد .خودروهــای شــخصی دارای پــاک
ایــن دو اســتان ،چنانچــه بــرای خــروج مراجعــه
نمودنــد ،عــودت و در صــورت عــدم تمکیــن،
عاوهبــر اعمــال قانــون ،عــودت میگردنــد.
همچنیــن نیــروی انتظامــی و فرمانداریهــا در
فاصلــه زمانــی یــاد شــده در بنــد ( )۱از صــدور
مجــوز تــردد غیراضطــراری تعریــف شــده
قبلــی ،مطلقــاً خــودداری میکننــد و تمامــی
مجوزهــای صــادره قبــل از ایــن مصوبــه،
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 200نفر رسید

دوشنبه
1400 /4/28

مجموعجانباختگان

87374
نـفـر

213

جانباختگان در  24ساعت گذشته

نـفـر

غیرقابــل اســتفاده و باطــل اعــام میگــردد.
همچنیــن فعالیــت رســتورانها و قهوهخانههــا
(بــه اســتثنای فعالیتهــای بیــرون بــر)،
تاالرهــای پذیرائــی ،ســالنهای ســینما و تئاتــر،
پاســاژها و بازارهــای سربســته ،اســتخرهای
سرپوشــیده و باشــگاههای بدنســازی،
شــهربازیها و باغوحشهــا و نمایشــگاههای
عمومــی و تخصصــی در شــهرهای قرمــز
ممنــوع خواهــد بــود.
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8818372
کارتزریقواکسنراانجامدهند.تأکیدمسئوالن شــخصی ،با پــاک اســتانهای تهــران و البرز
وزارتتاکنون
کـز،
قرمـ
وضعیـ
کشــور در
ـر  ۱۶۹شــهر
بهداشت بر این است گروههای فراخواندر حــالو حاضـ
هــای
بــاـتپال
شــخصی
خودروهــای
ورود
 ۲۵میلیون و  ۱۱۸هزار و ۲۴۸
 ۱۶۶شــهر در وضعیــت نارنجی ۱۱۳ ،شــهر در وضعیت
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
بهداشــتزرد قــرار دارنــد
ســامت وزارت
ســامانه
شــده در
دیگرشهرها به تهران و البرزممنوع میباشد.
است.
انجام شده
ثبتنام کرده و منتظر پیامک باشند .از طرفی ســفر از /بــه کلیــه شــهرهای دارای وضعیــت
وزیر بهداشــت نیز دیروز در نامهای به فرمانده قرمــز کرونایــی سراسرکشــور ،مطلقــاً ممنوع
نیروی انتظامی خواست نیروهای انتظامی در است .خودروهای شخصی دارای پالک این دو
مراکز واکسیناســیون تجمعی استان تهران به استان ،چنانچه برای خروج مراجعه نمودند،
منظور کنترل نظم مستقر شــوند .طبق وعده عــودت و درصــورت عــدم تمکیــن ،عــاوه بر
مسئوالنوزارتبهداشتبزودی 6میلیوندوز اعمال قانون ،عــودت میگردند .ضمناً بانک
واکسن دیگر نیز وارد کشور میشود و گروههای مرکــزی جمهــوری اســامی ایران؛ ســریعاً به
ســنی باالی 60سال تا اوایل مرداد ماه واکسینه کلیــه بانکهــای عامل درســطح اســتانهای
میشــوند .در همین حــال دبیر کمیته علمی البرز و تهران ابالغ مینماید؛ تا ضمن افزایش
ســتاد کشــوری کرونــا نیــز خبــر داده بــا اتمــام حداکثریخدماتغیرحضوریبانکی،نسبت
واکسیناسیونمتولدین 1340بهقبلهمچنین به تعطیل نمودن تمامی شعبههای بانکها
واکسیناســیون افــراد زیــر  60ســال و گروههای در این دو استان ،در بازه زمانی اعالمی ،اقدام
شغلیپرخطرازجملهمعلماننیزطبقسند شود- .ضمن یادآوری مجدد محدودیتهای
ملیواکسیناسیونواکسینهخواهندشد.
اعمالــی در خصــوص اصنــاف و مشــاغل بــر
ëëجزئیاتتعطیلیهاواعمالمحدودیتهای اساس طرح جامع محدودیتها و متناسب با
رنگبندی شهرهای مختلف کشور و در اجرای
تهرانوالبرز
دراطالعیهقرارگاهعملیاتیمقابلهباکرونا مصوبه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بــا عنوان
جزئیات اعمــال محدودیتهــای کرونایی در «تشــدید اعمــال محدودیتهــا درشــهرهای
سراســر کشــور و تعطیلی اســتانهای تهران و قرمز» تعطیلی مشاغل با نظارت اتاق اصناف
البــرز در پایان هفته جاری اعالم شــد .قرارگاه به شــرح ذیل ،در همه شــهرهای قرمز کشــور
عملیاتــی مقابله با کرونا جزئیات تعطیلیها در سراســر کشــور ،مــورد تأکیــد قــرار میگیرد:
و اعمال محدودیتهای تهران و البرز را اعالم  -رســتورانها و قهــوه خانههــا (بــه اســتثنای
کرد .بــر اســاس گــزارش پایگاه اطالعرســانی فعالیتهای بیرون بــر)  -تاالرهای پذیرایی -
وزارت کشــور؛ در بخشــی از این اطالعیه آمده سالنهای ســینما و تئاتر  -پاساژها و بازارهای
اســت:اعمال محدودیتهــا تا ســاعت هفت سربسته-استخرهایسرپوشیدهوباشگاههای
صبــح روز دوشــنبه چهــارم مــرداد ادامــه بــدن ســازی  -شــهربازیها و بــاغ وحشها -
خواهــد داشــت .همچنینخــروج خودروهای نمایشگاههایعمومیوتخصصی.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

افزایــش آمار ابتال و عبــور فوتیهای پایتخت از
مرز عدد 100در یک شــبانه روز ،باعث شد تا دو
اســتان تهران و البرز بمدت شــش روز تعطیل
شــوند .دیروزهم بعــد از 47روز ،رکــورد مرگ و
میــر بیماران کرونایی شکســت و213نفر راهی
آرامســتانها شــدند .همچنین دومیــن رکورد
دیــروز مربــوط به تعــداد مبتالیــان بــود در 24
ساعتمنتهیبهروزگذشته 25هزارو441بیمار
جدیــد کرونایــی شناســایی شــد امــا اقدامــات
مقابلهایچهبود؟
طبقاعالمسخنگویدولتوبنابرپیشنهاد
ستادمقابلهباکروناوموافقترئیسجمهوری،
تمامــی ادارات اســتانهای تهــران و البــرز از
سهشنبهاینهفتهتایکشنبههفتهآیندهتعطیل
اســت .بر اســاس مصوبه تردد از این اســتانها
ممنوع بــوده و در صورت رعایت نکردن عالوه
برجریمه،خودرونیزازمسیربازگرداندهخواهد
شد.علیربیعیدراینبارهمیگوید:بهپیشنهاد
قرارگاه عملیاتی و کمیتــه امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا و موافقت
رئیسجمهــوری تمامــی ادارات اســتانهای
تهران و البرز از امروز سهشــنبه تا یکشنبه هفته
آیندهتعطیلاست.سخنگویدولتمیافزاید:
بنابــر این مصوبه تردد از این اســتانها ممنوع
بــوده و در صــورت رعایــت نکــردن عــاوه بــر
جریمه،خودرونیزازمسیرهابازگرداندهخواهند
شدهمچنینموضوعاستمرارممنوعیتتردد
بــه شــهرهای قرمــز و نارنجــی براســاس طرح
مدیریت هوشمند محدودیتها ادامه داشته و
براساس وضعیت شهرها اطالعرسانی خواهد
شــد .پیرو ایــن اطالعیه مدیــر روابــط عمومی
فرمانداریتهرانهمازتوقفصدورمجوزتردد
بین شهری توسط فرمانداری تهران خبر داد و
اعالم کرد که تردد بین شهری به کلیه استانها
ممنوعاست.
ëëابتالی25هزاربیمارکروناییدرروز
با ادامه پیک صعودی ویروس دلتا و ابتالی
روزانه بیش از 25هزار بیمار کرونایی؛ خیز پیک
پنجم بیماری به بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارســتانها هم رســید و هم اینک بیش از 4

شیوه نامههای بهداشــتی و فاصلهگذاریهای
اجتماعــی و نظارت بر آنها از ســوی مســئوالن
کاهش یافته است به حدی که احتمال افزایش
موارد سرپایی در روزها و هفتههای آتی میرود.
همهاینمسائلمنجربهاینشدهتابایکموج
ســهمگین کووید ۱۹مواجه شــویم .این شرایط
تنهــا برای اســتان تهــران و اســتان همجوارش
البرز نیســت .اســتانهای جنوبی که در ابتدای
شیوع ویروس دلتا شرایط سختی را گذراندهاند
حاال بــار دیگر در معرض شــیوع گســترده قرار
گرفتهاند .مثل اســتان سیســتان و بلوچســتان
کــه تعداد موارد فوتــی در آن روزانه بیش از120
نفر گزارش میشــود .البته این آمــار مربوط به
قربانیانی است که تست پیسیآرشان مثبت
شده است .ماجرا اما تنها به استانهای جنوبی
از جملــه هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان و
کرمان و بوشــهر محدود نمیشــود .در روزهای
گذشــته رؤســای دانشــگاههای علوم پزشکی و
استاندارانشهرهایمختلفهمخبرازافزایش
موارد بستری و مراجعات سرپایی دادهاند .این
در حالی است که طبق اعالم ستاد ملی مقابله
با کرونا رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخی
اســتانها بــه زیــر  48درصد ســقوط کــرده و در
تهران نیز ایــن عدد کمتــر از  51درصد گزارش
میشود.همهاینهادرشرایطیاستکهویروس
جهشیافتهدلتاازاستانهایجنوبیوپایتخت
درحالحرکتبهسمتاستانهایشمالغربی
کشور است و این استانها در حال ورود به پیک
پنجم کرونا هستند .با همه اینها اوضاع تهران
بهدلیــل جمعیت بــاال و موقعیت شــهری آن
متفاوتتر از دیگر اســتانها است .ویروس دلتا
در حالی به پایتخت و اســتانهای همجوارش
رســیده کــه میــزان ابتــای خانوادگی بشــدت
افزایــش یافتــه اســت .هــم اینــک 7400بیمار
کروناییدربیمارستانهایاستانبستریاند.
 ëëسفرودورهمیهایخانوادگیدرایامتعطیل
ممنوع
رئیــس بیمارســتان ســینا نیــز از پــر شــدن
ظرفیتبیمارستانهاخبرمیدهدوبه«ایران»
میگویــد :در پیک پنجم کرونــا بهدلیل نبودن
تخت خالی مدام با مشکالت روبهرو میشویم
اورژانــس ما که باید  30بیمار را تیمار کند  50تا
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آغاز قرنطینه جادهای با رکورد شکنی فوتیهای کرونا!
هزار بیمار حاد در بخشهای آی ســی یو مراکز
درمانی بستری هستند .همزمان با ورود تهران
بــه پیــک پنجــم بیمــاری و گســترش واریانت
دلتــا با ســرایتپذیری باال ،اعضای ســتاد ملی
مقابلــه با کرونــا و متخصصان حوزه ســامت
به کــرات درباره وضعیت قرمزو افزایش موارد
ابتــا و بســتری در پایتخت هشــدار دادنــد و در
نهایت ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا تصمیم بر
تعطیلی مشــاغل گروه دو ،ســه و چهار گرفت.
گرچه که به نظر میرســد؛ هیــچ یک از اصناف
به مقررات و شــیوه نامههای بهداشــتی پایبند
نبودنــد و عادیانــگاری نیــز بیــن شــهروندان
بیش از گذشــته ادامه داشت .ماجرای پر شدن
تختهــای بیمارســتانی و افزایــش بیمــاران
بدحــال کرونایــی و در عیــن حــال بیتوجهــی
اصنــاف و کســبه و شــهروندان بــه رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی نگرانیهــا از افزایــش
مرگهای  400تایی را در کشــور باال برده است.
خبرهایی که از بیمارســتانها به گوش میرسد
حکایت از روند صعودی مراجعههای سرپایی
و در ادامه آن موارد بستری دارد .افزایش موارد
ابتالنیز درنهایتتأثیرمستقیمیبرآمارمرگ
و میــر دارد .نــادر توکلــی معــاون درمان ســتاد
ملی مقابله با کرونا نســبت به شــرایطی که در
روزهــای آینــده انتظارمان را میکشــد هشــدار
میدهد .او به «ایران» میگوید :میزان مراجعه
بیمــاران کرونایی به بیمارســتانهای تهران به
دو هزار نفر رســیده و روند مراجعه کنندگان در
دو هفته اخیر نگران کننده است .بهگفته او آمار
بستری در برخی بیمارســتانها دو برابر شده و
در حال حاضر تمامی بیمارســتانها در حالت
آمــاده بــاش قــرار دارنــد و روز به روز بــه تعداد
بخشهای کرونایی اضافه میشــود .توکلی در
ادامه از کاهش رعایت پروتکلهای بهداشــتی
گالیه میکند و میگوید :بهدلیل شدت ُمسری
بودن ویروس دلتا میزان مبتالیان بسیار باالتر از
موجهای قبلی است .این واریانت هم بیماران
رابدحالتروبهعالوهافرادسنینپایینراگرفتار
میکند .وی با بیان اینکه بعد از واکسیناســیون
گروههای ســنی باالی  70ســال در شــهر تهران
آمار مرگ و میر در این رده ســنی کاهش یافته،
عنــوان میکند :حساســیت مــردم بــه رعایت

اجتماعی

