2

سال بیستوهفتم
شماره 7716
 يكشنبه  14شهریور 1400

محســن فرهــادی ،معــاون فنی مرکز ســامت محیــط و کار
وزارت بهداشت خبر داد  :میانگین میزان استفاده از ماسک
در کشــور  ۴۴درصــد اســت .وی همچنیــن گفــت کــه میانگیــن
رعایــت تهویــه در کشــور  ۴۶درصــد اســت .بــه گفتــه فرهــادی،
وزارت بهداشــت ایــران در حــال بازنگــری شــیوهنامههای
بهداشــتی اســت و در شــیوهنامههای بهداشــتی جدیــد تأکیــد
بــر اســتفاده از واکسیناســیون و تهویه مناســب اســت.مهر
ســعید حبیبــا ،معــاون دانشــجویی دانشــگاه تهــران از
توقــف واکسیناســیون دانشــجویان خبــر داد .وی ضمــن
ایــن کــه خبــر داد ســه هــزار دانشــجوی ســاکن خوابگاههــای
ایــن دانشــگاه واکســینه شــدهاند ،گفــت« :مــا
واکسیناســیون دانشــجویان دکتــری را شــروع
کــرده بودیــم کــه دســتوالعمل آمــد فعــاً
متوقــف کنید،قــرار اســت برنامــه جدیــدی در
ایــن رابطــه اعــام کننــد ».بــه گفتــه وی ،دوز اول
واکسیناســیون اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان
دانشــگاه تهران به پایان رســیده اســت و دوز دوم
در حــال انجــام اســت و در برنامــه پیشبینــی
شــده اســت تــا پایــان شــهریورماه تمامی پرســنل
دانشــگاه (کارمنــدان و اعضــای هیــأت علمــی)
و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی تــا پایــان آذرمــاه و نیــز
تمامی دانشــجویان مقطع کارشناســی واکســینه شوند .ایسنا
جمعیــت هــال احمــر خبــر داد کــه در هجدهمیــن
محمولــه واکســن کرونــا  ۵میلیــون دوز بــه ایــران وارد کــرده
اســت .محمدحســن قوســیان مقــدم ،ســخنگوی جمعیــت
هــال احمــر بــا اعــام ایــن خبــر گفــت کــه بــا ورود محمولــه
جدیــد واکســن ســینوفارم مجمــوع واکســنهای وارداتــی
هــال احمــر از مــرز  ۲۵میلیــون دوز گذشــت .ایرنــا
مصطفــی قانعــی ،عضــو کمیتــه ملــی واکســن کرونــا
در خصــوص آخریــن رونــد تولیــد واکســن کرونــا در ایــران
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و واکســن پاســتوکوَوک کــه توانســته بــود مجــوز مصــرف
اضطــراری بگیــرد گفــت که درحــال حاضر زیرســاخت تولید
واکســن پاســتوکووک در ایران موجود نیســت و باید وســایل و
تجهیــزات مربــوط بــه تولیــد صنعتــی آن وارد ایــران شــود تــا
[واحدهــا] آغــاز بــه کار کننــد .بــه گفته قانعــی ،این واکســن که
بــا همــکاری کوبــا ســاخته شــده  ۳دوز دارد و اگــر تجهیــزات
تولیــد صنعتــی بموقــع وارد شــود  ۳مــاه یعنــی مهــر ،آبــان
و آذر بایــد منتظــر نصــب آنهــا بــود و در زمســتان میتوانیــم
انتظــار داشــته باشــیم تولیــد واکســن پاســتور بــه شــکل
صنعتــی بــه تولیــد برســد .بــه گفتــه وی ،خــط تولیــد واکســن
اســپوتنیک در ایــران هنــوز شــروع بــه کار نکــرده و
واکســنی بیــرون نیامــده اســت .ایســنا
کیانــوش جهانپــور ،ســخنگوی ســازمان غــذا
و دارو درخصــوص تولیــد بــازار جهانــی واکســن
کرونــا گفــت :حــدود نیمــی از کل واکســن تولیــد
شــده در جهــان در چیــن تولیــد شــده اســت و البتــه
در ایــن کشــور نیز واکســن ســینوفارم ،حجم عمده
واکســن تولیــدی و توزیعــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .بــه گفتــه رئیــس مرکــز روابــط عمومی
و اطالعرســانی وزارت بهداشــت «کل صــادرات
واکســن امریــکا اندکــی افزونتــر از  116میلیــون دوز بــوده
اســت .واکســن صادراتــی بریتانیــا حــدود  7میلیــون دوز
بــوده اســت در حالــی کــه بیــش از  1.6میلیــارد دوز واکســن
از کشــورهای تولیدکننــده ،صــادر شــده اســت و ســهم امریکا
و بریتانیــا جمعــاً از  7درصــد کل واکســنهای صادراتــی
کمتــر بــوده ،چنانکــه بســیاری از کشــورهای نزدیــک بــه ایــن
دو کشــور و شــرکای منطقـهای آنهــا از جمله ترکیــه و امارات
نیــز عمــده واکسیناســیون عمومــی در کشــورهای خــود را
بــا واکســنهایی از مبــدأ چیــن انجــام دادهانــد ».روابــط
عمومــی وزارت بهداشــت
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ایران با کسب  24مدال در رتبه سیزدهم جدول
مدالهای پارالمپیک 2020قرار گرفت

سوغات توکیو

شــانزدهمین دوره رقابتهــای پارالمپیک
توکیــو امــروز بــا برگــزاری مراســم
ورزش
اختتامیــه در ورزشــگاه المپیــک توکیــو
رســماً بــه پایــان رســید .در مراســم اختتامیــه ســاره
جوانمــردی ،بانــوی تیرانــداز کشــورمان ،پرچمدار
کاروان ســردار دلهــا بــود و عــاوه بــر جوانمــردی،
زهــرا نعمتــی دیگــر ملــی پــوش طالیــی کشــورمان
و نیــز تعــدادی دیگــر از ورزشــکاران و همراهــان
نیــز در ایــن مراســم حضــور داشــتند .کاروان ایــران
در ایــن دوره از بازیهــای پارالمپیــک بــا ۶۲
ورزشــکار و  ۲۱نفــر کادر فنــی در  ۱۰رشــته ورزشــی
پاراوزنــه بــرداری ،پاراتیروکمــان ،پارادوومیدانــی،
پاراتکوانــدو ،پارادوچرخــه ســواری ،والیبــال
نشســته ،بســکتبال بــا ویلچــر ،پاراکانــو ،پاراجــودو
و پاراتیرانــدازی حضــور داشــت و در نهایــت بــا ۲۴
مــدال ،شــامل  ۱۲طــا ۱۱ ،نقــره و یــک برنــز بــه کار
خــود پایــان داد.
بــه ایــن ترتیــب ایــران در جــدول ردهبنــدی
مدالهــا بــا  4طــای بیشــتر و  2پله صعود نســبت
بــه بازیهــای  2016ریــو در جایــگاه ســیزدهم
مســابقات قــرار گرفــت .در ایــن دوره از مســابقات
تیــم ملــی والیبــال نشســته ،ســاره جوانمــردی
(تیرانــدازی) ،زهــرا نعمتــی (تیروکمــان)،
روحاهلل رســتمی (وزنهبــرداری) ،وحیــد نــوری
و محمدرضــا خیــراهللزاده (جــودو) ،امیــر
خســروانی ،مهدی اوالد ،هاشــمیه متقیان ،حامد
امیــری و ســعید افــروز (دوومیدانــی) و اصغــر
عزیــزی (تکوانــدو) طــا ،امــاناهلل پاپــی ،علیرضــا
مختــاری ،علــی پیــروج ،صــادق بیــت ســیاح،
ســجاد محمدیــان و مهــدی اوالد (دوومیدانــی)،
امیــر جعفــری ،حامــد صلحیپــور و منصــور
پورمیرزایــی (وزنــه بــرداری) ،رمضــان بیابانــی
(تیروکمــان) و مهــدی پوررهنمــا (تکوانــدو)
نقــره و ســامان رضــی (وزنــه بــرداری) بــه مــدال
نقــره دســت یافتنــد .همچنیــن کشــورهای چیــن،
بریتانیــا ،امریــکا ،کمیتــه المپیــک روســیه ،هلنــد،
اوکرایــن ،برزیــل ،اســترالیا ،ایتالیــا و جمهــوری
آذربایجــان در جایــگاه اول تــا دهــم جــدول توزیــع
مــدال قــرار گرفتنــد.

