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جهــش نــرخ ابتــا نســبت بــه روز
گذشــته زنــگ هشــدار احتمــال آغــاز
پیــک ششــم را بــه صــدا درآورده
اســت و شــباهت معنادار نوسانهای
روزانــه نســبت بــه  ۴مــاه قبــل نشــان
میدهــد احتمــال شــکلگیری پیــک
تــازه کرونایــی جدیتــر شــده اســت.
بهگفته کارشناسان بهداشت و درمان
وضعیــت در اســتانهای آذربایجــان
غربــی ،کردســتان ،کرمانشــاه و برخی
از نقــاط سیســتان و بلوچســتان کامــاً
مســتعد ایجــاد خوشــههای بــزرگ
بیماری در پیک جدید هستند/.تسنیم
علــی نصیــری ســخنگوی ســتاد
مدیریــت بحــران کرونــای شــهرداری
تهــران از تزریــق بیــش از  ۹۰هــزار
دوز واکســن کرونــا در پویــش جهادی
«تهــران دوبــاره جــان میگیــرد» خبر
داد .بــه گفته نصیــری ،در مرحله دوم
پویش جهادی واکسیناسیون کرونا۲۲ ،
دســتگاه اتوبــوس در معابــر و میادین
پرتراکم مستقر خواهند شد .همچنین
استقرار واحدهای واکسیناسیون در ۲۲
ایســتگاه پرتردد مترو نیز انجام شده و
امکان واکسیناسیون شهروندان ناتوان
و کــم تــوان تهرانی از طریــق تماس با
ســامانه  ۱۳۷شهرداری تهران و اعزام
واحدهــای ســیار امــکان پذیــر شــده
است/.ایسنا
حســن ابوالقاســمی عضــو کمیتــه
علمــی مبارزه با کرونا گفت :براســاس
نتایــج یــک مطالعــه کــه در دانشــگاه
اصفهان و با جمعیت  ۵۴۰هزار نفر به

انجام رســید ،مشخص شــد که واکسن
کرونای سینوفارم چینی  ۱۲برابر مرگ
و میــر را کاهــش میدهــد .همچنیــن
تزریق واکســن  ۱۸برابر میــزان ابتال به
کووید ۱۹را کاهش میدهد/.ایرنا
ســرهنگ علیمحمــد رجبــی رئیس
مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم
ســایبری پلیــس فتــای ناجــا نســبت
بــه کالهبــرداری یــا ســوء اســتفاده از
شــهروندان در پوشــش صــدور کارت
واکســن کرونا هشــدار داد .به گفته وی
«در ایــن شــرایط ممکن
اســت افــراد ســودجو بــا
ایجاد سامانههای جعلی
یا حتــی تماس و ارســال
پیامــک بــه شــهروندان
مبالغــی را بــرای صــدور
کارت واکســن دریافــت
کرده یــا اطالعات هویتی
کاربــران را دریافت کنند
که الزم است شهروندان
هوشیار باشــند که صدور
ایــن کارتها بــه صورت
الکترونیــک یا همــان دیجیتــال بوده،
مبلغی بــرای آن دریافت نمیشــود و
تنهــا مرجــع رســمی صــدور آن همان
ســامانه ثبت نــام واکسیناســیون کرونا
اســت که از ســوی وزارت بهداشت راه
اندازی شده است /».ایسنا
نــادر کشــاورز (نوازنــده پیشکســوت
نوازنــدگان ســابق ارکســتر
ویولــن) از
ِ
ســمفونیک صدا و ســیما بود که بر اثر
ابتال به کرونا درگذشت /.ایلنا

محســن منصــوری اســتاندار تهــران
بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد تابــع نظرات
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا باشــیم،
افــزود :بــرای مراســم  ۱۳آبان امســال
اصــل بر برگزاری اســت ،البتــه رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی بســیار مهــم
است /.ایسنا
محققان در نخستین تحقیقات انجام
شده درباره تلفیق واکسنها میگویند
افرادی که یکی از ســه واکســن تولیدی
امریــکا را تزریــق کردهانــد ،میتواننــد
دوز تقویتــی را از واکســن
دیگــری دریافــت کننــد
و شــواهد اولیــه نشــان
میدهــد کــه ترکیــب
خاصــی از واکســنها
میتوانــد ایمنــی بیشــتر
نســبت به بقیه واکسنها
ایجــاد کنــد / .مجلــه
امریکایی تایم
علیرضا زالــی فرمانده
علمیــات ســتاد مقابلــه
بــا کرونا اســتان تهران بر
لزوم تهیه شناســنامه بهداشــتی برای
مــدارس با هــدف تعییــن تجهیزات و
وسایل مورد نیاز آنها پیش از بازگشایی
تأکید کرد /.ایسنا
ســتاد نمازجمعه تهــران ،اعالم کرد
کــه بعــد از  20مــاه بــا آرایــش جدیــد
نیروی انسانی و با تدابیر و برنامههایی
متناسب با شأن و منزلت نمازگزاران،
از آمادگــی مناســب بــرای برگــزاری
نمــاز جمعــه در جمعــه هفتــه جاری
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برخــوردار اســت /.مرکــز ارتباطــات و
رسانه شورای سیاستگذاری ائمهجمعه
حمیــد ســوری ،اســتاد اپیدمیولــوژی
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی
و رئیــس ســابق تیــم واکنــش ســریع
کوویــد گفــت کــه «میانگیــن رعایــت
پروتکلهای بهداشــتی بــه کمتر از ۵۰
درصد» رسیده است .وی گفت که «در
مناطق مرزی کنترل بهداشتی بخوبی
صورت نمیگیــرد و رعایت پروتکلها
در ایــن شــهرها نســبت بــه میانگیــن
کشــوری پایینتــر اســت و طبیعــی
اســت کــه زمینــه بــرای آغــاز اپیدمــی
و آغــاز پیــک ششــم در ایــن اســتانها
فراهــم شــود ».ســوری افــزود «:در
آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه
و برخــی نقاط سیســتان و بلوچســتان
شــرایط تــا حــدودی نگــران کننــده
دارند /».ایسنا
کریــم همتــی رئیــس جمعیــت
هاللاحمر با بیان اینکه این جمعیت
تاکنــون  ۷۶میلیــون دوز واکســن وارد
کــرده ،گفــت :نتیجــه اصلــی واردات
واکســن و واکسیناســیون ،کاهش موارد
مرگ ومیر ناشی از کرونا در میان کادر
درمان و مردم و همچنین کاهش آمار
بیمــاران بســتری در بخش آیســییو
بیمارستانها بوده است/.ایرنا
ســازمان هدفمندی یارانه ها از محل
منابــع درآمدی ،تا کنــون بیش از ۳۰۰
میلیــارد تومــان بابــت تولیــد واکســن
کووپــارس به موسســه تحقیقاتی رازی
پرداخت کرده است/.ایسنا
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