استعالم اعتبار دفترچهها به روش غیرحضوری انجام میشود
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مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ،از تمدید اعتبار دفترچههای بیمه تأمیناجتماعی به صورت غیرحضوری خبر داد .مصطفی ساالری با اشاره به شیوع کرونا و
ضرورت افزایش خدمات از راه دور به بیمهشدگان تأمیناجتماعی ،گفت ۴۵ :میلیون نفر در کشور دفترچه تأمیناجتماعی دارند که گام نخست درباره حذف دفترچه
تأمیناجتماعی برداشته شد .وی با بیان اینکه تمدید اعتبار دفترچههای بیمه به حضور فرد نیاز ندارد ،افزود :استعالم اعتبار دفترچهها به روش غیرحضوری انجام میشود.

اجتماعی

اخبار

فرد هتاک به اهالی یکی از شهرهای
شمالی دستگیر شد

فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری فردی خبر
داد که با انتشار کلیپی ،نسبت به اهالی یکی از شهرهای
شمالی کشور توهین کرده بود .فرمانده انتظامی تهران
بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که نسبت به اهالی
یکی از شهرهای شمالی کشور در فضای مجازی توهین
کرده بود .سردار حسین رحیمی گفت :در پی انتشار
کلیپی توهینآمیز توس��ط فردی که در آن نسبت به
اهالی یکی از شهرهای شمالی کشور توهین کرده بود،
بالفاصله دستگیری فرد هتاک در دستور کار قرار داده
ش��د .وی با اش��اره به اینکه این فرد با اقدامات فنی
صورتگرفته در کمتر از  24ساعت با هماهنگی مقام
قضایی دستگیر شد و در بازجوییهای صورت گرفته از
اقدام سخیف خود شدیدا ابراز پشیمانی و ندامتکرد،
عنوان داشت :متهم انگیزه و علت این کار سخیف خود
را درگیری با چند نفر از اهالی این شهر شمالی عنوان
و اعالم کرد که این کار را از روی عصبانیت انجام داده
است .س��ردار رحیمی با رد و تقبیح اینگونه اقدامات
ناشایست ،گفت :متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل
مرجع قضایی شد.

تمام محتوای درسی دوره ابتدایی
در شبکه شاد بارگذاری شد

شوپرورش از بارگذاری
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموز 
 ۱۰۰درص��د محتوای درس��ی دوره ابتدایی و بارگذاری
 ۹۰درصدی محتوای درس��ی دوره متوس��طه در شبکه
شاد خبر داد.
رضوان حکی��مزاده با بیان اینکه حضور دانشآموزان
در فضای مجازی میتواند با آس��یبهایی همراه باشد،
اظهار کرد :استفاده از فناوری میتواند کمککننده باشد
و به بزرگ ش��دن فضای یاددهی و یادگیری کمک کند
اما میتواند آسیبهایی را نیز به همراه داشته باشد ،لذا
موضوع تبلت دانشآموزی مطرح شده است تا دانشآموزان
را از خطرات حضور در فضای مجازی محافظت کند؛ این
تبلتها صرفا باید کارکرد آموزشی داشته باشند و به افزایش
فضای یاددهی و یادگیری منجر شوند.

انهدام شبکه بزرگ
جعل مدارک تحصیلی در کشور

جانشین فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری  5نفر
از اعضای باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی و شناسایی
دفاتر آنها در  5نقطه کشور خبر داد.
س��ردار «حمید هداوند» در تش��ریح جزئیات خبر
انهدام شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی اعالم کرد:
مأم��وران مرکز عملیات پلی��س امنیت عمومی تهران
بزرگ با اشراف باالی خود و در پی یک کار دقیق علمی
و پلیسی ،از فعالیت شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی
در تهران و تعدادی از استانهای مرکزی کشور مطلع
شدند و بالفاصله تحقیقات در این زمینه را در دستور
کار خود قرار دادند.
وی ب��ا بیان اینکه جاعالن در زمینه مدرک دیپلم،
لیس��انس ،فوقلیسانس ،دکترا ،پزشکی ،دندانپزشکی
و ط��ب س��نتی فعال بودند ،افزود :س��رانجام با تالش
ش��بانهروزی مأم��وران ،مخفیگاه این بان��د در یکی از
مناطق شرقی شهر تهران شناسایی و طی یک عملیات
ضربتی  5نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند .سردار
هداوند خاطرنشان کرد :در بازرسی از مخفیگاه متهمان،
 46ع��دد مه��ر ،هولوگرامهای دانش��گاهی ،برگههای
خام م��دارک تحصیلی آماده تحویل ،پرینتر ،لپتاپ،
فلشمم��وری و ح��دود  200مدرک خام جعلش��ده
کشف شد.

توضیحات بنیاد مستضعفان
درباره اتفاقات روستای ابوالفضل اهواز

بنیاد مس��تضعفان به دنبال انتشار اخباری درباره
تخریب خانههای غیرمجاز تعدادی از س��اکنان اراضی
زردشت اهواز ،موسوم به روستای ابوالفضل ،توضیحاتی
ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��تضعفان ،متن
این توضیحات به شرح زیر است« :با توجه به تصرفات
صورتگرفته طی س��الیان گذشته در اراضی زردشت
اهواز که باعث سوءاستفادههایی از خانوادههای نیازمند
و محروم ساکن در این اراضی شد ،مرجع قضایی برای
جلوگیری از سودجوییها و زمینخواری در این اراضی،
حکم به رفع تصرف این زمینها صادر کرد.
ب��ر همین اس��اس ،اقدام روز گذش��ته ،اگر چه در
توسازهای غیرمجاز
جهت جلوگیری از توس��عه ساخ 
و با هماهنگی کامل اس��تاندار ،دادستان ،شهرداری و
سایر مسؤوالن مربوط انجام شد ولی بنیاد مستضعفان
ب��ه محض اطالع از موضوع ،درخواس��ت توقف اجرای
احکام صادره را خواستار شد .لذا به دنبال توقف اجرای
احکام صادره ،مقرر ش��د با همکاری کمیته امداد امام
خمینی(ره) طی  2هفته ،خانوادههای محروم س��اکن
این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه
انتق��ال این خانوارها به منطقهای مس��کونی و تامین
هزینه پیشپرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد
مس��تضعفان ،اجرای احکام قانونی درباره این اراضی،
انجام شود».

رعایتپروتکلهایبهداشتیتوسطعزادارانحسینی
تحسین جامعهپزشکیومقاماتمسؤولرابرانگیخت

قدردانی از هیأتها
اسداهلل خسروی
خبرنگار

رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی در هیأته��ای مذهبی و
مراسمهای عاش��ورایی در سراسر کش��ور شگفتی همگان را
برانگیخت و در مقابل ،انجام سفرهای پرتعداد موجی از انتقادات
ن امروز» ،اکثر هیأتهای مذهبی
را در پی داشت .به گزارش «وط 
در دهه اول محرم ،تمام پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردند و
فاصلهگذاری اجتماعی ،محدودیت زمانی برگزاری مراس��مهای
عزاداری و عدم پخش نذری موجب شد محرم متفاوتی را شاهد
باشیم.
رعایت پروتکلهای بهداشتی در هیأتهای حسینی موجب
تحسین جامعه پزشکی شد ،تا جایی که وزیر بهداشت و رئیس
سازمان نظامپزشکی در اطالعیههای جداگانه از عزاداران حسینی
تقدیر کردند .سعید نمکی ،وزیر بهداشت در نامهای به رهبر معظم
انقالب اسالمی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر
شهیدان ،حضرت اباعبداهللالحسین(ع) و یاران باوفایش ،نوشت:
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان ،حضرت
اباعبداهللالحسین(ع) و یاران باوفایش ،صمیمانه مراتب قدردانی و
سپاس بیکران خود و همه همکارانم را خدمت حضرتعالی که در
برگزاری مراسم عزای حسینی ،نمادین و همچون همیشه درسآموز
و اسطورهوار عمل فرمودید تقدیم میدارم .بیتردید خیل عظیم
علمای عالیقدر ،وعاظ ارجمند ،مداحان عزیز و هیأتهای مذهبی
عزادار با پیروی از این ش��یوه بزرگواران��ه و خردمندانه ،محرمی
ب��ا عظم��ت و دور از آفت بیماری با وی��روس منحوس در تاریخ
سرزمینمان رقم خواهند زد.
همچنین دکتر محمدرضا ظفرقندی ،رئیس س��ازمان نظام
پزشکی کش��ور با ارسال نامهای ،از مقام معظم رهبری به خاطر
ایجاد ش��مایل جدید در برگزاری مراسم عزاداری که در آن تمام
دس��تورالعملهای بهداشتی رعایت شده اس��ت ،تقدیر و اظهار
امی��دواری کرد این نوع برگزاری مراس��م برای س��ایر عزاداران و
هیأتهای مذهبی به عنوان الگو مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور همچنین در این نامه با
اظهار تاسف از عدم پایبندی مجریان قانون به دستورالعملهای
بهداشتی ،درخواست انجمنهای علمی ،مکاتبات وزارت بهداشت
و سازمان نظام پزشکی مبنی بر مداخله در ایجاد محدودیت در
س��فرهای بیدلیل که باعث طغیان همهگیری میشود از مقام
رهبری ب��رای مداخله و تذکر جدی ،درخواس��ت یاری کرد .در
بخشی از این نامه آمده است :وظیفه خویش میدانم مراتب تقدیر
و تشکر خود و همکاران خدوم و ایثارگر جامعه پزشکی کشور را
ب ه خاطر تصریح اولویت سالمت مردم و تبعیت از نظرات علمی و
کارشناسی در ایام شیوع بحران کرونا در همه مراحل این بیماری و
بویژه در مراسم عزاداری ماه محرم اعالم کرده و از برگزاری مراسم
این سوگ و عزای عظما با شمایل ویژه که میتواند الگوی عزاداران
و هیأت مذهبی قرار گیرد ،قدردانی کنم.
■■سفرهای مرگ!

با وجود اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط هیأتهای
مذهبی تحسین همگان را برانگیخت اما سفرهای بیشمار و سواحل
شلوغ شمال کشور و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی موجی از
ناامیدی را ایجاد کرد.
دکتر ایرج حریرچی ،معاون وزیر بهداش��ت چهارشنبهشب و
در آستانه آغاز تعطیالت ،در تلویزیون اعالم کرد :هر یک درصد
افزایش تردد 1/9 ،درصد میزان بروز ویروس کرونا در افراد مختلف
را باال میبرد .در  5ماه ابتدای سال 242 ،میلیون تردد بین شهری
داشتیم که براساس پیشبینیها ،در  4روز آینده روزانه  ۲میلیون

عکسنوشت

تردد خواهیم داش��ت .با تراکمی که سهشنبه در خروجی تهران
شاهد بودیم ،نسبت به میانگین  5ماه گذشته بیش از  50درصد
افزایش پیشبینی میشود.
اما این هشدار معاون وزیر بهداشت جدی گرفته نشد و سفرها
بیش از  50درصد افزایش یافت .تصاویری که از جادههای شمال
کشور منتشر شد ،نشان میدهد ایجاد موج سوم شیوع کرونا دور از
تصور نخواهد بود .سواحل پرازدحام و ترافیک شهرهای شمالی نشان
داد مسافران کمی به رعایت پروتکلهای بهداشتی عالقه دارند.
آش س��فرها آنقدر ش��ور ش��د که وزیر بهداش��ت در صفحه
اینستاگرام خود اعالم کرد :کاش ابزاری فراتر از التماس داشتم تا
شرمسار مظلومیت همکارانم نمیشدم .طعنه آقای وزیر به برداشتن
محدودیتهای بهداشتی دولت و موج دوم شیوع کرونا در کشور بود.
نمکی نوشت :پس از روزهای سخت و نفسگیر و مهار موارد ابتال
گومیر در اقصی نقاط کشور ،با تالش شبانهروزی همکارانم
و مر 
و ش��هادت ،ابتال و زمینگیر شدن تعدادی از آنها و نزدیک شدن
مجدد مرگومیرها به سمت  ۲رقمی،ای کاش توانی ،اختیاری،
ابزاری یا مددی فراتر از خواهش و التماس داشتم تا با این ترددهای
بیرویه برای روزهای سختخیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری
همکارانم مضطرب نمیشدم و تا این حد از مظلومیت ،خستگی
و بردباریشان شرمسار نمیشدم .ای کاش میتوانستم با تمسک
به شیوههایی سختگیرانهتر و تأدیب اندکی که رعایت نمیکنند و
با بیتوجهی ،حقوق شهروندی را زیر پا میگذارند ،در مهار بیماری
توفیقات بیشتری تقدیم مردم نازنین سرزمینم کنم.
همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به نگرانی عمیق
پزشکان و همه کادر درمان از مسافرتهای بیرویه و غیرضرور در
این ایام بویژه به استانهای شمالی کشور ،گفت :این مسافرتها
مصداق قطعی اضرار به مردم و مدافعان عرصه سالمت است.
محمدرضا ظفرقندی در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی
نوشت :الزم میدانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشور مراتب
نگرانی عمیق پزشکان و همه کادر درمان از مسافرتهای بیرویه
و غیرضروری در این ایام بویژه به استانهای شمالی کشور را که
مصداق قطعی اضرار به مردم و مدافعان عرصه س�لامت است به
اس��تحضار برسانم و از اینکه مس��ؤوالن اجرایی ذیربط ب ه رغم
هشدارها و مکاتبات مکرر کارشناسان و دلسوزان انجمنهای علمی،
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای نظارت جدی و ممانعت
از سفرهای غیرضروری اقدام مؤثری انجام ندادند ،اظهار تاسف کنم.
■■کرونا ،سوغات سفر مسافران سهلانگار

با وجود تاکید فراوان مس��ؤوالن و هشدارهای جامعه پزشکی
مبنی بر پرهیز از مس��افرت در ایام تعطی��ل اما جادهها در چند

از هفته آینده باید منتظر موارد جدید مبتالیان به کرونا در کشور باشیم

عضو کمیته علمی ستاد مقابل ه با کرونا درباره تبعات رفتن به مسافرت در این روزها که ویروس کرونا در همه جای ایران
وجود دارد ،گفت :با وجود آنکه بارها به مردم هشدار داده شد برای قطع زنجیره ویروس کرونا و حفاظت از جان خود ،خانواده
ت افراد زیادی در این چند روز بودیم
و همنوعانشان اصول بهداشتی را رعایت کنند و به مسافرت نروند اما شاهد مسافر 
که نتیجه آن مخاطرهانگیز است.
مسعود مردانی در گفتوگو با «وطن امروز» به برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم اشاره کرد و افزود :عزاداران حسینی
انصافا پروتکلهای بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بخوبی رعایت کردند ،عزاداری در اماکن و فضاهای باز
نظیر پارکها ،بوستانها ،حیاط مدارس و خانهها همچنین پرهیز از راهاندازی دستههای سینهزنی و زنجیرزنی باعث شد آنها
ی اجتماعی ناقل این بیماری نشوند و اگر اتفاقی در هفتههای آینده در تشدید این
با رعایت اصول بهداشتی و فاصلهگذار 
ویروس خطرناک رخ دهد بیتردید نتیجه بیتوجهی مسافرانی است که با سفر به شهرستانها نسبت به رعایت پروتکلهای
بهداشتی بیتوجه بودند .عضو کمیته علمی ستاد مقابل ه با کرونا با بیان اینکه از هفته آینده باید منتظر شناسایی موارد جدید
مبتالیان به کرونا در کشور باشیم ،افزود :بعد از  2هفته آمار بستریهای کرونایی در سراسر کشور افزایش خواهد یافت و
پس از آن طی  4تا  6هفته آینده بر تعداد جانباختگان این بیماری افزوده خواهد شد.

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شد

شمار بهبودیافتگانبیماری«کووید»19-ازمرز ۳۲۱هزارنفرگذشت

کاهش آمار روزانه فوتیهای کرونا به نزدیک  100نفر

 9سال حبس برای قاتل رومینا

رای دادگاه رس��یدگی ب��ه پرون��ده قت��ل «رومینا
اشرفی» دختر  14س��اله تالشی که خردادماه امسال
به دس��ت پدرش به قتل رسید ،صادر شد .به گزارش
برنا ،مهدی فالحامیری ،دادس��تان گیالن در این باره
گفت :پرونده رومینا توسط قضات باسابقه و به دور از
هر گونه جوس��ازى و بر اساس ظرفیت قانونى موجود
رس��یدگى شد .وی گفت :بر اساس راى دادگاه بدوى،
قاتل رومینا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى
جرم به  ٩سال حبس و پرداخت دیه و بهمن خاورى
به  2س��ال حبس و تبعید محکوم شد ،البته این راى
قابل فرجام خواهى است.

روز گذش��ته به قدری ش��لوغ بود که شاهد ترافیک سنگین در
خروجیهای تهران و محورهای منتهی به شهرهای شمالی بودیم
و مسافران بیتوجه به شیوع کرونا ساعتها در جادهها ماندند.
س��یر نزولی آمار جانباختگان ،بستریشدگان و مبتالیان به
بیماری «کووی��د »19-طی چند هفته گذش��ته در پی رعایت
پروتکلهای بهداش��تی از س��وی مردم ،کادر پزشکی را نسبت
به فروکش کردن م��وج این بیماری امیدوار کرد اما خیلیها در
تعطیالت چند روز گذش��ته با نادیده گرفتن نکات بهداش��تی و
رفتن به سفر ،نگرانیهایی را ایجاد کردند که تبعات آن بیتردید
در روزهای آینده دامنگیر خواهد بود.
ه��ر چند عزاداریهای ایام محرم امس��ال ب��ا رعایت تمام
پروتکلهای بهداش��تی در جایجای ایرانزمین بسیار پرشور
برگزار شد و مردم در خانهها و اماکن روباز به یاد سرور و ساالر
شهیدان اشک ریختند و بر سر و سینه زدند اما افراد زیادی بار
سفر بسته و طبق عادت دیرینه راهی دیار خود شدند ،غافل از
اینکه این افراد یا سفیر ویروس مرگبار کرونا در شهرها و روستاها
بودند و یا کرونا را به خانههای خود آوردند تا زحمات کادر پزشکی
دوچندان ش��ود و این بیماری با موج جدید در روزهای آینده
خود را نشان دهد.
در این باره ،نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
یازده��م در گفتوگو با «وطن ام��روز» با بیان اینکه در روزهای
گذش��ته خیلی از جادههای منتهی به ته��ران به علت ترافیک
سنگین ،ساعتها قفل بود ،گفت :متاسفانه بیتدبیری دولت در
سیاستگذاری نسبت به ممانعت از سفر در ایام تعطیل موجب شد
ویروس کرونا با سرعت باالیی در این چند روزه در بیشتر استانها و
مناطق شهری و روستایی به چرخش درآید و باعث تشدید شیوع

این بیماری در کشور شود.
علیاصغر باقرزاده با بیان اینکه شواهد نشان میدهد که دولت و
حتی ستاد ملی مقابله با کرونا خطر موج جدید کرونا را با بیتوجهی
به مدیریت سفرها در ماه پایانی تابستان جدی نگرفتهاند ،گفت:
پیشبینیها حاکی اس��ت آن میزان امیدواری که با کاهش آمار
گومیر و بس��تری در روزهای گذشته داشتهایم بعید نیست
مر 
به ناامیدی منجر ش��ود .وی خاطرنشان کرد :بیشک آنگونه که
گومیر روزانه تا پایان تابستان دو رقمی شود
امیدوار بودیم آمار مر 
و تعداد بستریشدگان به کمتر از  500نفر در روز برسد این اتفاق
نمیافتد ،چرا که س��رایت این ویروس در این چند روزه بیشک
بسیار افزایش یافته است و نتیجه این بیتوجهیها و بیتدبیریها
بزودی نمایان میشود.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود:
دولت باید سفت و سخت پای جلوگیری از مسافرتها در این چند
روزه میایستاد ،چرا که این سادهترین راه برای جلوگیری از تشدید
شیوع این بیماری کشنده بود.
مینو محرز ،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در گفتوگو با
«وطن امروز» گفت :موج س��وم شیوع کرونا در هفتههای پیش
رو در کش��ور اتفاق میافتد ،چرا که خیلیها به هش��دارها مبنی
بر نرفتن به س��فر در روزهای تعطیل توجه نکردند و با این کار
هم حامل ویروس کرونا به مناطق با آلودگی کمتر شدند و هم از
خیلی مناطق و شهرستانهای آلوده کرونا را با خود به محل کار
و زندگیشان آوردند.
وی با بیان اینکه با پایان آزمون سراس��ری این احتمال وجود
داشت که مسافرتها از سر گرفته شود ،خاطرنشان کرد :برخی
با سهلانگاری نسبت به ش��یوع ویروس کرونا قبل از بازگشایی
مدارس و با پایان یافتن کنکور راهی شهر و دیار خود شدند ،در
گومیر در  2-3هفته اخیر در
حالی که آمار ابتال ،بس��تری و مر 
حال کاسته شدن بود.
عضو س��تاد ملی مقابله با کرونا اظهار داش��ت :با وجود تاکید
مس��ؤوالن بر قرمز بودن وضعیت ش��هرهای شمالی و خیلی از
استانهای کشور اما برخیها با زیر پا گذاشتن پروتکلهای بهداشتی
ی اجتماعی ،ویروس مرگ را به این شهر و آن شهر
و فاصلهگذار 
کشاندند که با توجه به نهفتگی  ۲هفتهای این ویروس در بدن،
بیشک تبعات جبرانناپذیر آن را در ابتدای ماه آینده خواهیم دید.
وی به برگزاری پرش��ور مراس��م ایام محرم با رعایت اصول
بهداشتی در تهران و شهرستانها اشاره کرد و افزود :عزاداران
حس��ینی با رعایت پروتکلهای بهداشتی ایام محرم را بخوبی
ی اجتماعی برگزار
برگزار کردند؛ آیینی معنویای که با فاصلهگذار 
شد و هیچ موکب و نذری آنگونه که کرونا را تشدید کند دایر
و توزیع نشد ،بلکه مردم نذورات خود را طبق دستورالعملهای
بهداشتی ادا کردند.

آمار روزان��ه فوتیهای کرونا همچنان
درمان
نزولی است .سخنگوی وزارت بهداشت
دیروز از شناسایی  ۱۷۵۴بیمار جدید کرونا طی  24ساعت
خبر داد .س��اداتالری گفت ۹ :ش��هریور  ۱۳۹۹بر اس��اس
معیارهای قطعی تش��خیصی ،یکه��زار و  ۷۵۴بیمار جدید
مبتال به «کووید »۱۹-در کش��ور شناسایی شدند که ۷۱۸
نفر از آنها بس��تری ش��دند .وی افزود :بر این اساس مجموع
بیماران «کووید »۱۹-در کش��ور ب��ه  ۳۷۳هزار و  ۵۷۰نفر
رس��ید .س��اداتالری گفت :متاس��فانه در طول  ۲۴ساعت

گذشته ۱۰۳ ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند
و مجم��وع جانباختگان این بیماری به  ۲۱هزار و  ۴۶۲نفر
رسید .سخنگوی وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه تاکنون
 ۳۲۱هزار و  ۴۲۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
وی گف��ت ۳۷۵۹ :نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .به گفته
ساداتالری ،تاکنون  ۳میلیون و  ۲۰۷هزار و  ۲۶۹آزمایش
تشخیص «کووید »۱۹-در کشور انجام شده است.

آمار مبتالیان ،فوتیها ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا در  ۲هفته اخیر
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه
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 24مرداد
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 26مرداد
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