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 ۱۹۷فوتی و  ۱۱۸۵۷بیمار جدید کرونا
 ۳۵۶شهر در وضعیت زرد و نارنجی

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت ۱۹۷ ،بیمار
کرونایی جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۲۳هزار و

 ۶۹۵نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز پنجشنبه
تا دیروز  ۲۳مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۵۷بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که ۱۵۹۱
نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۶۵هزار و  ۹۰۴نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنــون  ۵میلیــون  ۲۹۴هزار
و  ۹۸۱نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴۹۲۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تاکنون  ۳۳میلیون و  ۷۸۷هزار و  ۹۵۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر هفت شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۰۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۸۵شــهر در وضعیــت آبی
قرار دارند.

کشف  38تن مواد مخدر در فارس

فرمانده انتظامی اســتان فارس در سخنان
خود پیــش از آغــاز خطبه های نمــاز جمعه
شــیراز ،ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره
شــهدای گرانقــدر ایران اســامی بــه ویژه
شــهدای عزیز نیروی انتظامــی ،گفت :نیروی
انتظامــی بــا برنامه ریــزی های ویــژه ای
که از سال گذشته آن را پایه گذاری و در سال جدید
نیز ادامه خواهد داشــت ،به دنبال محقق شدن
پلیس هوشــمند و ارتقاء خدمت رسانی مطلوب
به مردم است.

سردار رهام بخش حبیبی افزود :هدف  گذاری
و مأموریت هایی که نیروی انتظامی در ســطح
جامعه انجام می دهــد ،همگی برای امنیت و
آرامش مردم اســت و این موضوعی است که
دشمنان آن را نمی خواهند و قصد دارند بین مردم
و پلیس فاصله بیندازند.
وی با تأکید بــر همراهی و همکاری مردم
با مأموریت های نیروی انتظامی ،گفت :پلیس
بــه دنبال آن اســت تا امنیــت و آرامش را در
جامعه رواج دهد و در این مسیر از هیچ تالش

و کوششی دریغ نمی کند.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود :در سال
جاری حدود  38تن انواع مواد مخدر کشف شده
اســت که نسبت به مدت مشــابه سال قبل با
افزایش  24درصدی روبرو بوده است.
ســردار حبیبی با هشــدار به مخالن نظم و
امنیت عمومی جامعــه ،بیان کرد :امنیت مردم
خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی با تمام
توان و با هماهنگی دستگاه قضایی ،با مخالن
نظم و امنیت برخورد می کند.

تولد  ۷۹۱کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله در سال جاری

مطابق با آمار اولیه شــمار موالید امسال که از
سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است،
از  ۳۰اســفند  ۹۹تا  ۱۶مهــر  ،۱۴۰۰تعداد ۷۹۱
کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله متولد شده اند.
به گزارش ایسنا ،مطابق با آمار اولیه شمار موالید
سال ( ۱۴۰۰بر حسب سن مادر در زمان تولد) که
از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده ،در
شش ماه و  ۱۶روز نخست سال  ،۱۴۰۰تعداد ۷۹۱
کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله متولد شده اند
و بــه گفته ســازمان ثبــت احوال کشــور این
ارقام آمارهای اولیه هســتند و ممکن اســت در
بازبینی   های آتی تغییر کنند.
در این میان ۴۲۱ ،کودک از مجموع  ۷۹۱کودک
متولد شــده از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله ،پســر و
 ۳۷۰کودک نیز دختر هستند.
با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی
مادر در زمان تولد و به تفکیک جنســیت فرزند
و استان منتشر شده اســت؛ تا کنون سیستان و
بلوچستان با تولد  ۱۲۷پسر و  ۱۲۱دختر از مادران
 ۱۰تا  ۱۴ساله طی سال  ۱۴۰۰در صدر این آمار
قرار دارد.

پس از سیســتان و بلوچســتان ،بــه ترتیب
خوزستان با تولد  ۴۸پســر و  ۴۴دختر ،خراسان
رضوی با تولد  ۳۶پســر و  ۲۹دختر ،گلســتان با
تولد  ۲۵پســر و  ۲۱دختر ،کرمان با تولد  ۲۳پسر
و  ۲۲دختر و آذربایجان شــرقی با تولد  ۲۵پسر و
 ۱۰دختــر در صدر آمار کودکان متولد شــده از
مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله قرار دارند.
در ایــن بیــن اما خراســان جنوبی بــا تولد
یک پسر ،کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با
تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر استان هایی
هستند که کمترین کودکان از مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله
در آنجا متولد شده اند.

همچنین در همین بازه زمانی (از  ۳۰اسفند ۹۹
تــا  ۱۶مهر  )۱۴۰۰تعداد  ۳۶هزار و  ۵۶۲کودک
از مادران  ۱۵تا  ۱۹ساله متولد شده اند که از این
تعداد  ۱۸هزار و  ۹۲۲کودک پســر و  ۱۷هزار و
 ۶۴۰کودک نیز دختر هستند.
به گزارش ایســنا ،در توضیحاتی که همراه با
جداول آماری در سایت سازمان ثبت احوال کشور
منتشر شده ،آمده اســت که سازمان ثبت احوال
کشــور با توجه به نیازکاربران برای دسترســی
به شــمار موالید و توصیهنامه ســازمان بهداشت
جهانــی و نیز با توجه به ضــرورت بهرهبرداری
هر چــه فزونتر صاحبنظران از دادههای پایگاه
اطالعات جمعیت کشــور ،در تالشی چند ماهه
اقدام به ایجاد ساختار جدولهای شمارش موالید
به تفکیک ســن مادران برپایه هفته و جایگزینی
آن با ســاختار قبلی (برپایه فصل) کرده است و
این جداول را باید آمارهای اولیه دانســت چراکه
تهیه «آمارهای رســمی نهایــی» با توجه به بند
 ۲۵۸اصول و توصیههایی برای نظام آمار حیاتی
(ســازمان ملل متحد )۲۰۱۳ ،به روال گذشته و
به صورت ساالنه انجام میشود.

بین الملل

انفجار تروریستی در مسجد شیعیان در قندهار

منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شــهر قندهار افغانســتان حین
برگزاری نماز جمعه در بزرگترین مســجد متعلق به شــیعیان در مرکز این
والیت خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،مقامهای محلی به پایگاه طلوع نیوز افغانستان گفتند،
این انفجار دیروز جمعه توسط  ۳عامل انتحاری صورت گرفته و بزرگترین
مسجد شیعیان در استان قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت.
به گفته منابع محلی این انفجار مسجد "فاطمیه" متعلق به شیعیان واقع
در ناحیه پلیس شهر قندهار را هدف گرفت و به هنگام برگزاری نماز جمعه
رخ داد .شاهدان عینی تعداد تلفات این انفجار را باال تخمین زدهاند ،اما هنوز
آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
در همین حال اســکای نیوز به نقل از برخی منابع محلی اعالم کرد در
این انفجار  ۳۵تن کشته و  ۷۰تن زخمی شدند.
خبرگزاری المیادین هم از افزایش تلفات این انفجار خبر داده و شــمار
کشته ها را  ۴۶و زخمیها را  ۲۰۰تن اعالم کرده است.
هنوز گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است.
نیروهای طالبــان پس از بمباران برای بســتن تمــام راههای منتهی
به مسجد شتافتند .سخنگوی وزارت کشور طالبان هم گفت برای تحقیقات
بیشتر این رویداد یک تیم ویژه به محل رویداد اعزام شده است.
هفته گذشــته نیز در جریان انفجاری انتحاری در حسینیه "سید آباد" در
منطقه "خان آباد" قندوز در شــمال افغانســتان  ۱۲۰تن کشته و  ۲۰۰تن
دیگر زخمی شــدند .داعش مســئولیت این انفجــار را که محکومیتهای
گستردهای را به دنبال داشت برعهده گرفت.
انفجــار قندوز پس از خروج نیروهای ناتو بــه رهبری ایاالت متحده از
افغانستان شدیدترین انفجار بود.

سقوط مرگبار اتوبوس به درهای در کلمبیا

مقامات محلی کلمبیا از سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای به عمق
تقریبــا  ۱۵۰متری در یک منطقه کوهســتانی در نواحی مرکزی و مرگ
دست کم شش تن در این سانحه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،آنها همچنین مصدوم شدن چندین نفر دیگر را در این
حادثه تایید کرده اند.
به گفتــه مقامات ،این حادثــه در یک منطقه کوهســتانی دورافتاده و
صعــب العبور رخ داده و همین امر ،امکان دسترســی به محل و قربانیان و

مصدومان را دشوار کرده است.
تاکنون مرگ شــش تن و مصدومیت  ۲۴تن دیگر تایید شــده اســت.
گزارشها حاکی اســت که راننده ،کنترل اتوبوس را از دست داده و از جاده
منحرف شده است.
به گزارش شــینهوا ،مصدومان به بیمارستان   های محلی انتقال یافتند و
حال چهار نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

آتش سوزی مرگبار در یک برج مسکونی
در جنوب تایوان

مقامات تایوان می گویند :در حادثه آتش ســوزی در یک برج مسکونی
 ۱۳طبقــه واقــع در جنوب تایوان حداقل  ۴۶نفر کشــته و ده   ها نفر دیگر
به طور جدی مصدوم شده اند.
بــه گزارش ایســنا ،ســازمان آتــش نشــانی محلی گفته اســت که
یک ســاختمان مسکونی-تجاری در شهر کائوسیونگ روز پنجشنبه طعمه
آتش شد .عملیات مهار و خاموش کردن این آتش سوزی بیش از چهار ساعت
طول کشید.
اداره آتش نشانی گفت که  ۷۹نفر به بیمارستان منتقل شده اند ،از جمله
 ۱۴نفر که وضعیت آنها وخیم است.
مقام   ها پیشــتر اخطار دادند که مردم ممکن اســت در بخش مسکونی
ساختمان میان طبقات هفتم و یازدهم گرفتار شده باشند.
ساکنان ناحیه مجاور به رسانه   های محلی گفتند صدای بلندی که شبیه
به انفجار بوده را پیش از آتش سوزی شنیده اند.
بنابر گزارش بی بی ســی ،علت آتش ســوزی روشن نیست و ماموران
برای تحقیق در صحنه حاضر شده اند.

وقوع زمین لرزه  ۶.۶ریشتری در جزایر سلیمان

زمین لرزه ای در مقیاس  ۶.۶ریشــتر دیــروز (جمعه) مناطقی از جزایر
سلیمان را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا محل وقوع این
زمین لرزه را در سواحل یک منطقه دارای سکنه موسوم به "بواال" محاسبه
کرده است.
همچنیــن بنابر گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،کانون زلزلــه در عمق
 ۳۳کیلومتری زمین برآورد شده است.
جزایر سلیمان ( )Solomon Islandsکشوری با بیش از  ۹۹۰جزیره
و واقع در اقیانوس آرام جنوبی است.
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فارس

توقيف پژو حامل  181كيلو ترياك در نيريز

كشف موتورسيكلت قاچاق درآباده

فرمانده انتظامی اســتان از کشف  181کیلو تریاک در بازرسی از سواري

فرمانده انتظامي آباده از كشف يك دستگاه موتورسيكلت خارجي قاچاق

پژو  405در محور سيرجان-شيراز خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران انتظامي نيريز هنگام نظارت بر خودروهای عبوری
در محور سيرجان-شــيراز به یک سواري پژو  ۴۰۵مظنون شدند و دستور
ایست دادند که راننده اقدام به فرار کرد.
وي افزود :پس از طی مســافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامي موفق
شدند با اقدامات فني و تخصصي خودرو را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی اســتان با بيان اينكه در بازرســی از اين خودرو  181کیلو
تریاک کشف شــد ،عنوان داشت :متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شد.
سردار حبيبي تاکید کرد مخالن نظم و امنیت و قاچاقچیان بدانند استان
فارس محل امنی برای اقدامات مجرمانه آنها نبوده و پلیس با آنان برخورد
قانونی و قاطع خواهد کرد.

به ارزش يك ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستاي اجراي طرح مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز ،ماموران كالنتــري  11انقالب آباده با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شدند فردي در يكي از محلههاي شهرستان آباده در منزل
خود اقدام به نگهداري يك دستگاه موتورسیکلت خارجي قاچاق ميكند كه
موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگي مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام
و در بازرسي از آن مكان موفق شــدند يك دستگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق و فاقد مدارك را كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورســيكلت
مكشــوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در این راستا یک نفر
دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

"گردش کرونا" و "بروز بیماری" در کشور همچنان باالست
در بازگشاییها شتابزده عمل نشود
ویروس شــناس و رییس مرکــز تحقیقات
ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بدون عجله
برای بازگشــاییها و ســرعت بخشــیدن به
واکسیناســیون ،گفت :همچنان باید به هوش
باشیم .در هر صورت تا زمانی که واکسیناسیون
ما به وضعیت و درصد مناســب پوشــشدهی
نرســد ،همچنان خیزهایی را خواهیم داشت .ما
دو پیک ســهمگین را تحمل کردیم و همچنان
هم میبینیــم که گردش ویروس و میزان بروز
بیماری در کشور باالست.
دکتر علیرضا ناجی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیــت اپیدمی کووید  ۱۹در کشــور ،گفت:
اپیدمــی در ایران در پیک پنجم به سراشــیبی
خودش رســیده و امیدوارم که مســافرتهای
تابســتانی و مراسمی که برگزار شد و همچنین
شتابزدگی که در بازگشاییها اعم از مشاغل،
مدارس ،دانشگاهها و ...داریم ،باعث نشود که ما
با پیک و خیز دیگری مواجه شویم.
اُفت پیک پنجم
وی بــا بیــان اینکه خطر خیزهــای مجدد
همیشــه وجود دارد ،گفت :در حال حاضر موارد
بیماری را در افرادی که در مراسم اربعین رفتند،
داریم میبینیم یا در افرادی که مســافرتهای
داخلی یــا خارجــی میرونــد .علیرغم همه
هشدارهایی که وجود داشت ،باز هم این مسائل
وجــود دارد .با این حال طبق نمودارها آنچه که
مشــاهده میشــود ،یک روند رو به اُفتی را در
پیک پنجم شــاهدیم و رنگ اکثر مراکز کشور
هم از قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شده است.
باید بههوش باشیم همچنان گردش
ویروس در کشور باالست
ناجی تاکید کرد :بــا این حال همچنان باید
بــه هوش باشــیم .در هر صورت تــا زمانیکه
واکسیناســیون ما به وضعیت و درصد مناسب
پوشــشدهی نرســد ،همچنــان خیزهایی را
خواهیم داشت و در همه جای دنیا هم به همین
صورت اســت .به هر حال ما دو پیک سهمگین
را در پیــک چهــارم و پنجم تحمــل کردیم و
همچنان هم میبینیم کــه گردش ویروس در
کشور باالســت و همچنان میزان بروز بیماری
در کشور باالســت .به طوری که روزانه  ۱۲تا
 ۱۳هزار موارد مثبت شناسایی میکنیم که البته
ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد .در عین
حــال همچنان هم تعداد کشــتههای ما باالی
 ۲۰۰نفر است.
لزوم کاهش مــوارد مثبت روزانه به
زیر  ۵۰۰۰نفر
وی گفت :تازمانیکه تعداد موارد شناســایی
روزانــه به زیر چهــار تا پنج هزار نفر نرســد،
خطر گــردش باالی ویــروس همچنان وجود
دارد و بــر همین اســاس همچنــان اقدامات
غیردرمانی بســیار مهم است .انتظار ما این بود
که در زمانیکه پیک پنجم بسیار بدی را تحمل
کردیم و تعداد زیادی ضایعه به کشور وارد شد،
مقداری درباره مراسم و مسافرتهایی که انجام
میشود ،تدابیر بهتری انجام شود .در عین حال
درباره بازگشــایی مدارس و دانشگاهها و  ...باید
با طمانینه بیشتری اقدام کنیم.
پوشش  70درصدی واکسیناسیون
برای دلتا کارا نیست
ناجی افزود :در شــرایط فعلی که روند ورود
واکسن مناسب شده و نســبت به قبل واکسن
بیشتری در دسترس داریم ،باید سعی کنیم که
ابتدا اجازه دهیم از نظر درصد تزریق واکســن
به جای مناسبی برسیم ،بعد با اطمینان بیشتری
برای بازگشاییها اقدام کنیم.
وی درباره درصد واکسیناسیون مورد نیاز برای
رسیدن به ایمنی جمعی در کشور ،گفت :واقعیت
این است که پوشش واکسیناسون  ۷۰درصدی
با توجه به واریانت دلتا دیگر کارا نیست .با توجه

به اینکه ضریب ســرایت واریانت دلتا باالست،
درصد پوشــش واکسیناسیون باالی  ۸۰درصد
است .حال اگر ضریب مربوط به کارایی واکسن
را هم در نظر بگیرید ،شاید برای اینکه به ایمنی
جمعی مناسب برسیم ،باید نزدیک به  ۹۰درصد
جامعه ما واکسن را دریافت کنند.
وی افزود :حداقــل میتوان گفت که باالی
 ۸۰درصــد جامعــه باید واکســن تزریق کنند
تا به ایمنی جمعی برســیم .ایــن موضوع هم
به این معناســت که حتما هــم در طیف گروه
سنی بزرگســاالن و هم در جوانان ،نوجوانان و
کودکان باید در این واکسیناســیون وارد شوند.
البته برنامهریزی برای محصالن ما انجام شده
و امیدواریم به خوبی پیش رود.
کشــورهایی کــه بــا پوشــش
واکسیناسیون  ۶۰درصدی ،به دام دلتا
افتادند
ناجی بــا تاکید بر اینکه باید به اعداد و ارقام
 ۸۰درصدی در زمینه پوشــش واکسیناســیون
نزدیــک شــویم تــا بتوانیــم جامعــه را باز
کنیم ،گفت :کشــورهایی که تجربه پوشــش
واکسیناســیون باالی  ۶۰درصدی و نزدیک به
 ۷۰درصدی داشــتهاند ،مانند چین ،انگلســتان
و رژیم صهیونیســتی با تاکید بر واکسیناسیون
در گروه ســنی بــاالی  ۴۰ســال و همچنین
بازگشــاییهای زودهنــگام و باعجلــه درباره
مــدارس و ...خیــز بســیار بدی از دلتــا را در
کشورشــان دیدند .بنابراین کشورهایی که فکر
میکنیم در کنترل کووید موفق هســتند ،این
نقطه ضعفها را دارند و چقدر خوب است که ما
از این موارد درس بگیریم و مقداری با طمانینه
بیشتری هم برای واکسیناسیون با سرعت باالتر
و هم برای بازگشاییها برنامهریزی کنیم.
وی تاکید کرد :حتی در کشورهایی که درصد
باالیی واکسیناســیون داشتند ،محدودیتهایی
را دارند .مثال در آمریکا و انگلســتان علیرغم
واکسیناســیون باال ،جامعه را مقداری باز کردند
و به نوعی اشــتباه کردند .وقتی شیوع را مجددا
دیدند ،برخی محدودیتها را بازگرداندند .ما باید
به اعداد بســیار باالی واکسیناســیون با دو دز
برسیم و اگر تا آن زمان کووید حرکتی از خودش
نشان ندهد و تغییراتی نکند ،میتوانیم با واکسن
وضعیت را بهتر کنیم .هرچقدر واکسیناسیون را
به تعویق انداخته ،با ســرعت کم انجام دهیم و
مردم نسبت به رعایت شیوهنامههای بهداشتی
توجه نداشــته باشــند ،محیط گردش ویروس
فراهم اســت و با گردش ویروس احتمال خطر
تغییــرات بســیاری در ویروس وجــود دارد و
میتواند تمام تالشهایمان را از بین ببرد.
چگونه برای بازگشاییها برنامهریزی
کنیم؟
وی در ارزیابی از بازگشــاییها در این مقطع
زمانــی و با توجه به شــرایط موجود ،گفت :در
هر صورت هم کــودکان ،نوجوانان و محصلین
ما و این گروه ســنی از منابــع پخش ویروس

هم محسوب میشــوند .در عین حال با توجه
به ظهــور واریانتهایی مانند دلتا ،بیشــتر هم
تحت تاثیر قرار میگیرند و حتی این گروه سنی
به بیماری شدید مبتال شــده ،در بیمارستانها
بستری میشوند و حتی احتمال مرگومیرشان
هم وجود دارد.
در عیــن حال اگــر زیاد به واکسیناســیون
بزرگســاالن اصرار کنیم و گروه ســنی پایین
را فرامــوش کنیــم و مردم هــم در این زمینه
مشــارکت الزم را نداشته باشــند ،خواه ناخواه
وقتی در گروههای ســنی باال واکسیناسیون را
انجام میدهید ،کووید به سمت گروههای سنی
پایینتر تغییر مسیر میدهد.
در عین حال تصور رعایت دقیق شیوهنامههای
بهداشــتی از ســوی کــودکان در فضاهــای
آموزشــی ،مقداری سخت اســت .باید به این
موارد توجه شــود و واکسیناســیون گروه سنی
بزرگســال و جوان باید به صورت پایاپای انجام
شــود و اگر نمیتوانیم به این زودی این اقدام
را انجام دهیم ،باید مقــداری زمان دهیم تا در
جامعه کنتــرل ویروس اتفاق افتــد .هنوز هم
روزانه  ۱۲تــا  ۱۳هزار موارد مثبت جدید داریم
و حداقل بایــد اقدامــات غیردرمانیمان تاثیر
بگذارد ،واکسیناســیونمان جلو رود و مقداری
سرعت گردش ویروس کاهش یابد و بعد برای
بازگشاییها با خیال راحتتر اقدام کنیم.
چه کنیم که غائله کرونا خاتمه یابد؟
ناجی با بیان اینکه فعال درصد واکسیناسیون
دو دز در کشــور تقریبــا بیــش از  ۲۰درصد
اســت ،درباره ضمانت اجرایی محدودیتهای
بعــد از واکسیناســیون ،اظهار کــرد :واقعیت
این اســت که ما بایــد مــردم را آگاه کرده و
در رعایــت پروتکلهــا آنها را کمــک کنیم.
در حــال حاضر در برخی اســتانها شــیوع و
موارد افزایشــی را میبینیم کــه مربوط به این
اســت که مردم هنوز شــیوهنامههای بهداشتی
را به خوبــی رعایت نمیکنند .ماســک زدن،
رعایت فاصلهگذاری ،عدم شــرکت در تجمعات
و مراســم و ...مواردی است که باید مورد توجه
باشد .این موضوع جدیت میخواهد و دولت باید
با مردم صحبت کند و خودش هم در رعایت این
مسائل به مردم کمک کرده و به واکسیناسیون
سرعت بخشد تا زودتر این غائله خاتمه یابد.
وی ادامه داد :البته اینکه اقدامات فقط منجر
به جریمه شــود ،مانند همین ســفرها میشود
کــه خانوادهها میگویند جریمــه را میدهیم و
به ســفر میرویم .در کنار جریمه باید قاطعیت
وجود داشته باشــد و نظارت شود .وقتی اعالم
کردیم اگــر افراد به مناطق قرمز ســفر کنند،
یک میلیون تومان جریمه میشوند ،اما میبینیم
که مردم جریمه را به جان خریده و تمام جادهها
به دلیل شلوغی بسته میشود ،نشان میدهد که
این اقدامات و روش ،روش درستی نیست و باید
تدابیر دیگری را در پیش بگیریم و در عین حال
به واکسیناسیون سرعت بخشیم.

