
طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر 
سه شنبه )۲۳ شهریور ۱۴۰۰( پنج میلیون و ۳۴۰ هزار 
و ۶۵۶ نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در 
مجموع تا این روز ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر را به کام 
مرگ کشانده است. از سوی دیگر، چهار میلیون و 
۶۲۷ هزار و ۲۷ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت 

 ۲۳ تا   ۱۴( اخیر  روز   ۱۰ طی  که  می دهد  نشان 
شهریور ۱۴۰۰( بطور متوسط هر ساعت ۹۸۸ نفر 
و  شده اند  کرونا  قربانی  نفر   ۲۱ و  مبتال  ایران  در 
در هر ساعت حدود ۱۲۲۶ نفر نیز بهبود یافته اند. 
ایران  در  کرونا  شیوع  روند  اینفوگرافیک  این  در 
طی یک ماه اخیر )از ۲۳ مرداد تا ۲۳ شهریور( را 

مشاهده می کنید.

آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا سه شنبه، ۲۳ شهریور 
۱۴۰۰ اعالم شد.

به گزارش سپید بنابر اعالم وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از 
ابتدا تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

- اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۵۵۹۹
- اسپوتنیک نوبت دوم:  ۳۶۷۷۱۳

- سینوفارم نوبت اول:  ۱۸۰۷۱۶۰۲
- سینو فارم نوبت دوم: ۹۵۵۶۱۳۷

- بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
- بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

- آسترازنکا نوبت اول: ۳۸۷۹۱۲۳
- آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۴۰۹۰۰

- برکت نوبت اول: ۲۶۲۸۰۷۱
- برکت نوبت دوم: ۱۲۵۳۷۹۹

- مجموع نوبت اول: ۲۵۰۹۳۷۸۴
- مجموع نوبت دوم: ۱۲۷۷۲۷۶۷

بر این اساس کل واکسن تزریق شده ۳۷۸۶۶۵۵۱ دز است.

روند کرونا  درایران، از ۲۳ مرداد تا ۲۳ شهریور آمارتفکیکی واکسیناسیون 
کرونا  در کشور

خبـر

بازشدن سامانه نوبت دهی واکسیناسیون 
برای خانواده کادردرمان کشور

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در اطالعیه ای از باز شدن سامانه نوبت دهی 

واکسیناسیون برای خانواده کادر درمان کشور خبر داد.
هم اکنون  »از  است:  آمده  اطالعیه  این  در  سپید،  گزارش  به 
افراد ۱۸ سال به باال از خانواده پزشکان و پرستاران سراسر 
اطالعات  فناوری  مرکز  اختیار  در  آن ها  ملی  کد  که  کشور 
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت 
واکسن  تزریق  زمان  و  محل  بالفاصله   salamat.gov.ir

کنند.« انتخاب  را 
براساس این اطالعیه، اگر اعضای خانواده هریک از پزشکان 
یا پرستاران قادر به ورود به سامانه salamat.gov.ir نبودند 
پزشکی/پرستاری  نظام  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  لطفا 
اطالعات خانواده خود را تکمیل فرمایند. چند روز پس از 
این کار، قادر به ثبت نام از طریق سامانه نوبت دهی واکسن 

بود.وبدا خواهند 
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