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گذر از قله ابتال و بستری به شرط عدم افزایش مجددگذر از قله ابتال و بستری به شرط عدم افزایش مجدد
در قله نمودار فوت ناشی از کرونا هستیم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از 
ماسک در سراسر کشور کاهش یافته است.«
در  شیراوژن  عباس  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»متاسفانه در حال حاضر سطح ایمنی جامعه 
تزریق  با  ایجاد شده  زمانی  فاصله  بدلیل 
و  است  آمده  پایین  گذشته  واکسن های 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده 
از ماسک هم در سراسر کشور کاهش یافته 
است. ویروس قدرت سرایت پذیری باالیی 
دارد، مجموعه ای از عوامل باعث افزایش 
موارد سرپایی و ابتال در هفته های گذشته 

شده است.«
به گفته وی اگر نمودار رشد بیماری افزایش 
نظر می رسدکه چند  به  نکند،  پیدا  مجدد 
روزی است که از قله ابتال و بستری ها در 

کشور گذشته ایم و احتماال در حال حاضر 
در قله نمودار فوت ناشی از کرونا هستیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
ابتال  افزایش  بعد  هفته  تا  اگر  »امیدواریم 
نداشته باشیم، شاهد کاهش جدی تر آمار ها 
نشان  کرونا هم  بندی  رنگ  نقشه  باشیم. 
می دهد که تعداد شهر های قرمز کم تر شده 
است و برخی استان ها و مناطق که شهر های 
قرمزی داشتند این هفته به شهر های نارنجی 

تبدیل شده اند.«
وی گفت: »در حال حاضر در موج هفتم 
این  زایی  بیماری  شدت  کرونا  بیماری 
واریانت کم تر شده است، اما توصیه ما به 
مردم این است که بیماری کرونا را پایان یافته 
فرض نکنند و دستورالعمل های بهداشتی 
تکمیل  و  کنند  رعایت  دقیق  طور  به  را 

واکسیناسیون خود را فراموش نکنند.«
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طبق اعالم وزارت بهداشت، کرونا 
تا ظهر یک شنبه )2۳ مرداد 1401( 
هفت میلیون و 47۵ هزار و 17۳ نفر 
را در ایران به طور قطعی مبتال کرده 
و در مجموع تا این روز 142 هزار 
و ۹44 نفر را به کام مرگ کشانده 
است. از سوی دیگر، هفت میلیون 
ایران  نفر در   ۸24 171 هزار و  و 
آمارهای  یافته اند.  بهبود  تاکنون 
اخیر  روز   10 طی  می دهد  نشان 

طور  به   )1401 مرداد   2۳ تا   14(
متوسط هر ساعت 20۵ نفر در ایران 
مبتال شده اند و سه نفر در هر ساعت 
بر اثر کرونا جان باخته اند. در همین 
نیز  نفر   ۳۳۶ ساعت  هر  در  بازه 

یافته اند. بهبود 
به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک 
روند شیوع کرونا در ایران طی یک 
مرداد   2۳ تا  تیر   2۳ )از  اخیر  ماه 

را مشاهده می کنید.  )1401

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز 
شنبه تا یک شنبه ۶هزار و 27۹ بیمار 
کووید 1۹ در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه ۸۳ بیمار نیز جان باختند.
تا  شنبه  روز  از  سپید،  گزارش  به 
بر  و   1401 مردادماه   2۳ یک شنبه 
تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس 
۶27۹ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی و 7۹۸ نفر از آنها 

شدند. بستری 
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور 
 17۳ و  هزار   47۵ و  میلیون   7 به 

رسید. نفر 
متاسفانه ۸۳ بیمار مبتال به کووید1۹ 
در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، 

به 142 هزار و ۹44 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون 7 میلیون و 
171 هزار و ۸24 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

شده اند. ترخیص 
مبتال  بیماران  از  نفر   1474
بخش های  در  کووید1۹  به 
بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 

دارند. قرار  مراقبت  تحت 
 4۹2 و  میلیون   ۵۳ کنون  تا 
هزار و 47۵ آزمایش تشخیص 
کووید1۹ در کشور انجام شده 

است.
تا کنون ۶4 میلیون و ۸۳4 هزار 

میلیون و   ۵۸ اول،  نفر دوز   1۵۵ و 
20۵ هزار و 711 نفر دوز دوم و ۳0 
میلیون و ۳2۵ هزار و ۸۹2 نفر نیز 
باالتر واکسن کرونا را  دوز سوم و 

در کشور تزریق کرده اند.
واکسن های  مجموع  ترتیب  این  به 
تزریق شده در کشور به 1۵۳ میلیون 

و ۳۶۵ هزار و 7۵۸ دوز رسید.
همچنین از روز شنبه تا یک شنبه 11 
42۶ دوز واکسن کرونا در  هزار و 

کشور تزریق شده است.
در  شهرستان   7۸ حاضر  حال  در 
در  شهرستان   1۸4 قرمز،  وضعیت 
وضعیت نارنجی، 174 شهرستان در 
در  شهرستان   12 و  زرد  وضعیت 

وضعیت آبی قرار دارند.

روند کرونا در ایران روند کرونا در ایران 
از از ۲۳۲۳ تیر تا  تیر تا ۲۳۲۳ مرداد مرداد

۸۳۸۳ فوتی جدید کرونا در کشور فوتی جدید کرونا در کشور


