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با پایان تعطیالت نوروزی و آغاز ماه مبارک رمضان، 
تغییراتی در ساعات کاری اصناف، ادارات و حتی 
حمل ونقل عمومی و ساعات ترافیک ایجاد شده 
است. همانگونه که سال های گذشته با شروع ماه 
رمضان، شرایط و زمان کاری و ترافیکی شهر تغییر 
می کرد، اما این تغییر ســاعت ها چه تغییری در 
زندگی ما ایجاد خواهد کرد و چه کیفیتی از زندگی 

ما دستخوش تغییر خواهد شد؟ 

تکلیف ما با واحدهای اداری
در همان ابتــدا با تصویب هیــأت دولت با هدف 
ایجاد زمینه الزم برای استفاده مطلوب کارکنان 
از فضایل و معنویات این ماه، ساعت کاری ادارات 
و بانک ها ۹ صبح تا ۱۴:۳۰ بعداز ظهر تعیین شد. 
ساعات کار در روزهای نوزدهم و بیست  وسوم هم 
با یک ساعت تأخیر نسبت به ســایر روزهای ماه 
رمضان مشخص شــدند. البته پس از این بود که 
شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری بانک ها 
را در ایام رمضان یک ساعت کمتر کرد و به 7:۳۰ 
تا ۱۳ تغییر داد. این نیز به آن دلیل بود که هیأت 
دولت در یکی از بخش های این مصوبه آورده بود که 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است 
ساعت فعالیت بانک ها را به گونه ای تنظیم کند که 
آغاز آن حداقل ۳۰دقیقه قبل از آغاز به کار ادارات 
و سازمان ها باشد. کسری کار ناشی از اجرای این 
تصویب نامه در ماه مبارک رمضان درباره کارکنان 
مشمول دورکاری در چارچوب آیین نامه مربوط و 

با رعایت سقف مقرر در قانون )۴۴ساعت در هفته( 
از طریق انجام دورکاری و درباره سایر کارکنان از 
طریق دورکاری در غیر از موارد مندرج در آیین نامه 
مربوط یا برنامه آموزش حضوری و غیرحضوری، 
موضوع ماده ۹۳  قانون مدیریت کشــوری جبران 

می شود.
اما اگر قرار است کارتان به ادارات بیفتد حتما باید 
سحرخیز باشــید. اگر گذرتان به بانک هم بیفتد، 
شنبه تا چهارشنبه پیش از ساعت۱۳ باید کارتان 
را انجام دهید. روزهای پنجشنبه اما یک ساعت هم 
زودتر بانک ها تعطیل می شوند؛ یعنی تا ساعت۱2 
بیشتر وقت ندارید کارهای بانکی خود را به پایان 

برسانید.

وضعیت شهر و اصناف
رئیس اتــاق اصناف می گوید کــه در ماه رمضان 
واحدهای صنفــی مواد غذایی تعطیل هســتند 
و فقط تعدادی از واحدها مثل اغذیه فروشــی ها 
به شــکل بیرون بر فعالیت می کنند. قاسم نوده 
فراهانی گفته بود که واحدهایی که در ماه مبارک 
رمضان به شکل بیرون بر فعالیت دارند، در واحد 
صنفی خود حــق پذیرش مهمــان ندارند: »این 
واحدها فقط غذاهای ســرد را آماده می  کنند.« 
اما چند روز پیش ســرهنگ نادر مرادی ساعت 
کاری صنــوف در ماه مبارک رمضان را وابســته 
به نوع صنف مربوطه دانســت و گفت: »صنوفی 
مانند طالفروشی، خیاطی، آرایشگری و... که در 
طول روز مجاز به فعالیت هســتند، ساعت کاری 
فعالیتشان مانند سابق اســت. در راستای کمک 
به معیشــت مردم صنوفی که با اغذیه در ارتباط 

هســتند مانند رســتوران ها، آبمیوه فروشی ها و 
برخی ســوپرمارکت ها کــه در طــول روز اجازه 
فعالیت ندارند، می توانند از اذان مغرب تا ســحر 
)اذان صبح( فعالیت کننــد. این مجوز به آن معنا 
نیست که هر اغذیه فروشــی در هر جایی بخواهد 
تا سحر فعالیت داشته باشــد. صنوفی که تمایل 
دارند تا سحر فعالیت کنند، باید به پلیس اماکن 
مراجعه کنند و درخواست مجوز داشته باشند تا با 
بررسی نیازسنجی الزم، این مجوز برای آنها صادر 
شود.« صنوف دیگری که از قبل مجوز شبانه روزی 
داشــتند، مانند داروخانه ها یا برخی از هایپرها، 

نیازی به مراجعه مجدد برای کسب مجوز ندارند.

حمل ونقل و کالف ترافیک
ساعت طرح ترافیک نیز از ۶:۳۰ تا ۱7 عصر تغییر 
کرد. شهرداری تهران در تمهیدی، در روز نخست 
مترو و اتوبوس را تا ۹صبح رایــگان کرد تا حجم 
سفرهای صبحگاهی این ناوگان را افزایش دهد. 
ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی در همه مدل ها 
نیز برنامه هایشــان تغییر کرد. هرچند در 2سال 
گذشته بی توجهی و اســتقبال کم از حمل ونقل 
عمومی باعث شــد کمبودها و مشــکالتی ایجاد 
شود، اما حداکثر توان ناوگان و کاهش سرفاصله 
در مترو، در دســتور کار قــرار گرفت. جابه جایی 
ناوگان اتوبوس و تاکســی به سمت ایستگاه های 
پرمسافر بیشتر شــد و اجازه داده شد تا ون های 
مســافربری برای تردد در خطــوط ویژه حرکت 
کنند. تهران به 7۵۰۰ اتوبــوس احتیاج دارد اما 
هم اکنون 22۰۰ دستگاه در اختیار دارد. با توجه به 
مصوبه شورای حمل ونقل و ترافیک ساعات پایانی 

طرح ترافیک در نیمه اول سال ساعت۱۹ است که 
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ساعت پایانی طرح 

ترافیک ساعت۱7 شده است.
با اینکه تهران به شــلوغی های پیش از ســال نو 
بازنگشــته، اما باز هــم ممکن اســت در بعضی 
خیابان ها درگیر ترافیک شوید. بنابراین بد نیست 
بدانید پیک ترافیک از ســاعت۱7 تا اذان مغرب 
خواهد بود که همه می خواهند خود را به سفره های 
افطار برسانند. پیش و پس از این ساعت ترافیک به 
شکل محسوسی کم خواهد شد. برای سوار شدن 
به مترو و اتوبوس هم همین مورد را درنظر بگیرید.

مصرف انرژی در ماه خدا
معموال اینگونه است که در هفته اول ماه مبارک 
رمضان میزان مصرف برق  هنگام ســحر و افطار 
افزایش می یابد. به نظر می رســد با فرارســیدن 
زودهنگام گرما، مصرف بــرق در این ماه بیش از 
سال های گذشته شود. خصوصا حاال که اعالم شده 
پیک مصرف برق در شبانه روز گذشته به ۴2 هزار 
و 7۳۰ مگاوات رسیده که نسبت به پیک مصرف 
برق در روز مشابه سال قبل، رشدی ۹ درصدی را 

نشان می دهد.
گرم شدن کم سابقه هوا در میانه فروردین، بازگشت 
کولرها به مدار در برخی شــهرهای کشور و مردم 
روزه داری که از گرما گریزان هســتند، می تواند 
اثر این گرمای زودرس را در رشــد مصرف برق به 
وضوح نشان دهد. پس حواس تان به قطع برق در 
سال های گذشته باشد و در مصرف دقت کنید تا 
این تابستان گرم که حاال نشــانگانی از خود بروز 

داده را به سالمت سپری کنید.

زمان در رمضان
پیک های ترددهای درون شهری، بانک ها و اداره ها و مصرف انرژی در ماه مبارک رمضان چگونه است و تا چه اندازه می توانیم 

آن را مدیریت کنیم؟

آمارها از افزایش موارد ابتال و بستری های کرونا حکایت دارد، در تهران هم میزان مراجعه های سرپایی باال رفته است

پیک هفتم کرونا؛ احتماال در اردیبهشت

دوران پساکرونا 
درس اولویت نخست نیست

دوران پاندمی کووید-۱۹، »پســاکرونا«، یکــی از مهم ترین 
دغدغه های نظام های آموزشی در تمام دنیا بوده است؛ به  عنوان 
روانشناس و مشــاور آموزش و پرورش در دوران این پاندمی، 
اختالل جدی در رابطه والدین با کودکان شــان برایم بســیار 
پررنگ بود. تقریبا هر روز اولیایی به دفاتر مشاوره مراجعه و روی 
موضوع آموزش فرزندان شان تأکید می کنند. اینکه »فرزندشان 
پس از همه گیری کرونا درس نمی خواند.« جمله بسیار آشنایی 
برای من و همکارانم اســت. در اغلب اوقات در پاسخ به والدین 
می گویم: »خب چه اشــکالی دارد درس نخوانــد؟« و با چهره 

بهت زده و تعجب آور پدر و مادرها روبه رو می شوم.
معتقدم؛ سالمت روان دانش آموز از درسش با اهمیت تر است اما 
شوربختانه نگاه کالن آموزش و پرورش به دانش آموزان چنین 
تأثیری گذاشته که آموزش بر همه  چیز تقدم دارد. کافی است 
روی جمالت تأکیدی مسئوالن آموزش و پرورش دقت کنیم 

تا متوجه شویم چه اندازه روی بحث آموزش تأکید می کنند.
وقتی در جلســات مشــاوره، والدیــن در بیان نــکات منفی 
فرزند خود زیاده روی می کنند، وارد عمل شــده و می خواهم 
ویژگی های مثبتش را نیز بشــمارند. با این حــال باز به حرف 
خودشــان برمی گردند و تأکید می کنند که »اگر درس بخواند 
من هیچ چیزی از او نمی خواهم، من فقط انتظار دارم درســش 
را بخواند، همین.« سؤال اینجاســت که اگر به عنوان یک مادر، 
اعضای خانواده بگویند »هیچ چیزی از تو نمی خواهیم جز اینکه 
خوب غذا درست کنی« چه احساســی به تو دست می دهد؟ و 
اینجاست که مادر دانش آموز حسابی جا می خورد و می گوید: 
»بهم برمی خورد، کلی ویژگی های دیگر دارم و غذا پختن تنها 
وظیفه ام نیست.« به همین دلیل است که تأکید دارم فرزند شما 
نقش های بسیار دیگری دارد و درس خواندن یکی از آنهاست. 
نه تنها وظیفــه اش. پاندمی کووید-۱۹ باعث شــده نقش های 
دانش آموزان فقط به درس خواندن محدود شود؛ درحالی که ما 
هم اکنون بحران های روانی زیادی را در دانش آموزان شاهدیم که 

درس خواندن در اولویت چندم هم قرار نمی گیرد.
دانش آموز خوب، دانش آموزی نیســت که فقط نمره ریاضی و 
علوم را 2۰ بگیرد؛ دانش آموز خوب، دانش آموزی است که بتواند 
در یک جامعه نقش درستی را ایفا کند و از سالمت روانی بهره 
ببرد، حتی اگر نتواند نمرات الزم را در دروس خاصی کسب کند. 
دوری 2 ساله دانش آموزان از مدرسه، مهم ترین آسیبی را که به 
دانش آموزان زده این اســت که بچه ها به شدت از نظر تعامالت 
روانی و اجتماعی دچار اختالل شده اند. البته بازگشت به مدرسه 
بعد از 2 ســال، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن چنین پاندمی 
بزرگی می تواند اضطراب آور باشــد. تقریبا در تمامی مطالعات 
انجام شــده درخصوص بازگشــایی مدارس، نیمی از والدین و 
دانش آموزان از اضطراب ناشــی از بازگشایی شکایت داشته اند 
اما اگر این بیماری ادامه دار باشد تا کی می توانیم جلوی حضور 
دانش آموزان به مدرسه را بگیریم؟ اکنون دانش آموزانی داریم 
که ۹ساله شــده اند و هنوز به مدرســه نرفته اند و این می تواند 

پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد.
چگونه افراد می توانند دوباره در محیط های اجتماعی احساس 
ایمنی داشته باشند؟ دکتر الن هندریکسن، روانشناس بالینی 
در مرکز اضطراب و اختالالت دانشــگاه بوستون دراین باره این 
گونه پاسخ داده است که »بارها و بارها با افرادی که از اضطراب 
اجتماعی رنج می برند، مواجه شده ام. آنها می گویند من کار زیادی 
برای پیشگیری از همه گیری کرونا انجام داده ام تا بتوانم ایمنی 
جســمی خود را تامین کنم، اما از نظر روانی احساس می کنم 
نمی توانم در جمع، حاضر شــوم و دچار هراس می شوم. من به 
آنها می گویم که اعتماد اجتماعی مانند یک ماهیچه است، اگر در 
گذشته در جمع حاضر می شدید و به راحتی ارتباط می گرفتید، 
االن هم می توانید این کار را انجام دهید، همانطور که ماهیچه 
ای را که مدت ها از آن اســتفاده نکرده اید ضعیف شده، ولی با 
 کمی تمرین و ورزش دوباره فعال می شود.« ابتدا شاید احساس

ناخوشایندی داشته باشید اما رفته رفته می توانید با تقویت خود 
به ترس ها غلبه کنید. سعی کنید زمانی را در بیرون از خانه سپری 
کرده و در ابتدا از فضاهای باز شروع کنید، جاهایی که شلوغ ولی 
سرپوشیده نیســتند و به تدریج خودتان را به محیط های بسته 
عادت بدهید. هر چقدر در محیط های اجتماعی قرار بگیرید، به 

همان اندازه راحت تر می توانید جمع را بپذیرید.
منبع: ایسنا

افغانستانی های مهاجر 
واکسن سرخک بزنند

معاون بهداشت وزارت بهداشــت با ابراز نگرانی از گزارش 
مواردی از ســرخک در برخی اســتان ها و ابتالی ۱۶۴نفر 
به این بیماری تاکنــون، اعالم کرد: »هر کســی که روند 
واکسیناســیون MMR را تکمیل نکرده، حتمــا به مراکز 
بهداشت در سراسر کشــور مراجعه کند.« کمال حیدری 
درباره شیوع سرخک در کشور گفت: »ایران در سال گذشته 
موفق به گرفتن گواهی حذف ســرخک از سازمان جهانی 
بهداشت شد، اما همزمان با این رویداد، در کشور همسایه  
یعنی افغانستان بیماری سرخک شایع شــد و از طرفی، با 
توجه به مسائل سیاسی کشــور افغانستان و مهاجرت عده 
زیادی از شهروندان افغانســتانی به کشورمان و پراکندگی 
آنها در نقاط و شهرهای مختلف، برای ما دغدغه ایجاد کرده 
است، زیرا در اســتان های مختلف مواردی از این بیماری 
گزارش شد و به دلیل حساســیتی که در مورد این بیماری 
وجود دارد، به طــور ویژه به آن پرداختیــم.« او افزود: »در 
همین زمینه به تمام دانشــگاه های علوم پزشــکی هشدار 
داده شــد که برای مقابله با این موضــوع، اقدامات الزم را 
انجام داده و در زمینه تکمیل واکسیناسیون افراد غیرایرانی 
حتمــا برنامه ریزی کننــد، به ویژه در مناطقــی که محل 
تجمع مهاجران غیرایرانی است، پوشــش واکسیناسیون 
»ام ام آر« فراهم شده و به صورت فعال واکسیناسیون صورت 
می گیرد.« به گفته او، افغانســتانی هایی که قصد رفت وآمد 
به کشورشــان را دارند، حتما واکسیناسیون  را کامل کرده 

باشند، چرا که این بیماری در افغانستان شایع شده است.

سیدمجتبی هاشمی
سرپرست ارزیابی و پاسخگویی به 

شکایات وزارت آموزش و پرورش
در  ســتادی  حوزه هــای  ناظــران 
نخســتین روز از بازگشــایی مدارس، از 
۱۰هــزارو۵۸۵ واحــد آموزشــی بازدید و 
بر روند آغــاز آموزش های حضــوری در 

مدارس نظارت کردند. )ایسنا(

ناصر شریفی مطلق
رئیس هیأت مدیره کانون خدمات 

بهزیستی استان تهران
برای رســیدگی فوری و مؤثر به نیازهای 
مددجویان، بازدید خانه به خانه و ارائه 
خدمات محله محور بهزیستی، در طرح 
بزرگ مراکز مثبت زندگی ۱۱هزار مددکار 
اجتماعی توســط ۲۵۰۰مرکز در سراسر 
کشــور باید بــه کار گرفته شــود و رســما 

فعالیت خویش را آغاز کنند. )مهر(

درصــد بیــکاران جهــان کــه به دلیــل 
۱۹ شغل شــان را از  پاندمــی کوویــد-

دست داده اند، زنان هستند.
62

درصد سهم زنان از تعداد قانونگذاران، 
مقامات عالی رتبه و مدیران کل کشور 

در سال۹۹ است.
18

برابــر، زنــان فــارغ التحصیــل مقاطــع 
مختلــف نســبت بــه مــردان در نــرخ 

بیکاری جلوترند.
2

درصــد  زنــان در سراســر جهــان در 
مشــاغل غیررســمی کار می کننــد. از 

این رو بیشتر در معرض خطر فقرند.
60

درصد »نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل 
آموزش عالی« در سال۹۹ است که از 

سال۹6 کاهشی شده است.
22

 سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور 
در ســال۹۷ اســت کــه در ســال۹۹ بــه 

۱۵.۷درصد رسیده. 18/2

از زنان سینمایی برای طرح 
مشکالتشان دعوت شد

معــاون امور زنــان رئیس جمهور از زنــان هنرمند و 
دست اندرکار سینما برای بیان مشکالتشان و تبیین 
راهکارهای عملیاتی برای صیانت از  شــأن و منزلت 
این زنان هنرمند، دعوت کرد تادر جلســه ای حضور 
یابند. انســیه خزعلی، معــاون امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهوری از زنان هنرمند و دردمند دست اندرکار 
سینمای ایران برای حضور در نشستی در محل معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری به منظور طرح 
مسائل و مشکالت خود و تبیین راهکارهای عملیاتی 
برای صیانت از  شأن و منزلت این زنان هنرمند، دعوت 

کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:
»جایگاه زنان در هنر سینما و حضور مؤثر آنان، لزوم 
صیانت از  شأن واالی این هنرمندان را طلب می کند. 
لذا خأل قوانین و دســتورالعمل ها و حمایت های الزم 
نباید حضور مفید و ارزشمند زنان در عرصه هنر هفتم را 
مخدوش کند... دولت مردمی نیز با شعار مبارزه با فساد، 
خود را موظف به برخورد با هرگونه فساد و تعدی اعم 
از اداری، مالی و اخالقی می داند و هیچ گونه اغماضی را 
در این مسیر برنمی تابد. معاونت زنان و خانواده بر خود 
الزم می داند که گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند 
در عرصه سینمای ایران باشد و با دعوت از این عزیزان 
و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای طراحی 
سازوکار الزم صیانت از شأن و منزلت زنان، در این حوزه 
یاری رساند. لذا از بانوان هنرمند و دردمند این حوزه 
دعوت می شود در نشستی که در محل معاونت تشکیل 

می شود، شرکت نمایند.« 

نقل قول 

عدد خبر
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 خبر

عباس فرجی؛ کارشناس حوزه آموزش  و پرورشنگاه

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار
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محمد ترکمانه
مدیرعامل بنیاد برکت

بنیاد تا پایان ســال گذشــته یک هزار 
لزایی در حــوزه  و ۱۰۰طــرح اشــتغا
دانش بنیــان راه انــدازی کرده اســت 
و فعالیــت و ســرمایه گذاری در ایــن 
بخــش بــرای مــا اهمیــت ویــژه ای 
از طرح هــای  برکــت  بنیــاد  دارد. 
لزایی  اشــتغا کــه  نــی  دانش بنیا
به دنبــال داشــته باشــد حمایت ویژه 

خواهد کرد. )فارس(

روی ســیاه کرونا باز هم در حال 
نمایان شدن است. شیوع ویروس 
که از آخرین روزهای اسفند سال 
گذشــته، با ثبت آمار دورقمی فوتی ها و کاهش 
قابل توجه تعداد بستری و ابتالی روزانه، کنترل 
شــده به نظر می رســید حاال بار دیگر، در حال 
برداشتن خیز دیگری اســت. خیز جدید کرونا 
در آمارهای روزانه اعالم شــده از سوی وزارت 
بهداشت پیداست، وقتی که تعداد بستری ها از 
2۰۰نفر به نزدیک ۵۰۰نفر رسید و آمار ابتالی 
روزانه هم با جهش قابل توجهی طی 2۴ساعت 
۳هزارو۵۰۰نفر را رد کرد و روز گذشته خودش 
را به ۴هزارو۶۱۵نفر رساند. روند ابتال و بستری از 
ابتدای فروردین کنترل شده بود و روی میانگین 
2۵۰بستری مانده بود، آمار ابتال هم بین ۱۵۰۰ 
تا 2۵۰۰نوسان داشت و شــمار فوتی ها هم زیر 
۵۰نفر در روز را تجربه کــرد و در دوازدهمین 
روز فروردین به ۳۶نفر هم رسید. با این همه اما 
روز گذشته، در دومین روز متوالی در فروردین، 
آمار بســتری و ابتال جهش قابــل توجهی پیدا 
کرد. پانزدهم فروردین آمار بستری ها ۴۵۰نفر 
و ابتالی جدیــد روزانــه ۳هزارو۵۱۹نفر بود و 
روز گذشــته این عدد به ترتیب به ۴77مورد و 
۴هزارو۶۱۵نفر رسید که نشان از باال رفتن آمار 
ابتال و بســتری دارد. به گفتــه متخصصان آمار 
فوتی ها معموال 2هفته تا یک ماه پس از باال رفتن 
تعداد ابتال افزایش پیدا می کند، بنابراین پایین 
بودن تعداد مرگ ها، نتیجه اتفاقاتی اســت که 
در هفته های اخیر اسفند و 2هفته اخیر صورت 

گرفته و بــا افزایش تعداد بســتری ها به عنوان 
یکی از مهم ترین شــاخص های سنجش میزان 
شیوع، در روزها و هفته های آینده نوسان آمار در 

مرگ ها مشخص می شود.
حاال با توجه به آغاز پیک جدیدی در کشورهای 
اروپایی، به نظر می  رســد به زودی در کشور هم 
تحت تأثیر ســفرهای نــوروزی و تجمع ها و در 
ادامه آن بازگشــایی مدارس، پیک جدیدی از 
بیماری رقم بخورد. این همان هشــداری است 
که حمید ســوری، رئیس کارگروه بهداشــت و 
پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا پس از پایان 
تعطیالت به همشهری داد و روز گذشته هم به 
ایسنا تأکید کرد که اواسط اردیبهشت، احتمال 
وقوع پیک هفتم کرونا وجود دارد. براساس اعالم 
او، نمی توان پیش بینی کرد که پیک بعدی کرونا 
با چه سویه ای همراه خواهد بود اما هرچه هست، 
ویروس بــرای بقای خود در حــال جهش های 
جدیدی است. سوری درباره ســویه دلتاکرون 
که ترکیبی از اومیکرون و دلتاســت هم توضیح 
می دهد و می گوید که این ســویه چندان جدی 
نیست و تأثیر چندانی بر اپیدمی نداشته است. 
هم اکنون به نظر می رسد ترکیبی از واریانت های 
اومیکرون و دلتا در کشــور وجود داشته باشد و 
احتماال گردش ویروس در کشــور رخ دهد که 
شانس گسترش موج از نقاط پرتردد و پرتماس 

بیشتر است.
هشدار نســبت به وقوع پیک جدید را تنها این 
مسئول در ســتاد ملی مقابله با کرونا نمی دهد، 
معاون درمان فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 

تهران هــم از افزایش تعداد مراجعان ســرپایی 
کرونا در اســتان تهران خبر می دهد و در عین 
حال به فــارس می گوید که احتمــاال موجی از 
افزایش موارد ابتال به کرونا رخ می دهد اما اینکه 
چقدر منجر به باال رفتن موارد مرگ می شــود، 
قابل پیش بینی نیســت. براســاس اعالم نادر 
توکلی، افزایش مــوارد ابتال در اســتان تهران 
از دهه دوم فروردین آغاز شــد: »در 2۴ساعت 
گذشته ۳۶۰۰مراجعه به کلینیک های تنفسی 
ثبت شــد که نشــان می دهد دیدو بازدیدهای 
نوروزی بر آمارها تأثیر گذاشــته است. هرچند 
که هنوز بســتری ها بــاال نرفته و مــوارد فوت 
همچنــان پایین اســت.« خبرهــای خوبی از 
شیوع زیرسویه های جدید کرونا در دنیا شنیده 

نمی شود. براســاس آخرین خبرهای رسیده از 
چین، نــوع جدیدی از زیرســویه اومیکرون در 
این کشور شناسایی شده اســت، این زیرسویه 
با برچســب »BA.1.1« با ســایر انواع ویروس 
کرونا که توالی یابی شــده در چین یا به پایگاه 
داده جهانی گزارش شده است، مطابقت ندارد و 
در »سوژو«، شهری در مجاورت شانگهای چین 
یافت شده اســت. انگلســتان هم زیرمجموعه 
جدیدی از ســویه اومیکرون به نــام »XE« را 
شناســایی کرده است. براســاس اعالم آژانس 
امنیت بهداشتی بریتانیا )UKHSA(، صدها نفر 
در این کشــور، تاکنون به XE آلوده شده اند که 
بخش کوچکی از کل عفونت های کووید در این 

کشور است.
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