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شناسایی ۱۱۷۸مورد جدید کرونا در کشور، ۱۳۵ تن جان باختند 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »طی 2۴ ساعت گذشته 
1178 مورد جدید قطعی کووید19 در کشور شناسایی شد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت 
در توضیح جدیدترین وضعیت بیماری کروناویروس جدید 
گفت: »بر اساس یافته های آزمایشگاهی از ظهر روز دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه 1178 مورد جدید و قطعی کووید19 در 
کشور شناسایی شد و به این ترتیب مجموع مبتالیان به 

این بیماری در کشور به 16169 نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه 5389 نفر از بیماران کووید19 در 
کشور بهبود یافته و ترخیص شده اند و این آمار روز به روز در حال افزایش است.« به گفته جهانپور، 
طی 2۴ ساعت گذشته متاسفانه 135 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند و تعداد درگذشتگان 
بیماری کووید19 در کشور به 988 مورد رسید. وی موارد جدید بیماران کووید19 در کشور به 
تفکیک استانها را به شرح زیر اعالم کرد: تهران: 273، مازندران: 59، اصفهان: 75، قم: 29، گیالن: 
۴5، البرز: 116، مرکزی: ۴7، سمنان: 33، قزوین: 26، آذربایجان شرقی: 78، یزد: ۴9، خوزستان: 25، 
گلستان: 3۰، فارس: 31، آذربایجان غربی: 3۴، اردبیل: 19، کردستان: 2، خراسان شمالی: 3، کرمانشاه: 
9، هرمزگان: 6، خراسان جنوبی: 12، همدان: 11، کرمان: 19، ایالم: 7، زنجان: 25، سیستان و بلوچستان: 

11، چهارمحال و بختیاری: 2، بوشهر: ۴، خراسان رضوی: 63 و لرستان: 35

خبــر

فهرست کشورها و مناطق درگیر کووید-۱۹

افزایش آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان ادامه دارد
خبـر

و  مبتالیان  جهانی  شمار  افزایش 
که  جدید  کروناویروس  قربانیان 
منطقه  و  کشور   162 در  تاکنون 
جهان شیوع یافته، هم چنان روندی 

صعودی دارد.
مبتالیان  شمار  سپید،  گزارش  به 
جهانی بیماری کووید-19 ناشی از 
کروناویروس جدید تاکنون بیش از 
186 هزار و 689 نفر اعالم شده که 
از این میان 7۴71 نفر جان باخته و 
بیش از 8۰ هزار و 837 نفر نیز بهبود 
یافته اند. پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر؛ 
در جدیدترین گزارش خود تعداد 
کووید-19و  بیماری  به  مبتالیان 
قربانیان آن را تا لحظه انتشار این 
خبر به ترتیب زیر اعالم کرده است:

چین: 8۰ هزار و 881 مبتال، 3226 
قربانی

ایتالیا:  27 هزار و 98۰ مبتال، 2158 
قربانی

ایران: 16 هزار و 169 مبتال، 988 قربانی
اسپانیا: 11 هزار و 178 مبتال، ۴91 

قربانی
کره جنوبی: 832۰ مبتال، 81 قربانی

آلمان: 7636 مبتال، 2۰ قربانی
فرانسه: 6633 مبتال، 1۴8 قربانی

ایاالت متحده آمریکا: ۴7۴3 مبتال، 
93 قربانی

سوئیس: 235۴ مبتال، 21 قربانی
انگلیس: 15۴3 مبتال، 55 قربانی

نروژ: 1۴17 مبتال، 3 قربانی
هلند: 1۴13 مبتال، 2۴ قربانی

بلژیک: 12۴3 مبتال، 1۰ قربانی
اتریش: 1211 مبتال، 3 قربانی
سوئد: 1125 مبتال، 7 قربانی

دانمارک: 96۰ مبتال، ۴ قربانی
ژاپن: 852 مبتال، 28 قربانی
مالزی: 673 مبتال، 2 قربانی

استرالیا:  ۴52 مبتال، 5 قربانی
کانادا: ۴۴1 مبتال، ۴ قربانی

قطر: ۴39 مبتال
چک: 383 مبتال

یونان: 352 مبتال، ۴ قربانی
پرتغال: 332 مبتال، 1 قربانی

سرزمین های اشغالی: 3۰۴ مبتال
فنالند: 29۴ مبتال

اسلوونی:  253 مبتال، 1 قربانی
سنگاپور:  2۴3 مبتال

بحرین: 236 مبتال، 1 قربانی
برزیل: 23۴ مبتال
استونی: 225مبتال

ایرلند: 223 مبتال، 2 قربانی
لهستان: 2۰5 مبتال، 5 قربانی

ایسلند: 199 مبتال
پاکستان: 19۴ مبتال، 1 قربانی
فیلیپین: 187 مبتال، 12 قربانی

رومانی:  18۴ مبتال
تایلند: 177 مبتال، 1 قربانی

اندونزی: 172 مبتال، 5 قربانی
مصر: 166 مبتال، ۴ قربانی

هنگ کنگ: 162 مبتال، ۴ قربانی
شیلی: 156 مبتال

عراق: 15۴ مبتال، 11 قربانی
لوکزامبورگ: 1۴۰ مبتال، 1 قربانی

هند: 137 مبتال، 3 قربانی
عربستان سعودی: 133 مبتال

کویت: 13۰ مبتال
لبنان: 12۰ مبتال، 3 قربانی

سان مارینو: 1۰2 مبتال،  9 قربانی
امارات متحده عربی: 98 مبتال

روسیه: 93 مبتال
پرو: 86 قربانی

مکزیک: 82 مبتال
تایوان: 77 مبتال، 1 قربانی

اسلوواکی: 72 مبتال
پاناما: 69 مبتال، 1 قربانی

بلغارستان: 67 مبتال، 2 قربانی
آرژانتین: 65 مبتال، 2 قربانی

کرواسی: 65 مبتال
صربستان: 65 مبتال
ارمنستان: 6۴ مبتال

آفریقای جنوبی: 62 مبتال
ویتنام: 61 مبتال

الجزایر: 6۰ مبتال، 5 قربانی
اکوادور: 58 مبتال، 2 قربانی

کلمبیا: 57 مبتال
برونئی: 56 مبتال

آلبانی: 51 مبتال، 1 قربانی
مجارستان:  5۰ مبتال، 1 قربانی

لتونی: ۴9 مبتال
جزایر فارو: ۴7 مبتال

ترکیه: ۴7 مبتال

قبرس: ۴6 مبتال
کاستاریکا: ۴1 مبتال
فلسطین:  ۴1 مبتال

مراکش: 38 مبتال، 2 قربانی
مالت: 38 مبتال

بالروس: 36 مبتال
اردن: 35 مبتال

سریالنکا: 35 مبتال
گرجستان: 3۴ مبتال

ونزوئال: 33 مبتال
قزاقستان: 32 مبتال
مولداوی: 29 مبتال
اوروگوئه: 29 مبتال

آذربایجان: 28 مبتال، 1 قربانی
سنگال: 27 مبتال

بوسنی و هرزگوین: 26 مبتال
کامبوج: 2۴ مبتال

مقدونیه شمالی: 2۴ مبتال
عمان: 2۴ مبتال
تونس: 2۴ مبتال

افغانستان: 22 مبتال
جمهوری دومینیکن: 21 مبتال

لیتوانی: 18 مبتال
مارتینیک: 15 مبتال، 1 قربانی

بورکینافاسو: 15 مبتال
آندورا: 1۴ مبتال
ماکائو: 13 مبتال
مالدیو: 13 مبتال

نیوزیلند:  12 مبتال
جامائیکا: 12 مبتال
بولیوی: 11 مبتال

گویان فرانسه: 11 مبتال
بنگالدش: 1۰ مبتال

کامرون: 1۰ مبتال
ازبکستان: 1۰ مبتال

موناکو: 9 مبتال
پاراگوئه: 9 مبتال
رئونیون: 9 مبتال

گواتماال: 8 مبتال، 1 قربانی
هندوراس: 8 مبتال

گویان: 7 مبتال، 1 قربانی
اوکراین: 7 مبتال، 1 قربانی

لیختن اشتاین: 7 مبتال
رواندا: 7 مبتال

جزایر مانش: 6 مبتال
غنا: 6 مبتال

گوادلوپ: 6 مبتال
کوبا: 5 مبتال

اتیوپی: 5 مبتال
گوام: 5 مبتال

پورتوریکو: 5 مبتال
ترینیداد و توباگو: 5 مبتال

ساحل عاج:  ۴ مبتال
مغولستان: ۴ مبتال

سیشل: ۴ مبتال
نیجریه: 3 مبتال

آروبا: 3 مبتال
جمهوری  دموکراتیک کنگو: 3 مبتال

پلینزیای فرانسه: 3 مبتال
جبل الطارق: 3 مبتال

کنیا: 3 مبتال
سنت بارتلمی: 3 مبتال

کوراسائو:  2 مبتال
لیبـِریا: 2 مبتال
نامیبیا: 2 مبتال

سنت لوسیا: 2 مبتال
سنت مارتین: 2 مبتال

جزایر ویرجین آمریکا: 2 مبتال
جزایر کیمن: 1 مبتال، 1 قربانی

سودان: 1 مبتال، 1 قربانی
نپال: 1 مبتال

آنتیگوآ و باربودا: 1 مبتال
باهاماس: 1 مبتال

بنین: 1 مبتال
بوتان:  1 مبتال

جمهوری آفریقای مرکزی:  1 مبتال
کنگو: 1 مبتال

گینه استوایی: 1 مبتال
گابن: 1 مبتال

گرینلند: 1 مبتال
گینه: 1 مبتال

واتیکان: 1 مبتال
موریتانی: 1 مبتال

مایوت: 1 مبتال
سنت وینسنت و گرنادین ها: 1 مبتال

سومالی: 1 مبتال
سورینام: 1 مبتال
اسواتینی: 1 مبتال

تانزانیا: 1 مبتال
توگو: 1 مبتال

کشتی دایموند پرینسس )متعلق به 
ژاپن(: 696 مبتال، 7 قربانی

از سوی سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان اعالم شد

حداکثر نرخ انواع ژل و 
محلول های ضدعفونی کننده 
مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
محلول های  و  ژل  انواع  نرخ  »حداکثر 
ضدعفونی کننده دست از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مصوب شد و تاکید شد که کلیه تولیدکنندگان 
ملزم به رعایت قیمت های مصوب هستند.«
به گزارش سپید، اسماعیل مهدی پور اعالم 
کرد که حداکثر قیمت مصوب انواع ژل و 
محلول های ضدعفونی کننده دست که قباًل 
در سامانه 12۴ این سازمان ثبت شده و مالک 
عمل بازرسان بود، به تصویب کارگروه مقابله 

با کرونا رسید.
مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر 
اینکه قیمت های اعالم شده باید از سوی همه 
تولیدکنندگان روی محصوالت درج شود و 
مالک نظارت در سطح عرضه قرار گیرد، 
تصریح کرد: »هرگونه فروش با قیمتی باالتر 
از قیمت های مصوب تخلف گرانفروشی 
محسوب شده و با واحدهای خاطی برخورد 

قاطع صورت می گیرد.«
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و افزایش 
تقاضای مصرف کنندگان برای خرید مواد 
بهداشتی و ضدعفونی کننده دست، افزود: 
»قیمت های مذکور در سامانه قیمت 12۴ این 
سازمان، اپلیکیشن های مربوطه و موبایل نیز 
قابل دسترسی است و شهروندان می توانند 
عالوه بر شماره تلفن 12۴، از این طریق 

شکایات خود را ثبت کنند.«
گفتنی است با وجود گذشت بیش از سه هفته 
از آغاز شیوع ویروس کرونا، گزارش های 
میدانی نشان می دهد که همچنان شهروندان 
برای تهیه محصوالت ضدعفونی و ماسک با 
مشکالتی مواجه هستند که مسئوالن علت آن 
را افزایش ناگهانی تقاضای این محصوالت 
عنوان می کنند. البته مواردی از احتکار و 
خودداری از عرضه این محصوالت نیز طی 

این مدت گزارش شده است.


