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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

بیش از ۶۹ هزار قربانی، شمار بهبودیافتگان از ۲۶۴ هزار نفر گذشت
شمار  که  است  آن  از  حاکی  رسمی  آمارهای 
مبتالیان به کووید-۱۹ در سراسر جهان همچنان 

روند افزایشی خود را طی می کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کروناویروس 
جدید که عامل بروز بیماری کووید-۱۹ است، 
اولین بار در ماه دسامبر در چین گزارش شد و 
در حال حاضر به ۲۰۸ کشور و منطقه از سراسر 

جهان گسترش پیدا کرده است.
تا لحظه انتشار این خبر شمار کلی مبتالیان به 
کووید-۱۹ در جهان یک میلیون و ۲۷۴ هزار و 
۱۹۹ نفر بوده که ۶۹ هزار و ۴۶۸ نفر از آن ها جان 
باخته و ۲۶۴ هزار و ۸۳۳ نفر نیز بهبود یافته اند.
ایاالت متحده آمریکا با ۳۳۶ هزار و ۸۳۰ مورد 
ابتال و ۹۶۱۸ قربانی در صدر فهرست مبتالیان 
جهانی قرار گرفته است. ۱۷ هزار و ۹۷۷ نفر از 

مبتالیان این کشور نیز بهبود یافته اند.
اسپانیا با افزایش شمار مبتالیان و ثبت ۱۳۱ هزار 
و ۶۴۶ مورد ابتال با پشت سر گذاشتن ایتالیا در 
رتبه دوم فهرست مبتالیان جهانی کرونا قرار 
از  نفر   ۶۴۱ و  هزار   ۱۲ تاکنون  است.  گرفته 
مبتالیان این کشور جان خود را از دست داده 

و ۳۸ هزار و ۸۰ نفر نیز بهبود یافته اند.
ایتالیا نیز ۱۲۸ هزار و ۹۴۸ مورد ابتال را به ثبت رسانده 
که از این میان ۱۵ هزار و ۸۸۷ نفر جان خود را از 
دست داده و ۲۱ هزار و ۸۱۵ نفر بهبود پیدا کرده اند.
در آلمان نیز شمار مبتالیان ۱۰۰ هزار و ۱۲۳ 
نفر اعالم شده که از این تعداد ۱۵۸۴ نفر جان 
باخته و ۲۸ هزار و ۷۰۰ نفر نیز بهبود یافته اند.
فرانسه نیز دیگر کشور اروپایی است که شمار 

مبتالیان به کروناویروس جدید در آن باال بوده 
است. این کشور با ثبت ۹۲ هزار و ۸۳۹ مورد 
ابتال در رتبه پنجم فهرست مبتالیان جهانی قرار 
گرفته است. از این میان تاکنون ۸۰۷۸ نفر جان 
باخته و ۱۶ هزار و ۱۸۳ نفر بهبود پیدا کرده اند.
چین که اعالم کرده شیوع کروناویروس را تا 
حد زیادی کنترل کرده تاکنون ۸۱ هزار و ۷۰۸ 
مورد ابتال به کووید-۱۹ را گزارش کرده که از 
این میان ۳۳۳۱ نفر جان خود را از دست داده 

و ۷۷ هزار و ۷۸ نفر نیز بهبود پیدا کرده اند.
همچنین در ایران تاکنون ابتالی ۵۸ هزار و ۲۲۶ 

نفر تایید شده است که از این میان ۳۶۰۳ نفر 
جان خود را از دست داده و ۲۲ هزار و ۱۱ نفر 

نیز بهبود یافته اند.
در انگلیس نیز ۴۷ هزار و ۸۰۶ نفر تاکنون به 
این ویروس مبتال شده اند که ۴۹۳۴ نفر از آن ها 

جان باخته و ۱۳۵ نفر بهبود یافته اند.
ترکیه هم تاکنون ابتالی ۲۷ هزار و ۶۹ نفر را به 
بیماری کووید-۱۹ اعالم کرده که از این میان ۵۷۴ 
نفر جان باخته و ۱۰۴۲ نفر نیز بهبود یافته اند.

و  مبتال  و ۱۰۰  هزار  با ۲۱  هم چنین سوئیس 
۷۱۵ قربانی، بلژیک با ۱۹ هزار و ۶۹۱ مبتال و 

۱۴۴۷ قربانی و هلند با ۱۷ هزار و ۸۵۱ مبتال 
و ۱۷۶۶ قربانی از کشورهای اروپایی با میزان 

شیوع گسترده محسوب می شوند.
بنا بر آمارهای سایت »ورلداُمتر«، کانادا با ۱۵ 
هزار و ۵۱۲ مبتال و ۲۸۰ قربانی، اتریش با ۱۲ 
هزار و ۵۱ مبتال و ۲۰۴ قربانی، برزیل با ۱۱ هزار 
و ۲۸۱ مبتال و ۴۸۷ قربانی، پرتغال با ۱۱ هزار و 
۲۷۸ مبتال و ۲۹۵ قربانی، کره جنوبی با ۱۰ هزار 
و ۲۸۴ مبتال و ۱۸۶ قربانی و سرزمین های اشغالی 
با ۸۴۳۰ مبتال و ۴۹ قربانی از دیگر کشورها با 

میزان شیوع باالی کروناویروس جدید هستند.

رئیس جمهور در حکمی کریم همتی را برای 
مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.
به گزارش سپید، متن حکم حسن روحانی 

به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر کریم همتی
در اجرای بند )۵( قسمت )ب( ماده )۱۰( 
هالل  جمعیت  اساسنامه  اصالح  قانون 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر 
با  اسالمی،  شورای  مجلس   ۱۳۸۲.۰۲.۲۴
عنایت به معرفی شورای عالی و نظر به تعهد 
و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این 
حکم برای مدت ۴ سال به عنوان »رئیس 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران« 

منصوب می شوید.
انتظار دارد با جلب بیش از پیش مشارکت 
مردم نوع دوست و شریف ایران و سازمان های 
مردم نهاد داخلی و بین المللی و تعامل مثبت 
با سازمان صلیب سرخ جهانی  و سازنده 

و موسسات مرتبط جامعه ملل و کشورها 
نسبت به ارائه بهنگام خدمات انسان دوستانه 
به نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی 
و به ویژه در شرایط کنونی کشور جهت مقابله 
جدی با شیوع ویروس کرونا اقدام نمایید.
توفیق شما را در تحقق اهداف آن جمعیت 
با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی 
از  امید  و  تدبیر  دولت  اخالقی  منشور  و 

خداوند متعال مسئلت می نماییم.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

با حکم رئیس جمهور؛
کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر شد

معاون وزیر بهداشت گفت: »افرادی که بیماری 
زمینه ای مثل دیابت، بیماری قلبی و... دارند نباید 

سر کار بروند و باید در خانه بمانند.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با بیان اینکه در 
مرحله فاصله گذاری هوشمند، سه جز دیده شده 
است، گفت: »یک جز به فضای کسب و کار و 
ابزار و وسایل اصناف برمی گردد که باید از نظر 
بهداشتی تایید شود و پاکیزه باشد و جز دیگر 
مربوط به بهداشت و ایمنی فروشندگان و کارکنان 
و ارائه کنندگان خدمت است که آنها هم باید همه 
موارد بهداشتی را رعایت کنند و بخش دیگر 
مربوط به مشتریان و خدمت گیرندگان است.« 
وی افزود: »برنامه وزارت بهداشت همچنان این 
است که در خانه بمانیم و همه موارد بهداشتی را 
رعایت کنیم، چون کرونا همچنان جدی است.« 
رئیسی گفت: »افرادی که بیماری زمینه ای مثل، 
دیابت، بیماری قلبی و...، دارند نباید سر کار بروند 
و باید در خانه بمانند و اگر شاغل هستند حقوق 
و مزایای شان را دریافت کنند.« وی افزود: »بقیه 
افراد هم باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام 

کنند و غربالگری شوند تا وضع جسمی آنها 
مشخص شود و شیفتی سر کار بروند و موارد 
بهداشتی و فاصله ها در محل کار را هم باید رعایت 
کنند.« معاون وزیر بهداشت گفت: »مدارس و 
دانشگاه ها تا ۳۰ فروردین تعطیل است و ۲۵ 
فروردین باز جلسه برگزار می کنیم و درباره ادامه 
تعطیلی یا لغو آن تصمیم گیری خواهیم کرد.« 
وی با تاکید بر اینکه باید از هرگونه تجمع و 
آمد و شد غیرضروری خودداری کرد، افزود: 
»زیارتگاه ها و برگزاری نماز جماعات هم فعاًل 

تا ۳۰ فروردین تعطیل است.«

رئیسی:
مبتالیان به بیماری های زمینه ای نباید سرکار بروند 

خبـر

شماره ۱۶۱۹ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹


