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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

ابتالی حدود ۱۲ میلیون نفر در جهان به کووید-۱۹ 
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
همچنان رو به افزایش است و براساس آخرین 
آمارها، شمار مبتالیان این بیماری 11 میلیون و 

9۵1 هزار و 96۲ نفر شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به 
بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲13 کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
شمار  که  است  آن  از  حاکی  آمارها  تازه ترین 
قربانیان کروناویروس جدید در جهان به ۵۴6 
 11 ابتالی  تاکنون  و  رسیده  نفر  و 63۷  هزار 
میلیون و 9۵1 هزار و 96۲ نفر به این بیماری 

نیز تأیید شده است. 
شش  تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  هم چنین 
میلیون و ۸96 هزار و 3۵۰ نفر از بیماران مبتال 

به کووید-19بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۵۰۸ هزار و 9۷۵ مورد 
ابتالی فعال در سراسر جهان، 99 درصد موارد 
نفر  و ۷۵۰   هزار  و ۴۵۰  میلیون  یعنی چهار 
وضعیت خفیف داشته و تنها ۵۸ هزار و ۲۲۵ 
مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت 

وخیم قرار دارند. 
هم چنین از هفت میلیون و ۴۴۲ هزار و 9۸۷ 
پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا شش میلیون 
و ۸96 هزار و 3۵۰ نفر معادل 93 درصد از موارد 
بهبود یافته و ۵۴6 هزار و 63۷ نفر معادل هفت 
درصد از موارد جان خود را از دست داده اند. 
کشورهای  فهرست  درصدر  همچنان  آمریکا 
و  داشته  قرار  کووید-19  بیماری  با  درگیر 
بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری 

را به خود اختصاص داده است. 
تعداد  لحاظ  به  هند  و  برزیل  دیگر  سوی  از 
مبتالیان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای 
گرفتند و برزیل و انگلیس نیز پس از آمریکا 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس 

را به خود اختصاص داده اند. 
پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«،  بنا بر گزارش 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  تعداد 
کشورهایی که بنا بر گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را داشته اند تا لحظه انتشار این خبر به 

ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا سه میلیون و 9۷ هزار و ۸۴ مبتال، 

133 هزار و 9۷۲ قربانی
۲.  برزیل یک میلیون و 6۷۴ هزار و 6۵۵ مبتال، 

66 هزار و ۸6۸ قربانی
و  هزار   ۲۰ مبتال،   ۴۸1 و  هزار   ۷۴3 هند   .3

6۵3 قربانی
مبتال، 1۰ هزار  ۴.  روسیه 69۴ هزار و ۲3۰ 

و ۴9۴ قربانی
و  هزار   1۰ مبتال،   ۲۷۸ و  هزار   3۰9 پرو   .۵

9۵۲ قربانی
6. شیلی 3۰1 هزار و 19 مبتال، 6۴3۴ قربانی

۷. اسپانیا ۲99 هزار و ۲1۰ مبتال، ۲۸ هزار و 
39۲ قربانی

مبتال، ۴۴ هزار  انگلیس ۲۸6 هزار و 3۴9   .۸
و 391 قربانی

مبتال، 3۲ هزار و  9. مکزیک ۲6۸ هزار و ۸ 
1۴ قربانی

1۰. ایران ۲۴۵ هزار و 6۸۸ مبتال، 11 هزار و 
931 قربانی

پس از آن کشورهای ایتالیا با ۲۴1 هزار و 9۵6 
مبتال، پاکستان با ۲3۴ هزار و ۵۰9 مبتال، عربستان 
سعودی با ۲1۷ هزار و 1۰۸ مبتال، آفریقای جنوبی 
با ۲1۵ هزار و ۸۵۵ مبتال، ترکیه با ۲۰۷ هزار 
و ۸9۷ مبتال، آلمان با 19۸ هزار و 3۵۵ مبتال، 
فرانسه با 16۸ هزار و ۸1۰ مبتال، بنگالدش با 
16۸ هزار و 6۴۵ هزار مبتال، کلمبیا با 1۲۴ هزار 
و ۴9۴ مبتال، کانادا با 1۰6 هزار و 16۷ مبتال 
و قطر با 1۰۰ هزار و 9۴۵ مبتال تاکنون بیش 
از 1۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند. 
سپس چین با ۸3 هزار و ۵۷۲ مبتال، آرژانتین با 
۸3 هزار و ۴۲6 مبتال، مصر با ۷۷ هزار و ۲۷9 

مبتال، سوئد با ۷3 هزار و 3۴۴ مبتال، اندونزی با 
66 هزار و ۲۲6 مبتال، عراق با 6۴ هزار و ۷۰1 
مبتال، بالروس با 6۴ هزار و 3 مبتال، اکوادور 
با 63 هزار و ۲۴۵ مبتال، بلژیک با 6۲ هزار و 
و  با ۵۲ هزار  متحده عربی  امارات  مبتال،   ۵۸
مبتال،   ۲۴۵ و  هزار   ۵1 با  کویت  مبتال،   6۰۰
قزاقستان با ۵1 هزار و ۵9 مبتال و هلند با ۵۰ 
هزار و 69۴ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال 

را تاکنون ثبت کرده اند. 
همچنین کشورهای اوکراین، عمان، سنگاپور، 
جمهوری  پاناما،  بولیوی،  پرتغال،  فیلیپین، 
سوئیس،  افغانستان،  لهستان،  دومینیکن، 
سرزمین های اشغالی، بحرین، رومانی، نیجریه، 
ارمنستان، ایرلند، هندوراس، گواتماال، آذربایجان 
ثبت  تاکنون  را  مبتال  هزار   ۲۰ از  بیش  غنا  و 

کرده اند.ایسنا

محققان آمریکایی فیلتری برای تصفیه هوا ساختند که تا 99.۸ 
از  می کند،  عبور  آن  از  که  را  کرونا  ویروس های  از  درصد 

بین می برد. 
به گزارش سپید، این فیلتر که توسط محققان دانشگاه »هوستون« 
در آمریکا ساخته شد، می تواند با به دام انداختن و بالفاصله از 
بین بردن ویروس کرونا به مبارزه با همه گیری کرونا کمک کند.  
فوم نیکل در ساخت این فیلتر استفاده شده است که »کروناویروس 
مولد  عامل  که  را   )  -2SARS-CoV( تنفسی«  حاد  سندرم 
کووید-19 است به دام انداخته و آن را تا 39۲ درجه فارنهایت 
 ۲ که  موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با  محققان  می کند.  گرم 

SARS-CoV نمی تواند در دمای باالی 1۵۸ درجه فارنهایت 
زنده بماند این فیلتر هوا را طراحی کردند.  

با این حال این فیلتر تنها می تواند تا دمای 39۲ درجه فارنهایت 
گرم شود که بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده، 99.۸ 
درصد از ویروس های کووید-19 را که از آن عبور می کنند و 
99.9 درصد از اسپورهای سیاه زخم )آنتراکس( را از بین می برد. 
به گزارش روزنامه دیلی میل این محققان معتقدند که از این 
نوآوری می توان در هواپیماها، اداره ها، مدارس و کشتی های 
مسافربری برای متوقف ساختن گسترش این ویروس شاخدار 

که جهان را درگیر کرده است، استفاده کرد.ایرنا

ساخت فیلتری با قابلیت نابودی99.8درصدی کرونا

خبـر


