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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹

نزدیک به ۷۰۰ هزار قربانی کرونا  در جهان
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
براساس آخرین  و  افزایش است  به  همچنان رو 
آمارها، شمار قربانیان بیماری کووید-۱۹ تاکنون به 

۶۹۲ هزار و ۸۰۹ نفر رسیده است. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است که 
شمار مبتالیان کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 
۱۸ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده و مرگ ۶۹۲ 
هزار و ۸۰۹ نفر در اثر این بیماری نیز تأیید شده است. 
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها ۱۱ میلیون و ۴۴۵ هزار 
و ۹۸۲ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود یافته اند. 
از میان شش میلیون و ۹۷ هزار و ۲۸۱ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی شش 
میلیون و ۳۱ هزار و ۵۲۷ نفر وضعیت خفیف داشته اند 
و تنها ۶۵ هزار و ۷۵۴ مورد معادل یک درصد از کل 

موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از ۱۲ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۹۱ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، ۱۱ میلیون و ۴۴۵ هزار 
و ۹۸۲ نفر معادل ۹۴ درصد از موارد بهبود یافته و 
۶۹۲ هزار و ۸۰۹ نفر معادل شش درصد از موارد 

جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان 

به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و 
برزیل، مکزیک و انگلیس نیز پس از آمریکا به ترتیب 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود 
اختصاص داده اند. آمارها نشان می دهد که مکزیک و 
انگلیس به لحاظ شمار قربانیان کووید-۱۹ با اختالف 
کمی نسبت به هم، یکدیگر را تعقیب می کنند که در 
حال حاضر مکزیک از این نظر از انگلیس سبقت 
گرفته است. بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، 
تعداد مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
بنا بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا چهار میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۴۷ مبتال، 

۱۵۸ هزار و ۳۶۵ قربانی
۲. برزیل دو میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۷۷ مبتال، ۹۴ 

هزار و ۱۳۰ قربانی

۳. هند یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۸۳۸ مبتال،   ۳۸ 
هزار و ۱۷۶ قربانی

۴. روسیه ۸۵۰ هزار و ۸۷۰ مبتال،   ۱۴ هزار و 
۱۲۸ قربانی

۵. آفریقای جنوبی ۵۱۱ هزار و ۴۸۵ مبتال، ۸۳۶۶ قربانی
۶. مکزیک ۴۳۹ هزار و ۴۶ مبتال، ۴۷ هزار و ۷۴۶ قربانی
 ۷. پرو ۴۲۸ هزار و ۸۵۰ مبتال، ۱۹ هزار و ۶۱۴ قربانی

۸. شیلی ۳۵۹ هزار و ۷۳۱ مبتال، ۹۶۰۸ قربانی
۹. اسپانیا ۳۳۵ هزار و ۶۰۲ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۴۵ قربانی
۱۰. کلمبیا ۳۱۷ هزار و ۶۵۱ مبتال، ۱۰ هزار و ۶۵۰ قربانی
سپس کشورهای ایران با ۳۰۹ هزار و ۴۳۷ مبتال، 
انگلیس با ۳۰۴ هزار و ۶۹۵ مبتال، پاکستان با ۲۷۹ 
هزار و ۶۹۸ مبتال، عربستان سعودی با ۲۷۸ هزار و 
۸۳۵ مبتال، ایتالیا با ۲۴۸ هزار و ۷۰ مبتال، بنگالدش 
با ۲۴۰ هزار و ۷۴۶ مبتال، ترکیه با ۲۳۲ هزار و ۸۵۶ 

مبتال، آلمان با ۲۱۱ هزار و ۴۶۲ هزار مبتال، آرژانتین 
با ۲۰۱ هزار و ۹۱۹ مبتال، فرانسه با ۱۸۷ هزار و ۹۱۹ 
مبتال، عراق با ۱۲۹ هزار و ۱۵۱ مبتال، کانادا با ۱۱۶ 
هزار و ۸۸۴ مبتال، اندونزی با ۱۱۱ هزار و ۴۵۵ مبتال، 
قطر با ۱۱۱ هزار و ۱۰۷ مبتال، فیلیپین با ۱۰۳ هزار 
و ۱۸۵ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند. 
پس از آن مصر با ۹۴ هزار و ۴۸۳ مبتال، قزاقستان 
با ۹۲ هزار و ۶۶۲ مبتال، اکوادور با ۸۶ هزار و ۲۳۲ 
مبتال، چین با ۸۴ هزار و ۴۲۸ مبتال، سوئد با ۸۰ هزار 
و ۴۲۲ مبتال، بولیوی با ۸۰ هزار و ۱۵۳ مبتال، عمان 
با ۷۹ هزار و ۱۵۹ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۷۲ 
هزار و ۸۱۵ مبتال، جمهوری دومینیکن با ۷۲ هزار و 
۲۴۳ مبتال، اوکراین با ۷۲ هزار و ۱۶۸ مبتال، بلژیک 
با ۶۹ هزار و ۸۴۹ مبتال، بالروس با ۶۸ هزار و ۶۷ 
مبتال، کویت با ۶۷ هزار و ۹۱۱ مبتال، پاناما با ۶۷ 
هزار و ۴۵۳ مبتال، امارات متحده عربی با ۶۰ هزار 
و ۹۹۹ مبتال، هلند با ۵۵ هزار و ۹۸ مبتال، رومانی با 
۵۳ هزار و ۱۸۶ مبتال، سنگاپور با ۵۲ هزار و ۸۲۵ 
مبتال، پرتغال با ۵۱ هزار و ۴۶۳ مبتال و گواتماال با 
۵۱ هزار و ۳۰۶ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال 
را تاکنون ثبت کرده اند. همچنین کشورهای لهستان، 
افغانستان،  نیجریه، هندوراس، بحرین، ارمنستان، 
قرقیزستان، غنا، سوئیس، ژاپن، آذربایجان، الجزایر، 
مراکش،  ازبکستان،  مولداوی،  صربستان،  ایرلند، 
اتریش، کنیا، نپال و ونزوئال تاکنون بیش از ۲۰ هزار 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

یک مقام ارشد مقابله با کرونا در آمریکا اعالم کرد با وجود تاکید 
ترامپ برای استفاده از هیدروکسی کلروکین برای درمان کرونا، 
هیچ شواهدی مبنی بر تأثیر این داروی ضد ماالریا برای درمان 

بیماری کووید-۱۹ وجود ندارد. 
به گزارش سپید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدت هاست 
که استفاده از داروی ضد ماالریای هیدروکسی کلروکین را به 

عنوان درمانی برای کروناویروس ترویج می کند اما آزمایش های 
انجام شده روی این داروی مورد استفاده در درمان کووید-۱۹ 
توسط نهادهای بین المللی بهداشتی، تأثیرات جانبی این ترکیب را 

بر بیماران نشان داده و استفاده از آن رد شده است. 
آنتونی فائوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی آمریکا نیز 

هیدروکسی کلروکین را به عنوان درمان کرونا رد کرده است. 

آزمایشات این دارو پس از آنکه هیچ نتیجه مثبتی نداشت از سوی 
سازمان جهانی بهداشت  متوقف شده و به طور کلی به ندرت 

برای بیماران کرونا تجویز می شود. 
بنا بر گزارش اسپوتنیک، به رغم تاکید مقامات بهداشتی آمریکا مبنی 
بر بی تاثیر بودن هیدروکسی کلروکین، ترامپ همچنان بر استفاده 

از آن به عنوان داروی کرونا تاکید دارد.ایسنا

یک متخصص آمریکایی تاثیر هیدروکسی کلروکین در درمان کرونا را رد کرد

خبـر

شماره ۱۷۱۵ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

یکی از مشاوران ارشد دولت آمریکا اخطار داده است که این کشور 
اکنون درحال ورود به مرحله تازه ای از نبرد با همه گیری ویروس 
کروناست. به گزارش سپید، دبورا برکس به شبکه سی ان ان گفت 
: »این بیماری در آمریکا اکنون به طرز فوق العاده ای گسترش پیدا 
کرده و خطر آن جدی تر از زمانی است که شیوع آن شروع می شد.«
وی گفت: »این بیماری اکنون نواحی روستایی را هم در کنار شهرهای 
بزرگ تحت تاثیر قرار داده است و بنابر این جوامع روستایی در 
برابر کووید-۱۹ مصون نیستند، باید از ماسک استفاده کنند و فاصله 
اجتماعی را رعایت کنند.« آمار ابتال و مرگ در اثر این بیماری در 
آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان بوده است. براساس شمارش 

دانشگاه جانز هاپکینز بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این 
کشور مبتال شده اند و حداقل ۱۵۴ هزار و ۸۳۴ نفر هم جان خود را 
از دست داده اند. آمار گزارش شده ابتال در جهان بیش از ۱۸ میلیون 

نفر و آمار درگذشتگان نزدیک به ۷۰۰ هزار مورد است. 
برکس که از اعضای ارشد کارگروه مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ 
کاخ سفید است گفت: »باید به همه کسانی که در نواحی روستایی 
زندگی می کنند بگویم که شما در مقابل این ویروس مصون نیستید. 
این اپیدمی اکنون متفاوت و گسترده است و هم نواحی روستایی 
را دستخوش می کند هم شهری را.« او همچنین نسبت به سفر به 
نقاط شلوغ در جریان تعطیالت تابستانی ابراز نگرانی کرد و به ذکر 

مشاهدات خود در جریان سفر به ۱۴ ایالت در سه هفته اخیر پرداخت. 
وی متذکر شد: »با سفر به اطراف کشور دیدم که مردم دائم درحال 
جابجایی هستند. اگر تصمیم گرفته اید به نقطه ای شلوغ سفر کنید، 
واقعا باید بعد از بازگشت از سفر فرض کنید که آلوده شده اید و 
مراقب باشید.« شیوع ویروس کرونا در آمریکا در طول تابستان به 

خصوص در ایاالت جنوبی و غربی شدت گرفته است. 
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، درحالی که نانسی پلوسی، رئیس 
دموکرات مجلس نمایندگان در حمله ای به برکس این اطالعات را 
نادرست خواند اما برکس در پاسخ گفت: »تصمیم های او همیشه بر 

داده های علمی استوار است.«ایسنا

مشاور ارشد دولت آمریکا: 

ایاالت متحده در حال ورود به مرحله خطرناک تری از شیوع کروناست


