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آمار جهانی کرونا

ثبت بیش از ۵۵۳ میلیون مبتال تاکنون

آمار کرونا در جهان تا ۱۱ تیر

بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا 
)کووید-19(، مجموع مبتالیان به این بیماری 
در جهان تاکنون به ۵۵3 میلیون و ۶90 هزار 
و ۶34 نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 
3۶0 هزار و 103 بیمار کووید در دنیا تأیید 

شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با 
از یک  ۸9.۵ میلیون مبتال و بیش  از  بیش 
فهرست  درصدر  همچنان  قربانی،  میلیون 
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
میلیون   43.4 از  بیش  آمار  با  نیز  هند  و 
دوم جهانی  رتبه  در  آمریکا  از  پس  مبتال، 

جای گرفته است.
به کووید-19 در برزیل هم  آمار مبتالیان 
نفر فراتر رفته و در حال  32.4 میلیون  از 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 

شمار مبتالیان است.
از ۶۷1 هزار  بیش  با  برزیل در عین حال 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 
رکورددار تعداد قربانیان کووید19 در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از ۵2۵ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
 31.2 از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
ابتال  رکورددار  لحظه  این  تا  مبتال،  میلیون 
در بین کشورهای این منطقه و نیز چهارمین 
در  کرونایی  بیمار  آمار  بیشترین  با  کشور 
جهان است. روسیه همچنین با گذشتن از 
آمار 3۸1 هزار قربانی، هم اکنون باالترین 
رقم مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 
اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.

بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 

این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«، 
بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا 
صبح روز شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 141 و  ابتال  مورد   ۵۸9 و  هزار   23۸ و 
بیماری  از  ناشی  فوت  مورد   390 و  هزار 
کووید-19 در حال حاضر در رتبه 1۷ در 
بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان 

به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند 
و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، 
اسپانیا،  ترکیه،  ایتالیا، روسیه، کره جنوبی، 
ویتنام، آرژانتین، ژاپن، هلند، استرالیا، ایران، 
کلمبیا، اندونزی، مکزیک، لهستان، پرتغال، 
اوکراین، کره شمالی، مالزی، تایلند، اتریش، 

رژیم صهیونیستی، بلژیک، شیلی، آفریقای 
تایوان،  چک،  جمهوری  کانادا،  جنوبی، 
دانمارک  و  پرو  یونان،  فیلیپین،  سوئیس، 
نیز بیش از سه میلیون مبتال ثبت شده  است.

روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

تیر(   11( شنبه  صبح  تا  جهان،  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
این  قربانیان  تعداد  و  رسید  نفر  هزار   ۶90 و  میلیون   ۵۵3 از  بیش  به 
با  آمریکا  رفت.  فراتر  نفر  هزار   3۶0 و  میلیون  شش  از  نیز  ویروس 
مبتالیان  تعداد  نظر مجموع  از  مبتال،  هزار   ۵0۷ و  میلیون   ۸9 از  بیش 
در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و فرانسه در رده های 
در  کووید-19  مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  تا چهارم هستند.  دوم 

رده هفدهم قرار دارد.
از  جهان  اول  کشور   1۵ آمار  اینفوگرافیک،  این  در  سپید،  گزارش  به 
نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا 

می کنید. مشاهده  را 

جهان


