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جدیدترین آمار جهانی مبتالیان و جان باختگان کووید خبـر

شماره 2133 30 دی 1400

برزیل، رکورددار مرگ و میر کرونایی پس از آمریکا

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« در جهان 
تاکنون به 33۵ میلیون و 3۸۶ هزار و ۶۷۵ نفر رسیده، 
مرگ پنج میلیون و ۵۷3 هزار و ۷1۷ نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده است و 2۷1 میلیون و ۶2 هزار 

و 432 نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمی، آمریکا 
همچنان با بیش از ۶۸.۷ میلیون مبتال و بیش از ۸۷۷ 
هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با 

بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 3۷.۹ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 
23.2 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
همچنین برزیل با بیش از ۶21 هزار جان باخته پس 
از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد قربانیان 
کووید در جهان محسوب می شود و هند هم با 
بیش از 4۸۷ هزار جانباخته، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار قربانیان کرونا در این فهرست 

جهانی است.
اطالع رسانی  پایگاه  در  به روز شده  بنابر جدول 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 

10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه به 
ترتیب به شرح جدول است. بر اساس این فهرست، 
روسیه نیز با گذشتن از آمار 322 هزار جان باخته 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای 
اروپایی داشته است. با این حال انگلیس با ثبت 
رسمی بیش از 1۵.3 میلیون بیمار کرونایی، رکورد 
مجموع مبتالیان به این بیماری را در قاره سبز دارد.
همچنین ایران با مجموع شش میلیون و 22۷ هزار 
و ۸4۹ ابتال و 132 هزار و 113 مورد فوت ناشی 
از بیماری کووید-1۹ در رتبه دوازدهم در بین 
کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار 

گرفته است. بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 
20 کشور، شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر عبور 
کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا 
هستند - کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، ترکیه، 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، آرژانتین، ایران، کلمبیا، مکزیک، 
لهستان، اندونزی، اوکراین، هلند، آفریقای جنوبی و 
فیلیپین نیز بیش از سه میلیون مبتال را ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-1۹ که تاکنون در 222 کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت به سران جهان هشدار داده است 
که همه گیری کرونا اصال به نقطه پایان نزدیک نیست.

به گزارش سپید، تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
گفت: »جهان باید در این فرض که سویه جدید کرونا موسوم 
به امیکرون به طور قابل توجهی مالیم تر است و خطر ناشی از 
ویروس را رفع می کند، محتاط باشد.« این هشدار در حالی صادر 
می شود که کشورهای اروپایی رکورد تازه ای از نظر آمار ابتال را 
ثبت کرده اند، از جمله فرانسه که از تقریباً نیم میلیون مورد جدید 

در روز سه شنبه خبر داد. 
آدهانوم در یک کنفرانس خبری در ژنو به خبرنگاران گفت که 

سویه امیکرون در یک هفته گذشته به 1۸ میلیون مورد جدید ابتال 
در جهان منجر شده است.

وی یادآور شد: »در حالی که ممکن است این سویه در مجموع 
کم خطرتر باشد اما این روایت که باعث بیماری مالیم می شود، 
گمراه کننده است. اشتباه نکنید، امیکرون باعث بستری شدن در 
بیمارستان و مرگ می شود و حتی در موارد خفیف تر هم مثل سیل 

مراکز درمانی را غرق کرده است.« 
آدهانوم به سران جهان هشدار داد که با رشد باورنکردنی امیکرون 
در جهان، احتمال ظهور سویه های تازه وجود دارد و برای همین 
است که ردگیری و ارزیابی همچنان حیاتی است. وی افزود: »من 

به خصوص نگران کشورهای زیادی هستم که آمار واکسیناسیون 
در آنها پایین است، چون خطر بیماری و مرگ در کسانی که 

واکسینه نشده اند چندین برابر است.«
همچنین »مایک رایان« مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت 
هم گفت که سرعت باالتر سرایت امیکرون احتماال باعث افزایش 
بستری شدن و مرگ خواهد شد، به خصوص در کشورهایی 
که مردم کم تر در آنها واکسینه هستند. به گزارش بی بی سی، 
وی گفت: »افزایش تصاعدی موارد ابتال، صرف نظر از شدت 
سویه های منفرد، به افزایش اجتناب ناپذیر بستری شدن و مرگ 

منجر خواهد شد.«ایسنا

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

همه گیری کرونا اصال به نقطه پایان نزدیک نیست

کارشناسان سوئدی هشدار داده اند که میزان آلودگی شیمیایی در 
سیاره زمین از سطح ایمن برای بشریت عبور کرده است.

به گزارش سپید، به گفته کارشناسان آلودگی شیمیایی که سیاره زمین 
را فرا گرفته، اکنون ثبات اکوسیستم های جهانی را که زندگی بشر به 
آن وابسته است، تهدید می کند. آن ها تاکید کردند: »مواد پالستیکی 
در کنار 3۵0 هزار ماده شیمیایی مصنوعی از جمله آفت کش ها، 
ترکیبات صنعتی و آنتی بیوتیک ها عامل نگرانی هستند. اکنون آلودگی 
پالستیکی از قله اورست تا عمیق ترین نقاط اقیانوس ها گسترش 
یافته است و برخی از مواد شیمیایی سمی مانند بیفنیل پلی کلر شده 
)PCB( نیز ماندگار و گسترده هستند.«  آلودگی شیمیایی، سیستم های 

زمین را با خسارت وارد کردن به فرآیندهای بیولوژیکی و فیزیکی 
که زیربنای حیات هستند، تهدید می کند. به عنوان مثال، آفت کش ها 
بسیاری از حشرات غیرهدف را که برای همه اکوسیستم ها و در 
نتیجه برای تامین هوا، آب و غذای پاک ضروری هستند، از بین 
می برند. کارشناسان سوئدی اظهار داشتند: »از سال 1۹۵0 تولید 
مواد شیمیایی افزایش ۵0 برابری داشته و پیش بینی می شود که 
این میزان تا سال 20۵0 مجدد سه برابر افزایش یابد.« به گزارش 
ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، به گفته محققان، سرعتی که جوامع 
در حال تولید و رهاسازی مواد شیمیایی جدید در محیط زیست 

هستند، با ماندن در یک فضای امن برای بشریت سازگار نیست.

آلودگی شیمیایی از حد ایمن برای بشر عبور کرده است


