
کرد،  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا ۹ 
درصد کاهش یافته، اما شمار مبتالیان 
به این عفونت همچنان پایدار است.

آخرین  براساس  سپید،  گزارش  به 
جهانی  گیری  همه  هفتگی  گزارش 
بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  که 
در  کرونا  قربانیان  تعداد  شد،  منتشر 
یافت  کاهش  درصد   ۹ گذشته  هفته 
در حالی که موارد جدید نسبتًا ثابت 

مانده است.
از  بیش  سازمان،  این  اعالم  براساس 
۱۴۰۰۰ مورد مرگ ناشی از کووید-۱۹ 
در هفته گذشته و نزدیک به ۷ میلیون 
عفونت جدید وجود داشته است. غرب 
و  درصدی   ۳۰ آرام جهش  اقیانوس 
آفریقا ۴۶ درصد کاهش را گزارش کرد. 
موارد ابتال در قاره آمریکا و خاورمیانه 
نیز بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت.

در  جدید  میر های  و  مرگ  تعداد 
یافته  افزایش  درصد   ۱۹ خاورمیانه 
است، در حالی که در آفریقا بیش از 
۷۰ درصد، در اروپا ۱۵ درصد و در قاره 
آمریکا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

شد  یادآور  بهداشت  جهانی  سازمان 
زیرسویه BA.5 Omicron همچنان 
در سطح جهانی غالب است و تقریبًا 

۷۰ درصد از تمام توالی های ویروس 
در جهان را تشکیل می دهد. شیوع سایر 
زیرمجموعه های اومیکرون، از جمله 

BA.4 و BA.2، به نظر می رسد که 
BA.5، در حال کاهش  با تصاحب 
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سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

کاهش ۹ درصدی جان باختگان کرونا در جهان

آمار جهانی کرونا

شمار مبتالیان در آمریکا از ۹۴ میلیون نفر گذشت
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
مجموع مبتالیان به این بیماری در جهان 
تاکنون به ۵۹۴ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۶۰ 
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۴۵۳ هزار 

و ۷۵۷ بیمار کووید نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با 
میلیون  مبتال و یک  میلیون  از ۹۴.۶  بیش 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با این بیماری قرار دارد و هند با آمار 
بیش از ۴۴.۲ میلیون مبتال پس از آمریکا در 

رتبه دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش 
از ۳۴.۲ میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار 
نیز  و  منطقه  این  کشورهای  بین  در  ابتال 
سومین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 

در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم از 
۳۴.۱ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
باالترین  لحاظ  به  جهان  کشور  چهارمین 

شمار مبتالیان است.

برزیل در عین حال با بیش از ۶۸۱ هزار 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 
رکورددار تعداد قربانیان کووید۱۹ در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از ۵۲۷ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار ۳۸۳ 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.
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و 
که  کشوری   ۱۰ در  بیماری  این  قربانیان 
آمارها  باالترین  رسمی  گزارش های  طبق 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز یک شنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 ۱۴۲ و  ابتال  مورد   ۸۹۴ و  هزار   ۴۶۸ و 
هزار و ۸۶۱ مورد فوت ناشی از بیماری 

کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه ۱۷ در 
بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان 

به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.
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