
 جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
مجموع مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ در جهان 
تاکنون به ۶۴۵ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۴۹ نفر 
رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۳۵ هزار و ۲۴۵ 

بیمار کووید۱۹ نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، همچنین براساس جدول جهانی 
»ورلداُمتر«، آمریکا با بیش از ۱۰۰.۴ میلیون مبتال 
و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از 
۳۷.۵ میلیون مبتال تا این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای این منطقه است و روسیه با 

اکنون  هم  قربانی،  هزار   ۳۹۱ آمار  از  گذشتن 
بین  در  را  کرونایی  میر  و  مرگ  رقم  باالترین 

کشورهای اروپایی دارد.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   ۱۰ در 
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز 

شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
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.

شماره 8۲۳۴۸ ۶ آذر ۱۴۰۱
جهان

کمیسیون ملی بهداشت چین روز شنبه اعالم 
کرد که این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ 
هزار و ۱۸۳ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ را 
گزارش کرد و این در حالیست که آمار روزانه 
مبتالیان به این بیماری در این کشور برای سومین 
روز متوالی به باالترین حد خود رسیده است.

به گزارش سپید، چین در روز جمعه ۳۲ هزار 
و ۹۴۳ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ را گزارش 
کرد. همچنین این کشور تاکنون در مجموع ۵۲۳۲ 
مورد مرگ ناشی از عوارض ابتال به کووید۱۹ 

را نیز به ثبت رسانده است.
در  همچنان  چین  شهرهای  کالن  مقامات 
و  هستند  کووید۱۹  شیوع  مهار  برای  تالش 
موارد  بیشترین  »گوانگ ژو«  و  »چونگ کینگ« 

جدید ابتال به این بیماری را ثبت کرده اند.
چونگ کینگ، شهری ۳۲ میلیون نفری است که 

۷۷۲۱ مورد جدید ابتالی بومی به کووید۱۹ را 
روز جمعه گزارش کرد که جهشی تقریبًا ۲۰ 
درصدی نسبت به روز قبل از آن داشته است. 
گوانگ ژو، شهری با نزدیک به ۱۹ میلیون نفر 

جمعیت نیز ۷۴۱۹ مورد جدید ابتالی بومی به 
کووید۱۹ را در روز جمعه به ثبت رساند که 
این آمار نسبت به روز قبل از آن که ۷۵۲۴ مورد 

ابتال بوده، اندکی کاهش داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط مقامات بهداشتی 
محلی، موارد جدید ابتالی بومی به کووید۱۹ روز 
جمعه در پکن، پایتخت چین ۵۸ درصد افزایش 

یافته و به ۲۵۹۵ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویتر، تقریبًا تمام استان 
های چین شیوع کووید-۱۹ را گزارش کرده اند.
در پایتخت، رستوران ها، مغازه ها و مدارس تعطیل 
هستند. فقط سوپرمارکت ها و بازارها برای خرید 
مواد غذایی به فعالیت های خود ادامه می دهند.
از ۲۱ میلیون سکنه پکن خواسته شده است که 
در صورت امکان خانه های خود را ترک نکنند. 

کارمندان دورکاری می کنند.
که  می رسد  نظر  به  وله،  دویچه  گزارش  بنابر 
استراتژی »کووید صفر« چین، کمک زیادی به 
مهار کرونا نکرده و بیش از ۴۱۲ میلیون چینی 

هم اکنون در قرنطینه بسر می برند.ایسنا

کرونا در چین اوج گرفت

۴۱۲ میلیون چینی در قرنطینه


