ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻣﺮز  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺮز  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﻗﺮار دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روﺑﻪرو ﺷﺪه و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺸﺮ ﺷﺪه و روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-از ۲

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ
از  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰و  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮزﯾﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر۲۰ ،
درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۶ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﻫﺎ در رده  ۱۵ﺟﻬﺎن و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در  ۲۰۲۱ﺑﺪﺗﺮ از  ۲۰۲۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎﻧﺴﻞ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده
ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺮدارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

