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دوئل پایاپای!

طرح :حسین علیزاده

چهره

اینجا کرونا در سفر است

 فرودگاه مهرآباد -ساعت  ۷صبح

جل��وی در ورودی پایان��ه  2ف��رودگاه مهرآباد
اتاقک ضدعفونی گذاش��تهاند اما کسی به گرفتن
تب یا اکس��یژن و ضربان قل��ب مراجعهکنندگان
اعتقادی ندارد .مسافران جلوی دستگاه ایکسری
تجم��ع کردهان��د ت��ا چمدانهایش��ان را داخل
دس��تگاه بگذارند .گرچه همه ماس��ک به صورت
دارند اما بهنظر میرس��د فاصله اجتماعی مفهوم
چندانی ندارد .فرودگاه نس��بت به روزهای بدون
کرونا خلوتتر بهنظر میرس��د و سر مامورانی که
بازرسی بدنی انجام میدهند خلوت است .کافهها
و غرفههای عرضهکنن��ده مواد خوراکی همچنان
مش��غول کارند اما سرشان نسبت به روزهای قبل
از کرونا خلوتت��ر بهنظر میآید .صندلیها هم با
عالمته��ای ضربدر که رعای��ت فاصله اجتماعی
را هش��دار میدهند ،نشانهگذاری شدهاند .تابلوی
اطالعات پرواز نش��ان میدهد برخالف گذش��ته
بیشتر پروازها سر ساعت بلند میشوند!
بهنظر میرس��د برای رعای��ت فاصله اجتماعی،
اتوبوسهای بیش��تری مس��افران را تا پای پرواز
میرس��انند اما داخل هواپیما مثل گذشته صفی
طوالنی بدون فاصله آدمها تش��کیل ش��ده تا در
صندلیهایش��ان جاگیر ش��وند .روی  3صندلی
ک��ه در  2ردی��ف هواپیما وجود دارد 2 ،مس��افر
نشس��تهاند؛ بهط��وری ک��ه صندلی وس��ط بین
مس��افرها خال��ی بماند .کاور یکب��ار مصرفی که
هم��راه خود بردم را روی صندل��ی پهن میکنم.
یکی از مهماندارها میگوید« :خانم نگران نباش.
همه چیز بعد هر پرواز ضدعفونی میشه ».نگاهی
به صندلی میکنم؛ پر از خردهبیس��کویت است و
ر ِد سیاهی از جای دست مسافران قبلی!
باره��ا در ط��ول پ��رواز ب��ه عقب و جل��و نگاه
میکنم .کمتر مسافری ماسکش را برداشته است.
مهمان��داران بعد از تی��کآف ،بطریهای کوچک
آب و پکی را که داخل آن پد الکلی ،دس��تکش و
ماسک وجود دارد ،بین مسافران پخش میکنند
و روی صندلیهایشان مینشینند.

 ایس�تگاه راهآه�ن ته�ران  -س�اعت
20:30

یکی از کارمندان با تبس��نج جلوی در ورودی
ایستگاه راهآهن ایستاده و مسافران را نگاه میکند

عکس :آیدا فریدی

برخورد سلیقهای با محدودیتها و پروتکلهای
بهداش��تی صدای خیلی از مردم را درآورده است.
انتش��ار ویدئوهایی از نارضایت��ی مردم از خدمات
نامناس��ب برخ��ی از ش��رکتهای هواپیمای��ی
واکنش س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری
را ب��ه هم��راه داش��ته و حت��ی  3پ��رواز یکی از
ت نکردن
ش��رکتهای هواپیمایی بهدلی��ل رعای 
دس��تورالعملهای ابالغی مقابله با شیوع ویروس
کرونا لغو شده است.
محدودی��ت اس��تفاده از حداکث��ر  ۶۰درص��د
ظرفیت هواپیما در پروازهای داخلی به درخواست
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و با
دستور سازمان هواپیمایی کشوری از ابتدای آبان
ابالغ ش��ده و همه ایرالینها موظف به رعایت آن
در راس��تای مقابله با شیوع ویروس کرونا شدهند.
بع��د از ابالغ این دس��تورالعمل ،کش��مکشها و
مکاتبات زیادی از س��وی شرکتهای هواپیمایی
برای لغو آن صورت گرفت اما این پروتکل تاکنون
پابرجا مانده و همچنان اجرا میش��ود .س��فر در
دوران کرون��ا برای خیلیها اجتنابناپذیر اس��ت
و همچن��ان بس��یاری مردم برای سفرهایش��ان
از وس��ایل مختلف حملونقل عمومی اس��تفاده
میکنند .اما ن��اوگان حملونق��ل عمومی تا چه
اندازه در رعایت پروتکلهای بهداش��تی در زمان
شیوع کرونا موفق بوده است؟
آنچه در ادامه میخوانید گزارش میدانی ایسنا
از وسایل حملونقل عمومی بینشهری یا مراجعه
به ترمینالهاست.

یک میلیون و 300هزار نفر
تا پایان سال واکسینه میشوند

و تمایلی هم به چککردن تب مس��افران نش��ان
نمیدهد .ایس��تگاه شلوغ اس��ت و چندان فرقی
با روزهای قبل از ش��یوع کرونا ندارد .مس��افران
چمدانهایش��ان را روی دس��تگاه ایک��سری
میگذارن��د .با اینک��ه برای برداشتنش��ان عجله
میکنن��د ،دیر میرس��ند و چمدانها روی زمین
ِولو میشوند .داخل ایستگاه روی همه صندلیها
با برچس��ب زردرنگی نش��انهگذاری ش��ده است.
بسیاری از مسافران رعایت میکنند و بسیاری هم
اعتقادی به رعایت فاصله اجتماعی ندارند .بعضی
ترجیح میدهند قبل از نشستن روی صندلی ،از
الکل استفاده کنند و برخی دیگر اول ماسکشان
را از روی دهان پایین میکشند و بعد مینشینند!
برخی  2تا ماس��ک زدهاند و برخی دیگر همان
یک ماس��ک را هم به زور گذاشتهاند .هرازگاهی
از یک س��وی س��الن انتظار صدای سرفه میآید.
با اعالم مسافرگیری ،س��الن از مسافران جدید و
قدیمی پ��ر و خالی میش��ود .مهمانداران جلوی
ورودی سالنهای قطار ایستادهاند تا بلیت مسافران
را چک کنند .بهخاطر محدودیت مس��افرگیری و
رعایت پروتکلهای بهداش��تی کوپهه��ا زودتر از
همیش��ه فروخته میش��ود اما در بخش اتوبوسی
قط��ار وضعیت ف��رق میکند و خب��ری از فاصله
اجتماعی نیست .مسافران باتوجه به بلیتی که به
آنها فروخته ش��ده کنار یکدیگر مینشینند .بعد
از جاگیرشدن مسافران ،مهماندارها دست به کار
میش��وند و بس��تهای حاوی یک بطری آب ،یک
کیک و یک عدد ماس��ک را توزیع میکنند .بعد
از حرکت قطار ،هوای سالنها هم گرمتر میشود
و مس��افران لباسهای گرمش��ان را درمیآورند.
موبایل مسافری زنگ میخورد ،ماسکش را پایین
میکشد و شروع به صحبت با صدای بلند میکند
و آنقدر حرف میزند که حوصله مسافران دیگر را
س��ر میبرد! مسافر دیگری که پدر خانواده است،
بین بچهها س��اندویچ توزیع میکند .خودش هم
ماسکش را زیر چانهاش میزند و در راهروی قطار
راه میرود و غذای��ش را میخورد .خو ِد مهماندار
و بس��یاری از مسافران هم عالقهای به استفاده از
ماسک ندارند.
ه��وای داخل قط��ار گرمتر میش��ود و صدای
مسافران درمیآید .دعوا با مهماندار باال میگیرد
و به نتیجه خاصی هم نمیرس��د .بعد از گذشتن
قط��ار از  2ایس��تگاه ،خود مس��افران دس��ت به
کار میش��وند و ب��دون اج��ازه از مهمان��دار بین
صندلیهای خالی پخش میش��وند .به سالنهای
دیگر س��رک میکشم و سراغ یکی از مهمانداران
میروم .انگار دلش میخواس��ت یکی از مسافرها
س��راغش ب��رود تا درددل کند« :همیش��ه اس��م
پرس��تارا س��ر زبوناس��ت و میگن اونا خط مقدم
کرونا هس��تن .درست هم میگن اما به خدا ما هم
از روز اول ت��و خط مقدم بودیم ،اما هیش��کی به
فکرمون نبوده و نیس��ت .مس��افرای زیادی کرونا
دارن و آل��ودهان اما نمیگن و ج��ون ما رو هم به
خطر میندازن .حتی چند بار مجبور شدیم مسافر
رو بهخاطر س��رفههای سخت و زیاد ،نزدیکترین
ایس��تگاه پیاده کنیم .مس��افر هم داشتیم که تو
قطار فوت ش��ده ام��ا نمیدونیم ب��ه خاطر کرونا

بوده یا چی��ز دیگهای .من ک��ه میگم  ۵۰درصد
مسافرا کرونا دارن .متاسفانه سیستم بلیتفروشی
ما هم سفت و سخت نیست .هیچ تستی از مسافر
نمیگیرن که مطمئن بشن کرونا نداره .اون اوایل
که تازه کرونا اومده بود ما با ترس و لرز سوار قطار
میشدیم .االن هم اونقدر ماسک روی صورتمون
میذاریم که پش��ت گوشمون میسوزه اما خیلی
از مسافرا عین خیالش��ونم نیست و اصال مراعات
نمیکنن .خیلیاش��ون حتی ماسک هم نمیزنن.
اون همکارایی هم که میبینین ماس��ک نمیزنن
کرونا داشتن و تازه خوب شدن».

 ترمینال مس�افربری بیهقی  -س�اعت
16:40

مس��افران بهجای نشستن در س��الن ترمینال،
آالچیقه��ای مس��تقر در فض��ای ب��از را انتخاب
کردهاند .ص��دای کمکرانندهای ک��ه داد میزند
«اصفهان س��اعت  ،۵جا نمونی» بلند میش��ود.
آخرین مسافران سوار اتوبوس میشوند.
داخل س��الن یکی از ش��رکتهای فروش بلیت
میش��وم .س��الن خلوت اس��ت و تع��داد کمی از
مسافرها روی صندلی نشس��تهاند .روی برخی از
صندلیها برچس��ب «فاصل��ه اجتماعی را رعایت
کنید» چسبانده شده است .کمی دورتر از گیشه
تهیه بلیت ،یک دس��تگاه ضدعفون��ی پدالی هم
گذاش��تهاند که کمتر کس��ی متوجه آن میشود.
گوش��های از س��الن 2 ،دس��تگاه الکترونیک��ی
گذاش��تهاند و مس��افرانی که بلیت اینترنتی تهیه
کردهان��د ،آن را تبدی��ل ب��ه کاغ��ذی میکنند.
به س��مت گیش��ه م��یروم 3 .زن ج��وان داخل
آن نشس��تهاند و به تلفنه��ا و مراجعهکنندگان
حضوری با بیحوصلگی ج��واب میدهند .همان
طور که س��والها را پاسخ میدهند نوشیدنی هم
میریزند یا سری هم به کمدهایشان میزنند.
دختر جوان��ی بلیت کاغذیاش را از دس��تگاه
الکترونیکی گوشه سالن میگیرد .بهخاطر کارش
مجبور اس��ت زیاد س��وار اتوبوس ش��ود و س��فر
کند حت��ی در دوران کرونا .میگوید« :همیش��ه
پروتکلها س��فت و س��خت رعایت نمیش��وند و
ش��رایط همین اواخر کمی فرق کرده است .شما
اگه االن س��وار اتوبوس شید ،یه جفت دستکش،
پد الکلی و یه ماس��ک میگیرین .در طول مسیر
هم همه رعایت نمیکنن و بعضیا هم ماسکشونو
درمی��ارن میخوابن ،اما خدا رو ش��کر من تو این
رف��ت و آمدا تا حاال کرون��ا نگرفتم ».چون عجله
دارد ،خداحافظی میکند و میرود.

 سخن پایانی...

ای��ن چکی��دهای از وضعی��ت ن��اوگان
لونق��ل عمومی بینش��هری بود .حاال
حم 
می��زان رعایت پروتکله��ا در بعضی جاها
کمت��ر و در بعضی جاها بیش��تر اس��ت اما
چندان تفاوتی ندارد .کمتر از یک ماه دیگر
هم نوروز است .خیز موج چهارم کرونا هم
که غوغا میکند .در این شرایط شاید تنها
راه مراقبتهای بیش��تر بهداش��تی باشد و
بس.

ای�رج حریرچ�ی -قائممق�ام وزی�ر
بهداش�ت ،درمان و آموزش پزش�کی:
تا پایان س��ال گ��روه اولمان که حدود یک
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر هس��تند واکس��ینه
خواهند ش��د .واکسن مشترک ایران و کوبا
جلوتر از بقیه واکس��نها ب��ه نتیجه خواهد
رس��ید و جلوت��ر از هم��ه واکس��نها مورد
بهرهب��رداری ق��رار میگیرد و ممکن اس��ت قبل از اردیبهش��ت وارد
فاز اجرایی ش��ود .تمام واکس��نهایی که وارد کش��ور میشود ،طبق
دستورالعمل ستاد ملی کرونا براساس معیارهای ملی و عادالنه توزیع
میش��ود .تا پایان س��ال گروه اولمان که حدود یک میلیون و ۳۰۰
هزار نفر هستند انشااهلل واکسینه خواهند شد و ممکن است قسمت
قابلتوجه��ی از گروه دوم و س��وم هم قب��ل از انتخابات روند دریافت
واکسنشان آغاز شود.

تایید ایمنیزایی
واکسن ایرانی کرونا

محمدرضا صالح�ی -مجری مطالعات
بالین�ی واکس�ن ایرانی کرونا :نخس��تین
تزریق انس��انی مرحل��ه اول مطالعات بالینی
نخستین واکس��ن کرونا ساخت پژوهشگران
ایرانی در س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت امام
(ره) با نام « ُکوو ایران برکت»  ۹دی با حضور
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و
مع��اون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،روی داوطلبان انجام ش��د .از
 ۹دی تا  ۱۸بهمن نخس��تین تزریق واکس��ن همه داوطلبان انجام شد
و تا نیمه اس��فند امس��ال ،تزریق دوم تمام داوطلبان و پیگیری  ۲۸روز
آنها پایان مییابد .ارزیابی و بررس��یهای اولیه نتایج آزمایشهایی که
تاکنون روی سرم داوطلبان انجام شده ،نشان میدهد میزان ایمنیزایی
نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام «کوو ایران برکت» حدود  ۹۰درصد
اس��ت .آزمایشهای مرتبط با ایمونوژنیس��یته تاکنون روی حدود ۳۵
داوطلب انجام ش��ده که نتایج آن نش��ان میدهد این واکسن نسبت به
انتظ��ارات م��ا قدرت ایمنیزایی باالتری دارد که بس��یار امیدوارکننده
اس��ت .نتایج اولیه نش��ان میدهد حدود  ۹۰درصد افرادی که دوز دوم
واکس��ن را دریافت کردهاند ،ش��واهد ایجاد ایمن��ی ،پس از  2هفته در
آزمایشهایش��ان نشان داده شده است .تعیین دقیق این موضوع نیاز
به بررسی آماری دقیقتری دارد که این کار در حال انجام است ،اما نتایج
اولیه نشان میدهد واکسن ایرانی کرونا ایمنی حدود  ۹۰درصدی ایجاد
میکند .تزریق دوز دوم  ۵۶داوطلب فاز نخس��ت تست انسانی واکسن
کرونا ایرانی به پایان رس��یده اس��ت .مرحله دوم تس��ت انسانی واکسن
ایرانی کرونا هم از حدود اواخر اسفند آغاز خواهد شد .به احتمال قوی
مرحله دوم تا پایان اردیبهشت سال آینده طول میکشد .همچنین به
احتمال زیاد مرحله دوم و سوم با هم ادغام خواهند شد و در میانههای
این مرحله گزارش اولیه به س��ازمان غذا و دارو ارائه میش��ود .اگر این
گزارش مورد تایید قرار گیرد در میانه راه وارد مرحله س��وم میش��ویم
که این موضوع در س��ایر واکس��نهای دنیا انجام شده است .پیشبینی
میشود از اوایل اردیبهشت وارد مرحله سوم تست انسانی شویم.

کرونا و مرگومیرهای ناش��ی از آن سوغات مهمانی ناخوانده از چین بود که
تازگیها میخ حضور یکس��الگی خود بر این کره خاک��ی را بر زمین کوبیده و
معلوم نیست دقیقا تا چه زمانی قصد ماندن دارد.
روزه��ای اول ،کس��ی کرونا را ج��دی نمیگرفت و حتی تص��ور نمیکرد که
کرون��ا تاج��ش را بر س��ر گذاش��ته و از چین به ای��ران بیاید ،ام��ا این ویروس
م��رز نمیش��ناخت و تقریبا تمامی نقاط ک��ره زمین را در کمتر از یک س��ال
درنوردید.
هر متخصصی نظر کارشناسانهای درباره کووید  ۱۹داشت ،اما تمامی نظریهها
در کمتر از یک ماه بیاعتبار میشد و کم کم اهالی کره زمین فهمیدند که باید
سبک زندگیشان را برای زنده ماندن تغییر دهند.
اس��تفاده از ماس��ک و پوش��یدن گان و ش��یفتهای  ۲۴س��اعته تبدیل به
روتینهای کادر درمان شد و مردم هرچند به سختی ،ماسک را بهعنوان بخشی
از پوش��ش خود پذیرفتند و الکل و اس��پریهای ضدعفونیکنن��ده در اولویت
ارتباطات و کارهایمان قرار گرفت .وس��واسهای فکری و عملی و حساس��یت
زی��اد برای ضدعفونی کردن مواد خوراکی ،میوهها و مواد بس��تهبندی ش��ده و
تصور آلوده بودن لباسها و همه جا از مواردی بود که با آمدن کرونا به لیس��ت
رفتارهای روزمره اضافه شدند.
فاصلهگ��ذاری اجتماعی هم از دیگ��ر اصطالحاتی بود که وارد ادبیات مردمی
ش��د .گویا این کلمه برای رسمیت بخش��یدن به فاصله مطرح شد تا اثربخشی
بیش��تری داشته باش��د .عاطفهها یخ بس��تند و ترس از همهگیری مانع نزدیک
شدن انسانها و در آغوش کشیدن عزیزانمان شد و دوری و دوستی بهمعنای
واقعی کلمه در متن زندگیهایمان قرار گرفت .روزگاری شد که حتی لباسها
و دس��تها و آغوش عزیزترین کس��انمان هم برایمان غریب��ه و دیواری بهنام
فاصلهگذاری هوشمند مانع ابراز عواطف شد.
گوشیهای هوش��مند و فضای مجازی برای نخستین بار در معنای مثبت به
کمک بشر آمدند تا دوستان و آشنایانمان را از پنجره مجازی ببینیم و به امید
روزهایی بهتر همدیگر را دلداری بدهیم.
تعطیلی مس��اجد و تاالرها و ممنوع ش��دن برگزاری مراسم ترحیم و عروسی
از مهمتری��ن آثار همهگیری کووید  ۱۹بود که عمر ش��ادیها را کوتاهتر کرد و
فرصت س��وگواری را گرفت .کرونا بساط تشریفات و هزینههای اضافی را جمع
کرد و باعث ش��د صاحب��ان عزا و برخی از زوجین هزینه مراسمش��ان را صرف
امور خیریه کنند.
شاید باورتان نشود ،اما کرونا جوانان را راهی خانه بخت کرد که افزایش آمار
ازدواج هم نشانگر همین ادعا است.
جوانانی که س��الها برای برآوردن انتظارات سنگین خانوادهها دوندگی کرده
و توان برگزاری مراس��م عروسی ایدهآل را نداشتند ،با آمدن کرونا دست هم را
گرفته و راهی خانه بخت شدند.
این وس��ط عزاداری برای خانوادههایی که عزیز از دس��ت داده بودند ،بهویژه
برای کس��انی که عضوی از خانوادهش��ان را از دس��ت داده بودند ،بسیار دردآور
ب��ود؛ خانوادههایی که ان��گ اجتماعی را هم در کنار داغدیدگی تحمل کردند و
عزیزانش��ان در غریبانهترین حالت ممکن دفن ش��دند و هیچ راهکار و حمایت
عاطفی برای این خانوادهها ارائه نش��د و این خانوادهها داغ را روی داغ متحمل
شدند.
ممنوع ش��دن مالقات بیماران هم ثابت کرد با رفتوآمد کمتر میتوان حال
بیمار را با یک تماس تلفنی جویا ش��د و به بهبود حال بیمار در آس��ایش کامل
کم��ک کرد .تعطیلی بزرگترین پ��ارک و بازار تبریز هم از دیگر اتفاقهایی بود
که مردم کمتر دیده بودند و فصل ،فصل نشستن در خانه بود.
کرونا شاید فرصتی برای این بود که انسان به این نتیجه برسد که خوشبختی
ش��اید همین چیزهای کوچک باش��د؛ یک دورهمی ساده ،لبخند عزیزانمان و
یک پیادهروی ساده.
تعطیل��ی مدرس��هها ،آموزش��گاهها ،اس��تخرها ،مراک��ز تفریح��ی تاریخی و
گردش��گری و منع تردد هم از دیگر اتفاقهای غیرمنتظرهای بود که بر وحشت
و تنهای��ی و نگرانی مردم میافزود ،اما آم��وزش مجازی فرصتی بود که کاهش
هزینه برای دانشجویان بهویژه برای دانشگاهها را در پی داشت و ضرورت تقویت
زیرساختهای مجازی را متذکر شد.
همدلی و کمک به نیازمندان با همراهی مردم و گروههای جهادی هم از دیگر
درسهایی بود که کرونا یادمان داد و از تلخی احتکار و گرانفروشی کاست.
تالشهای روزافزون برای کش��ف واکس��ن و وارد ش��دن نخس��تین محموله
واکس��ن کرونای روس��ی در  21بهمن ب��ه ایران و واکسیناس��یون کادر درمان
آیسییو بخشهای کرونا نشان داد که زبان علم همیشه پیروز است.
ح��اال کووید  ۱۹ه��ر روز بزککردهتر از دیروز خودنمای��ی میکند؛ یک روز
چینی و یک روز هم انگلیس��ی .باوجود تداوم تالشها برای کش��ف واکسن در
کش��ورمان همزمان با س��ایر نقاط دنیا ،رعایت پروتکلهای بهداشتی همچنان
مورد تاکید است.

آمار کرونا در جهان تا  ۳اسفند

آغاز فاز نخست تزریق «کووپارس»

محمدحسین فالح مهرآبادی -معاون
تحقیق�ات و فناوری موسس�ه تحقیقات
واکس�ن و سرمس�ازی رازی :فاز نخس��ت
تزریق بالینی واکسن کووپارس احتماال همین
روزها آغاز و ش��رایط انتخ��اب  ۱۳۳متقاضی
بهزودی اعالم میش��ود .یک دوره زمانی برای
تزریق واکسن به  ۱۳۳نفر در نظر گرفته شده
اس��ت؛ به ای��ن معنی که در آغاز کار برای بررس��ی ع��وارض احتمالی
ناخواس��ته تزریق روی  ۱۳نفر انجام میش��ود و پس از آن ظرف مدت
ی��ک م��اه ،در  ۴گروه  ۳۰نفره تزریق ب��رای  ۱۲۰نفر صورت میگیرد.
پیشبینی میکنیم که تزریق اولیه تا پایان اسفند به اتمام برسد .مطابق
با برنامهریزی ،فاز نخس��ت تزریق واکس��ن «کوو پارس» حدودا  2ماه
طول میکشد و  ۳۵روز پس از آنکه نفر آخر ،نخستین تزریق را داشت
آزمایشهای مربوطه را انجام میدهیم و نتایج بررسی را به سازمان غذا
و دارو میفرس��تیم .اگر نتایج مورد تایید قرار گیرد ،مجوز فاز دوم را به
ما میدهند .فاز دوم تزریق بالینی نیز روی  ۵۰۰نفر انجام خواهد شد.
تزریق واکسن «کوو پارس»  2بار بهصورت عضالنی و به فاصله  ۲۸روز
انجام میشود و یک بار نیز تزریق استنشاقی در روز  ۵۳خواهد داشت.

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان ،تا صبح یکشنبه ۳ ،اسفند به بیش
از  ۱۱۱میلی��ون و  ۶۵۳هزار نفر رس��ید و تعداد قربانی��ان این ویروس نیز از 2
میلیون و  ۴۷۲هزار نفر فراتر رفت.
ل حاضر امریکا ب��ا بیش از  ۲۸میلیون و  ۷۰۶هزار مبتال ،از نظر تعداد
در ح��ا 
مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند ،برزیل و روسیه
در ردهه��ای دوم تا چهارم هس��تند .ایران نیز از نظر تع��داد مبتالیان کووید۱۹
هماکن��ون در رده پانزدهم قرار دارد .در این اینفوگرافیک ،آمار  ۱۵کش��ور اول
جه��ان از نظر تعداد مبتالیان و تازهترین آمار کلی جهان درباره ویروس کرونا را
مشاهده میکنید.
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