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کرونا ،تلفات غرقشدگی را  15درصد کاهش داد
ســازمان پزشــکی قانونــی کل کشــور اعــام
کــرد :بــا وجــود کاهــش  ۱۵درصــدی تلفــات
غرقشــدگی در کشــور طــی ســه ماهــه نخســت
امســال (کــه قطعــاً محــدود شــدن ســفرها در پــی
شــیوع بیمــاری کرونــا یکــی از علتهــای آن بــوده
اســت) ،متأســفانه در مــاه خــرداد بــا افزایــش
 ۱۳.۶درصــدی ایــن آمــار مواجــه بودیــم.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور

بینالملــل ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور ،در
بهــار امســال  ۳۱۲نفــر بــر اثــر غــرق شــدگی جــان
خــود را از دســت دادنــد ،ایــن آمــار در مقایســه
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه آمــار تلفــات
 ۳۶۷نفــر بــود ۱۵ ،درصــد کمتــر شــده اســت.
بنابرایــن گــزارش ،از کل تلفــات غــرق شــدگی
ســه ماهــه نخســت امســال  ۲۵۵نفــر مــرد و
 ۵۷نفــر زن بودنــد ،در ایــن مــدت اســتانهای

حال کشــور
حال تهـران وخیم است

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

فــارس بــا  ،۳۴خوزســتان و مازنــدران هــر کــدام
بــا  ۲۸و گیــان بــا  ۲۲فوتــی بیشــترین آمــار
مــرگ ناشــی از غــرق شــدگی را داشــتند.
براســاس آمارهــای ســه ماهــه نخســت امســال،
بیشــترین آمــار تلفــات غــرق شــدگی مربــوط بــه
رودخانههــا اســت .در ایــن مــدت  ۱۲۵نفــر در
رودخانههــا جــان باختهانــد .مطابــق آمارهــا
بعــد از رودخانههــا بیشــترین تلفــات غــرق
شــدگی بــه ســدها بــا  ۳۳نفــر ،اســتخر کشــاورزی
بــا  ۳۲نفــر ،دریــا بــا  ۲۹نفــر( ۲۳نفــر خــارج
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طــرح و شــش نفــر در محــدوده طــرح) ،اســتخر
شــنا ۱۸نفــر  ،حــوض و حوضچــه بــا  7نفــر و
چــاه بــا  4فوتــی قــرار دارد و  ۱۸نفــر نیــز در ســایر
مکانهــای آبــی جــان باختهانــد .همچنیــن در
خــرداد امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل آمــار تلفــات غــرق شــدگی بــا رشــد ۱۳.۶
درصــدی مواجــه بــود .در ایــن مــاه  ۱۵۹نفــر بــر
اثــر غــرق شــدگی جــان خــود را از دســت دادنــد
کــه  ۱۹نفــر بیشــتر از خــرداد مــاه ســال گذشــته
اســت.
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تا کنون
دو میلیون و  ۳۲۷هزار و ۸۵۰
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتان هــای مازنــدران ،فــارس ،آذربایجانهــای شــرقی و غربــی،
خراســان رضــوی ،البــرز ،خوزســتان ،لرســتان ،گلســتان ،کرمــان،
زنجــان و ایــام در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.

اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،بوشــهر ،هرمــزگان ،قزویــن،
مرکــزی ،خراســان شــمالی ،همــدان ،خراســان جنوبــی ،ســمنان،
سیســتان و بلوچســتان ،اردبیــل و کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز در
وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.

در اســتان تهــران  ۹شهرســتان در وضعیــت هشــدار قــرار دارند
و مــوارد روزانــه بســتری در ایــن اســتان طــی یــک مــاه گذشــته
بــه دو برابــر افزایــش یافتــه اســت.
در شهرســتانهای تهــران ،پاکدشــت ،دماونــد و شــهریار آمــار
بســتری هــا شــیب نســبتًا تنــدی را طــی میکنــد؛ بــه طــوری
کــه در اســتان تهــران نیمــی از تختهــای مراقبتهــای ویــژه
بزرگســاالن در اشــغال بیمــاران کرونایــی اســت.
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