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کمتر غرق شدیم
ســازمان پزشــکی قانونــی از کاهــش آمــار
غرقشــدگی در نخســتین مــاه تابســتان  ۹۹خبــر
داد .ســازمان پزشــکی قانونــی در تازهتریــن آمــار
خــود از غــرق شــدگی اعــام کــرد :در اولیــن مــاه
فصــل تابس ــتان آمــار تلفــات غرقشــدگی بــا
کاهــش  ۱۶.۳درصــدی ،بــه  ۲۰۱نفــر رســید .ایــن
آمــار در مــدت مشــابه ســال قبــل  ۲۴۰نفر گــزارش
شــده بــود کــه از کل تلفــات غــرق شــدگی تیــر
امســال  ۱۷۲نفــر مــرد و  ۲۹نفــر زن بودنــد.
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مــدت اســتانهای خوزســتان بــا  ،۴۹فــارس بــا
 ۴۸و مازنــدران بــا  ۴۴فوتــی بیشــترین آمــار تلفات
غرقشــدگی را داشــتهاند .رودخانههــا همــواره در
صــدر آمــار تلفــات غرقشــدگی قــرار دارنــد و در
آمارهــای پزشــکی قانونــی بیشــترین مــرگ بــر اثــر
غــرق شــدگی در روخانههــا اتفــاق میافتــد .در
چهــار ماهــه نخســت امســال نیز بیشــترین تلفات
مربــوط بــه رودخانــه هاســت .در ایــن مــدت ۱۹۹
نفــر در روخانههــا جــان باختهانــد کــه ایــن آمــار
حــدود چهــار برابــر تلفــات غرقشــدگی در دریــا بــا
رقــم  ۵۰فوتــی ( ۱۱نفــر محــدوده مجــاز و  ۳۹نفــر

در مناطــق خــارج طــرح) اســت.
مطابــق آمارهــای موجود در چهــار ماهه ابتدایی
امســال بعــد از رودخانههــا بیشــترین آمــار غــرق
شــدگی بــه ترتیــب مربــوط بــه اســتخر کشــاورزی
بــا  ۶۱فوتــی ،کانالهــا بــا  ۵۲فوتــی ،دریاچههــای
مصنوعــی و ســدها بــا  ۵۱فوتــی ،دریــا بــا ۵۰
فوتــی ،اســتخرهای شــنا بــا  ۳۲فوتــی ،دریاچــه
طبیعــی بــا  ۲۱فوتــی ،حــوض و حوضچههــا بــا
 ۱۳فوتــی و چاههــا بــا  ۷فوتــی اســت ۲۷ .نفــر نیــز
در ســایر مکانهــای آبــی جــان خــود را از دســت
دادهانــد.
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بــر ایــن اســاس آمــار تلفــات غرقشــدگی در
کشــور طــی چهــار ماهــه نخســت ســالجاری بــا
کاهــش مواجــه بــوده و بــه اســتثنای مــاه خــرداد،
در دیگــر ماههــای ســال رشــد منفــی داشــته
اســت .در چهــار ماهــه ابتدایــی ســالجاری ۵۱۳
نفــر بــر اثــر غرقشــدگی در کشــور جــان باختنــد،
ایــن آمــار در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل
کــه آمــار تلفــات  ۶۰۷نفــر بــود ۱۵.۵ ،درصــد
کاهــش یافتــه اســت .تعــداد مــردان فــوت شــده
بــر اثــر غــرق شــدگی در چهــار ماهــه امســال ۴۲۷
و تعــداد زنــان  ۸۶نفــر ثبــت شــده اســت .در ایــن
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تا کنون
سه میلیون و  ۳۶هزار و ۷۱۱
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای مازنــدران ،تهــران ،قــم ،گلســتان،
خراســان شــمالی ،اردبیــل ،اصفهــان ،البرز ،خراســان
رضــوی ،کرمــان ،ســمنان ،آذربایجــان شــرقی ،مرکزی،
یــزد و گیــان در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.

اســتانهای فــارس ،ایــام ،لرســتان ،هرمــزگان،
زنجــان ،قزویــن ،آذربایجــان غربــی ،بوشــهر ،همــدان،
چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویــر احمــد در
وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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