آمار افسایش گرما زدگی در ایران
اٍرصاًس ایزاى گشارش دادُ کِ بِ دلیل گزهای َّا ،هزاجعِ بِ اٍرصاًس چٌد بزابز ضدُ است.
غالهزضا هعصَهی رئیس اٍرصاًس کطَر بِ خبزًگاراى گفتِ کِ تعداد هزاجعِ بِ اٍرصاًس بیوارستاًی در
پٌج رٍس گذضتِ  ۴۲۲هَرد بَدُ است در حالی کِ ایي رقن در سال گذضتِ تٌْا  ۲۴هَرد بَدُ است.
بٌابز ایي گشارش ،تعداد هزاجعِ بِ اٍرصاًس بیوارستاًی ضص بزابز ضدُ است.
البتِ بِ گفتِ آقای هعصَهی عودُ کساًی کِ بِ علت گزهاسدگی بِ اٍرصاًس هزاجعِ کزدُ اًد ،سزپایی هداٍا
ضدُ اًد ٍلی کساًی کِ بِ هزاکش بیوارستاًی هٌتقل ضدُ اًد ًسبت بِ سال گذضتِ افشایص پیدا کزدُ است.
رئیس اٍرصاًس کطَر هی گَید کِ بیطتزیي تغییز در کزهاًطاُ رخ دادُ ٍ تعداد هزاجعِ بِ بیوارستاى در ایي
استاى بیطتز اس سایز ًقاط کطَر بَدُ است.
بِ گفتِ آقای هعصَهی ،استاى کزهاًطاُ اس هٌاطق ًسبتا خٌک کطَر است اها طی پٌج رٍس گذضتِ  ۸۰۱هَرد
گزهاسدگی در ایي استاى گشارش ضدُ است ایي در حالی است کِ در هدت هطابِ سال گذضتِ ّیچ هَرد
خاصی بِ دلیل گزهاسدگی ثبت ًطدُ است.
دٍلت بِ دلیل گزها ٍ صزفِ جَیی در هصزف اًزصی رٍسّای یکطٌبِ ٍ دٍضٌبِ ( ۴۸ ٍ ۴۰تیز) را تعطیل
کزدُ ٍ بِ گفتِ آقای هعصَهی ایي تعطیلی اس تعداد افزادی کِ بِ گزهاسدگی دچار ضدُ اًد ،کن کزدُ ٍ ها
پیص بیٌی کزدُ بَدین کِ تعداد بیطتزی بِ علت گزهاسدگی بِ بیوارستاى ّا هزاجعِ کٌٌد.

اٍرصاًس بِ هزدم تَصیِ کزدُ کِ هایعات فزاٍاى بٌَضٌد ٍ در صَرت بزٍس هطکل اس هایعات اهالح دار ًظیز
دٍغ ٍ هحلَل اٍ ار اس استفادُ کٌٌد.
بِ گفتِ آقای هعصَهی ،در صَرتی کِ افزادی بِ دلیل گزها سدگی دچار حالت تَْع ٍ اسْال ٍ استفزاغ
ّوزاُ با تب ضًَد حتوا بِ بیوارستاى هزاجعِ کٌٌد.

با آًکِ دٍلت بِ هدت دٍ رٍس  ۸۱استاى را تعطیل کزدُ ،ساسهاى َّاضٌاسی پیص بیٌی کزدُ کِ دهای َّا
فزدا دٍضٌبِ ۴۸تیز هاُ در  ۸۱استاى کطَر بیص اس  ۲۰درجِ بزسد ٍ در دٍ استاى ًیش دهای حدٍد  ۱۱درجِ
باضد.
بٌابز ایي گشارش ،رٍس سِ ضٌبِ ۴۴تیز دهای َّا اًدکی افشایص پیدا هی کٌد ٍ در ایي رٍس  ۸۲استاى دهای
باالی  ۲۰درجِ خَاٌّد داضت ٍ در پٌج استاى ًیش دهای َّا بِ ۱۱درجِ هی رسد.
َّای تْزاى بٌابز پیص بیٌی ساسهاى َّاضٌاسی ،در رٍس دٍضٌبِ بِ  ۲۸درجِ هی رسد ٍ در رٍس سِ ضٌبِ با
یک درجِ کاّص بِ  ۲۰درجِ خَاّد رسید .حداقل گزهای َّا در ضْز تْزاى در دٍ رٍس آیٌدُ  ۱۰درجِ
پیص بیٌی ضدُ است.

