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 افزایش زاد و ولد 
در باغ وحش تهران

مدیــر بــاغ وحش 
تهران گفت: خوشبختانه 
با توجه به کاهش رفت 
و آمدهــا در باغ وحش 
تهران به دلیل شــیوع 

بیماری، آمار زاد و ولد در این باغ وحش افزایش پیدا 
کرده است. گربه های جنگلی باغ وحش تهران پس از 
حدود شش سال، جفت گیری موفقیت آمیز داشتند 
و در نتیجه آن دو توله گربه جنگلی در باغ وحش به 
دنیا آمد که اکنــون ۱۴ روز دارند. وی با بیان اینکه 
عالوه بر گربه های جنگلی، الماها و گوزن های زرد 
ایرانی نیز در باغ وحش تهران طی این مدت باردار 
شدند، گفت: از این رو یک فرد الما و سه رأس گوزن 
زرد ایرانی به مجموعه باغ وحش تهران افروده شده 
است. امیر الهامی درباره اخباری که در شبکه های 
اجتماعی مبنی بر گم شدن یکی از شامپانزه های 
باغ وحش ارم مطرح می شود، به ایسنا گفت: چنین 

موضوعی صحت ندارد.
    

اعالم آمار فوت شدگان زمستان ۹۸
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از انتشار 
آمار فوت و تولد زمستان ســال ۱۳۹۸ روی پایگاه 

اطالع رسانی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد.
بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سال ۱۳۹۸ 
از میان ۳۹۵ هزار و ۳۹۲ نفر فوتی کل کشور، ۱۰۵ 
هزار و ۷۸۷ نفر مربوط به زمســتان بوده که در این 
فصل نیز بیشترین فوتی ها مربوط به استان تهران با 
۱۶هزار و ۷۷۳ نفر و پس از آن استان خراسان رضوی 

با ۷۸۲۵ نفر در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
در مجموع آمار فوتی سال ۱۳۹۸ نیز استانهای 
تهران با ۶۰ هزارو ۷۱۲ نفر، خراسان رضوی با ۳۱ 
هزارو ۴۶۲ نفر  و استان اصفهان با ۲۵هزارو ۴۰۵ نفر 
به ترتیب بیشترین میزان فوتی در میان استان های 

کشور را داشته اند.
    

تولد ساالنه ۱۵۰ تاالسمی جدید 
در کشور

مهدی شــادنوش، 
رییس مرکــز مدیریت 
ن  مــا در و  نــد  پیو
بیماری هــای وزرات 
بهداشت گفت: بیماران 

تاالسمی که در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده اند، 
نزدیک به ۱۸ هزار و ۳۰۰ نفر هســتند که در ۲۲۵ 

بخش تزریق خون به آنها ارائه خدمت می شود.
او ادامه داد: ســاالنه حــدود ۱۵۰ بیمار جدید 
تاالســمی در کشور متولد می شــوند و متاسفانه 
بیشــترین میزان موارد جدید تاالسمی در کشور 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و علت 

آن رواج ازدواج های فامیلی و غیر رسمی است.
    

وضعیت کنکور مشموالن خدمت
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص 
وضعیت خدمت مشــموالنی که امسال کنکوری 
بودند، توضیح داد. سردار تقی مهری  به خبرگزاری 
مهر گفت:کسانی که در خرداد امسال دیپلم گرفتند 
یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که برای خدمت 
سربازی بیایند. درواقع می توانند درکنکور امسال که 
شهریور ماه برگزار می شود، شرکت کنند. او ادامه 
داد: لیسانسه ها ۵ سال وقت دارند،حتی اگر دچار 
مشکل شوند همانند کرونا که پیش آمده دانشگاه 
اجازه دارد، کمیسیون برگزار می کنند و یک سال به 

آنها اجازه دهد که ادامه تحصیل بدهند.
    

ساخت دو گرمخانه 
فرامنطقه ای تا پایان سال

سرپرست سازمان 
ه،  خدمــات و  رفــا
مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهــران از 
ســاخت دو گرمخانه 

فرامنطقه ای برای مردان و زنــان در تهران تا پایان 
سال خبر داد. مالک حسینی  به ایسنا گفت: شورای 
شهر تهران در برنامه سوم توسعه شهر تهران، ایجاد ۵ 
گرمخانه فرامنطقه ای را در ۵ پهنه پایتخت تصویب 
کرده است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران این ۵ 
گرمخانه فرامنطقه ای می بایست در پنج پهنه شرق، 
غرب، شمال، جنوب و مرکز ایجاد شود، افزود: ساخت 
گرمخانه های بــزرگ مقیاس کــه بتواند رویکرد 
فرامنطقه ای داشته باشد نیازمند شرایط خاصی 
است؛ چراکه می بایســت زمینی به وسعت ۲۰۰۰ 
تا ۵۰۰۰ متر مربع داشته باشیم و کارشناسان نیز 
پیوست های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی 
و... آن را انجام دهند و بعد از آن می توانیم نســبت 
به ساخت گرمخانه ای با ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ظرفیت 

اقدام کنیم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالــی که این روزها در کشــور 
وحشــت بحران کرونا بر زندگی اکثر 
مردم  سایه انداخته است، شهروندان 
تهرانی روز گذشته وحشت زلزله را نیز 

تجربه کردند. 
بامداد ۱۹ اردیبهشت زلزله ای نسبتا 
قوی در بخش های بزرگی از اســتان 
تهران و مناطق مــرزی آن با مازندران 
بسیاری از مردم را وحشت زده کرد. بر 
اساس گزارش استانداری تهران گرچه 
این زلزله خســارات یا ویرانی خاصی 
به جا نگذاشت اما در حین فرار و ترس 
ناشی از زلزله دو نفر جان باخته و ۲۳ نفر 

مصدوم شدند. 
زلزله و بحران کرونا

شــدت زمین لرزه نه تنهــا مردم 
دماوند، تهران، ورامین، ری، پاکدشت، 
مالرد، بهارستان و اسالمشهر را هراسان 
به خیابان ها کشاند بلکه در استان های 
همجــوار یعنی مازندران، ســمنان و 

قزوین نیز احساس شد. 
در حالی که این احتمال می رفت که 
زلزله دیگری نیز در پیش باشد دیشب 
بسیاری از مردم در شهرهای مختلف 
اســتان تهران شــب را در خیابان ها و 
کوچه هــا و بوســتان ها و خودروهای 
شخصی خود سپری کرند. در همین 
حال مرکــز لرزه نــگاری از ثبت ۴۰ 
پس لرزه که بزرگترین آنها ۳.۹ ریشتر 

بوده است خبر داد.
بسیاری از شهروندان که بیدار بودند 
با وقوع زمین لرزه بــه خیابان آمدند. 
برخی سوار بر خودرو شدند و برخی نیز 

بوستان ها را انتخاب کردند. در همین 
حال جایگاه های سوخت از ترس کمبود 
بنزین و احتمال بروز مشکل در شبکه 
سوخت رسانی شاهد ازدحام شهروندان 
بود و حتی برخی نیز برای فرار از خطر به 
سمت شمال هجوم بردند به طوری که 
به گزارش پلیس راه شاهد افزایش تردد 

در اتوبان کرج بوده ایم.
کارشناســان پیش بینی می کنند 
همین هول زلزله و هجوم به کوچه ها 
و خیابان ها و پمپ بنزین ها و حتی برپا 
کردن چادر در بوســتان ها و احتماال 
عدم اســتفاده از ملزومات بهداشتی 
مثل ماسک و الکل و عدم پایبندی به 
فاصله گذاری اجتماعــی، در روزهای 
آتی بــه افزایش آمار ابتال بــه کرونا در 

تهران اثرگذار باشد.
کدام گسل فعال شد

در حالی که ساعت ۴۸ دقیقه بامداد 
جمعه ۱۹ اردیبهشــت،  زمین لرزه ای 
به بزرگی ۵.۱ ریشــتر تهران را لرزاند، 
نخستین ســوال اغلب شهروندان این 
بود که گسل فعال شــده کدام است و 
این گسل می تواند تا چه میزان تهران 

را تهدید کند؟
دقایقی پس از وقوع زلزله اعالم شد 
که گسل مشا در ۵۶ کیلومتری تهران 
مسبب ترس دیروز تهرانی ها بوده است؛ 
گسل »مشافشم« که از سمت فیروزکوه 
و دماوند تا محدوده کند وان امتداد یافته 
و طول آن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر 
است. اما آنچه ترس شهروندان تهرانی را 
بیشتر کرد، اطالعاتی در مورد این گسل 
بود، اینکه این گســل می تواند  عامل 
زلزله ای با قدرت بیش از هفت ریشتر 

نیز باشد.
از نظر زمین شناسی شهر تهران در 

نزدیکی رشته کوه البرز و در یک دشت 
وسیع قرار گرفته است که چندین رشته 
گسل فعال، اصلی و فرعی در آن وجود 
دارد؛ مهم ترین گسل های شهر تهران 
عبارتند از گسل مشــا با طول تقریبی 
۲۰۰ کیلومتر، گسل شــمال تهران 
با طول تقریبی ۹۰ کیلومتر و گســل 
جنوب ری با طول تقریبی ۲۰ کیلومتر.

گسل مشا، گسلی طویل، اساسی و 
لرزه زا است که در طول رشته کوه البرز 
و از شمال آن بر دامنه های جنوبی رانده 
شده است. گسل مشا در باال دست سد 
لتیان با گسل شمال تهران تالقی دارد و 
به همین دلیل لغزش و فعالیت هر یک از 
دو گسل مشا یا شمال تهران، به حرکت 

گسل دیگر ختم می شود.
بررســی ها حاکی از این است که 
گسل مشــا از ۱۹۰ سال پیش تاکنون 
منجر به وقوع زمین لرزه شــدیدی در 

تهران نشده است.
بر اساس داده های مرکز لرزه نگاری 
کشور، در منطقه تهران حدود هر ۱۵۸ 
ســال یک لرزه اتفاق افتاده و آخرین 
زمین لرزه برجســته در تهران مربوط 
به سال ۱۸۳۰ میالدی و به بزرگی ۷.۲ 
ریشتر بوده است. همچنین شواهدی 
وجود دارد که نشــان می دهد در سال 
۹۵۸ میالدی نیز زلزلــه ای با بزرگی 
۷/۷  ریشــتر در ۵۰ کیلومتری تهران 

رخ داده است.
اما در دهه هــای اخیر این منطقه با 
زلزله بزرگی روبرو نبوده است، به طوری 
که  در بهمن ســال۱۳۶۸ زلزله ای به 
قدرت ۵.۹ ریشتر رخ داد که در تهران 
نیز احساس شده و در سال۱۳۸۸ نیز 
در ۴۵ روز زلزله های کوچکی در منطقه 

فیروزکوه رخ داده است.

بزرگ ترین زلزله ای که در این سال 
در فیروزکوه اتفاق افتاد ۵.۵ ریشتر بود. 
طی این مدت  مردم این منطقه بسیار 
نگران بودند و اغلب اوقات خود را بیرون 
از منزل سپری می کردند. در شهریور 
سال۱۳۸۹ نیز یک زلزله ۳.۴ ریشتری 

در این منطقه به وقوع پیوست. 
 فاجعه زلزله باالتر از ۶.۵ ریشتر 

در حالی که ایران کشور زلزله خیزی 
است و شــاهد وقوع زلزله در سال های 
مختلف در اقصی نقاط کشور بوده ایم ، اما 
برخی معتقدند تهران به دلیل فشردگی 
تراکم و جمعیت بســیار زیاد و تمرکز 
امکانات امدادرسانی، وقوع زلزله شدید 

در آن می تواند فاجعه ساز باشد.
به گفته کارشناســان بحران زلزله 
تهران می تواند بســیار بیشتر از کرونا 
باشد. در حالی که در کل کشور در دو ماه 
گذشته بر اساس آمارهای اعالم شده از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس حدود 
۱۰ هزار نفر فوت کردند، زلزله بیش از 
۶ ریشتری در تهران می تواند در همان 
دقایق اولیه جان بیش از ۱.۵ میلیون 

نفر را بگیرد.
در همین بــاره رئیس ســازمان 
پیش بینی و مدیریت بحران شهرداری 
تهران گفت: »در صــورت وقوع زلزله 
باالتر از ۶ و نیم ریشــتر در تهران قطعا 

 با یــک فاجعه مواجه خواهیم شــد«. 
رضا کرمی محمدی به خبرگزاری ایلنا 
گفت: »اگر زلزله ای ۶ ریشتری در تهران 
رخ دهد، قدرت آن ۳۲ برابر زلزله شب 
گذشته است و اگر به ۷ برسد، هزار برابر 
قدرت دارد و مساله خیلی جدی برای 

تهران است«.
او در ادامه گفت: »اگر اتفاقی رخ دهد 
در یک محدوده و چارچوبی مشخص 
ظرفیت خوبی موجود اســت، اما این 
برای زمانی است که زلزله خیلی بزرگ 
نبوده و کمتر از ۶ ریشتر باشد، اما  زلزله 
که بزرگتر شود ظرفیت های ما جوابگو 
نیســت و باید به کمک خــود مردم و 

کمک های بین المللی اتکا کرد«. 
سوله هایی برای مدیریت بحران

از آنجایــی ایــن گســل می تواند 
تحرکاتی داشــته باشد، منطقی است 
که همه در حالت آماده باش باشــند و 
به همین منظور اســتانداری، ارتش، 
شهرداری و هالل احمر به حالت آماده 
بــاش در آمدند و گفته می شــود این 
آماده باش تا سه روز برقرار خواهد بود 
و پارک ها و بوســتان های پایتخت تا 
۷۲ ساعت بعد از وقوع زلزله به صورت 

شبانه روزی باز خواهند بود.
همچنیــن در پــی وقــوع زلزله 
نقشــه ای از مناطق امن برای اسکان 
مردم در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــده بود، کرمی محمــدی با بیان 
اینکه ســوله های مدیریــت بحران 
برای اســکان مردم جایــی ندارند و 
بیشتر برای امدادرسانی درنظرگرفته 
شده اند، گفت: »در چنین شرایطی 
مردم باید به مراکز امــن اضطراری 
مراجعه کنند«. گرچه فیروز حناچی، 
شهردار تهران از آماده باش شهرداری 
تهران در پی وقــوع زمین لرزه تهران 
خبر داد و گفت: »سوله های مدیریت 
بحران آماده است اما به دلیل کرونا، 
مردم را تشــویق به اســتفاده از آن 

نمی کنیم«.
نصب اپلیکیشن شهرآماده 

رئیــس ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شــهرداری تهران از 
شهروندان درخواست کرد اپلیکیشن 

شهر آماده را حتما نصب کنند چراکه 
اطالعات مهم و موثری روی آن قرار 
دارد. بــه گفته او مراکــز اضطراری، 
نقشه ها و شــبکه راه های اضطراری 
که مردم نباید در آن حضور داشــته 
باشند در این اپلیکشین تهیه و تدوین 
شده است. همچنین اقداماتی که در 
حین و بعد از زلزله باید انجام شــود 
و محتویات کوله هــای نجات در این 

اپلیکشین مشخص شده است.
افزایش نیروی جزر و مدی

در حالی که دیشب عالوه بر تهران 
در لرســتان، کرمان و چند شهر دیگر 
کشور نیز زلزله هایی با قدرت های پایین 
رخ داد،  برخی دلیل وقوع این زلزله ها را  

پدیده ای به نام ابر ماه دانستند.
پدیده supermoon یــا ابر ماه 
وقتی اتفــاق می افتد که مــاه کامل و 
در نزدیکترین فاصله از زمین اســت و 
بیشترین میزان جاذبه را بر زمین دارد. 
در ایــن حالت نیــروی جزرومدی به 
حداکثر خود می رسد و ما امروز و امشب 
باالترین مد و پایین تریــن جزر را در 

آب های جنوب کشور داشتیم.
علی ســلطانپور، مدیــر آبنگاری 
و جزرومدی ســازمان نقشــه برداری 
کشور در همین باره گفت: توجه کنید 
که نیروی جزرومــد قویترین نیرویی 
است که به زمین وارد می شود و باعث 
دفورمیشــن آن می شــود؛ بنابراین 
می تواند به عنوان یک نیروی محرکه 
در فعال ســازی نیروی ذخیره شده در 

گسل ها عمل کند.

زلزله ۵.۱ ریشتری تهران و مناطق اطراف را لرزاند

استان تهران در شوک زلزله

خبر

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت 
گفت: در چند هفته اخیر در مورد بیماری کرونا 
روند نزولی قابل توجه داشــتیم ولی در چند روز 
اخیر این روند نزولی مبتالیان کند شــده است و 
آن انتظاری که از افزایش روند نزولی داشتیم به 

دست نیامده است.
وی ادامه داد: در بعضی از اســتان های کشور 
مثل خوزستان روند صعودی میزان مبتالیان را به 

شکل قابل توجه داریم.
در طول هفته های اخیر آمار روزانه ابتالی 
جدید به کرونا در کشــور کاهــش پیداکرده و 
به زیر هزار نفر در روز رســیده بود که این روند 
نزولی در دو سه روز گذشــته متوقف شده و بر 
اساس آخرین آمار ارائه شده این تعداد به ۱۵۵۶ 
نفر در روز جمعه ۱۹ اردیبهشــت رسید البته 
تعداد مرگ ومیر کاهشــی بوده و ۵۵ نفر اعالم 
شده است. با این حســاب بر اساس آمار وزارت 
بهداشت، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۱۰۴۶۹۱ نفر  و مجمــوع جان باختگان این 

بیماری به ۶۵۴۱ نفر رسید.

 فرسودگی کادر درمان 
در روزهای اوج بیماری

در همین باره دیروز معاون پرستاری وزارت 
بهداشت از کاهش آمار مراجعاِن مبتال به کرونا به 

بیمارستان ها خبر داد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت درباره 
وضعیت جسمانی و روحی کادر پرستاری به ایلنا 
گفت: خوشبختانه اخیرا مراجعان مبتال به کرونا 
کمتر شده اند و امیدواریم زودتر این مساله پایان 
یابد، ولی به هر حال خطر مــوج بعدی کرونا در 

پاییز وجود دارد. 
»مریم حضرتی« گفت: بــا افزایش تعداد 
مبتالیان، سطح آگاهی مردم نیز افزایش پیدا 
کرد. مردم می تواننــد در منزل از خود مراقبت 
کنند و اصول قرنطینــه را رعایت کنند. خیلی 
از بیماران کرونا ممکن اســت عالئم نداشته و 
در منزل باشند و قرنطینه شــوند، بنابراین به 
بستری در بیمارستان نیازی ندارند، اما تعداد 
مراجعین ما به بیمارســتان قدری کاهش پیدا 

کرده است. 

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره فرسوده 
شدن کادر درمان و نیروهای پرستاری بیان کرد: 
کار پرستاری در کل دشوار بوده و ساده نیست و 
جزو کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود. 
فرسودگی هم جزو کار ماست، اما این گونه نیست 
که بگوییم با این سه ماه دچار فرسودگی شدیم. به 

نیروها باید رسیدگی شود و همچنین باید مورد 
توجه کافی قرار بگیرند تا فرسوده نشوند.

حضرتی اظهار داشــت: پرستاری کار سخت 
و مشقت باری اســت ولی مزایای خود را نیز دارد 
و مزایایش این اســت که معنویتی که در این کار 
وجود دارد و رضایت خاطری که از کمک به دیگران 
ایجاد می شود، خیلی ارزشمند است، البته باید 
در حل مسائل دیگر بررســی صورت بگیرد تا از 

فرسودگی پرستاران جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به جذب نیروهای جدید 

برای کادر درمان به ویژه پرســتاری بیان کرد: 
نیروهایی که تاکنون جذب شــده اند، حدود 
۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر هســتند که کمک بســیاری 
محسوب شد. ما حدود ســه هزار نیروی دیگر 
تقاضا دادیــم که دو هزار نفر از آنان پرســتار و 
۵۰۰ نفر به عنوان نیروی فوریتی هستند. مجوز 
این کار گرفته شــده، اما اکنون به دنبال اعتبار 
مورد نیاز هســتیم که اگر زودتر اعتبار تامین 
شــود، می توانیم دو هزار و پانصد نیروی دیگر 

را جذب کنیم.
حضرتی اضافه کرد: همچنین مجوز ۲۲۸۴ 
نفر دیگر هم گرفته شده که منتظر اعتبار این گروه 
نیز  هستیم. درحال حاضر از طریق سازمان برنامه 
و بودجه و معاونت توســعه کار را مرتبا پیگیری 
می  کنیم تا بــه زودی عملیاتی شــود تا بتوانیم 
نیروهای مورد نیاز را جذب کنیم. این جذب نیرو 

می تواند به ما کمک قابل توجهی کند. 
وی در پاسخ به این پرســش که چه میزان از 
ظرفیت جذب متعلق به استان تهران است؟ گفت: 
هنوز تقسیم بندی نشده که چند درصد مختص 
تهران خواهد بود. به نسبت تخت های جدیدی که 
ایجاد شده و به نسبت نیروها و به نسبت نیازی که 
استان ها دارند، تقسیم بندی صورت می گیرد که 

هنوز این اقدام انجام نشده است.

آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران

افزایش روند ابتال در خوزستان با وجود روند کاهشی کشور

کارشناسان پیش بینی 
می کنند هجوم به کوچه ها 
و خیابان ها و پمپ بنزین ها 

و حتی برپا کردن چادر 
در بوستان ها و احتماال 

عدم استفاده از ملزومات 
بهداشتی مثل ماسک و 

الکل در افزایش آمار ابتال 
به کرونا در تهران اثرگذار 

باشد

رئیس سازمان پیش بینی و 
مدیریت بحران شهرداری 

تهران: »در صورت وقوع 
زلزله باالتر از ۶ و نیم ریشتر 
در تهران قطعا با یک فاجعه 

مواجه خواهیم شد«
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