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مجوزی برای برگزاری حضوری 
مراسم شب های قدر صادر نشده است

فرمانــده انتظامی 
تهران بــزرگ با تأکید 
بــر ضــرورت رعایت 
و  لعمل ها  ا ر دســتو
مصوبــات ســتاد ملی 

مقابله با کرونا گفت: تا امروز مجوزی برای برگزاری 
مراسم  شب های قدر از سوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در پایتخت صادر نشده است.  به گزارش ایسنا، 
سردار حسین رحیمی در مورد برگزاری مراسم  شب 
قدر با حضور مردم گفت: همه باید دستورالعمل ها و 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنند. تا به 
این لحظه هم این ستاد هیچ مجوزی برای تجمع و 
برگزاری مراسم  با حضور مردم در شب های قدر صادر 
نکرده است. به گفته او، برابر آمارهای اعالم شده از 
سوی مسئوالن بهداشتی کشور، استان تهران بعد از 
استان خوزستان، از لحاظ جمعیت، دومین استان 

پرخطر در مورد کرونا است.
    

 استفاده از ماسک در مترو تنها 
دو روز جدی گرفته شد

رئیس کمیســیون 
معماری و شهرســازی 
شورای اســالمی شهر 
تهران نســبت به عدم 
اســتفاده از ماسک در 

مترو تذکر داد. به گزارش مهر، محمد ســاالری در 
تذکری نسبت به عدم اســتفاده از ماسک در مترو 
گفت: در دو روز اول اجــرای این مصوبه گزارش ها 
خوب بوده است، اما بعد از آن موضوع رها شده است. 
او به شــهردار تهران و مدیرعامل مترو تذکر داد و 
افزود: این مصوبه به صورت کامل و جامع و با جدیت 

باید اجرایی شود.
    

پوشش کامل هزینه درمان بیماران 
تاالسمی از سوی بیمه سالمت

مدیــرکل دفتــر 
مدیریــت خدمــات 
تخصصی سازمان بیمه 
سالمت گفت: بیماران 
تاالسمی جزو بیماران 

خاص محسوب می شوند که بر اساس قانون باید از 
خدماتی شامل تزریق خون و داروی آهن  زدا استفاده 
کنند و سازمان  بیمه  سالمت صد در صد هزینه آن ها 
را پوشش می دهد. به گزارش ایسنا، حنان حاجی 
محمودی افزود: ســازمان بیمه سالمت 20 قلم از 
داروهای بیماران تاالسمی را تحت پوشش قرار داده 
و ساالنه حدود 51 میلیارد تومان برای این گروه از 
بیماران هزینه می شود. او بیان کرد: فرانشیز خدمات 
درمانی که تعهد صددرصدی برای پرداخت ندارند 
از سوی وزارت بهداشت حمایت می شود، درنتیجه 
بیمار تاالسمی برای خدمات اساسی و ضروری خود 
هزینه ای پرداخت نمی کند. همچنین هزینه تزریق 
هر بار خون به صورت گلوبال شامل ویزیت، کراس 
مچ خون، اندازه گیری هموگلوبین و تزریق خون با 
احتساب کلیه لوازم مصرفی با حذف فرانشیز بیمار و 
رایگان در اختیار بیمار تاالسمی قرار می گیرد. هزینه 
تزریق وریدی دفروکسامین در مراکز و منزل رایگان 

و به عهده سازمان بیمه گر است.
    

 حکمی برای نجفی 
صادر نشده است

وکیــل محمدعلی 
نجفی گفــت: هنوز در 
سامانه مخصوص حکم 
محمدعلــی نجفی به 
بنده ابالغ نشده است. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا 
گودرزی، با اشاره به خبرهایی که درباره صدور حکم 
موکلش در فضای مجازی منتشرشده اظهار کرد: 
رأی ابتدا باید در سامانه ای که مخصوص وکیل است 
ابالغ شود تا درباره صدور آن صحبت کنیم، اما هنوز 
چیزی درباره حکم نجفی به بنده ابالغ نشده است. او 
افزود: دفاعیات ما در جلسه امروز بیان شد، اما سؤالی 
که داریم این اســت که چرا باوجودآنکه پرونده به 
شعبه 15 بازپرسی ارجاع شده و هنوز کارشناسان در 
حال بررسی آن هستند جلسه دادگاه تشکیل شده 
اســت و باوجودآنکه هنوز هیچ عنوان مجرمانه ای 
ثابت نشده اســت دادگاه تحت عنوان افترا برگزار 
می شود. وکیل نجفی درباره ارجاع نامه موکلش در 
زمانی که شهردار بوده به دادستانی گفت: بر اساس 
آیین دادرسی کیفری مســئوالن وظیفه  دارند تا 
تخلفات را به دادســتانی گزارش کنند و بر همین 
اساس نمی توان از این لحاظ که چرا شهردار تخلفی 
را اطالع داده است او را محاکمه کرد. گودرزی گفت: 
ختم رسیدگی به این پرونده امروز دیروز شد و باید 

منتظر نتیجه و رأی صادره از دادگاه باشیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بامداد جمعه تهران لرزید و نیمه شب 
مردم را روانه کوچه و خیابان ها کرد. 

کارشناســان حــوزه شــهری 
سال هاســت که در مورد زلزله تهران 
هشدار می دهند. زلزله ای که قرار است 
ســهمگین باشــد و با وضعیت ناایمن 
ساخت وسازها و ساختمان های قدیمی 

قربانیان زیادی بگیرد. 
این اولین بار نیســت که زمین زیر 
پای مردم می لرزد. هرچند وقت یک بار 
لرزه ای کوچک رخ می دهد تا دل مردم 
هم برای مدتی بلرزد و بحث داغ مردم و 
مسئولین دوباره زلزله تهران، کم کاری ها 
و ضعف های مدیریتی شــود و سپس 

دوباره از یاد برود.
گسلی ترسناک به نام » مشا«

آخرین لرزه قابل توجه تهران بامداد 
جمعه، دقیقه ۴۸ دقیقه نیمه شــب با 
قــدرت 5.1 ریشــتر، در ۶ کیلومتری 
دماوند و 5۸ کیلومتری تهران به وقوع 
پیوست و باعث شد در برخی از مناطق 
مردم تا صبح به خانه هــای خود نروند، 
علت ایــن موضوع هم هشــدار برخی 
کارشناسان و محققان نسبت به محل 
وقوع این زلزله بود. این حادثه روی گسل 
مشا رخ  داده بود، گسلی ۴00 کیلومتری، 
که از شرق در نزدیکی شاهرود در استان 
سمنان شــروع می شــود و در غرب به 
نزدیکی آبیک در استان قزوین می رسد، 
لرزه بامداد جمعه روی این گسل باعث 
شد تا 2 نفر یکی هنگام فرار و یکی به علت 

ترس ناشی از زلزله فوت کنند.
پس ازایــن زلزلــه بــود کــه 
حرف وحدیث های زیادی در شبکه های 
مجازی پیچید. عده ای گفتند این زلزله 
پیش لرزه زلزله اصلی است که سال ها 
از آمدنش صحبت شــده و بعضی ها از 
خطرناک بودن گسل مشــا سخن به 
میان آوردند. البته ایــن بار موضوعات 

مطرح شده چندان بی راه و غیرواقعی هم 
نبودند. به تعبیری مشا مهم ترین گسل 
جنوب البرز اســت، محققین سازمان 
زمین شناسی در سال های گذشته روی 
این گسل تحقیقات زیادی انجام داده اند 
و مشا جزو گسل هایی است که اطالعات 

زیادی از آن وجود دارد.
برخی از این مطالعات نشــان داده 
است که روی این گسل بارها زلزله های 
شدیدی ایجاد شــده اند و حاال هم که 
جمعیت بیشتری در اطراف آن زندگی 
می کنند، اوضاع بســیار وخیم تر است. 
آخرین زلزله مهم گسل مشا مربوط به 
سال 1۸۳0 و آخرین سال های حکومت 
فتحعلی شــاه در ایران است، برآوردها 
نشان می دهد که این اتفاق بین ۷ تا ۷.5 
ریشتر قدرت داشته است. در آن اتفاق 
حتی سفارت خانه های نوتاسیس، کاخ 

گلستان و ... آسیب دیدند.
این حادثه، آخریــن تجربه تهران از 
یک زلزله مرگبار اســت، در مورد ابعاد 
تخریب این زلزله منابع چنین گزارش 
کرده اند: مناطق شــمیرانات و دماوند 
تقریباً به طور کامل ویران شد و حدود ۷0 
روستا در شرق جاجرود از بین رفتند. در 
پایتخت حتی یک خانه از آسیب در امان 
نماند. بخشی از کاخ و بازار فروریخت و 
ساختمان ســفارت بریتانیا به  سختی 
آســیب دید. حتی در برخی گزارش ها 
آمده اســت که در این حادثه، در پهنه 
شــمیرانات ۴5هزار نفر کشته شدند، 
البته این آمار و ارقام چندان قابل تایید 
نیســت. اما حاال نزدیک به 200 سال از 
وقوع این حادثه گذشــته  است و ایجاد 
لرزه ای ترسناک روی این گسل بسیاری 
را نســبت به احتمال وقوع دوباره زلزله 
باالی ۷ ریشتری در این گسل به شک 

انداخته است. 
زلزله قابل پیش بینی نیست 

حاال قسمت ترسناک تر قضیه این 
است که کارشناسان هشــدار داده اند 
احتمال اینکه زلزله 5 ریشتری بامداد 
جمعه آغاز فعالیت این گسل و پیش لرزه 

باشد کم نیست. سال های گذشته هم 
این اتفــاق رخ داده اســت. زلزله ازگله 
در کرمانشاه و ســرپل ذهاب هم به این 
صــورت رخ داده بود. ابتــدا یک لرزش 
۴.5  ریشتری آمد و بعدازآن زلزله اصلی 
با قدرت بیش از ۷ ریشتر زمین را لرزاند و 

جان بیش از ۶00 تن را گرفت. 
بااین وجود ساعاتی بعد از زلزله بامداد 
جمعه، برخی مسئولین اعالم کردند که 
قرار نیست زلزله شدیدتری رخ بدهد. 
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور، در همین رابطه به مهر 
گفته بود: حدود ۷ پس لرزه را ثبت شده 
داریم باالترین 2.5 بوده و 5.1 زلزله اصلی 
بوده و همین نگرانی ما را کاهش می دهد.

تحقیقات مختلفی هم در این مدت 
انجام  شــده است که نشــان می دهد، 
معموالً قبل از زلزله های باالی ۴ ریشتر، 
پیش لرزه هایی چند روز و یا حتی چند 
هفته قبل رخ می دهند. مطالعه ای که 
مردادماه ســال گذشــته در کالیفرنیا 
انجام شد نشــان می دهد که ۷2درصد 
زلزله های باالی چهار ریشتر در جنوب 
کالیفرنیا، پیش لرزه دارند. البته از سوی 
دیگر مطالعاتی نیز نشان می دهند که 
فقط بعد از 5 درصــد زلزله های قوی، 
زلزله های شــدیدتری رخ می دهند. به  
همین دلیل هیچ  جواب قطعی برای نوع 

زلزله دماوند وجود ندارد.
بی توجهی به حقوق 

پایتخت نشینان
به هرروی دوباره موضوع زلزله ســر 
زبان مسئوالن شهری افتاده است. روز 
گذشــته  مجید فراهانی، عضو شورای 
شهر تهران گفت: براساس سرشماری 
ســال 1۳۹5 حــدود ۳00 هــزار نفر 
در محدوده گســل مشــا از دماوند تا 
شمیرانات زندگی می کنند و ساکنان 
روی گســل شــمال تهران نیز بیش از 
2 میلیون و ۳00 هزار نفر هســتند که 
تــاب آوری و پایداری زندگی شــان در 
برابــر بحران ها و حــوادث غیرمترقبه 
همچون زلزله و... مهم ترین انتظارشان 

از مجموعه مدیریت بحران شهر و کشور 
اســت.  او همچنین گفته بود شورای 
اسالمی شهر تهران با درک درست این 
انتظار شهروندان و تصویب مصوبه »الزام 
شهرداری تهران به در اختیار قرار دادن 
پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران 
مناطق22 گانه به سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران« گام مهمی 
در مسیر صیانت از حق حیات شهروندان 
و تــاب آوری زندگی ســاکنان تهران 
برداشت اما متأسفانه علی رغم گذشت 
بیش از چهار سال از تاریخ تصویب این 
مصوبه، شاهد بی توجهی به اجرای آن 

هستیم.
از سوی دیگر، رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران هم با انتقاد از برخوردهای 
مناسبتی با زلزله در تهران بیان کرد: باید 
توجه بیشتری به ساخت زیرساخت های 
شهری و افزایش تاب آوری شهر تهران 
انجام گیرد و دسترسی به آب اضطراری 

در شهر تهران باید ایجاد شود.
محسن هاشمی گفت: تهران ۳50 
محلــه دارد و هر محله بایــد امکانات 
موردنیاز برای مواجهه با بحران را داشته 
باشد و ســوله های بحران در هر منطقه 
باید ساخته شود تا آب و برق اضطراری را 
به مردم ارائه کند. به گفته او زلزله باالی 
۶ ریشتر آسیب پذیری تهران را چندین 
برابر خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرده 

اســت که دولت با همــکاری مدیریت 
شــهری بتواند تاب آوری شهر تهران را 

افزایش بدهد.
از طرفــی هاشــمی در رابطــه با 
تصمیمات گرفته شده برای پیشگیری 
از خسارات بیشتر، از سران سه قوه هم 
انتقاد کرده اســت. او گفته از سال ۹۶ 
خواستار تشکیل جلسه ای با سران سه 
قوه اســت که هنوز این دیــدار صورت 

نگرفته است.
بعد از یک دهه تکلیف سامانه 

هشدار مشخص نیست 
آن طور که  گفته می شود با سامانه 
هشــدار پیش هنگام یا هشدار صوتی 
زلزله می توان چند تا چند ده ثانیه پیش 
از وقوع، درباره زلزله هشدار داد؛ زمانی 
طالیی که می تواند خســارات جانی را 
تا حد باالیی کاهــش دهد. پیش ازاین 
رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
و چندین مسئول دیگر از راه اندازی این 
ســامانه در تهران خبر دادند که البته 
تاکنون محقق نشده است. روز گذشته 
هم محسن هاشمی گفت هنوز شبکه 
هشدار زلزله به طور کامل در تهران نصب 
نشده است و لرزه نگارها یا کامل نشده یا 

تعداد آن ها کمتر از حد نیاز است.
ســامانه هشــدار پیش هنــگام 
زمین لرزه، سامانه ای برای اطالع رسانی 
سریع زمین لرزه های بزرگ قریب الوقوع 
است که درحال حاضر تنها فناوری دارای 
قابلیت  پیش بینی زمین لرزه در لحظاتی 
پیش از وقوع آن است. دست کم حدود 
یک دهه است که مسئوالن از تالش برای 
ایجاد چنین ســامانه ای در تهران خبر 
می دهند و گام هایی هم برداشته شد؛ اما 
هنوز به مرحله عمل نرسیده است. طبق 
گزارش ها این طرح برای مدتی با ژاپنی ها 
دنبال می شد و در حال حاضر طراحی اش 

را متخصصان داخلی انجام می دهند.
بر اساس اظهارات مهدی زارع، استاد 
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی 
سامانه هشدار پیش هنگام زلزله معموالً 
دو حالت محلی و ناحیه ای دارد. هشدار 
در محل مانند اســتفاده از این سامانه 
برای قطار در حال حرکت یا مثالً ایستگاه 
گاز. با حدود 20 لرزه نگار می توان هشدار 
ناحیه ای درســت کرد که اگر زلزله ای 
در بیرون تهران رخ دهد، این هشدار را 
دســت کم برای بخش های حساس یا 

مدیریتی فرستاد. 
این اســتاد زلزله شناســی درباره 
وضعیت کنونــی این طرح و ســامانه 
هشدار در تهران هم می گوید: برقراری 
این سامانه فقط با خرید لرزه نگار محقق 
نمی شــود؛ لرزه نگار عضو مهمی از این 
سامانه است؛ اما باید سیستمی طراحی 
شود که شامل مرکز پردازش داده، مرکز 
تشخیص هشدار، اعالم هشدار و... باشد 
که با هم در ارتباط باشند. به نظر می آید 
یک کندی عجیبی در جریان بوده که 
این ســامانه پیش هنگام تاکنون برای 

تهران محقق نشده است.

سامانه هشدار، کار فانتزی یا الزم؟
زارع دلیل این روند کند را هم در چند 
مورد می داند: در کنار ضعف مدیریتی، 
بخشــی از این کندی به نوع نگاه برخی 
مدیران برمی گردد که چنین کارهایی 
را فانتزی می داننــد و می گویند برای 
مقابله با زلزله باید کارهای بهســازی 
انجام شود. درهرصورت زیرساخت این 
سامانه درحال حاضر فراهم  شده و نیاز 
به یک اراده جدی و برنامه دقیق اجرایی 
دارد. این کار نیاز به مدیرانی دارد که باور 
به کارهای تخصصی و افراد متخصص 
داشته باشند. اآلن در کشورهایی مانند 
رومانی و مولداوی چنین ســامانه ای 
ایجاد شــده؛ اما در ایران که ســال ها 
پیش ازاین کشورها، سامانه زلزله نگاری 
و شتاب نگاری وجود داشت، این سامانه 
وجود ندارد. عالوه براین کارشناســان 
این حوزه همواره تأکید دارند که مقابله 
با زلزله فقط به یک فعالیت یا ایجاد یک 
سامانه خالصه نمی شود و مجموعه ای از 
فعالیت های پیش  از زلزله، هنگام وقوع 
و پیش از بروز حادثــه را می طلبد. زارع 
هم دراین باره می گوید: سامانه هشدار 
پیش هنگام زلزله یکــی از روش های 
کاهش ریسک اســت و اگر 10 نوع کار 
برای کاهش ریســک زلزله در شــهر 
تهران باید انجام شود، یکی از آن ها این 
سامانه اســت و کارهای دیگری مانند 
تمرکززدایی از شــهر تهران، گسترش 
آموزش های عمومی و همگانی زلزله، 
بهتر کردن آیین نامه هــای موجود و... 
باید انجام شود. اگر ده ها سامانه پیشرفته 
هشدار در یک شهر نصب شود؛ اما این 
تمرکززدایی کم نشود، چندان کمکی 
نخواهد کرد و در تهران سیاســت  همه 
شوراهای شهر از هر جناحی در راستای 

افزایش این تمرکز بوده  است.
با تمام تفاسیر آنچه بر همه واضح و 
مبرهن اســت، نزدیک و پرخطر بودن 
زلزله تهران اســت. بارهــا در مورد این 
موضوع صحبت شده اســت اما تا امروز 
اقدامی که بتوان به آن دل خوش کرد از 
سوی مدیران و مسئوالن شهری صورت 
نگرفته و تنها زمانی کــه این اتفاق رخ 
می دهد چند روزی از خطرات احتمالی 
صحبت می کنند و باز به دست فراموشی 

سپرده می شود. 

موضوع زلزله دوباره بر سر زبان مسئوالن شهری افتاده است

افزایشتابآوریتهران؛رویاییکهمحققنمیشود

خبر

با گذشت ۸2 روز از شیوع کرونا در کشور و با 
بهبود نسبی شرایط دیروز وزیر آموزش وپرورش 
در رابطه با بازگشــایی مدارس گفت: مدارس 
کشور از هفته آینده، 2۷ اردیبهشت، به صورت 

محدود باز می شود.
 محسن حاجی میرزایی در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بیــان کرد که حضور دانــش  آموزان در 
کالس های درس اجباری نیســت و آن ها تنها 
می توانند برای رفع مشکالت و سؤال از معلمان 

به مدرسه مراجعه کنند.
بازگشایی اماکن مذهبی بعد از ماه رمضان

با نزدیک شــدن به شــب های قدر یکی از 
پرســش های مردم بازگشایی مســاجد و بقاع 
متبرکه برای مراســمات مذهبی است. در این 
رابطه وزیر بهداشت از بازگشایی صحن های باز 

اماکن مذهبی پس از ماه مبارک رمضان خبر داد. 
سعید نمکی گفت: قصد داریم پس از اتمام ماه 
رمضان صحن ها و نه داخل حرم های آستان های 
مقدس را بــا پروتکل های خاصــی بازکنیم به 

صورتی که مردم سالمی داده و گذر کنند.
او همچنین با بیان اینکه آمار مرگ ومیر کرونا 
روز بروز در حال کاهش است، اعالم کرد: مسیر 
کرونا به ســمت مهار و کنترل است. با همراهی 
مردم از خرداد به بعــد روزهای بهتری خواهیم 

داشت.
1383 بیمار جدید و 51 کشته ظرف 24 

ساعت
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت و به گفته 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رســانی 
وزارت بهداشت از روز شنبه تا ظهر یکشنبه یک 

هزار و ۳۸۳ بیمار جدید مبتالبه کووید -1۹ در 
کشور شناسایی شد و 51 نفر جان خود را از دست 
دادند که مجموع بیماران در کشور به 10۷هزار و 
۶0۳ نفر رسید که از این تعداد ۶ هزار و۶۴0 نفر 

فوت شده و ۸۶ هزار و1۴۳ نفر بهبودیافته اند. 
محدودیت های دوباره در گیالن

محمود قاسم نژاد، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار گیالن درباره صعودی شدن 
روند بیماری کرونا در استان طی روزهای اخیر 
گفت: سیاست های ستاد کرونای استان گیالن 
متأثر از تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
دستورالعمل هایی است که از طریق این ستاد به 

تمام استان ها ابالغ می شود. 
قاسم نژاد ضمن اشاره به روند شیوع بیماری 
در استان گیالن بیان کرد: از ابتدای اسفندماه که 

این بیماری در کشور اعالم شد، اقدامات کنترلی 
در کشور و ازجمله اســتان گیالن انجام و برای 
مشــاغل تحت عنوان گروه های پرریسک،  کم 
ریسک و پرخطر نیز محدودیت هایی اعمال شد. 
او در خصوص روند صعودی بیماری در استان 
گیالن طی روزهای اخیر، بابیان  اینکه در حال 
حاضر افراد بســتری در بیمارستان ها نسبت به 
اســفند و فروردین ماه به یک ششم تا یک هفتم 
رسیده است، تصریح کرد: آمار فوتی های ناشی از 
کرونا در استان گیالن در طول هفته در بسیاری 
از مواقع صفر است و موارد مشکوک به کرونا نیز 

در حدود 2 تا سه مورد است. 

بیمارستان های خوزستان تخت کم ندارد
در روزهــای قبل شــاهد افزایش شــیوع 
بیماری در خوزســتان بودیم. بر همین اساس 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان اظهار 
کرد: شــیوع ویــروس کرونا در اســتان روند 
صعودی دارد، اما تصاویر منتشرشده در فضای 
مجازی مبنی بــر کمبود تخت بســتری در 

بیمارستان ها صحت ندارد.
او با اشــاره به اینکه در اســتان خوزستان 
1100 تخت بیمارستانی برای بستری بیماران 
مبتالبه کرونا وجود دارد، افــزود: از این تعداد 
510 تخت بیمارستانی اشغال است؛ همچنین 
از 1۸0 تخت ICU در بیمارستان های استان، 
تعــداد 1۴0 تخت مورداســتفاده قرارگرفته 

است.
شــریعتی ادامه داد: طی سه هفته گذشته 
میزان مرگ میر ناشی از ابتال به بیماری کرونا 
در اســتان به نســبت افراد بهبودیافته از این 

بیماری کمتر شده و به ۶ درصد رسیده است.

آخرین اخبار کرونا پس از 82 روز از شیوع بیماری

احتمال بازگشایی مدارس و صحن اماکن مقدس

بارها در مورد خطرات زلزله 
تهران صحبت شده، اما 

تا امروز از سوی مدیران و 
مسئوالن شهری اقدامی 
که بتوان به آن دل  خوش 

کرد، صورت نگرفته است؛ 
تنها زمانی که زلزله رخ 

می دهد چند روزی از 
خطرات احتمالی سخن به 
میان می آید و باز موضوع 

به دست فراموشی سپرده 
می شود

رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران دیروز با انتقاد 
از برخوردهای مناسبتی 

با زلزله در تهران گفت: 
باید توجه بیشتری به 

ساخت زیرساخت های 
شهری و افزایش تاب آوری 

شهر تهران انجام گیرد و 
دسترسی به آب اضطراری 

در شهر تهران باید ایجاد 
شود
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