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تهران لرزید

زلزلـهای بــه قدرت  4ریشــتر ظهر امــروز تهران
را لرزنــد و کانــون آن حوالــی دماونــد اعــام
شــد .بــه گــزارش ایســنا ،ســاکنان در بخشهای
مختلــف تهــران بــرای لحظاتــی لــرزش زمیــن
را احســاس کردنــد .مرکــز لرزهنــگاری کشــوری
مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران اعــام
کــرد کــه ایــن زلزلــه بــه بزرگــی  ۴ریشــتر در
ســاعت  ۱۳:۴۱در حوالــی دماونــد در عمــق ۱۲

کیلومتــری زمیــن رخ داده اســت .در پــی وقــوع
زلزلــه ،مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان
تهــران ضمــن درخواســت از شــهروندان
بــرای حفــظ آرامــش ،از آمــاده بــاش کلیــه
دســتگاههای امــدادی و خدماتــی در ســطح
اســتان خبــر داد .ســخنگوی اورژانــس کشــور
نیــز ضمــن اعــام آمــاده بــاش اورژانسهــای
شهرســتان فیروزکــوه و دماونــد از اعــزام ســه
تیــم ارزیــاب بــه منطقــه خبــر داد و گفــت:
اورژانــس بیمارســتانهای فیروزکــوه و دماونــد
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نیــز در آمــاده بــاش هســتند.
ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر هــم دو
تیــم بــه منطقــه اعــزام کــرد ومهــدی ولیپــور
سرپرســت ســازمان امــداد و نجــات هــال
احمــر نیــز خبــر داد عــاوه بــر دو تیــم اعزامــی،
تیــم ســوم نیــز از شهرســتان آمــل بــه منطقــه
اعــزام شــد.ولیپور همچنیــن گفــت کــه بــه
اســتانهای تهــران و مازنــدران نیــز آمــاده
بــاش اعــام شــد .رضــا کرمــی محمــدی
رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت
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بحــران شــهر تهــران نیــز منشــاء ایــن زلزلــه را
گســل مشــا ،یعنــی منشــاء همــان زلزلــه ۵.۲
ریشــتری مــاه گذشــته اعــام کــرد و گفــت :پــس
از زلزلــه  ۵.۲ریشــتری ،چندیــن لــرزه دیگــر
نیــز در محــدوده همیــن گســل مشــا رخ داده
بــود و ایــن لــرزه هــم در ادامــه همــان اســت.
ایــن نشــان میدهــد کــه گســل مشــا در حــال
حرکــت اســت ،امــا شــدت ایــن لــرزه طــوری
نبــوده کــه بخواهیــم تمامــی دســتگاهها را بــه
صــورت ویــژه بــه آمــاده بــاش در بیاوریــم.

افزایش مجدد شمار

مبتالیان و جانباختگان
ابتالی
قطعی

س ه شنبه
99/3/6

ابتالی
قطعی

چهارشنبه
99/3/7
در  24ساعت
گذشته
بستری

میزان
ابتال

 ۴۱۲نفر

ابتالی
شدید

بهبود یافته

139511
نـفـر

141591
نـفـر
2080
نـفـر

سرپایی

 1668نفر

۲۵۵۱
نـفـر
 111176نـفـر

فوت
شده

س ه شنبه
99/3/6

7508

فوت
شده

چهارشنبه
99/3/7

نـفـر

نـفـر

7564

تا کنون  ۸۵۶هزار و  ۵۴۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

فوت شده ( 24ساعت گذشته)

56

نـفـر

