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از همان زمان که زمزمه های سویه 
جدید در اروپا شنیده شــد، پزشکان 
هشدار دادند که این سویه قدرت سرایت 
باالتری نسبت به تمام سویه های پیشین 
دارد. پزشکان پیش بینی کردند ویروس 
جدید می تواند دوباره بیمارستان ها را از 
بیماران کرونایی پر کند و بخش هایی 
که از تعطیل شدنشــان زمان زیادی 
نمی گذشت دوباره شــروع به فعالیت 
کننــد. پیش بینی هــا و هشــدارها 
بــه حقیقت پیوســت و حــاال دوباره 
بیمارستان ها از بیماران کرونایی پرشده 
است، بخش های آی سی یو دوباره پر از 
بیمار شده اند و بسیاری از کادر درمان 
به ســویه جدید مبتال شده اند. بااینکه 
بسیاری حداقل دو دز واکسن را دریافت 
کرده اند اما مرگ ها دوباره چند روزی 
است که ســه رقمی شــده اند و سویه 
امیکرون هرروز افراد بیشتری را درگیر 

بیماری می کند. 
هنوزروزهایسختنیامدهاند

بر اساس صحبت هایی که از پزشکان 
در رســانه ها منتشر می شــود هنوز 
روزهای سخت از راه نرسیده اند. معاون 
درمان بیمارستان بهارلو تهران هم در 
صحبت هایش گفته روزهای ســخت 
کرونایی طــی یک تا دو مــاه آینده در 

انتظارمان خواهد بود.
بهنام بهنوش همچنین گفته است 
که اکنون با درگیری باالیی که امیکرون 
ایجاد می کند در اکثر بخش ها با کمبود 
نیرو مواجه هســتیم. آمار ابتالی کادر 
درمان به این ســویه از کرونا تصاعدی 
اســت و تا زمان بهبودی نیــز باید به 

مرخصی استعالجی بروند.
یکی از دالیلی که امیکرون با سرعت 
در حال پیشروی است را می توان سختی 
تشخیص آن اعالم کرد. به گفته بهنوش 
با شیوع باالی امیکرون خیلی از بیمارانی 
که با عالئم دیگر به ما مراجعه می کنند 
و تحت بررســی قرار می گیرند نهایتاً 
احتمال اینکه به کرونا مبتال شوند هم 
وجود دارد که مشکل آفرین شده است. 
در پیک های قبلی جداسازی بیماران 
کوویــد و غیرکووید به شــکل بهتری 
صورت می گرفت ولی در این پیک جدید 
چنین تشخیصی ســخت است؛ چون 
بیمار در ابتدا عالئمــی از کرونا ندارد و 
پس از چند روز این عالئم هم در او ظاهر 

می شود.
او همچنین هشــدار داده اســت 
که با نزدیکی نــوروز این تعداد بیمار 
می تواند افزایش پیــدا کند. از طرف 
دیگر بــا توجه به مســائل اقتصادی 
نمی توان از دولت خواســت تا دوباره 
قرنطینه اعــالم کننــد. بنابراین در 
این شــرایط تنها کاری که می توان 
انجام داد استفاده از ماسک و رعایت 

پروتکل های بهداشتی است. 

افتپروتکلهایبهداشتی
ورکوردشکنیدرابتال

اما اگر کمی دقــت کنیم می بینیم 
دیگرکسی مانند گذشته به پروتکل ها 
توجه نــدارد. بر اســاس آمــار رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به کمتر از 
57 درصد رســیده است. هفته گذشته 
حدوداً 59 درصد رعایت می کردیم. این 
یعنی در طول یک هفته تقریباً 2 درصد 
افت داشته ایم. نانوایی ها همچنان در صدر 
اخطارها قرار دارند و پاســاژها در صدر 
اماکنی قرارگرفته اند که پوشیدن ماسک 
در آنجا فقط 38 درصد رعایت می شود. 
)هفته پیش این عدد نزدیک به 40 درصد 
بود.( دیروز38 هزار و 757 بیمار مبتال 
هم شناسایی شدند تا در میزان مبتالیان 
هم رکــورد بزنیــم. شهرســتان های 
قرمزمان، اما همچنان ثابت مانده است. 
حاال عدد 120 شــهر قرمز را باید کنار 
153 شهرســتانی بگذاریم که ممکن 
اســت به زودی رنگ تازه ای پیدا کنند و 
این درحالی است که 20 میلیون نفر دوز 
سوم واکسن را زده اند و 6 تا 7 میلیون هم 
تاکنون به هیچ واکسنی از هیچ نوعی روی 
خوش نشان نداده اند. تصاویر خیابان ها، 
تاالرها، آرایشگاه ها، رستوران ها، کافه ها، 
اماکن اداری و شــرکت های خصوصی 
اما شبیه گذشته نیست. ما موج مرگ ها 
را که نــه »تــرس از مرگ« را پشــت 
سرگذاشته ایم، اما »مرگ« همچنان با 
ماست! ســؤال اینجاست آیا ما به عنوان 
یک شهروند در برابر یکدیگر مسئولیتی 
نداریم؟ در شرایطی که از بازگشایی ها 
گالیه می کنیم، چرا حساسیتمان فقط 
آموزش های غیرحضــوری و دورکاری 
اســت؟ آیا میهمانــی، خرید، ســفر 
و کافه رفتن هایمان بی هزینه اســت؟ 
»خودخواهی اجتماعی« حاال بخشی 
از فرهنگ بی تفاوتی شــده اســت. ما 
یک تجربه دوساله ســخت را پشت سر 
گذاشــته ایم، اما همچنان نقش و سهم 
خودمان را به عنوان یک شهروند نادیده 

می گیریم.

چراپیکهایقبلی
برایتجربهنمیشوند؟

تاکنون پنج پیک کرونا را پشت سر 
گذاشته و هم اکنون در ششمین پیک 
کرونا به سر می بریم. در این شش پیک 
اما سؤالی که برای خیلی از ما پیش آمد 
این اســت که چرا هشــدارها را جدی 
نمی گیریم و زمانی که می توانیم از خطر 
پیشــگیری کنیم دســت روی دست 
می گذاریم؟شیوع کرونا تقریباً بافاصله 3 
تا 4 هفته ای به نسبت کشورهای اروپایی 
در ایران رخ داده، اما به نظر می رسد فاصله 
مناســبی برای اقدام مناسب در زمینه 
پیشگیری وجود داشت و اگر وضعیت 
تزریق دز سوم واکســن کرونا در یک تا 
دو ماه پیش با ســرعت بیشتری پیش 
می رفت و واکسن های مورد استقبال 
جامعه در اختیار مراکز واکسیناسیون 
قرار می گرفت، حداقل وضعیت بستری 

به شکل حاضر صعودی نمی شد.
ویروس جهش یافته امیکرون اکنون 
در تمام کشور وجود دارد و این در حالی 
اســت که در یک ماه گذشــته باوجود 
شناســایی این ویروس در کشورمان، 
محدودیت های چندانی وجود نداشت 

و حتی بازگشایی ها به صورت سراسری 
انجام شد. از طرفی جامعه نیز به واسطه 
تزریق یک و دو نوبت واکســن کرونا، 
تقریباً استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

فیزیکی را کم اهمیت تر تلقی کردند.
روند مبتالیان روزانه به کرونا حداقل 
در چهار هفتــه اخیــر و در فاصله 18 
دی ماه تا 15 بهمن ماه نشــان می دهد 
که این رشد بیماران از هفته آخر دی ماه 
1400 آغازشده اســت. درواقع نه تنها 
از آن زمان، بلکــه دو هفته پیش از آن و 
با توجه به شرایط سایر کشورها، باید به 
فکر مصونیت جامعه در برابر بســتری 
ناشی از کرونا به واسطه تزریق دز سوم 
می افتادیم. هرچند این اتفاق در کشور 
آغاز شد، اما برخی اتفاقات مانند کمبود 
واکســن های مورد اســتقبال جامعه 
ازجمله آسترازنکا و پاستوکووک پالس 
برای دز سوم، همچنین تشویق نکردن 
جامعه به تزریق واکسن با استفاده از همه 
ابزارهای رسانه ای، این روند را به شکل 
مناسبی پیش نبرد.در این میان برخی 
از تناقض گویی های مسئولین هم باعث 
شد تا مردم آن چنان که باید به امیکرون 
اهمیت ندهند. برای یادآوری بد نیست 
نگاهی به برخی از خبرهای چند هفته 
اخیر داشته باشــیم.  وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در 12 دی ماه 
1400 اعالم کرده بود که تعداد مبتالیان 
به سویه جهش یافته امیکرون در کشور 

به 159 مورد رسیده است.
در همان روز، حمیدرضا جماعتی، 
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفته 
بود: در کشورهای دیگر به میزان زیادی 
موارد بررسی می شــوند که ازنظر ما با 
توجه به اینکه در اکثر کشورها مبتالیان، 
بیماری مختصر و متوســطی داشتند 
و بیماری شــدید با درگیری ریوی باال 
وجود نداشــته و بســتری زیاد نبوده، 
بنابراین شاید ضرورت انجام تست در حد 
وسیع با توجه به شرایطی که در کشور ما 
وجود دارد و اکثر کیس های ما به صورت 
خفیف بوده، به آن صورت مشهود نباشد. 

هرچند همــان روز جماعتی گفته بود 
که در جلسه 12 دی ماه کمیته علمی 
کرونا، واکسیناســیون 5 تا 11 ساله ها 
مصوب شده است. موضوعی که در انتظار 
تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ماند و 

سپس با تأخیر اتفاق افتاد.
یک روز بعد و در 13 دی ماه، سعید 
کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که 
تعداد مبتالیان به کرونا در کشورمان به 

194 نفر رسیده است.
هشدارهای کارشناســان از همان 
نیمه دی ماه 1400 آغاز شــد و حمید 
سوری، اپیدمیولوژیست در 14 دی ماه 
گفت: رویکرد ما برای بررسی وضعیت 
موجود، یک رویکرد غیرفعال اســت، 
یعنی باید منتظر بمانیم ببینیم چند نفر 
به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه 
می کنند، اما رویکرد فعال یعنی به شکل 
منظم و سیســتماتیک به دل جامعه 
برویم و آلودگی را پیدا کنیم. برای این 
اتفاق باید تعداد تست های مان را بیش از 
چیزی که اکنون انجام می شود افزایش 
دهیم.اپلیکیشن ماســک در روز 16 
دی ماه 1400 هشدار داد که امیکرون 
می تواند کشور را با موج سهمگین ششم 
مواجه کند. حتی در این زمینه وضعیت 
بســتری در کشــورهایی مانند نروژ، 
دانمارک، فرانسه، انگلســتان، کانادا، 
استرالیا، اسپانیا و آمریکا نیز منتشر شد.

نکته این بود که آمار واکسیناسیون 
در این کشورها نیز باالبود و باید به این 
توجه می شد که تزریق واکسن به تنهایی 
کافی نیست و باید پروتکل های بهداشتی 
نیز رعایت شود و حضور در مکان های 
سرپوشیده به صورت محدود انجام شود. 
در کشور ما زنگ خطر در 17 دی ماه 
1400 با افزایش تعــداد مبتالیان به 

امیکرون به 467 نفر به صدا درآمد.
در آخرین روزهــای دی 1400 و 
در روز 25 دی ماه اعالم شــد که فقط 
18 نفر در کشــور به علت ابتال به کرونا 
فوت کرده اند. همچنین اعالم شد که 
در شبانه روز منتهی به ظهر 25 دی ماه، 
18 استان کشور مرگ صفر کرونایی را 
تجربه کرده و 10 اســتان نیز فقط یک 
مورد فوتی داشتند. محمدمهدی گویا، 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت گفت که تا آن تاریخ 
هیچ کدام از افراد مبتالبه امیکرون فوت 
نکرده اند.بااین حال، ســعید کریمی، 
معاون درمان وزارت بهداشــت اولین 
هشدار مطرح کرد و در همان روز گفت: 
میزان کل مراجعین سرپایی و بستری 
کرونا تفاوت نکرده، اما تعداد تست های 
مثبــت افزایش یافته و ایــن یک زنگ 
خطر اســت، ازاین رو تمام مراکز باید 
در حالت آماده باش قــرار گیرند.یک 
روز بعد و در 26 دی مــاه 1400 اعالم 
شــد که تعداد موارد ابتال به امیکرون 
که تســت داده و ابتالی آن هــا به این 
سویه جهش یافته قطعی شده، به هزار 
و 162 نفــر رســیده و همچنین 3 نفر 
سالمند که واکسیناسیون خود را تکمیل 
نکرده بودند، به دلیل ابتال به این سویه 
جهش یافته فوت کردند.روند افزایشی 
موارد ابتال به ویــروس کرونا در روز 27 
دی ماه به شناسایی 3 هزار و 163 بیمار 
با تست مثبت کرونا رسید. این روند در 

روز 28 دی ماه نیز ادامه پیدا کرد و به 3 
هزار و 653 نفر رسید. اما واکنش ها در 
برابر آن چندان محکم به نظر نمی رسید.

علی رضــا زالی، فرمانــده عملیات 
مقابله با کرونا در تهران روز 29 دی ماه 
1400 گفت: آمار مراجعین نسبت به 
هفته گذشته نشان می دهد با رشد 10 
تا 15 درصدی در مراجعات ســرپایی 
روبه رو هســتیم. نادر توکلــی، معاون 
درمان ســتاد مقابله با کرونای استان 
تهران نیز همان روز با اشاره به افزایش 
30 تا 40 درصدی مراجعات ســرپایی  
در تهران نسبت به سه هفته قبل تر از 29 
دی ماه، گفت: امیکرون در تهران هم به 
سمت غالب شدن می رود و طبق الگویی 
که بررسی کرده ایم، نزدیک به 45 تا 50 
درصد موارد ابتال در تهــران امیکرون 
اســت. درعین حال افزایش آماری هم 
که در کــودکان به ویژه کــودکان زیر 
10 سال داریم، همین موضوع را نشان 
می دهد. در کودکان هم ابتال به آنفلوآنزا 

و امیکرون تقریباً برابر است.
اول بهمن ماه 1400 اعالم شــد که 
تعداد بیماران مبتالبــه امیکرون که 
تست داده و مشخص شده به این سویه 
جهش یافته مبتال هســتند به بیش از 
دو هزار نفر رســیده است. این در حالی 
بود که تا آن تاریخ فقــط 14 میلیون و 
13 هزار و 465 نفر هر ســه دز واکسن 
کرونا را زده بودنــد و فاصله 7 میلیون 
نفر میان تزریق کننــدگان نوبت دوم و 
اول واکسن مشــاهده می شد. اما نکته 
قابل مهم این بود که در دوم بهمن ماه، با 
صدور ابالغیه ای بازگشایی کالس های 
درس دانشــگاه ها و مدارس با اجرای 

پروتکل های بهداشتی ابالغ شد . 
در آخر اینکه ما هشــدارها را جدی 
نمی گیریــم می تواند دالیــل زیادی 
داشته باشد. یک دلیل اینکه در دو سال 
اخیر از محدودیت ها خسته شده ایم و 
ســعی کرده ایم به زندگی نرمال پیش 
از کرونــا برگردیم، دلیــل دیگر اینکه 
آمار کشــته های کرونایی در اواخر هر 
پیک باعث می شود تا خیال کنیم کرونا 
شکست خورده است و احتیاط را کنار 
می گذاریم و دلیل دیگر واکسیناسیون 
اســت. جمعیت زیادی از مردم کشور 
حداقل یکی دو دز اول را دریافت کرده اند 
اما این دلیلی نیست تا هشدارها را جدی 
نگیریم و به زندگی روتین بازگردیم. در 
کنار تمام اتفاق های که در این دو سال 
بر ما گذشته است تا پایان پاندمی باید 
تمام شرایط بهداشتی را رعایت کنیم 
و به اصطــالح گول تغییــرات کوتاه را 

نخوریم. 

امیکروندرکشورمیتازدومردمهشدارهاراجدینمیگیرند؛

روزهای سخت کرونایی در راهند

خبر

دبیرکل ســازمان معلمان ایــران گفت: 
اگر مســئوالن می خواهند منزلت معلمان 
حفظ شــود باید بــا نماینده هــای واقعی 
معلمان مذاکره کنند و راه را برای مذاکره باز 

بگذارند چون معلمــان چیزی فراتر از قانون 
نمی خواهند و اگر مواردی که در قانون آمده 
اجرایی شود مشــکالت آن ها به تدریج حل 

خواهد شد.

اعتراضاتمعلمانریشهمعیشتیدارند
طاهره نقی ئی درباره علت اعتراضات مستمر 
فرهنگیان توضیح داد: پررنگ ترین و اصلی ترین 
مطالبه معلمان، رتبه بندی و همسان ســازی 
است، البته خواسته های دیگری همچون آزادی 
معلمان زندانی و اجرای اصل 30 قانون اساسی 
)آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه( همواره 

موردتوجه معلمان بوده است.
او افــزود: اعتراضــات اخیر در اصل ریشــه 
معیشــتی دارد. لذا می توان گفــت اعتراضات 
معلمان در حال حاضر بیشــتر اقتصادی است 
زیرا وضعیت بد اقتصادی از طرفی خانواده های 
معلمان را تحت تأثیر قرار داده و از ســوی دیگر 
مجموعه آموزش و فرایند آموزش را هم از کیفیت 

تهی کرده است.
نقی ئی تأکید کــرد: وضعیت بــد حقوق و 

دســتمزد بازنشستگان، شــاغالن را هم تحت 
تأثیر قــرار داده، زیرا شــاغالن وضعیت آینده 
خودشان را هم مبهم می بینند. موضوع به امسال 
و پارسال هم مربوط نیســت، سال 85 معلمان 
در تجمعاتشــان مقابل مجلس خواستار توجه 
به مساله معیشت خود شدند، در سال 86 قانون 
مدیریت خدمات کشــوری تصویب شد، ولی 
اجرای ناقص و تبعیض آمیز بودن آن باعث شد 
معلمان از ابتدا معترض باشند و تا امروز هم مساله 

حل نشده است.
چرارتبهبندیمعلماناجرایینمیشود؟

دبیرکل سازمان معلمان ایران در پاسخ به این 
ســؤال که آیا باوجود پیگیری مسئوالن درباره 
رتبه بندی این مشکالت حل نخواهد شد؟ گفت: 
با این الیحه مشکل حل نخواهد شد، چون برای 
این الیحه بودجه کمی در نظر گرفته شــده و به 
کیفیت بخشــی توجه خاصی نشــده است و از 
طرفی بسیار با تأخیر اجرا خواهد شد به طوری که 
احساس می شــود تا آخر بهمن و اوایل اسفند 

عملیاتی شود.

نقی ئی گفت: اعالم شــده بــود از اول مهر 
1400 رتبه بندی اجرایی می شــود، اما اجرایی 
نشــد و همچنان میانگین حقوق فرهنگیان به 
نســبت کارکنان دولت پایین تر و قدرت خرید 
آن ها به طور قابل توجهی افزایش نخواهد یافت 
درواقع رتبه بندی مرهمی اســت کوچک برای 

زخمی بزرگ.
او با اشــاره به منزلت معلمان گفت: باکمال 
تأسف باید گفت هرچند معلم ها باسیلی صورت 
خودشان را سرخ نگه داشته اند، اما منزلت آن ها 
پیش دانش آموزان، والدین و جامعه به شــدت 
آسیب دیده اســت. بزرگ ترین آسیب به دلیل 
ضعف اقتصادی و معیشــتی معلمان است. این 
ضعف معلمان را دچار ناکارآمدی، فرسودگی، 
افسردگی، پرخاشگری و نارضایتی شغلی کرده 
است و معموالً کسانی که ازلحاظ شغلی آسیب 
ببینند ناخودآگاه منزلت شغلی شان نیز آسیب 
می بیند. معلمی که برای گرفتن حق خود ناچار 
می شود به این در و آن در بزند منزلتش آسیب 

خواهد خورد.

دبیرکلسازمانمعلمانایران:

معلمانچیزیفراترازقانوننمیخواهند

معاوندرمانبیمارستان
بهارلوتهران:روزهای

سختکروناییطییکتا
دوماهآیندهدرانتظارمان

خواهدبود.اکنونبا
درگیریباالییکهامیکرون

ایجادمیکنددراکثر
بخشهاباکمبودنیرو

مواجههستیم.آمارابتالی
کادردرمانبهاینسویهاز

کروناتصاعدیاست

روندمبتالیانروزانهبه
کروناحداقلدرچهار
هفتهاخیرودرفاصله

۱۸دیماهتا۱۵بهمنماه
نشانمیدهدکهاین

رشدبیمارانازهفتهآخر
دیماه۱۴۰۰آغازشده

است.درواقعنهتنهاازآن
زمان،بلکهدوهفتهپیش
ازآنوباتوجهبهشرایط

سایرکشورها،بایدبهفکر
مصونیتجامعهدربرابر
بستریناشیازکرونا

بهواسطهتزریقدزسوم
میافتادیم.
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ریحانهجوالیی

ورودشورایشهرتهران
بهفروشخانهشهرداران

عضــو شــورای 
شــهر تهران نسبت به 
فروش خانه شهرداران 
انتقاد کرد.  به گزارش 
خبرآنالین، ناصر امانی 
با اشاره به تخریب خانه موسوم به خانه شهرداران 
گفت: یک ســاختمان معروف در اقدسیه در دوره 
گذشــته فروخته شده و دوســتانی که صبحت از 
شفافیت می زدند و می گفتند که سامانه شفافیت 
داریم این خانــه را در حالی فروختند که شــفاف 
نیست و هنوز معلوم نیست این خانه با چه قیمتی 
و به چه کســی فروخته شده اســت.امانی افزود: 
اعضای مدیریت قبلی در بوق و کرنا کرده بودند که 
امالک شهرداری در دوره های قبل فروخته شده اما 

خودشان این خانه را فروختند.
    

آغازواکسیناسیون
کودکان۵تا۱۱ساله

سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا از تصویب آغاز 
واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 ساله خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس شــیراوژن در قالب یک 
توییت نوشت: »خبر خوب برای خانواده های عزیز 
ایرانی: تصویب آغاز واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 

سال با واکسن های سینوفارم و پاستوکووک«
    

سخنگویقوهقضائیه:
انتشارتصاویرخشندررسانهها

ممنوعاست
ســخنگوی قوه قضائیه در خصــوص برخورد 
دســتگاه قضا در رابطه با انتشــار تصاویر خشن 
توضیحاتی ارائــه داد.به گزارش مهــر، ذبیح اهلل 
خدائیان گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم ها )شهادت 
یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی( در فضای 
مجازی در رســانه ها ممنوع است. فضای مجازی 
متولیانی دارد و بایــد آن ها رصد کننــد.او افزود: 
چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضائی چه 
باکسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی 
رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن 

عفت عمومی شوند، برخورد می کند.
    

ازاینترنتدارونخرید
ســخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از 
رصد فضای مجازی برای برخورد با فروش داروهای 

غیرمجاز، جعلی و ... خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســردار مهــدی حاجیان 
اظهارکرد: دارو ازجمله مواردی اســت که فروش 
آن حتماً باید با تشخیص و نســخه پزشک انجام 
شود و فروشــنده آن نیز مشخص باشــد ازاین رو 

خریدوفروش دارو در فضای مجازی ممنوع است.
    

کاهشچشمگیرتعداد
پرندگانمهاجرتاالبهایتهران

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
مدیریت زیستگاه ها و 
امور مناطــق اداره کل 
محیط زیســت استان 
تهران با اشاره به نقش 
بارش های اخیــر  در تأمین نیاز آبــی تاالب ها و 
رودخانه های تهران اظهار کرد: ورودی آب به این 
منابع آبی دست ما نیســت. بارش های امسال نیز 
در مقایسه با سال های گذشــته کمتر بوده است. 
به گزارش ایسنا، امیرعباس احمدی افزود: تاالب 
بندعلیخان که به عنوان تاالبی فصلی در اســتان 
تهران شناخته می شود، امسال آبگیری نداشت و 
ما حضور جمعیت پرندگان مهاجر در آن را شاهد 
نبودیم. به گفته او سرشماری های انجام شده نیز 
نشان می دهد که تعداد پرندگان مهاجر ما از سال 
گذشته تا امسال از 24 هزار فرد به کمتر از 10 هزار 

فرد تقلیل یافته است.  
    

الیحهحمایتاززنانبافوریت
دردستورکارمجلساست

معاون امور زنان رئیس جمهــور گفت: الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور 
کار مجلس است.به گزارش ایلنا، انسیه خزعلی در 
یک رشته پیام توییتری نوشت: »امروز با فراکسیون 
زنان مجلس صحبت داشتم؛ جای تشکر دارد که 
الیحه حفظ کرامت و حمایــت از زنان، پس از رفع 
نواقص و تنظیم سند های پشــتیبان، با فوریت در 
دستور کار مجلس است.« او با اشاره به قتل دختر 
اهوازی توسط همسرش افزود: با پیگیری از ریاست 
محترم دادگستری استان ایشان اعالم کردند؛ قاتل 
و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. 
قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون 

برای آنان اعمال نماید.

از گوشه و کنار


