
چرا به موج چهارم کرونا رسیدیم؟

وید بگردید، سالمت فدای سرتان!  بر

موج چهارم کرونا از اواخر تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ 
آغاز و وضعیت بسیاری از شهرها قرمز شده و این 
درحالیست از دو روز گذشته آمار تلفات روزانه به 

مدار سه رقمی بازگشته است.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سالمت ایرنا، 
تجربه های یک سال دو ماهه کرونا تقریبا بدون 

توجه رها شده و کووید ۱۹ همچنان می تازد.
پس از تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ و سفرهای نوروزی 
که بدون ضابطه و با فشار ذینفعان گردشگری 
باقی  جامعه  از  گالیه ای  جای  چه  افتاد،  اتفاق 
می ماند که خستگی یک ساله و مشکالت فراوان 
اجتماعی و اقتصادی را با خطر ابتال و نقل و انتقال 
به جان خریده اند. چند هفته ای  کرونا  ویروس 
تقریبا همه  که  بود  مانده  پایان سال ۱۳۹۹  به 
مسئوالن بهداشت و درمان کشور هشدار دادند 
که اگر سفرهای نوروزی اتفاق بیفتد، با موج چهارم 
سراسری مواجه می شویم و همه دستاوردهایی که 
با زحمت فراوان در ماه های منتهی به پایان سال 

۱۳۹۹ کسب شده، بر باد می رود.
بر باد رفته

داستان کرونا در ایران دقیقا به همین نقطه بر 
باد رفتن رسیده و حاال دیگر نمی توان انتقاد نکرد 
و ننوشت و سکوت کرد. داستانی که به زحمت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسیج، 
هالل احمر و بسیاری از کسانی که پای کار بودند، 
به مرگ های روزانه دو رقمی رسید و به قول سعید 
این  کردند  فکر  عده ای  بهداشت،  وزیر  نمکی 

نمودارهای کاهشی فتوشاپ است.
فروردین  روز ۱۳  در  بهداشت  وزیر  گالیه های 
۱۴۰۰ که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد، 
این سوال  اما  نکته فراوان داشت،  تامل و  جای 
هم مطرح است که اگر شخص وزیر بهداشت با 
سفرهای نوروزی مخالف بود، که بود، چرا محکم 
در برابر این رها شدگی نماند و چرا بارها و بارها 

اعالم کرد که در مهار کرونا موفق بوده ایم؟
آمیز  گالیه  یادداشت  در  بهداشت  وزیر 
ویروس  وزن  اوال  نوشت:  اینستاگرام  در  خود 
موتاسیون یافته را در محاسبات اپیدمیولوژیک ما 

نمی شناختند و ثانیا سه پیک سنگین قبلی را آرام، 
بی صدا و مظلومانه همکاران مان مدیریت کردند و 
گروهی فکر کردند که فراز و فرود منحنی ها شاید 

به شیوه فوتوشاپ است.
گذشته  توجه  بی  هشدارها  از  که  شد  همین 
و فشارها به ستاد ملی مقابله با کرونا برای باز 
بودن راه ها و آزادی کامل سفرهای نوروزی و آبی 
روانه شهرهای  را  بودن شهرها، مسافران  زرد  و 
مختلف کرد. هرچند رنگ آسمان تهران در ابتدای 
اما هرچه  بود،  آبی  به شدت  نوروزی  تعطیالت 
پیش رفتیم، تهران کرونایی نارنجی شد و حاال باید 
در انتظار قرمز شدن وضعیت کرونایی پایتخت 

باشیم.
گفتم گفتم و آنچه رخ داد

نمکی در یادداشت گالیه آمیز خود نوشته بود: 
گذارد طرح  نمی  و جمعیت سیال  گفتیم سفر 
اجرا شود و بیماری نیز از نقاط گرفتار به مراکز 
پاک تر منتقل می شود. گفتیم صف های طوالنی 
تهیه ارزاق شب عید ساعت ها جمعیت سالمند 
گفتیم  می کند.  گرفتار  را  صف ها  این  در  تنیده 
تاب  ولی  است،  آوری مردم مهم  تاب  می دانیم 
آوری مدافعان خسته سالمت پس از چهارده ماه 
کار بی وقفه و جان فشانی برای مدیریت پیک های 
پیوسته نیز مهم است. گفتیم اقتصاد گردشگری 
اهمیت دارد، ولی سرمایه اجتماعی نظام سالمت 
بر  اثراتش  و  بیماری  و هزینه های شیوع مجدد 
اقتصاد خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت نیست.

نکته مهم این است که وزیر بهداشت در ستاد 
ملی مقابله با کرونا یک عضو است و یک رای 
دارد. نکته مهم تر این که در ابتدای داستان کرونا 
در ایران، سعید نمکی به عنوان اول شخص مبارزه 
با کرونا شناخته شد و تقریبا همه برنامه ها حول 
محور وزارت بهداشت می چرخید. به مرور و پس 
از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمی، ایده صحیح تشکیل قرارگاه 
عملیاتی در وزارت کشور مطرح و این قرارگاه با 

ریاست وزیر کشور تشکیل شد.
از این نقطه به بعد و تقریبا از اوایل آذر سال 

وزارت  عهده  بر  فرماندهی  همه  دیگر   ۱۳۹۹
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبود و اصال 
درست هم همین است. زیرا آنچه بر عهده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، دقیقا 
از اسم این وزارتخانه بر می آید و وظیفه بستن 
جاده ها و مرزها و جلوگیری از سفرها و غیره بر 

عهده این وزارتخانه نیست.
هشدارهای وزیر بهداشت تقریبا بدون توجه رها 
شد. بسیاری از مرزها از جمله مرزهای غربی با 
عراق تا مدت ها باز و ترددها ادامه داشت و همین 
موضوع هم بارها با واکنش سعید نمکی مواجه 
شد، اما مرزهای باز منجر به ورود ویروس جهش 
یافته کرونا به کشور شد و حاال می توان گفت که 
ویروس جهش یافته کرونا در کشور غالب شده و 

دیگر کسی از ویروس ووهان نمی ترسد.
مقصر مرگ های سه رقمی کیست؟

که  در  به  سیزده  روز  در  نفر   ۱۱۷ فوت  خبر 
خانه  »در  بودند  گفته  گذشته  سال  همانند 
بمانید«، بسیاری را شوکه کرد. هرچند خیلی ها 
روز قبل را برای رفتن به دامان طبیعت انتخاب 
کرده و سیزده به در را یک روز زودتر برگزار کردند، 
اما آنچه با ما گفت وگو می کند، تخت های پر شده 
کووید ۱۹ در بیمارستان ها، توقف مجدد اعمال 
)الکتیو(، مرگ های روزانه  اورژانسی  جراحی غیر 
سه رقمی است. در این میان آیا فقط باید جامعه 
و مردم را مقصر بدانیم که سفر رفته اند؟ آیا همین 
جامعه در نوروز ۱۳۹۹ در خانه های خود نماندند 
و آیا جاده ها بسته نبود؟ آیا زمانی که کشورهای 
همسایه در جدال نابرابر واکسیناسیون کووید ۱۹ 
مشغول واکسینه کردن کادر بهداشت و درمان و 
سالمندان هستند، ما از این مسابقه جهانی عقب 
نماندیم؟ آیا در همین زمان، گروه های دیگری را بر 
خالف سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ واکسینه 

نکردیم؟
بنابراین نمی توان جامعه و مردم را مقصر موج 
چهارم کرونا در کشور و مرگ های سه رقمی روزانه 
دانست. در این فقره به هیچ عنوان مردم مقصر 
نیستند و اگر فرمول رنگ بندی ها هوشمندانه تر 

به کار گرفته می شد و اگر حداقل مراکز استان ها 
پیش از تعطیالت نوروزی با ضریب وجود ویروس 
جهش یافته کرونا، نارنجی می شدند، این حجم 
از سفرها اتفاق نمی افتاد و اگر جاده ها به طور 
از  بسیاری  و  می شدند  بسته  حقیقی  و  رسمی 
اگرهای دیگر، حاال از نردبان موج چهارم کرونا باال 

نمی رفتیم.
به  مربوط  مباحث  دیگر،  تامل  قابل  نکته 
گردشگری است. هرچند کرونا در همه جهان، 
صنعت گردشگری را به زمین زد و این حکایت در 
ایران هم رخ داد، اما در هفته های اخیر در عمل 
شاهد بودیم که سالمت فدای صنعت گردشگری 

شد.
اساس  بر  افراد  کنترل  از  حکایت ها  و  قول ها 
با  مبتال،  بیماران  سفر  از  جلوگیری  و  ملی  کد 
آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
همخوانی ندارد. آنجا که وزارت بهداشت می گوید 
بیش از ۱۵ هزار نفر مبتال به ویروس کرونا در عین 
حال که می دانستند مبتال هستند، سفر رفتند. در 
این میان چه کسی مقصر است و هر کدام چند 

درصد؟
اینکه فرهنگ و دانش و حساسیت اجتماعی 
باید در افراد شکل بگیرد تا اگر مبتال به کووید 
است.  نروند، صحیح  ۱۹ هستند، حداقل سفر 
ولی اینکه چرا با همین افراد برخورد نمی شود و 
دستگاه های مربوطه چرا همه تعطیالت در انتظار 
ماندند و این حجم از بیماران نقض قرنطینه کرده 

و سفر رفته اند هم جای سوال دارد.
آنچه رخ داد این بود که درست در زمانی که 
رقمی  دو  ایران  در  کرونا  روزانه  تعداد مرگ های 
شهید  طرح  اجرای  مانند  موفقیت هایی  و  شده 
سلیمانی حاصل شده بود، بی تدبیری و بی خیالی 
منجر به سفرهای نوروزی شد و حاال یکی یکی 

وضعیت شهرها نارنجی و قرمز می شود.
مورد عجیب دورکاری

نکته قابل تامل دیگر پس از بی خیالی رخ داده 
در سفرهای نوروزی، بازگشت به کار است. آنچه 
از ابتدای داستان کرونا فریاد زدیم و کسی نشنید 
و توجه نکرد، این بود که کارمندان دولت فقط 
بخشی از کارکنان هستند و بخش خصوصی کال 

توجهی به این داستان ندارد.
مورد عجیب دورکاری با ۵۰ درصد و یک سوم 
حضور فقط در بخش های دولتی اتفاق می افتد 
با بی تدبیری مدیران جزء روی  و آن هم کامال 
سفرهای  و  نوروزی  تعطیالت  از  پس  هواست. 
حجم   ۱۴۰۰ فروردین   ۱۴ از  درست  شده،  انجام 
و  برگشته  کار  محل  به  افراد  همین  از  زیادی 
و  نوروز  از  گفتن  خاطره  و  خوردن  چای  هنگام 
خبرهای راست و دروغ، سوغات کرونا را به جان 
تعطیالت  در  شاید  که  می نشانند  همکاران شان 

نوروز اصال نرفته اند.
چطور ممکن است که ستاد ملی مقابله با کرونا 
قبل از آغاز به کار در روز ۱۴ فروردین، فکری به 
حال این قضیه نکرده و مانده باشد تا همه سفر 
بروند و به محل کار باز گردند و نقل و انتقال کرونا 

را از سر بگیرند؟
به هر حال آنچه کرونا را در ایران به موج چهارم 
سر  از  را  روزانه  رقمی  سه  مرگ های  و  رسانده 
گرفته، مجموعه ای از عوامل در کنار یکدیگر است. 
عواملی مانند بی توجهی به هشدارهای بهداشتی 
وزارت بهداشت و بی خیالی جامعه و روند بسیار 
در  را  داستان  این  توانست  واکسیناسیون  کند 

فروردین ۱۴۰۰ به فصل چهارم برساند.

مهدی جمالی نژاد گفت: خوشبختانه سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان 
اوراق مشارکت در اختیار شهرداری های کالنشهرها قرار دادیم و امسال نیز 
۱۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است تا بر تعداد واگن ها متروها 
افزوده شود و در هر واگن تعداد کمتری مسافر حضور داشته باشد و 

مشکل تجمع جمعیت در مترو در مدت زمان کمی حل شود.
به گزارش برنا؛ مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار 
برنا در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای افزایش کیفیت خدمت 
رسانی وسایل حمل و نقل عمومی در پیک چهارم کرونا وجود دارد، گفت: 
اتوبوس ها و بی آر تی ها یکی از وسایل حمل و نقل عمومی پُر رفت و 
آمد هستند که در دوران کرونا توجه ای ویژه به آنها داشتیم بنابراین با 
شرکت های تولیدکننده داخلی مذاکراتی انجام دادیم تا ۳ هزار اتوبوس 

وارد چرخه حمل و نقل عمومی شوند.
هزار  تا ۳  گرفته  انجام  تشریفات ضروری  در حال حاضر  افزود:  او 

اتوبوس به سیستم حمل و نقل شهری افزوده شود.

کرد:  تصریح  نیز  مترو  واگن های  افزایش  درخصوص  نژاد  جمالی 
خوشبختانه سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار 
شهرداری های کالنشهرها قرار دادیم و امسال نیز  ۱۰ هزار میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده است تا بر تعداد واگن ها متروها افزوده شود و در هر 
واگن تعداد کمتری مسافر حضور داشته باشد و مشکل تجمع جمعیت در 

مترو در مدت زمان کمی حل شود.
معاون عمرانی وزیر کشور از بازسازی اتوبوس ها خبر داد و گفت: عالوه 
اولویت های ماست که سال گذشته  بازسازی در  بر خرید و نوسازی، 
اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفتیم اما امسال در برنامه خود داریم تا 
تعداد زیادی اتوبوس تا نیمه نخست سال بازسازی شوند و با کیفیت و 
ایمنی بهتر و بیشتری به مردم خدمات ارائه دهند. جمالی نژاد در پایان 
تاکید کرد: علی رغم خرید اتوبوس، بی آر تی، واگن مترو و نوسازی آنها 
و همچنین بازسازی، یقینا در زمینه حمل و نقل عمومی مشکل خواهیم 
داشت اما تمام تالش خود را می کنیم با همین بضاعت اندک مشکالت را 

برطرف کنیم و خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه دهیم.

پس از تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ 
و سفرهای نوروزی که بدون 
ضابطه و با فشار ذینفعان 
گردشگری اتفاق افتاد، چه 
جای گالیه ای از جامعه باقی 
می ماند که خستگی یک ساله 
و مشکالت فراوان اجتماعی و 
اقتصادی را با خطر ابتال و نقل 
و انتقال ویروس کرونا به جان 
خریده اند

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:
مذاکرات برای خرید 3 هزار اتوبوس در حال پایان است

  

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت خبر داد
 دستگیری ۲۰ دالل بازار مرغ؛ بیش از ۵۳ تن مرغ

کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت: در همین مدت اخیر ۲۰ 
دالل بازار مرغ را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردیم.

پایتخت  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس  گودرزی  ولیپوری  سرهنگ 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره جزئیات دستگیری دالالن بازار مرغ، اظهار کرد: در 
همین مدت اخیر ۲۰ دالل بازار مرغ را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 
کردیم و تعدادی از آن ها در بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شده 
اند. وی با اشاره به اینکه طی ۱۵ روز گذشته مرغ های احتکار شده توسط 
محتکران را کشف کردیم، گفت: بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیالت 
کشف کردیم و در بازار توزیع شد. سرهنگ ولیپوری گودرزی بیان کرد: 
جلسات برای هماهنگی میان دستگاه های مختلف جهت مدیریت بازار در 
دستور کار است و نیرو های ما بازدید از کشتارگاه ها و رصد بازار را انجام 
می دهند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی، بازار وضعیت بهتری را دارد و نسبت به چند هفته گذشته میزان 

کشفیات کاهش یافته است.

»گشت ارشاد« تعطیل نیست
 پلیس: در برخورد با موارد ضداخالقی شوخی نداریم!

فرمانده انتظامی پایتخت گفت:طرح ناظر یک و برخورد با  تخلفات و 
موارد ضد اخالقی با قدرت و جدیت در حال انجام است و در این زمینه 

کوتاه نیامده ایم.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت وگو با خبرنگار 
انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص دغدغه مخاطبان »فارس من« مبنی 
بر  بدحجابی برخی افراد در خیابان و خودروها و اینکه آیا طرح امنیت 
اخالقی پلیس متوقف شده است یا نه؛ اظهار داشت: طرح ناظر یک و 
برخورد با تخلفات و موارد ضد اخالقی با قدرت و جدیت در حال انجام 
است. فرمانده انتظامی پایتخت با بیان این مطلب که پلیس با برنامه ریزی 
کار را انجام می دهد تصریح کرد: در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نیامدیم؛ 
مگر می شود با مسائل اخالقی و امنیتی جامعه خصوصاً ضد اخالقی 
شوخی کرد یا کوتاه آمد؛ تکلیف ما، وظیفه ما و بزرگترین رسالت پلیس 
همین است. سردار رحیمی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در این خصوص 
که در مواجهه با بدحجابی گشت امنیت اخالقی در خیابان ها حضور دارد 
یا پیامک بد حجابی ارسال می شود، گفت: در این راستا تمام رده های 
پلیس انجام وظیفه می کنند؛ تنها پلیس امنیت اخالقی نیست؛ پلیس 
راهنمایی و رانندگی، پلیس پیشگیری و گشت امداد نیز اگر مورد بدحجابی 
را مشاهده کنند به پلیس امنیت اخالقی که محوریت کار را بر عهده دارد 

اعالم کرده و برخورد صورت می گیرد.

 ۲۸۸ هزار »تهرانی« در همه گیری کرونا خون
اهدا کردند

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: در سال ۹۹، ۳۵۵ هزار و ۶۵۵ 
نفر برای اهدای خون مراجعه کرده اند که از این میزان مراجعه، ۲88 هزار 

و ۵۶۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.
زاده،  مهدی  رضا  محمد  فارس،  خبرگزاری  سالمت  گروه  گزارش  به 
مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه گزارش آماری اداره کل 
انتقال خون استان تهران در سال ۹۹ نشان می دهد طی این سال ۳۵۵ 
هزار و ۶۵۵ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده اند، افزود: طی سال ۹۹ از 
این میزان مراجعه ۲88 هزار و ۵۶۲ نفر موفق به اهدای خون شدند. وی با 
اشاره به ترکیب اهدا کنندگان با توجه به استمرار اهدای خون، گفت: ۱۳۰ 
هزار و ۷۰۳ نفر از اهدا کنندگان این سال مستمر بوده اند و طی مدت یاد 
شده، ۹۹ هزار و ۶۷۳ اهدا کننده با سابقه و ۵۷ هزار و ۲۵۵ اهدا کننده بار 
اولی ثبت شده است. مهدی زاده افزود: در سال ۹۹ آمار اهدای بانوان به 
۱۴ هزار و ۱۱۹ واحد رسیده است. مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره 
به مجموع فراورده و پالکت و پالسمای کووید ۱۹ جمع آوری شده، گفت: 
در سال ۹۹، میزان کل اهدای خون و فراورده ۲۹۷ هزار و ۵۴8 واحد بود و 
در مجموع ۱۱ هزار و 8۶۹ واحد پالکت از ۶ هزار و ۷۵۵ اهدا کننده دریافت 
شد. مهدی زاده افزود: طی مدت یاد شده دو هزار و 88۱ اهدا کننده برای 
اهدای پالسمای کووید ۱۹ مراجعه کردند که از این تعداد دو هزار و ۲۳۱ 

واحد پالسما دریافت شد.
 در سال ۹۹، با توجه به همه گیری کرونا، آمار مراجعات کمتر شد ولی 
بانوان از اهدای خون استقبال بیشتری نشان دادند و استان تهران با وجود 
همه مشکالت تنها با ۵.۳ درصد کاهش اهدا مواجه شد؛ این در حالی 
است که برخی کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل بحران یاد شده بیش از ۵۰ 

درصد کاهش آمار اهدای خون داشتند.
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علت  هرمزگان،  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
مشاهده الشه گربه ماهی ها در ساحل جاسک را واژگونی 
قایق هایی دانست که حجم زیادی از این آبزی را صید کرده 

بودند. 
محیط  حفاظت  سازمان  از  ایرنا  یکشنبه  روز  گزارش  به 
شب  در  اینکه  بیان  با  تازیانی  مسیحی  حبیب  زیست، 
دوازدهم فروردین ماه، حدود ۵ تا ۶ تُن گربه ماهی در ساحل 
مقسا در استان هرمزگان پراکنده شدند، افزود: مردم در روز 
۱۳ فروردین با مشاهده گربه ماهی ها، موضوع را به اداره 

محیط زیست اطالع دادند.
حاضر  محل  در  سرعت  به  همکاران  داشت:  اظهار  وی 
شدند، موضوع را بررسی و از گربه ماهی ها نمونه برداری 
کردند. در بررسی ها، ابتدا به موضوعات مختلف از جمله 
بیماری گربه ماهی ها یا مساله آلودگی نفتی مشکوک بودیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ادامه داد: 
بیشتر از همه احتمال می رفت که این اتفاق مربوط به صید 
باشد، پرس و جوی محلی صورت گرفت، موضوع بررسی و در 
نهایت مشخص شد که تعدادی از صیادان مشغول صیادی 
بودند که هنگام بازگشت، یکی از قایق ها در اثر توفان و 
موج شدید، واژگون و تعداد زیادی گربه ماهی صید شده، 

پخش شدند.
مسیحی تازیانی درباره احتمال صید ترال و انتشار این خبر 
که احتمال می رود یکی از صیادان صید غیرقانونی داشته و به 
دلیل نبود مشتری گربه ماهی ها را در دریا رها کرده، گفت: 
ابزار صید اعالم نشده اما معموال صید ماهی در آن منطقه 
به صورت محاصره ای صورت می گیرد، در عین حال از گربه 
ماهی در تولید پودر ماهی استفاده می شود و امکان صادرات 
آن نیز وجود دارد بنابراین بدون مشتری نیست، همچنین با 

صیادی که قایق او غرق شده تلفنی صحبت کردیم و مساله 
صید و واژگونی قایق را تایید کرد، بر این اساس از آنجا که 
قایق بار زیادی داشته پس از وقوع توفان و موج شدید واژگون 
اتفاق  تایید  از  آیا پس  اینکه  به  پاسخ  شده است. وی در 
واژگونی قایق صیادی، بررسی آلودگی نفتی همچنان صورت 
می گیرد، گفت: نمونه ها ارسال شده و با وجود تایید موضوع 
صید گربه ماهی ها و واژگونی قایق صیاد، اما بررسی درباره 
آلودگی نفتی درحال انجام است؛ نتیجه بررسی ها پس از ۴8 

ساعت اعالم می شود.
روز جمعه ۱۳ فروردین خبری از مرگ و میر تعداد زیادی 
گربه ماهی در سواحل شهرستان جاسک در فضای مجازی 
منتشر شده بود که بالفاصله کارشناسان و محیط بانان اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان جاسک بررسی موضوع و 

پایش منطقه را آغاز کردند.

علت مشاهده الشه گربه ماهی ها در سواحل جاسک مشخص شد


