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سگ های ولگرد دختر بچه 6ساله را کشتند
توکلی -یک دختر شــش ساله
ســاکــن در یــکــی از محلههای
کشکوییه رفسنجان صبح دیروز
بر اثر حمله سگهای ولگرد جان
باخت.به گــزارش خــراســان ،این
کودک افغانستانی که پنج شنبه
گدشته در حمله سگ های ولگرد
بــه شــدت مــصــدوم شــده بــود ،به
درمانگاه کشکوییه و سپس با حال
وخیم با آمبوالنس به بیمارستان
علیبن ابی طالب(ع) رفسنجان
منتقل شد و در حالی که به بازو،
ران و گ ــردن ایــن ک ــودک آسیب
جــدی وارد شــده بــود ،بی درنگ
تحت عمل جراحی قــرار گرفت،

اما بعد از ١۴ساعت به علت شدت
جراحت ها روی تخت بیمارستان
ج ــان سپرد .سیدمحسن نــژاد
قــادری مــدیــر گــروه بیماریهای
واگیر علوم پزشکی رفسنجان،
مــیــزان حــیــوان گزیدگی در این
شــهــرســتــان را  2تــا  2/5بــرابــر
بیشتر از میانگین کشوری ذکر
کرد و گفت :وجود باغهای پسته
در حاشیه و حومه شهر و روستاها
و همچنین نگهداری سگهای
خانگیدرضبطهایپستهوسامان
دهــی نــکــردن سـگهــای ولگرد،
موجب افزایش آمار سگ گزیدگی
درشهرستانرفسنجانشدهاست.
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نماینده سابق آمریکا درسازمان ملل:

میخواستیم باتحریمها شاهد تظاهرات خیابانی درایران باشیم
نماینده سابق آمریکا در
سازمان ملل در مصاحبهای
اذعان کرد که میخواستیم
از طریق تحریمها شاهد
تظاهرات خیابانی در ایران
بــاشــیــم«.نــیــکــی هــیــلــی»
نماینده سابق آمریکا در
ســازمــان ملل در مصاحبه
با «فاکسنیوز» اعالم کرد:
آن ها (دولت جدید آمریکا)
به دنبال بازگشت به توافق
هــســتـهای ایـــران هستند؛
یــعــنــی م ـیخــواهــنــد همه

تحریمهایی را که ما علیه آن
ها وضع کردیم برگردانند.
وی در ایـــــن خــصــوص
ادامـــــه داد کـــه روی ــک ــرد
رئیسجمهور فعلی آمریکا
دربـــــــــــــــــــاره ایـــــــــــران
«واقــــــعــــــ ًا خـــطـــرنـــاک»
اســت«.نــیــکــی هــیــلــی»
در ادامـــــه اضـــافـــه کـــرد:
(تحریمها) اقتصاد ایــران
را ضعیف کــرد تا جایی که
م ــردم در خیابا نها علیه
حکومت تظاهرات کنند.

ایــن هــمــان چــیــزی بــود که
مــا مـیخــواســتــیــم.ایــن در
حــالــی اســـت ک ــه دونــالــد
تـــرامـــپ رئـــیـــس جــمــهــور
آمــریــکــا هشتم مــاه مــارس
ســــال  ۲۰۱۸مــیــادی
( ۱۸اردیــبــهــشــت )97به
بهانههای واهی و به صورت
یک جانبه قطعنامه ۲۲۳۱
شــــورای امــنــیــت ســازمــان
ملل را نقض کرد و از توافق
هستهای کشورهای ۵+۱
با ایران خارج شد.

اخبار
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مشخص شدن علت مرگ پرندگان میانکاله :سم بوتولیسم

ســازمــان دامــپــزشــکــی اعـــام ک ــرد که
علت مــرگ پــرنــدگــان ت ــاالب میانکاله
ســم بوتولیسم اســت .اواخــر دی سال
گذشته بود که بیش از  ۴۰هزار پرنده در
تاالب میانکاله تلف شدند و علت مرگ
ایــن پرندگان پــس از بــررســی سازمان
دامپزشکی سم بوتولیسم اعــام شد.
سمی که توسط یک باکتری کلستریدیوم
بوتولینوم ایجاد می شود و پرندگان با بلع
گیاهان یا حیوانات آلوده به این سم فلج
می شوند و جان خود را از دست میدهند.
امسال نیز این تــراژدی مجدد در تاالب
میانکاله تکرار شده است و براساس اعالم
سازمان محیط زیست مــازنــدران تا ۱۵
بهمن مجموع تلفات پرندگان مهاجر جمع

آوری شده به عدد ۸۳۹الشه رسیده است.
اگرچه در روزهای گذشته عوامل متعددی
چــون آنــفــلــوآنــزای فــوق حــاد پرندگان،
نیوکاسل ،سم بوتولیسم و ورود فاضالب
به این تاالب به عنوان علت مرگ پرندگان
مطرح شده است اما سازمان دامپزشکی
علت این تلفات را مجدد سم بوتولیسم
اعالم کرد .معاون بهداشتی و پیشگیری
سازمان دامپزشکی با بیان این که آمار
تلفات در تاالب میانکاله در حال افزایش
است به ایسنا گفت :سازمان دامپزشکی
الشه های پرندگان را دریافت و بالفاصله
بررسی کرد .در این بررسی ابتالی این
پرندگان به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و
نیوکاسل رد شد و علت مرگ این پرندگان

مانند سال گذشته سم بوتولیسم است.
وی افــزود :باکتری به نــام کلستریدیوم
بوتولینوم در محل هایی که اکسیژن کم
باشد در بقایای گیاهان کف تاالب رشد
و گرمای هوا نیز شرایط را برای رشد این
باکتری فراهم می کند .این سم بسیار
کشنده است و جلوگیری از تکرار آن کار
بسیار دشــواری است ،مگر این که تاالب
میانکاله احیا شود.نقیبی گفت :امسال
در بخش هایی از این تاالب شاهد عقب
نشینی آب بودیم و اگر تاالب احیا نشود این
فاجعه ممکن است سال های سال تکرار
شود .همچنین هرچه مواد عالی در محیط
بیشتر شود اکسیژن کمتر و محیط برای
رشد باکتری مساعدتر می شود.

