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 جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت 
به تسنیم خبر داد

 حذف »ثانیه شمار چراغ سبز«
 از تقاطعات پایتخت

تسنیم|  جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت با 
اشاره به برخی مشکالت موجود در تقاطعات تهران 
از حذف »ثانیه ش��مار چراغ س��بز« در چهارراه های 

پایتخت خبر داد. 
سرهنگ حسن عابدی جانش��ین رئیس پلیس 
راهور تهران با اش��اره به برخی مشکالت موجود در 
تقاطعات  از جمله پرش تایمرهای چراغ سبز و قرمز 
اظهار داشت: با توجه به این که زمان بندی چراغ های 
سبز و قرمز موجود در تقاطعات به صورت هوشمند و 
با در نظر گرفتن حجم ترافیک عبوری از چهارراه ها و 
حجم ترافیک پشت چراغ های قرمز، تعیین می شود، 
در پاره ای اوقات شاهد بودیم که تایمر چراغ  سبز به 
دلیل تخلیه یک باره بار ترافیکی در برخی از تقاطعات 
با پرشی زمانی همراه است و زمان باقی مانده مجاز 
برای عبور از تقاطعات را به یک باره تقلیل می دهد که 
این موضوع مشکالتی را برای ش��هروندان به وجود 
آورده بود. جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
با بیان این که اصالح مشکالت فنی در تقاطعات در 
دستور کار قرار گرفته است، گفت:  با هماهنگی های 
انجام گرفته و مکاتبات صورت پذیرفته با س��ازمان 
ترافیک ش��هرداری تهران قرار شد برای پیشگیری 
 از اختالالت ثانیه شمارها و س��ردرگمی رانندگان، 
ثانی��ه ش��مار و تایم��ر چ��راغ س��بز، از تقاطعات 
 حذف ش��وند که خوش��بختانه عملیات حذف این
 ثانیه شمارهای چراغ های سبز آغاز شده و در برخی 
تقاطعات نیز حذف شده است. او با تأکید بر این که 
پیش از این نیز نصب ثانیه شمار در تقاطعات، بنا به 
درخواست پلیس انجام نشده بود، خاطرنشان کرد: 
حذف ثانیه ش��مارهای چراغ سبز از جهات دیگری 
نی��ز دارای اهمیت اس��ت، چرا ک��ه در برخی موارد 
شاهدیم  وجود این ثانیه شمارها در زمان چراغ سبز 
باعث می شود رانندگان برای عبور از چهارراه، عجله 
بیشتری به خرج دهند و این شتاب و عجله به بروز 

تصادف و سانحه منجر می شود. 

مدیرکل سالمت روان وزارت بهداشت اعالم کرد: 

شیوع اختالالت روانی در کشور 
23/6 درصد

فارس|  مدیرکل س��المت روان وزارت بهداشت 
 آخری��ن ش��یوع اخت��الالت روان��ی در کش��ور را

 23/6 درصد اع��الم کرد و گفت:  ای��ن آمار در بین 
جمعیت 15 تا 64 س��ال کش��ور اس��ت و براساس 

دقیق ترین دستگاه ها ثبت شده است. 
 احم��د حاجبی گفت:  آم��اری از اف��رادی که به 
اختالالت روانی مبتال هس��تند اما شناسایی نشده 
وجود ن��دارد اما آم��ار موجود از ش��یوع اختالالت 
براس��اس دقیق ترین دس��تگاه ها ثبت ش��ده و در 
جمعیت 15 تا 64 سال است.او در رابطه با هزینه های 
باالی روانپزشکی و عدم مراجعه بیماران برای درمان 
گفت:  بسیاری از اختالالت روانی به دلیل هزینه های 
باالی آن در س��طح جامعه به ص��ورت مخفی باقی 
می ماند چرا که هزینه های ب��اال باعث عدم مراجعه 

بیماران به مراکز درمانی می شود.  

خبرمیز خبر
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وزیر آموزش وپرورش: 

فعالیت ۴ هزار مدرسه با پنج دانش آموز 
و 1۰۰ مدرسه تک دانش آموز در کشور

تس�نیم| وزیر آموزش وپرورش گف��ت: 4 هزار و 
 600 مدرس��ه در کش��ور وجود دارد که بین یک تا
 5 دانش آموز در آنها مش��غول تحصیل هس��تند و 
حدود 100 مدرسه تک دانش آموز در کشور  داریم. 

علی اصغر فان��ی در مجمع عمومی فدراس��یون 
ورزش دانش آموزی کشور با بیان این که استراتژی 
دولت تدبیر و امید در آموزش وپرورش کیفیت بخشی 
است، اظهارکرد: تعداد دانش آموزان از 19 میلیون در 
سال های گذشته به 12/5میلیون نفر کاهش یافته 
و امکانات و فضای آموزش��ی طی س��ال های اخیر 

1/5برابر افزایش پیدا کرده است. 

 پرده برداری ناسا
 از ضبط صداهای فضایی

فارس| ناسا از ضبط صداهایی در فضا پرده برداری 
کرد و گفت: این صداها هیچ ش��باهتی به صداهای 

سیاره ما ندارد. 
ناس��ا به تازگی از صداهایی که در خأل فضا ضبط 
کرده، پرده برداری کرد؛ بنا به اعالم ناسا این صداها 
به هیچ صدایی در سیاره ما شباهت ندارند و صداهایی 
هستند که تا به حال ما در سیاره خودمان نشنیده ایم. 
ناسا اعالم کرد:  صداهایی که در اطراف کهکشان 
ضبط ش��ده اند در نتیجه امواج مغناطیسی ساطع 
می شوند و ارتعاش آن به شیوه امواج صوتی که ما در 
سیاره خود داریم است؛ موسیقی فضا خیلی متفاوت 

و متنوع است. 

 18 استان کشور
 دچار کم بارشی حاد هستند

 ایرنا| رئیس س��ازمان هواشناس��ی کشور گفت: 
 18 استان کش��ور دچار کم بارشی حاد هستند که 
نس��بت به دوره آماری بلندمدت بیش از 20 درصد 

کاهش بارندگی داشته اند. 
داوود پرهیزکار افزود: اس��تان های البرز، تهران، 
قم، سمنان، خراس��ان رضوی، خراس��ان شمالی، 
اصفهان، یزد، بخشی از خراسان جنوبی و گلستان 
 از جمله اس��تان هایی هس��تند که کم بارشی آنان 

هشدار آمیز است.
 او گفت: در  س��ال زراع��ی جاری اس��تان البرز با 
42 درصد کاه��ش بارندگی، بیش��ترین کاهش را 

نسبت به دوره آماری بلندمدت داشته است. 
معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در این مدت 
کمترین بارش ها در بخش مرکزی کشور و بیشترین 
بارش ها در س��واحل دری��ای خ��زر، بخش هایی از 

جنوب شرقی و غرب کشور رخ داده است. 
او بیشترین افزایش بارندگی کشور در  سال زراعی 
جاری نس��بت به دوره آماری بلندمدت را مربوط به 
استان بوش��هر دانس��ت و افزود:  میزان بارندگی در 
استان بوش��هر نس��بت به میانگین دوره 28 درصد 

افزایش داشته است. 
پرهیزکار، خراسان رضوی را از استان هایی دانست 
که کاهش بس��یار بارندگی دارد و اظهار کرد: میزان 
بارش باران در این استان طی  سال جاری نسبت به 
دوره آماری بلندمدت 25/3درصد کاهش داش��ته 
اس��ت.  میزان کاهش باران در این استان نسبت به 

مدت مشابه  سال گذشته 19/20درصد است.
او خاطرنش��ان ک��رد:  طب��ق پیش بینی ه��ای 
هواشناس��ی که حداکثر 3ماهه است، پاییز امسال 
وضع بارندگی کشور در حد متعادل و طبیعی خواهد 
بود و این در حالی است که در این مدت میانگین دما 

بیشتر از میانگین طبیعی پیش بینی شده است. 

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور: 

 مصرف روانگردان ها 
در دختران بیش از پسران است

ف�ارس| قائم مق��ام دبیرکل س��تاد مب��ارزه با 
موادمخدر کش��ور گف��ت:  دولت مص��وب کرده 
5 درصد بودجه اشتغال کشور برای اشتغال معتادان 
بهبودیافته  استفاده شود که این بودجه اختصاص 

نیافته است. 
علیرضا جزینی در حاش��یه برگزاری س��ومین 
همایش مددکاری اجتماعی ایران در گناباد اظهار 
داشت: مواد روانگردان از آسیب های اصلی در حوزه 
موادمخدر بوده که ستاد مبارزه با موادمخدر در این 
موضوع بسیار حساس اس��ت و متاسفانه مصرف 
قرص ه��ای روانگردان جدید در بین دانش��جویان 
 دختر نسبت به دانشجویان پس��ر بیشتر گزارش

 شده است. 
او با بی��ان این که برخی موادمخدره��ا در داخل 
کش��ور قابل تولید اس��ت، افزود:  م��واد اولیه این 
مخدره��ا از خارج از کش��ور وارد می ش��ود و چون 
مکان های تولید این مواد مکان های خاصی نیست 
باید در دستور کار نیروی انتظامی و وزارت اطالعات 
قرار گیرد ک��ه در این موارد نیروه��ای مردمی نیز 

بسیار همکاری می کنند. 
این مس��ئول درباره تبلیغ قرص های محرك از 
طریق شبکه های ماهواره ای گفت: متاسفانه برخی 
از رس��انه ها و ماهواره ها مصرف این گونه قرص ها را 
تبلیغ می کنند و تنها برنامه ای که ستاد می تواند در 

این زمینه انجام دهد، آگاه سازی جامعه است. 
جزینی گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه 
کاهش عرضه موادمخدر و روانگردان ها نیز اقدامات 
قابل توجهی انجام داده اس��ت که انجام یک هزار و 
737 عملی��ات و درگی��ری مس��لحانه و انهدام و 
متالشی س��ازی حدود 2 هزار و 972 گ��روه و باند 
تهیه و توزیع و قاچاق موادمخ��در و روانگردان ها و 
همچنین انهدام 395 آش��پزخانه تولید شیشه از 

جمله این اقدامات بوده است. 

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد

سایت های خبری بدون مجوز فیلتر می شوند
  دستورالعمل پیشنهادی صدور کارت روزنامه نگاری تا دو هفته دیگر ابالغ می شود

شهروند|  وزیر ضرب االجل داد، معاون پایان مهلت 
را اعالم کرد.   بهمن  س��ال گذشته بود که علی جنتی، 
وزیر فرهنگ از ضرب االجلی حرف زد که براس��اس آن 
مسئوالن سایت های خبری موظف بودند تا آخر دی 92 
به وزارت ارشاد بروند و مجوز بگیرند؛ او آن زمان گفت که 
تا به حال هیچ سایت بدون مجوزی فلیتر نشده اما این 

اتفاق در آینده قطعا خواهد افتاد.  
حاال آن زمان رسیده؛ دیروز حسین انتظامی، معاون 
مطبوعاتی وزیر ارش��اد گفته مهلت سایت های خبری 
بدون مجوز تمام ش��ده و از این به بعد براس��اس ماده 7 
قانون مطبوعات سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت 
نظارت بر مطبوعات، مسدود می ش��وند و مدیران این 
س��ایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می ش��وند: 
»تاکنون چندبار برای چنین سایت هایی ضرب االجل 
تعیین ش��ده اس��ت.   هیأت نظارت درخواس��ت های 
سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی 
برای فعالیت ه��ای خبری ایجاد ش��ود.  تاکنون بالغ بر 
230 خبرگ��زاری و س��ایت خبری موفق ب��ه دریافت 
مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات ش��ده اند و فهرست 
تمامی رس��انه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و 
الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است 
و مرتبا به روز می ش��ود.«  انتظامی ادام��ه داد:  »بعضی 
همکاران به اش��تباه گمان می کنند ثبت مش��خصات 
در سایت س��اماندهی یا ارایه تقاضای انتشار نشریه یا 
سایت به منزله مجوز است.  شیوه ثبت مشخصات، در 
واقع مربوط به قبل از تصویب م��اده واحده در مجلس 
شورای اس��المی بوده اس��ت و پس از آن مصوبه، کلیه 
خبرگزاری ها و س��ایت های خبری هم مثل مطبوعات 

نیاز به اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات دارند.« 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: »به خبرگزاری ها 
و سایت های خبری دارای مجوز هم ابالغ شده که ماده 
18 قانون مطبوعات را رعایت کنند.  براساس این ماده 
قانونی، کلیه رسانه ها موظفند نام صاحب امتیاز، مدیر 
مسئول و آدرس دفتر رسانه را در محل ثابتی درج کنند 
که قاعدت��ا این محل برای رس��انه های فضای مجازی، 

بخش درباره ما می تواند باشد.« 
به گفته انتظامی سایت های خبری که هنوز موفق به 
 e-rasaneh اخذ مجوز نشده اند، می توانند به سایت
مراجعه کنند و درخواست و مدارك خود را ارایه دهند.   

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفته با توجه به تعداد زیاد 
سایت های خبری فاقد مجوز، مسدود کردن آنان بدون 
تبعیض و به مرور انجام می گیرد: »به زودی سامانه ای را 
اعالم می کنیم که مردم بتوانند آدرس دامنه سایت های 
خبری فاقد مج��وز را به وزارت ارش��اد ب��رای اقدامات 
بعدی اطالع دهند.« در حال حاضر تعداد س��ایت های 
بدون مجوز مش��خص نیست.   براس��اس آخرین آمار 
وزارت ارش��اد، 72 هزار و 702 س��ایت خب��ری در کل 
کشور وجود دارد که از این تعداد 28 هزار و 960 سایت 
متعلق به اس��تان تهران است. در س��ال های گذشته، 
فعالیت سایت های خبری بدون مجوز یکی از مهم ترین 
موضوعات در حوزه رس��انه و معاونت مطبوعاتی بوده؛ 
موضوعی که این طور که به نظر می رسد در دولت های 
گذشته، اجازه تلویحی آنها صادر شده ولی حاال معاونت 
مطبوعاتی دولت یازدهم قصد دارد هرطور ش��ده همه 
س��ایت های خبری فعال در ایران را تحت نظارت خود 

دربیاورد.   
تدوین دستورالعمل جدید کارت 

روزنامه نگاری
دیروز حوزه رس��انه کم خبر نبود. 19مرداد گذشته 
بود که دفتر مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها باالخره 

و بع��د از هم��ه حرف وحدیث ه��ا، مت��ن پیش نویس 
قانون س��ازمان رس��انه ای را روی س��ایتش قرار داد و 
پایین آن نوشت که اگر کارشناس��ان خواستند درباره 
این پیش نویس نظ��ر بدهند به معاون��ت مطبوعاتی 
رئیس جمهوری ایمیل بزنند.   از آن روز تا به حال تعداد 
زیادی از روزنامه نگاران، اساتید ارتباطات و حقوقدانان 
 به این پیش نویس انتقاد کرده و آن را راهی جدید برای

 دولتی کردن روزنامه نگاری در ایران دانس��ته اند. حاال 
اما خبر دیگری از راه رس��یده؛ دیروز دوب��اره اداره کل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارش��اد، دستورالعمل پیش��نهادی صدور کارت 
حرفه ای روزنامه نگاری را در سایت این معاونت منتشر 
کرده و ه��دف از انتش��ار آن را دریافت پیش��نهادات و 
بهره من��دی از آراء و اندیش��ه های صاحبنظران عرصه 
رس��انه در دس��تورالعمل پیش��نهادی ص��دور کارت 
حرفه ای روزنامه نگاری اعالم کرده است. روابط عمومی 
وزارت ارش��اد در خبری در این باره نوش��ته اس��ت: »از 
آن جا که این دس��تورالعمل، هنوز ابالغ نش��ده است، 
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از تمامی 
صاحبنظران و همکاران رس��انه ای دعوت می کند تا با 
ارسال نظرات خود به اصالح و تکمیل این دستورالعمل 

یاری کنند.« آنطور که روابط عمومی معاونت مطبوعاتی 
گزارش داده، نسخه نهایی این دستورالعمل در ابتدای 
مهر امسال ابالغ می شود. در ماده یک این دستورالعمل 
در تعریف »روزنامه نگاران« آمده اس��ت:  »روزنامه نگار، 
کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و 
محتوایی در زمینه تهیه، تنظیم و به منظور انتشار اخبار 
و وقایع جاری، تحلیل و تفس��یر آنها در رسانه ها )اعم از 
چاپی، الکترونیک، رادیو یا تلویزیون( اس��ت که در این 
دستورالعمل به اختصار رسانه نامیده می شوند.«  در ماده 
4 این دس��تورالعمل هم ترکیب کمیسیون ارزشیابی 
حرف��ه ای فعالیت روزنامه ن��گاران برای ص��دور کارت 
روزنامه نگاری و ارزشیابی اینطور مشخص شده: »مدیر 
کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به عنوان رئیس 
کمیسیون، دو نفر از اساتید گروه های علوم ارتباطات )یا 
روزنامه نگاری( دانشگاه های تهران، یکی از روزنامه نگاران 
پیشکسوت به انتخاب شورای هماهنگی انجمن های 
ذیربط )تا شکل گیری تش��کل هایی با عنوان و موضوع 
پیشکس��وتان مطبوعاتی، این فرد به انتخاب ش��ورای 
هماهنگی تش��کل های روزنامه نگاری خواه��د بود(، 
نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری، 
نماینده ش��ورای هماهنگ��ی تش��کل های مدیریتی 
مطبوعات، نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه.« در 
تبصره 2 و 3 این ماده هم آمده که رئیس اداره خبرنگاران 
)اداره کل مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ای داخلی( دبیر 
این کمیسیون است و امور اجرایی و پیگیری مصوبات 
جلسات را به عهده دارد و تشکیل جلسات به تشخیص 
رئیس کمیس��یون یا به تقاضای س��ه ت��ن از اعضای 

کمیسیون و با دعوت رئیس کارگروه انجام می گیرد.  
تبصره 5 این ماده هم تمدی��د کارت روزنامه نگارانی 
را که تا پیش از اجرای این دس��تورالعمل صادر ش��ده 
است، منوط به تطبیق با ش��اخص های مندرج در این 

دستورالعمل دانسته است.   
حاال این دومین بار اس��ت ک��ه معاونت مطبوعاتی 
انتظام��ی،  ریاس��ت حس��ین  ب��ا  ارش��اد  وزارت 
دس��تورالعمل های جدیدی را ب��رای روزنامه نگاران 
می کن��د؛  مش��خص  رس��انه ای  فعالیت ه��ای  و 
دس��تورالعمل هایی که در دولت های گذش��ته کمتر 
سابقه داشته و حال باید دید واکنش جامعه مطبوعاتی 

از این به بعد درباره آنها چه خواهد بود.   

ایسنا| مدیرکل نش��ر و توزیع مواد آموزشی وزارت 
آموزش وپرورش درب��اره افزایش قیم��ت کتاب های 
درسی گفت:  با توجه به مسائلی نظیر افزایش قیمت نرخ 
ارز، امس��ال میزانی افزایش قیمت کتاب ها را خواهیم 

داشت. 
سیداحمد حس��ینی، درباره کیفیت صحافی کتب 
درسی گفت:  سال گذشته به علت تحریم ها با مشکالتی 
مواجه بودیم.  به عنوان مثال جلد شومیز باید یک رویه 

گالسه باشد که به علت مشکالت فنی ناچار شدیم جلد 
دو رویه گالس��ه خریداری کنیم و به همین دلیل جلد 
کتاب به خوبی به صفحات نچسبید و برگه های کتاب  

در دست بچه ها از هم جدا می شد. 
او با بیان این که امسال روند تولید کتاب ها متفاوت 
بود و ب��ه چاپخانه ای هم ک��ه کتاب تولی��د می کرد، 
تأکی��د کردیم باید کیفیت صحافی قابل دفاع باش��د، 
گفت: امسال با مش��کالتی نظیر جدا شدن برگه های 

کتاب درس��ی به علت کیفیت مناسب صحافی روبه رو 
نمی شویم. 

حس��ینی درباره قیمت کتاب های درس��ی گفت:  
امس��ال افزایش نرخ ارز را داش��تیم. اواخر دولت دهم 
ارز مرجع کن��ار رفت و ارز مبادل��ه ای در اختیار ما قرار 
گرفت به همین خاطر میزانی افزایش قیمت کتاب ها 

را خواهیم داشت. 
او افزود: تمام تالش ما این است اول مهر دانش آموزان 

مشکلی برای کتب درس��ی نداشته باشند و طبق آمار 
اعالم شده از سوی هر استان کتاب ها را توزیع کرده ایم. 

مدی��رکل نش��ر و توزی��ع م��واد آموزش��ی وزارت 
آموزش وپ��رورش اف��زود:  ب��رای کتب هی��چ پولی به 
آموزش وپرورش نمی آید و هم��ه 120 میلیون کتاب 
درس��ی در بخش خصوصی تولید می ش��ود و پول آن 
هم به همین بخش می رود، بنابراین هزینه قیمت تمام 

شده کتاب در بخش خصوصی مشخص می شود. 

خبر

شهروند| مرگ شیرها، خانوادگی شد.  
پس از مرده به دنیا آمدن توله شیرها در روز 
سه شنبه، ماده شیر بر اثر عفونت مرد و شیر 

نر هم سکته کرد.  
داس��تان زندگی خان��واده ش��یرها در 
سیرك پرشین، تنها در سه روز پایان یافت. 
روز سه ش��نبه همزمان با س��فر سیرك به 
شهرس��تان بوکان در آذربایجان ش��رقی، 
شیرماده س��یرك که باردار بود در شرایط 
وضع حمل ق��رار گرفت، اما جث��ه بزرگ 
یکی از توله ش��یرها مانع بزرگی بر سر راه 
زایمان ش��د.  دامپزشک شهرستان بوکان 

تشخیص داد که شیر ماده س��زارین شود.  به گفته 
رئیس اداره دامپزش��کی بوکان، »شیرماده به دلیل 
ناتوان��ی در زایمان طبیعی توله های خود توس��ط 
یکی از دامپزش��کان این ش��هر مورد عمل سزارین 
ق��رار گرفت« اما س��زارین فایده ای نداش��ت و توله 
شیرها مرده به دنیا آمدند.  علی قادری روز سه شنبه 
با اشاره به این که این شیر ش��ش ساله، سه توله در 
 شکم داشت که هر س��ه توله مرده به دنیا آمدند، از 
زنده ماندن شیرماده خبر داد.  او یادآوری کرده بود 
که »غیر طبیعی بودن یکی از توله ه��ا که اندازه ای 
بزرگ داشت باعث انس��داد در لوله رحم شیر ماده و 

مرگ دو توله دیگر شده بود.« 
سه روز از عمل س��زارین روی ماده شیر گذشت، 
حاال نه ماده شیر سیرك پرشین زنده مانده و نه شیر 
نر.  گویی خانواده ش��یرها، طاقت جدایی نداشتند 
و یازدهمی��ن عمل جراح��ی ش��یرها در دنیا برای 
خانواده شیرهای پرشین، خوش یمن نبود. رئیس 
اداره س��اماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان 
محیط زیس��ت از مرگ پنج قالده ش��یر در سیرك 
»پرشین« در آذربایجان شرقی خبر داده و در توضیح 
اتفاقی که روز سه ش��نبه افتاد، به ایس��نا می گوید:  
»س��یرك پرش��ین دارای سه ش��یر، یک میمون و 
یک خرس بوده و ب��رای اجرای نمایش قصد انتقال 
به شهرس��تان بوکان در آذربایجان ش��رقی داشت 
که در آن جا ش��یر ماده در حالت وضع حمل نیاز به 

دامپزشک پیدا می کند و بنا به تجویز دامپزشک باید 
برای سزارین اقدام کنند.« 

امیر حسین داداشی با اشاره به این که شیر مادر، 
س��ه قلو باردار بود، ادامه می دهد: »ط��ی زایمان به 
دلیل این که توله ش��یری اول جثه بزرگی داش��ت، 
جلوي رحم را می گیرد و تلف می شود.  به دنبال آن 
نیز دو توله دیگر این شیر نیز تا قبل از این که از شکم 

شیرماده خارج شوند، از بین می روند.« 
او با اشاره به این که پس از زایمان و تلف شدن سه 
توله شیر، ش��یر ماده دچار عفونت می شود و از بین 
می رود، از اتفاق تلخی خبر می دهد که پس از مرگ 
ماده ش��یر روی می دهد. داداشی می گوید:  »پس از 

آن شیر نر نیز ظاهرا بر اثر سکته تلف می شود.« 
مرگ خانوادگی ش��یرها، باز هم رد و نش��انی از 
اقدامات غیرقانونی سیرك ها در نگهداری از حیوانات 
را به نمایش می گذارد.  به گفته داداش��ی، »بارداری 
ش��یر ماده به صورت درون زایی شکل گرفته بود و 
این در حالیست که در دستورالعمل جدید مدیریت 

سیرك ها درون زایی به طورکلی ممنوع است.« 
رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق 
س��ازمان محیط زیس��ت، ادامه می دهد:»با بررسی 
گزارش کامل کارشناسی می توانیم تشخیص دهیم 
که مرگ این پنج ش��یر بر اثر تعل��ل از جانب مدیر 
سیرك بوده و یا یک حادثه طبیعی که اگر تعلل مدیر 
سیرك نقش اصلی را داشته باش��د پرونده قضایی 

برای مجازات وی تشکیل می شود.« 

مرگ خانوادگی شیرها در بوکان 
123456789101112131415  توله شیرها مرده به دنیا آمدند، ماده شیر ُمرد، شیر نر سکته کرد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ییاشامتزغمهقاس1
نشيلارنايدرب2
امدبرمرشمشو3
ینرودرميرسك4
تیلمیزعگنجد5
پلایتامتالین6
شهینوراهنمنج7
ولقچود8
دكهشيپتيشممگ9
نونرعشهنیشیا10
یینفيايرسیو11
جارخزرهورهر12
نوزاسسراهاج13
مزگنیرلجناسل14
رابنهاگدایپملا15

مدیرکل نشر و توزیع مواد آموزشی:  
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