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کازرون
برگزاری جلسه کشت چغندرقند
پاییزه و بهاره در استان فارس

1398
چهارشنبه

برداشت ازگیل از باغهای جهرم  1560تن پیشبینی شد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت :برداشت ازگیل از  130هکتار از باغهای این شهرستان آغازشده و پیشبینی میشود تا
نیمه نخست خردادماه  98که این روند ادامه دارد ،یک هزار و  560تن محصول برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.
محمدرضا شهابی ،در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اینکه متوسط برداشت محصول ازگیل در شهرستان جهرم در هر هکتار  12تن است ،بیان
داشت 120 :هکتار از باغهای تولید ازگیل به بخش خفر این شهرستان تعلق دارد و بیشترین میزان تولید این محصول متعلق به این بخش است.
وی اظهار داشت :به سبب بارش تگرگ در چند هفته گذشته در بخش خفر ،میزان برداشت این محصول در این بخش نسبت به سالهای
گذشته کاهشیافته است .به گفته شهابی ،هر کیلو ازگیل به بهای  300هزار تا  500هزار ریال در بازار به فروش میرسد و محصول شهرستان
جهرم به شهرهای شیراز ،تهران و اصفهان نیز ارسال میشود .ازگیل میوهای سرشار از مواد مغذی مانند ،پتاسیم ،منیزیم ،منگنز ،روی و آهن
است و برای درمان بسیاری از بیماریها ازجمله سنگ کلیه ،فشارخون و التهابهای رودهای کاربرد دارد.

هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی شهرزاد با همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزآباد و باهدف کمک
به سیلزدگان هموطن ،اقدام به برپایی نمایشگاه نقاشی
و فروش آثار خود در «سالن آفرینشهای هنری خانه
فرهنگ فیروزآباد» نمودند؛ که در پایان برگزاری این
نمایشگاه عواید حاصل از فروش و بازدید از این نمایشگاه
برای کمک به هموطنان سیلزده اختصاص داده خواهد
شد.
الزم به ذکر است آثار چشمنواز و زیبای حاضر در این
نمایشگاه با تکنیکهای سیاهقلم ،مداد رنگی ،گچ پاستل،
رنگروغن ،ویترای ،آبرنگ و اکرولیک ،نقاشی شدهاند.

سپیدان
جلسه برنامهریزی شهر دوستدار
کتاب در شهرستان سپیدان
برگزار شد

جلسه کشت چغندرقند پاییزه و بهاره در استان فارس به
ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
فارس و با حضور پژمان معاون تولیدات گیاهی ،صبوری
معاون برنامهریزی ،عباسی مدیر بازرسی ،واحدیپور مدیر
روابط عمومی ،رشیدی مدیر جهاد کشاورزی کازرون
و تعدادی محدود از مدیران دیگر شهرستانها ،مدیران
کارخانه قند فسا و مرودشت ،تعدادی بهرهبردار در محل
استانداری تشکیل شد.
و مقرر شد کارخانه قند فسا با صدور چک زماندار تا
نیمه تیر کلیه مطالبات چغندرکاران استان و بخشی از
مطالبات شکر کشاورزان شهرستان کازرون را در اسرع
وقت تسویه نماید.

توزیع خرمای خشت
در بازار

توزیع خرمای خشت کازرون در بازار
آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز فارس ،ایرج
سعیدی رئیس جهاد کشاورزی خشت گفت :باهدف
تنظیم بازار خرمای ماه مبارک رمضان ،حدود پنج هزار
تن رطب و خرمای باکیفیت برای توزیع روانه بازار شده
است.
بخش خشت با داشتن شش هزار هکتار نخلستان و وجود
 ۳۰واحد سردخانهای با ظرفیت  ۳۰هزار تن خرما از
مراکز مهم تولید و ذخیرهسازی رطب و خرما در کشور
محسوب میشود.
وی افزود :در بخش خشت بیش از  ۳۰رقم خرما وجود
دارد که کبکاب ،زاهدی ،مکتیب از عمده این ارقام به
شمار میآید.
سعیدی ادامه داد :خرمای خشت به لحاظ استفاده کمت ِر
سموم و دادن کود آلی از محصوالت سالم است.

فیروزآباد
برپایی نمایشگاه نقاشی
هنرمندان برای کمک
به سیلزدگان در فیروزآباد

همواره مردم عزیز ایران اسالمی و بهویژه هنرمندان،
پیشتازان یاری آسیب دیدگان و نیازمندان هموطن بوده
و هستند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی
و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس جمعی از هنرمندان عضو انجمن تجسمی و
هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی شهرزاد با همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزآباد و باهدف کمک
به سیلزدگان هموطن ،اقدام به برپایی نمایشگاه نقاشی
در سالن آفرینشهای هنری خانه فرهنگ فیروزآباد
کردند.
سلیمان شریفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان فیروزآباد عنوان کرد :همواره مردم عزیز
ایران اسالمی و بهویژه هنرمندان ،پیشتازان یاری آسیب
دیدگان و نیازمندان هموطن بوده و هستند .لذا هنرمندان
و هنرجویان فرهیخته شهرستان فیروزآباد در روزهایی
که سیل ،خانه و کاشانه تعدادی از هموطنانمان را
درنوردیده است ،پا به میدان گذاشتهاند تا با هنر خویش
و حمایتهایشان ،قدری از آالم و رنجهای هموطنان
سیلزده را بکاهند.
در این راستا جمعی از هنرمندان عضو انجمن تجسمی و

صفحه

امروز زیربنای توسعه ،توسعه فرهنگی است و اساس
توسعه فرهنگی توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس جلسه برنامهریزی شهر دوستدار کتاب در شهرستان
سپیدان برگزار شد.
این جلسه با حضور فرماندار ،معاونت فرهنگی مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،شهرداران شهر اردکان،
هما شهر بیضاء و بخشداران ،اعضای حقیقی و حقوقی
انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان ،دهیاران و فعاالن
فرهنگی در محل فرمانداری برگزار شد.
سید ابراهیم حسینی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان سپیدان گزارشی از سیاستهای وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی به
ابزارهای رقابتی را بیان کرد.
وی از شهرداری و دهیاری درخواست همکاری و
حمایت در جهت شرکت شهرها و روستاهای شهرستان
در جشنواره پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاها و
عشایر ایران نمود.
سپس مهدی امیدبخش ،معاونت فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :یکی از اولویت و
سیاست اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترویج و
توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه است و در این میان
سیاستهای تشویقی و رقابتی را جهت ایجاد انگیزه از
چندین سال است که در برنامه خود دارد که یکی از آنها
شهر دوستدار کتاب است.
امیدبخش گفت :درمجموع در این چند سال استان فارس
مقامهای خوبی را چه در شهر و چه روستاها از آن
خود نموده است؛ که امید است امسال شهرستان سپیدان
بتواند با حمایت و همکاری شما عزیزان آن طوری که
حقوحقوق شهرستان است برسد چراکه این شهرستان
دارای ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی بوده و مشاهیر و
مفاخر این شهرستان خود گویای این مطلب هست.
سپس سید جواد جمالی جهرمی ،فرماندار شهرستان گفت:
امروز زیربنای توسعه ،توسعه فرهنگی است و اساس توسعه
فرهنگی توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه است .لذا
جامعهای که به رشد و تعالی فرهنگی نرسیده باشد ،مطمئنًا
اگر در بخشهای دیگر توسعه داشته باشد به سرانجام
نخواهد رسید؛ بنابراین الزمهاش همت واال و همکاری و
همافزایی همه دستگاهها ،مردم و تشکلهای مردمی است
تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم .لذا حقوحقوق شهرستان
سپیدان باید امروز باالتر از این وضعیت فعلی باشد .چراکه
این شهرستان دارای نخبههای فرهنگی و علمی از قبل
تاکنون بوده است و از همه دستگاهها خواست تا با هم
پرچم توسعه فرهنگی را در دست بگیرم و با شعار امثال
«سپید  ۹۸سپیدان با خواندن کتاب» جامه عمل بپوشیم.
سپس خانم موالیی مسئول کتابخانه عمومی گزارشی از
عملکرد و همچنین جشنواره رضوی را بیان کرد و در
ادامه شهرداران سه گانه-بخشداران و دهیاران حاضر جهت
همکاری و حمایت اعالم آمادگی نمودند.
سپس در خاتمه جلسه ،از خیرین کتاب و کتابخوانی
تجلیل و از شعار سال در جهت توسعه کتابخوانی رونمایی
گردید.

جهرم
نماینده مجلس:

بزرگراه شیراز -جهرم  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد

نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای
اسالمی گفت :ساخت بزرگراه شیراز -جهرم به طول
 160کیلومتر  90درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
مقررشده سال  98این مسیر بهطور کامل به بهرهبرداری
برسد.
محمدرضا رضایی کوچی ،در گفتوگو با ایرنا افزود:
تاکنون ساخت  130کیلومتر از این بزرگراه به اتمام
رسیده و در حال بهرهبرداری است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بیان داشت:
 15کیلومتر این محور نیز با یکالیه آسفالت در حال
بهرهبرداری است و  15کیلومتر باقیمانده نیز با پیشرفت
فیزیکی باالیی در حال اجراست.
رضایی کوچی ادامه داد :امیدواریم با تأمین اعتبار الزم و
بهموقع تا پایان سال  98عملیات اجرایی  30کیلومتر مسیر
در دست اجرا که در محدوده شهر خفر و خاوران جهرم

قرار دارد به اتمام برسد.
وی اضافه کرد :در مسیر یادشده 2 ،دستگاه تقاطع
غیرهمسطح برای ایمنی در تردد تعریف شده است که
تقاطع غیرهمسطح قطبآباد به انجام رسیده و در حال
بهرهبرداری است.
به گفته رضایی کوچی ،تقاطع غیرهمسطح ورودی مجتمع
فوالد پاسارگاد نیز هماکنون در دست اجراست.
این نماینده مجلس بیان کرد :بزرگراه شیراز -جهرم،
یکی از محورهای مهم و ارتباطی استان فارس با استان
هرمزگان است.
وی در بخش دیگری از مطالب خود افزود :تمام
محورهای مواصالتی ازجمله کریدور شمال به جنوب در
محور جهرم -شیراز و جهرم -الر -بندرعباس و جهرم-
قیر درحالتوسعه است.
نماینده شهرستان جهرم در مجلس شورای اسالمی گفت:
همچنین باهدف تسهیل در رفتوآمد و امنیت استادان،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه دولتی جهرم ،در تقاطع
ورودی این دانشگاه واقع در محور جهرم -الر زیرگذر
احداث خواهد شد و طرح مطالعاتی این پروژه نیز بهزودی
انجام میشود.
وی ادامه داد :مقررشده جاده دانشگاه جهرم به دانشگاه
علوم پزشکی این شهرستان نیز به طول سه کیلومتر برای
دسترسی آسان و سریع به این  2مرکز علمی ،احداث شود.
شهرستان جهرم در فاصله  193کیلومتری جنوب شرقی
شیراز قرار دارد.

استان خوزستان
استاندار خوزستان تأکید کرد؛

ضرورت رفع تنگناهای مرز
تجاری چذابه

استاندار خوزستان گفت :مرز چذابه سهم قابلمالحظهای
از صادرات را به خود اختصاص داده و بیش از نیمی از
صادرات در این مرز بوده که باید با رفع تنگناها آن را
تقویت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،غالمرضا شریعتی در جلسه
توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان اظهار کرد :در این
جلسه از کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان ،عملکرد
خوزستان در سال گذشته بررسی شد؛ هدفگذاری برای
صادرات در سال گذشته هشت و نیم میلیارد دالر بود که
 ۹۵درصد آن معادل  ۸.۱میلیارد محقق شد.
وی با اشاره به اینکه ارزش هر تُن صادرات خوزستان
 ۴۸۲دالر و ارزش هر تُن واردات  ۴۴۲دالر بوده افزود:
ارزش هر تُن صادرات به عراق  ۵۳۴دالر بوده که نشان از
افزایش ارزشافزوده کاالهای صادراتی را دارد.
استاندار خوزستان تصریح کرد :سال گذشته نسبت
به سال  ۹۶صادرات  ۱۲درصد رشد و ازلحاظ وزن ۱۲
درصد کاهش داشته یعنی صادرات استان بهتدریج شاهد
افزایش ارزشافزوده است و رشد کیفی بیشتری را به خود
اختصاص میدهد.
شریعتی عنوان کرد :برنامهریزی کردیم که برای امسال
که این روند رو به رشد را همچنان ادامه و بر آن تأکید
کنیم؛ الحمداهلل تراز تجاری استان سال گذشته  ۱.۳میلیارد
دالر مثبت بوده یعنی صادرات غیرنفتی از واردات آن
بیشتر بوده و باید تداوم پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه تالش کنیم مرزها و صادرات به
عراق بهصورت اساسی فعالتر شود ،ادامه داد :مرز چذابه
سهم قابلمالحظهای از صادرات را به خود اختصاص داده
و بیش از نیمی از صادرات در این مرز بوده و دو برابر
شلمچه صادرات داشت که باید با رفع تنگناها و مشکالت
شلمچه آن را تقویت کنیم.
استاندار خوزستان بیان کرد :در جلسه مسائل چذابه
موردبررسی قرار گرفت که از آن بازدید و زمینی که
برای ذخیره سیمان خام در این مرز الزم است تعیین
تکلیف و مشخص شود؛ پس از سیل شرایط را به نحوی
پیش ببریم که صادرات از مرز چذابه دوباره برقرار شود.
شریعتی با اشاره به اینکه دستگاه ایکسری خریداری
شده برای مرز شلمچه هرچه سریعتر به این مرز تحویل
شود ،اضافه کرد :همچنین فرآیندهای صادرات آنالیز و
قیمتگذاری مجدد شود تا اجحافی در این زمینه ایجاد
نشود و بهتدریج بتوانیم موانع صادرات را کام ً
ال رفع کنیم.
وی افزود :باید این دو مرز فعال را فعالتر کنیم و برای
ارزآوری کشور آنچه در توانمان هست را به انجام برسانیم
و فشارها و تحریمهای احتمالی را مدیریت و آن را به
حداقل برسانیم.
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استان بوشهر

شهرستان بیش از  ۱۷۳کیلومتر آسفالت شده و انشاءاهلل
مابقی تا پایان سال  ۹۸آسفالت خواهند شد.
جمالدینی عنوان کرد :از تالشها و پیگیریهای مجموعه
راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ،استان ،راه و
شهرسازی ،دهیاران و شوراهای اسالمی شهرستان تشکر و
قدردانی میکنم و امیدوارم انشاءاهلل با لطف خداوند متعال
توفیق خدمت بیشتری برای مردم داشته باشیم.

ناوگان حملونقل دریایی مسیر
خارگ -گناوه نوسازی میشود

استان کهگیلویه و بویراحمد

جزیره خارگ
بخشدار ویژه خارگ:

نظری معاون سیاسی امنیتی استانداری
مطرح کرد؛

نگاه توسعهای و راهبردی به ورزش
با تقویت هیئتهای ورزشی

بخشدار ویژه خارگ از تالش برای رفع مشکالت تردد
دریایی خبر داد و گفت :ناوگان حملونقل مسیر دریایی
خارگ -گناوه نوسازی میشود.
محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :یکی از مشکالت اساسی و دیرین جزیره خارگ
بحث حملونقل دریایی است که به حمد خداوند و
همکاری مدیران ارشد استان بهویژه استاندار بوشهر و
همراهی مدیران بخش ویژه خارگ در دولت تدبیر و
امید زیرساختهای حوزه دریایی و بندری در بخش ویژه
خارگ ارتقای کیفی خوبی یافته است.
وی افزود :به همت اداره بندر و دریانوردی خارگ پایانه
مسافری مروارید در بندر خارگ بهسازی و توسعه خوبی
صورت گرفته است و روزانه پذیرای بیش از هزار مسافر
ورودی و خروجی است.
بخشدار ویژه خارگ ادامه داد :همچنین ارتقای کیفی
خدمات در حوزه صدور بلیت الکترونیکی در فازهای
مختلف اجرایی را شاهد هستیم که مطمئنًا این روند رو
به رشد ادامه خواهد داشت و هدف اجرای این پروژهها
تسهیل سفرهای دریایی در این جزیره است.
وی تصریح کرد :در حوزه نوسازی و بهسازی ناوگان
دریایی در جزیره خارگ جلسات متعددی با سازمان بنادر
و دریانوردی برگزارشده است و در حوزه نوسازی ناوگان
دریایی خصوصًا در مسیر گناوه ورود ویژهای خواهیم
داشت.
رضایی تأکید کرد :همچنین در بحث ارتقای ایمنی و
افزایش توان عملیاتی در حوزه حملونقل بهزودی چند
شناور به مسیر دریایی خارگ ملحق خواهد شد.
وی افزود :هدفگذاری صورت گرفته توسط دولت در
حوزه حملونقل جزیره تا رفع تمامی موانع در حوزه
مختلف زیرساختی حملونقل دریایی ادامه خواهد داشت.
بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد :باید تشکر ویژهای از
بخش خصوصی بومی فعال داشته باشیم که در حال کار
جهادی در این حوزه است و امیدواریم حمایتهای خوبی
از سوی نهادهای مرتبط صورت بپذیرد.

استان هرمزگان

سیریک
سرپرست فرمانداری سیریک:

۴۲کیلومتر از راههای روستایی
سیریک آسفالت شد

سرپرست فرمانداری سیریک گفت ۳۰ :کیلومتر از
راههای روستایی شهرستان سیریک آسفالت و بیش از ۱۲
کیلومتر از راههای روستایی روکش آسفالت شد.
احمد جمالدینی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت:
برای اجرای آسفالت راههای روستایی بالغبر  ۲۵میلیارد
تومان و برای روکش آسفالت راهها  ۲و نیم میلیارد تومان
از محل اعتبارات استانی و ماده  ۱۸۰هزینه شده است.
وی افزود :با آسفالت راههای روستایی تعداد  ۳۲روستای
شهرستان با جمعیت بالغبر  ۱۸هزار نفر از نعمت جاده
آسفالت برخوردار شدند.
جمالدینی اضافه کرد ۱۱۰ :کیلومتر از مسیر راههای
روستایی شهرستان در بخش ایمنی راهها و نصب عالئم،
احداث خاکریز و پد خاکی پشت دستک پلها،
درختزنی ،آشکارسازی ،زیباسازی و خطکشی صورت
گرفته است .سرپرست فرمانداری شهرستان سیریک
یادآور شد :از مجموعه  ۲۹۱کیلومتر راههای روستایی

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در
جلسهای که با حضور سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش و
علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد ،گفت:
نگاه توسعهای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت مجمع
عمومی و هیئتهای ورزشی در استان است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان استان
کهگیلویه و بویراحمد ،معاون سیاسی امنیتی استانداری در
جلسهای که با حضور سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش و
علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد ،گفت:
نگاه توسعهای و راهبردی به ورزش نیازمند تقویت مجمع
عمومی و هیئتهای ورزشی در استان است.
سید کاظم نظری معاون سیاسی امنیتی استانداری اظهار
داشت :شناسایی و تبیین موقعیت راهبردی با توجه به
پیشینه برخی از رشتههای ورزشی در جامعه روستایی و
عشایری با صرف هزینه و سرمایهگذاری اندک سبب
تقویت و بهبود این حوزه میشود.
نظری تصریح کرد :فعال کردن هیئتهای ورزشی
میتواند نتیجه خوبی برای درازمدت در رویدادهای
ورزش استان ایفا کند و نگرانیها در برخی از آسیبهای
اجتماعی را کاهش دهد.
وی ابزار داشت :حضور قدرتمند در مسابقات بینالمللی
و ملی و کسب رتبههای قهرمانی میتواند نتیجه تالش و
فعالیت هیئتهای ورزشی باشد.
نظری یادآور شد :دولت برای تقویت حوزه ورزش کم
نگذاشته است و تالش هیئتهای ورزشی و تدبیر مسئولین
این هیئتها میتواند به تقویت دو چندان جامعه ورزشی
در سطوح مختلف بینجامد.
وی استان کهگیلویه و بویراحمد را استانی چهارفصل و
با ظرفیت و شرایط الزم برای اجرای مسابقات مختلف
در همه رشتهها دانست و گفت :برای برگزاری هرگونه
مسابقات ورزش در این استان آمادگی داریم.
نظری ،انتخاب آذر صفایینیا مدیرکل حوزه بانوان
استانداری را بهعنوان رئیس هیئت اسکواش استان شایسته
دانست و گفت :صفایی نیا تجربیات خوبی در حوزه
مدیریت در شهرداری یاسوج و استانداری دارد و میتواند
این رشته ورزشی در استان را بهخوبی مدیریت کند.
سعید سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی
ایران هم از شرایط و ظرفیتهای خوب کهگیلویه و
بویراحمد در بخشهای مختلف ورزشی ازجمله اسکواش
اشاره کرد و گفت :هرگونه همکاری الزم برای تقویت
ورزش اسکواش در این استان را با علوی مدیرکل ورزش
و جوانان کهگیلویه و بویراحمد که از فعالین و مدیران
مطرح در جامعه ورزشی کشور هستند ،خواهیم داشت.
علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان از اتفاقات خوب
در ورزش استان سخن گفت و حضور آذر صفایینیا در
هیئت اسکواش استان را مفید و ارزنده برای ورزش استان
و این رشته برشمرد.
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از
ظرفیتهای رشته اسکواش در استان خبر داد و از حمایت
و پشتیبانی احمدی استانداری ،معاونین از ورزش استان
تقدیر کرد.
وی از نصب کرتهای اسکواش در مرکز استان خبر
داد و خواستار برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملی
در استان شد.
مدیر ارشد ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
خواستار توسعه زیرساختهای آموزشی در این رشته با
توجه به نو پا بودن رشته اسکواش شد و از حمایت اداره
کل ورزش و جوانان استان در این زمینه خبر داد.

 16قطعه کبک در بویراحمد
رهاسازی شد

مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد
گفت :امسال  16قطعه کبک از متخلفان در شهرستان
بویراحمد کشف و در دامان طبیعت رهاسازی شدند.
محسن جعفرینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :امسال درگشت و کنترل مناطق حفاظت شده
شهرستان بویراحمد مأموران یگان حفاظت این شهرستان
موفق شدند  16قطعه کبک را شکارچیان غیرمجاز کشف
و ضبط کنند.
وی بابیان اینکه متخلفان با استفاده از تلههای مختلف این
پرندگان را زندهگیری کرده بودند ،افزود :این افراد با
هوشیاری و رصد منطقه توسط یگان حفاظت شهرستان
بویراحمد دستگیر شدند .جعفرینژاد بیان کرد :مأموران
یگان حفاظت پس از تیمارداری این پرندگان و دریافت
تأیید سالمتی از دامپزشک در دو مرحله تمامی کبکها را
در دامان طبیعت رهاسازی کردند.

