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| امیرمهدی درخشانی  14ساله |

 زهرا خواجویینژاد
«سهپسربچه اهلروستای ایزدآباددراستخر
تلخ «محمد
کشاورزی غرق شدند ».بعد ازمر 
گِ ِ
پورمختار نوجوان  16ساله»« ،رضا ساالری جوان
 23ساله»« ،امیرمهدی پورنظری و کیان بلوردی
کودکان دوساله» در استخرها و بندهای خاکی و
خیلیهای دیگرحاال نوبت به «سامان درهگرایی
9ساله» «،علی شهسواری 12ساله» و «امیرمهدی
درخشانی 14ساله» رسید تا در یک استخر
کشاورزی غرق شوند و دنیای کودکانهشان با یک
سهلانگاریبچگانهبهپایانبرسد.حادثهیتلخی
که عالوه بر خانوادههایشان کام همه مردم
روستا را تلخ کرده است.
سهشنبه هفته گذشته این سه پسربچه
حدود ساعت  12ظهربه قصد بازی ازخانه خارج
میشوندوحدودساعت 3برایخانوادههایشان
خبرمیآورند که بچههایتان دراستخرافتادهاند.
هر سه خانواده دوان دوان به سمت استخر
کشاورزی آقای ح.ص میروند و درنهایت با پیکر
بیجان سامان درهگرایی روی آب مواجه میشوند
وهرچهمیگردندبچههایدیگرراپیدانمیکنند.
پس از حضور اورژانس در محل حادثه مجبور
میشوند از غواصان آتشنشانی و هاللاحمر
استفاده کنند و پس ازیک ساعت و نیم جسد
آن دو نفردیگررا پیدا میکنند.
کودکان ایزدآبادی حاال  5روز است زیرخاک
آرامیدهاند .هم دنیای خودشان را تمام کردهاند و
هم دنیای پدرو مادرشان را سیاه...
 استخراستانداردنبوده است
عموییکی ازکودکانبهپاسارگادمیگوید؛ از
ما که گذشت ،بچهی ما دیگرزنده نمیشود اما
کاش کاری میکردند این اتفاق تلخ برای خانواده
دیگری رخ ندهد .آقای شهسواری عموی «علی
شهسواری»میگوید«:دراینحادثه کسینیست
که شاهد تمام اتفاقات باشد و بداند دقیقا چه
اتفاقی افتاده است ».او در جواب این سؤال
که برخی میگویند  5نفر بودند که دو نفرشان
خودشان را از داخل استخر نجات دادند و آن
سه نفرغرق شدند ،گفت« :اینکه دراستخر 5نفر
رفته باشند و دو نفرشان توانسته باشند خودشان
را نجات دهند صحیح نیست .به یک روایتی

| علی شهسواری  12ساله |

| سامان درهگرایی  9ساله |

گزارش پاسارگاد از غرق شدن سه پسربچه در استخرکشاورزی

استخر مرگ

میگویندسهتاموتوریبودندباموتوررفتند آنجا،
این سه تا ازبینشان تو استخر افتادهاند ،اینکه
چهجوریافتادند،هنوزکسینمیداندفقطاینکه
مشاهده شده سه نفرتوی این استخرمردهاند».
به گفتهی شهسواری عمق استخر  5و نیم
تا  6متربوده است؛ «ولی آبی که داخل استخر
بوده حدودا دو متر بوده است .که بچهها به
دلیل جثه کوچک و بلد نبودن شنا غرق شدند.
اینهاهمیشهدراستخرهایسیمانیمنطقهبازی
میکردند اما بچه برادرمن تا به حال داخل چنین
استخرهایی نرفته بوده و باراولش بوده که داخل
استخررفته است».
او میگوید« :استخری که بچهها داخلش
غرق شدند ازجمله استخرهای پلیمری هستند
که به دلیل لیز بودن کف آن امکان نجات در
آنها نیست .یک نفر آنجا آبدار بوده دیده یک
بچهای روی آب است و به بقیه اطالع داده است.
اما هنوز اطالعات جدید به دست ما نرسیده
است حاال ما پیگیر هستیم از طریق دوربین
یکی ازهمسایگانببینیم آنروزدقیقاچه اتفاقی
افتاده است».
شهسواری درجواب به این سؤال که آیا طبق
قانون مالک میبایست دور استخرش را حصار
بکشد ،گفت« :استخر حصار داشته اما حصار
درست و حسابی نبوده است .دری هم که برای
استخرگذاشته بودند قفل نداشته است و با یک
پارچهای آن را میبستند».
او میگوید« :ما یک شکایتی کردیم که قانون
پیگیرباشد که ایندلیلشچیستچرابایدبدون
استاندارد استخر بسازنند ،چرا جهادکشاورزی
چنین استخرهایی را تایید میکند ،این شکایت
هم صرفا برای اصالح امر است تا خدای نکرده
برایخانوادهدیگریچنین اتفاقینیفتد».
وی ادامه داد« :برادرم به جز علی یک پسر
و یک دختر دیگر هم دارد .اما داغ علی خیلی
برایشان سخت بوده است ».وی افزود« :زمانی

بچههاغرق میشوند فقط جسد سامان روی آب
بوده و جسد امیرمهدی را هم بعد ازمدتی پیدا
میکنند اما نتوانسته بودند جسد پسربردارمن
را پیدا کنند .پس از آن غواصهای هاللاحمر
که میآیند درعمق استخرمیتوانند علی را پیدا
کنند .از غواص اولی تا غواص دومی حدود دو
ساعت طول کشید تا توانستند او را پیدا کنند».
او با بیان اینکه در ایزدآباد حدود  30-20تا
استخر کشاورزی وجود دارد ،تاکید میکند« :ما
فقط شکایتمان این است که استخراستاندارد
نیست و بدون تابلو و هر چیزی بوده است .از
ما که گذشت و بچهمان از دستمان رفت اما
قانون باید اقدامی کند که افرادی که درمجاورت
روستاها استخر دارند ،استاندارد باشند و از
طریق جهادکشاورزی روی آنها نظارت شود و
مجوز الکی به افراد ندهند .پیگیری کنند نه تنها
این استخر که بقیه استخرها هم استاندارد
شوند .تا برای دیگران چنین اتفاقی نیفتد .اینکه
استخردارها طوری بسازند که بچه نتواند وارد
استخرشود،تابلوشناممنوعحتماداشتهباشند،
اگر این استخرتابلو داشت بچهها میترسیدند
ونمیرفتند».
 دور استخر حصار استانداردی نبوده
است
دایی سامان درهگرایی هم در مورد جزییات
حادثه میگوید«:سامان تا ساعت  12در خانه
داشته بازی میکرده ،سپس دوستانش دنبالش
میآیند و میروند سمت استخربرای بازی ،حدود
ساعت  3بود که به ما خبر دادند که چندتا
بچه تو استخر افتادهاند ».او با ناراحتی میگوید:
«سامان ازهمه کوچکترو 9سال بیشترنداشته
است .خواهرم به جزسامان یک پسرو یک دختر
دیگرهم دارد».
او میگوید؛ «دور استخر فقط حصار توری
بوده و حصار استانداردی که باید باشد ،نبوده
است.بچهها احتماالبهخاطرآبتنیرفتهاند که

| کشف الشه یک راس کل وحشی ،سه قطعه کبک وحشی و همچنین یک اسلحهی مجاز |

 پاسارگاد
در روزهای گذشته دوستداران محیط زیست
دو بهله جوجه شاهبوف و همچنین دو قطعه کبک
را تحویل محیط زیست سیرجان دادند و ماموران
حفاظت این اداره هم توانستند یک شکارچی
متخلف کهیکراس کلوحشیوسهقطعه کبک
را شکارکرده بود دستگیرکنند.
علیاکبررسولیان رییس اداره حفاظت محیط
زیست سیرجان گفت :به دنبال دریافت گزارشی
مبنی بر ورود یک شکارچی به ارتفاعات منطقه
شکارممنوع گودغول ،نیروهای یگان حفاظت
محیط زیست به محل رفته و پس ازجستوجو
و ردزنی ،فرد متخلف را شناسایی و دستگیرکردند.
از این فرد مجرم الشه یک راس کل وحشی و سه
قطعهکبکوحشیوهمچنینیک اسلحهیمجاز
کشف و ضبط شد.
رسولیان ادامه داد :بر اساس آخرین نرخ بهای
جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضررو زیان وارده
بهمحیطزیست،جریمهقابلپرداخت ازبابتصید
و شکارغیرمجازهرراس کل وحشی به مبلغ 250

غرقشدند.شناهمهیچکدامبلدنبودند ازطرفی
آب استخرهم زیاد بوده و زمانی رفتند داخلش
دیگرنتوانستندباالبیایند».
 هیچ بندی داخل استخر نبوده که
بچههاخودشانرانجاتدهند
پدر امیرمهدی درخشانی با صدایی حزنآلود
میگوید« :ما هم درست از جزییات این اتفاق
خبر نداریم .فقط میدانم حدود ساعت  12بود
که امیرمهدی با دوستانش بیرون رفته است و
بعد رفتند سمت استخر .استخرکشاورزی بوده
و نمیدانم دقیقا برای شنا رفتند داخل استخریا
به دلیل دیگری ،به هرحال بچهها شنا بلد نبودند
و غرق شدند ».وی افزود« :استخرهم استاندارد
نبوده است .درش بازبوده و عمقش هم زیاد .نه
بندی داخل استخر بوده که خودشان را نجات
بدهند .همه استخرهای کشاورزی حصاردارند،
روکش دارند ،قفل و بند دارند ،یک بند داخل
استخر هست که کسی افتاد بتواند خودش را
نجات دهد اما این استخر هیچکدام را نداشته
است».
او میگوید«:امیر مهدی 14ساله و کالس
هفتم بوده است .من به جزامیرمهدی دو تا پسر
دیگرهم دارم؛ یکی بزرگتر از امیرمهدی و یکی
کوچکترازاو».
 بچهها به دلیل خفگی دچار ایست
تنفسیشدند
مسئول آموزش اورژانس  115با بیان اینکه
از ابتدای سال  99تا االن به جز این سه مورد،
مورد دیگری ازغرقشدگی نداشتیم ،گفت«:روز
 23اردیبهشت ساعت 15:52دقیقه ،یک اعالم
کد به اورژانس میشود که در روستای ایزدآباد
چنین اتفاقی افتاده است .ابتدا اورژانسدارستان
به سمت محل حرکت میکند و حدود 6دقیقه
بعد بر بالین اولین مصدوم که  9ساله بوده
میرسد .و برایش احیای قلبی تنفسی را به مدت
 45دقیقه انجاممیدهند .امابهدلیل اینکهطبق

گفته افرادی که آنجا بودند زمان زیادی از مرگ
آن کودک گذشته بوده احیا موفقیتآمیزنبوده
و اعالم کد عدم موفقیت م یزنند».
شکوهیان گفت« :بچهها به دلیل خفگی
دچارایستتنفسیشدند،درچنینحوادثی ابتدا
فرد خفه می شود ،آب وارد ریهها میشود و راه
نفس کشیدن را بند میآورد .در چنین افرادی
یعنی فردی کهغرق میشود 5تا 6دقیقه قلبش
ضرباندار است .در افراد ایست تنفسی احتمال
زندهماندن بیشتر است ولی مدت زمانی که از
ایست تنفسی میگذرد خیلی مهم است .یعنی
من اگر یک لقمه غذا در گلویم گیر کند یا در
آب غرق شوم شاید تا  4دقیقه زنده بمانم .ولی
چیزی که در گزارش بچهها آمده اینها دچار
جمود نعشی بودند؛ یعنی لبها سیاه ،اندامها
سفت ،مردمک چشمشان به نورواکنش نشان
نمیداده است».
او ادامه داد« :یکی از بچهها که  9ساله بوده
مثل اینکه روی آب بوده و فقط همان را احیا
میکنند .و دو پسربچه دیگر را پیدا نمیکنند و
غواصها آنهاراپیدامیکنند.نفردومراسریعتر
پیدامیکنند امامتاسفانهنفرسومرابیشترطول
میکشدتاپیدایشکنند».
 زمان طالیی نجات هر فرد در زمان
ایست قلبی یا ایست تنفسی  4تا  6دقیقه
است
او در پاسخ به این سوال که در حوادث
غرقشدگی تا چند دقیقه بعد از نجات احیا
جواب میدهد ،گفت« :ما گلدنتایم یا همان
زمان طالیی داریم .زمان طالیی نجات هرفرد در
زمان ایست قلبی یا ایست تنفسی 4تا 6دقیقه
است یکی ازدالیلی که ما همیشه به مردم تاکید
داریم احیا را یاد بگیرند ،همین است که زمان
را از دست ندهند .مثال اگر من ایست قلبی
بدهم یعنی قلبم بایستد  4تا  6دقیقه هنوزدر
جریان خون من اکسیژن وجود دارد که نزدیکان
میتوانند با ماساژ قفسه سینه اکسیژن را فعال
به مغز برسانند تا مغز آسیب نبیند تا او را به
بیمارستان انتقال دهند .هر دقیقه از این  4تا
 6دقیقه بگذرد  7تا  10درصد اززنده ماندن فرد
کممیشود».

| محمد ستوده دو قطعه کبک وحشی را تحویل اداره محیطزیست داد |

 امید محمودزادهابراهیمی
هفت ه گذشته حادثه تلخ
جان باختن  19تن از پرسنل
ارتش در اثر شلیک اشتباهی
موشک در یک مانور نظامی رخ
داد .هنوزدلیل اصلی این اتفاق
اعالم نشده اما سخنگوی ارتش
اعالم کرده که احتماال در سیستم جنگ الکترونیک
نقصی به وجود آمده است .پس از این حادثه عدهای
در مقام مقایسه این اتفاق با حادثه ساقط شدن
بویینگ اوکراینی و واکنشهای پس از آن برآمدند
و اعتقاد داشتند که جامعه دارد با این دو حادثه با
تبعیض برخورد میکند و چرا برای پرسنل ارتش این
هجمه تسلیت و احساسات اتفاق نیفتاد؟ به وضوح
میتوان ثابت کرد که ذات این دو خطای انسانی با
ً
کامال متفاوت است.
یکدیگر
-1حادثه ُکنارک دریک مانورنظامی اتفاق افتاد.
سابق بر این هم در مانورهای نظامی اتفاقاتی ازین
دست با مقیاسهای مختلف افتاده که البته بنا به
مالحظاتی به طور رسمی اعالم عمومی نشده است.
این اتفاقات در همه جای دنیا افتاده و مختص به
ایران هم نیست.
 -2حادثه ناوچه ُکنارک بدون معطلی توسط
ارتش اعالم و قبول مسئولیت شد اما در حادثه
بویینگ چهار روز پس از ساقط شدن و پس از کلی
تکذیب و تهدید رسانهها؛ پذیرفته شد .این تکذیب
چهارروزه بر حجم خشم و احساسات مردم افزود.
متاسفانه این مورد را کسی جدی نمیگیرد که وقتی

انتقاد استاندار کرمان از عدم حضور برخی از
مدیران در جلسه شورای آموزش و پرورش
 ایسنا

استاندار کرمان با اشاره به غیبت تعداد زیادی از اعضای
شورا گفت :وقتی مدیران دعوت می شوند ،حضورشان ضروری
است و اگر آموزش و پرورش و آموزش فرزندان استان برای ما
مهم است ،باید برای تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش
اولویت قائل شویم و در حل مسائل آموزش و پرورش مشارکت
داشتهباشیم.
محمدجواد فدائی یکشنبه در جلسه شورای آموزش و
پرورش استان کرمان با اشاره به غیبت تعداد زیادی از اعضای
شورا اظهار کرد :وقتی مدیران دعوت می شوند ،حضورشان
ضروری است و اگر آموزش و پرورش و آموزش فرزندان استان
برای ما مهم است ،باید برای تشکیل جلسات شورای آموزش و
پرورش اولویت قائل شویم و در حل مسائل آموزش و پرورش
مشارکتداشتهباشیم.
وی افزود :کسانی که دعوت می شوند ،در صورتی که نمی
توانند ،بیایند ،اعالم کنند ،اگر بدانیم تعداد قابل توجهی غایب
هستند ،وقت جلسه را تغییر می دهیم زیرا ما جلسات را بدون
هدف تشکیل نمی دهیم و قرار است مسائل بررسی و برای حل
آنها تصمیم گیری شود و به لحاظ اهمیت آموزش و پرورش و
تربیت فرزندان استان ،اولویت خاصی نسبت به دیگر جلسات
دارد و درخواست داریم کسانی که دعوت می شوند ،حتما
حضورداشتهباشند.

میلیون ریال و هرقطعه کبک وحشی سه میلیون
ریال تعیین شده است که فرد خاطی میبایست
جمعا مبلغ  ۲۵۹میلیون ریال را به حساب دولت
واریز کند .رسولیان درپایان تاکید کرد :با توجه به
فصل زاد و ولد وحوش با کوچکترین تخلف به
شدتبرخوردمیشود.
 تحویل دو جوجه شاهبوف به محیط
زیستسیرجان
صادق خزیمه مسئول روابطعمومی اداره
حفاظت محیط زیست سیرجان گفت :ماموران
آتشنشانی دو بهله جوجه شاهبوف را تحویل این
اداره دادند.
به گفتهی خزیمه در تماس تلفنی ماموران
آتشنشانی با محیط زیست سیرجان ،آنها خبر از
زندهگیری دو بهله جوجه شاه بوف دادند .ماموران

فدائی با اشاره به مشکالت در زمینه تغییر کاربری امالک
آموزش و پرورش بیان کرد :باید این کار انجام شود زیرا منابع
این محل می تواند بخشی از مشکالت آموزش و پرورش را حل
کند و با همکاری معاون عمرانی استانداری پرونده هایی که با
شهرداری ها مشکل دارند ،پیگیری شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه  ۴۲۰ملک وقفی در اختیار
آموزش و پرورش است ،افزود ۳۵ :مورد از این امالک مربوط به
موقوفه ظهیرالدوله و محمودی است که مقرر شد با محوریت
امام جمعه تعین تکلیف شود.
وی افزود :در زمینه ساخت و بازسازی سرویس های
بهداشتی و آبخوری های مدارس قرار شد از ردیف های استانی
و ملی استفاده و در اسرع وقت کار ساخت و بازسازی انجام
شود.
فدائی در ادامه اظهار کرد :اردوگاه های آموزش و پرورش
باید ساماندهی شود و امکان برگزاری دوره های آموزش های
مهارتی و تفریحی در این محل ها باشد و پیشنهاد شد طرح
این مسئله در هیئت امنای بنیاد فرهنگی قدس ارائه و در
صورت تصویب ،از منابع بنیاد استفاده شود.
وی در پایان گفت :مصوب شد  ۶۰هکتار از اراضی مجموعه
رضوان در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا با استفاده از
منابع ملی ،دانشگاه فرهنگیان ساخته و مجموعه های پراکنده،
یکجاشود.

| ماموران آتشنشانی دو بهله جوجه شاهبوف را تحویل اداره محیطزیست دادند.

دستگیری متخلف شکار کل وحشی
محیط زیست با حضوردرمرکزآتشنشانی این دو
پرنده را که هر دو جوجه و نابالغ هستند تحویل
گرفتند .وی ادامه داد پس از بررسیهای به عمل
آمده مشخص شد؛ فردی ازروی ناآگاهی و سهوا
جوجهها را از النه جدا کرده بود و پس از اینکه به
اشتباهش پی برد ،آنها را تحویل داده است.
خزیمه ضمن تشکر از ماموران آتشنشانی
ادامه داد :دستدرازی انسان به حریم زندگی
حیوانات گاه به جدا کردن فرزندان جانوران از
والدینشان میانجامد .این کاربا هرنیتی که انجام
شود ،مصداق ظلم آشکاربه زیستمندان بیگناه
طبیعتاست.
دردنیای پرندگان جوجههایی که به این شکل
ازوالدین جدا میشوند ،به دلیل مهیا نبودن شرایط
ونشیمنگاهمناسبونبودتغذیهسالموصحیح،

تحلیل رفتار جامعه با آنها هم متفاوت است .گرچه
از ملیجکهای توییترنشین انتظار تحلیل صحیح
نابجاست.

خبر

رییس اداره محیطزیست سیرجان خبرداد:

دچارانواع بیماریها شده و درنهایت ،میمیرند.
خزیمه افزود :آنها حتی اگر از این مرحله هم
عبور کنند ،به دلیل عدم فراگیری پرواز و شکار،
شانسی برای بقا درطبیعت ندارند .درموارد زیادی
مشاهده شده که افراد با انگیزه سودجویی،
سرگرمییا کنجکاوی اقدامبهجداسازی ایننوزادان
ازمادرانشان کرده و پس ازچند روزیا با اجساد آنها
روبهرو میشوند یا اگر خیلی احساس مسئولیت
کنند ،جوجه را به محیط زیست تحویل میدهند،
غافل ازاینکه شاید کارازکارگذشته باشد.
وی به این سوال که در فصل بهار که زمان
زایش جوجههای پرندگان و نوزادان و حوش است،
در صورت مشاهده این حیوانات نوپا در طبیعت
چهعکسالعملیباید ازخودنشاندهیم ،اینگونه
پاسخ داد :درصورت مشاهده فرزندان حیوانات در

واقعیت جلوی چشمان مردم را تکذیب میکنیم،
در واقع بنزین روی آتش احساسات آنها میریزیم.
زمانی که فیلم برخورد موشک به هواپیما؛ پیدا شدن
سر موشک در جوی خیابان اطراف محل حادثه و
مستندات واضح دیگری منتشر شده بود ،مسئوالن
درحال صدورتکذیبیه و تهدید رسانهها بودند و آن را
جوسازی غربیها میدانستند .همه اینها موجب شد
گسل بیاعتمادی عمیقی میان مردم و مسئوالن به
وجود بیاید .جامعه ایران هنوزازاتفاقات آبان ملتهب
بود .اوجگیری تحریمها و تنشهای بین آمریکا و
ایران و ترورسردارسلیمانی هم احساسات جامعه را
درنقطه جوش قرارداده بود .پس غیرطبیعی نیست
که چنین جامعهای آماده انفجار و فوران احساسات
با یک جرقه ساده است .اگر در همان اوایل حادثه
قبول مسئولیت و عذرخواهی انجام میپذیرفت؛
حاشیه به آن راه پیدا نمیکرد.
-3روزانه تعداد بسیارزیادی ازمردم درحوادث
رانندگی کشته میشوند .حوادثی که میتوان با
تمهیداتی از حجم آنها کاست اما کسی به خاطر آن
چند هزار نفر در سال پیام تسلیت استوری نمیکند.
در طول سال نیروهای انتظامی ،آتشنشانی و دیگر
ی ما شهیدانی در راه خدمت تقدیم این
نهادها 
کشور میکنند آیا باید جامعه را در خصوص عدم
واکنش احساسی به این قضایا تبعیضنگر بدانیم؟
ً
قطعا ذات چنین اتفاقاتی با یکدیگر فرق داشته و

طبیعتنباید اینتصوربهوجود آید کهحیوانتنها
در حیات وحش رها شده است ،والدین او حتما
درهمان اطراف حضوردارند ولی تحت تاثیرورود
انسان به محدوده زندگی آنان ،یقینا کمی دورتر از
فرزندان خود در محل حاضر هستند .باید بدانید
جابهجایی و لمس این حیوانات موجب مرگ آنها
میشود و انتقال آنها از طبیعت به محیط خانه
نیز کاری بسیار اشتباه بوده و موجب از بین رفتن
گونههایجانوریمیشود.
خزیمهبهمردمتوصیه کرد؛درصورتمشاهده
حیواناتدرطبیعت اوالدرصورتی کهمشکلیبرای
حیوان پیش نیامده ازنزدیک شدن به او خودداری
کنندوچنانچهبرایحیوانمشکلیپیش آمدهبود،
موضوع را به اداره محیط زیست اطالع دهند و به
هیچ عنوان مداخلهای درزندگی فرزندان حیوانات

نداشته باشند .چرا که بوی دست انسان موجب
خواهد شد که مادر حیوان از نگهداری او امتناع
کند .فقط در صورتی که گونهی بالغی از حیات
وحش را به صورت آسیبدیده مشاهده کردند
که توان فراررا نداشته ،حیوان را به سازمان محیط
زیست منتقل کنند تا ازطریق کلینیک تخصصی
دامپزشکی حیات وحش سیرجان معاینه و
تحت درمان قرار گیرد .وی اظهار امیدواری کرد:
این جوجه شاهبوفها با تمهیداتی که دکتر عابد
کوهپایهمسئولکلینیکدامپزشکیحیاتوحش
سیرجان میاندیشد ،توانایی برگشت مجدد به
طبیعت را به دست میآورند.
 تحویل دو قطعه کبکوحشی به محیط
زیست
وی ادامه داد :همچنین دو قطعه کبک وحشی

ازسوی محمد ستوده ،دوستدارطبیعت به این
اداره تحویل داده شد.
این فرد با مراجعه به اداره حفاظت محیط
زیست سیرجان اعالم کرد این پرندگان را از
فروشندهای ناشناس خریداری کرده تا آنها را نجات
دهد .خزیمه ادامه داد :پس ازمعاینه دامپزشکی
مشخص شد بالهای این پرندگان چیده شدهاند
که پس ازهماهنگی انجام شده دکترعابد کوهپایه
مسئولکلینیکدامپزشکیحیاتوحشسیرجان
اعالم کرد؛ این کبکهاپس ازطی کردنیکپروسه
درمانی ،قابلیت رهاسازی در طبیعت را به دست
میآورند .خزیمه ضمن تقدیر از حرکت ارزشمند
این دوستدار محیط زیست از عموم شهروندان
خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف زیست
محیطی اعم ازتخریب طبیعت ،شکاریا نگهداری
حیات وحش در اماکن شخصی موضوع را در
ساعت اداری با شماره تماس  42302100و یا
در ساعات غیراداری با شماره  09133782166به
اداره حفاظت محیط زیست اطالع دهند تا برخورد
قانونیبامتخلفصورتپذیرد.

