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مرتضـــیاکبرپور ،معـ ــاون امـ ــور آمادگی و
مقابلـ ــه سـ ــازمان مدیریت بحران کشـ ــور
تماس گرفت تا آخرین اقدامات مدیریت
بحران کشـ ــور و علت عدم برخورد قانونی
با بازار غیر قانونی پرنـ ــدگان فریدونکنار را
که بزرگترین مرکز کشتار و فروش پرندگان
مهاجـ ــر به تعداد  700هزار پرنده در سـ ــال
است ،جویا شود .اما اکبرپور گفت« :سازمان
حفاظت محیط زیست متولی این موضوع
اسـ ــت و شما باید از آنها بپرسید ».او افزود:
«ضمـ ــن اینکـ ــه در اسـ ــتانداری مازنـ ــدران
یک سـ ــتادی به ریاسـ ــت مدیـ ــرکل بحران
اسـ ــتانداری مازنـ ــدران تشـ ــکیل شـ ــده که
نمایندگان دستگاهها در آن عضویت دارند
و باید از آقای احمدی ،مدیر بحران استان
پیگیری کنیـ ــد ».این مقام همچنین یادآور
شـ ــد« :وظیفه ما صرفاً پشـ ــتیبانی است و
مبالغی کـ ــه الزم بوده در اختیار اسـ ــتانها
گذاشـ ــتیم اما شناسـ ــایی و منهدم کردن یا
برخورد بـ ــا کانونهـ ــای آلوده بیمـ ــاری در
حیطهوظایفاستانهااست».
امـ ــا باوجود اظهـ ــارات معاون سـ ــازمان
توگـ ــو بـ ــا
مدیریـ ــت بحـ ــران کشـ ــور در گف 
«ایـ ــران» ،مدیـ ــرکل بحـ ــران اسـ ــتانداری
مازنـ ــدران از هرگونـ ــه موضـ ــوع مرتبـ ــط با

زیسـ ــت شـ ــکار و عرضه پرنـ ــدگان مهاجر را
ممنوع اعـ ــام کردیم ،بهعنـ ــوان عضوی از
سـ ــتاد هم پای کار ایستادهایم اما اعمال این
ممنوعیـ ــت برعهده دیگر دستگاههاسـ ــت،
بهعنـ ــوان مثال ،رفع سـ ــد معبـ ــر در حیطه
اختیارات شـ ــهرداری اسـ ــت .برای تعطیلی
بازار ،بایـ ــد فرماندار حکم دهد و دادسـ ــتان
ورود کنـ ــد تا شـ ــهرداری و نیـ ــروی انتظامی
بتواننـ ــد نسـ ــبت بـ ــه تعطیلـ ــی بـ ــازار اقدام
کنند ».با این حال فرماندار فریدونکنار چیز
دیگری میگویـ ــد .حسینمنفردی ،فرماندار
شهرسـ ــتان فریدونکنار ،در پاسـ ــخ به اینکه
چرا صدور حکم تعطیلی بـ ــازار ،به تعویق
افتاده به تسـ ــنیم میگوید :بسیاری از مردم
شهرسـ ــتان از قِبل ایـ ــن بازار ،امـ ــرار معاش
میکنند و زندگیشـ ــان بـ ــه وجود ایـ ــن بازار
گره خورده .بنابراین باید از راه فرهنگی وارد
شویم .او میگوید :سالهاست که مسئوالن
تالش میکنند بازار را تعطیل کنند اما موفق
نمیشوند.
ëëفرماندارفریدونکنار:مخالفتعطیلیبازار
فریدونکنارم
این مقـ ــام میافزایـ ــد :به دنبـ ــال آغاز
ماجرای آنفلوانـ ــزا از باال اعـ ــام کردند که
تصمیـ ــم دارند نیـ ــرو اعزام کنند و بـ ــازار را
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فـ ــروش پرنـ ــدگان مهاجر هسـ ــتیم!» این
اظهـ ــارات از سـ ــوی فرمانـ ــدار فریدونکنار
درباره عدم تأیید رسمی ویروس آنفلوانزا
در استان مازندران در حالی صورت گرفته
که سـ ــازمان دامپزشـ ــکی اکنون سه هفته
است وجود این بیماری در استان مازندران
را تأییـ ــد کرده اما به نظر میرسـ ــد با وجود
اطالع رسانیهای گسترده رسانهها مبنی
بر مشاهده این بیماری خطرناک (به نقل
از سازمان دامپزشکی و محیط زیست) در
دو اسـ ــتان مرکزی و مازنـ ــدران که چند روز
بعد به  7استان و دو هفته بعد به  12استان
کشور تسـ ــری یافت ،فرماندار فریدونکنار
همچنان از موضوع بیاطالع است.
ëëمحیطزیست:مشکلمامرجعقضاییاست
از سـ ــوی دیگر فرمانده یـ ــگان حفاظت
محیط زیست کشور نیز هفته گذشته با اشاره
به ضـ ــرورت همکاری نیروهـ ــای انتظامی و
امنیتی استان مازندران برای مقابله با شکار
پرندگان مهاجر ،گفته بود:تعطیلی این بازار
بهمنظورممانعتازعرضهپرندگانمهاجر
نیازبهدستورقضاییداردومانیزدرخواست
تعطیلی بـ ــازار فریدونکنـ ــار را بهعنوان بازار
رسمی فروش پرندگان مهاجر به دادستان
این شهرسـ ــتان مطـ ــرح کردیـ ــم .اگـ ــر بازار
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نمیدهم .بایـ ــد بیایید اینجـ ــا ،خداحافظ،
خداحافـ ــظ ،خداحافظ» .حجتاالســـام
والمســـلمین اســـداهلل جعفری ،رئیس کل
دادگستری اسـ ــتان مازندران و دادستان این
استاننیزیکیدیگر ازمسئوالن ارشداستانی
بود که خبرنگار «ایران» برای چندمین بار با
او تماس گرفت .او نیز که هربار از پاسخگویی
به خبرنگار «ایران» در این باره اجتناب کرده
این بـ ــار نیز به گفته فردی که تلفن را جواب
داد تا سـ ــاعت  9شب در جلسه بود .تماس
خبرنگار «ایران» با یونسـ ــی معاون سیاسی
امنیتی اسـ ــتانداری مازندران نیز که یکی از
اعضای کارگروه استانی مقابله با آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان است نیز بینتیجه ماند و
او نیز به گفته همراهانش تا سـ ــاعات پایانی
شنبه شب ،در تهران در جلسه بود!
بدیـ ــن ترتیـ ــب هیچ یک از مسـ ــئوالن
استان مازندران همچون گذشته پاسخی
به این پرسش ندادند که چرا بازار فروش
پرنـ ــدگان فریدونکنـ ــار حتـ ــی در شـ ــرایط
بحرانی و خطرناک انتشار و شیوع بیماری
باید همچنان روزانه هزاران پرنده مهاجر
و ناقل بیماری را در کنار خیابان سـ ــاخی
کـ ــرده و به قیمت تهدید سـ ــامتی مردم
و خسـ ــارت اقتصـ ــادی بـ ــه مرغـ ــداران که

دستور معاون اول رئیس جمهوری برای ممنوعیت کشتار و فروش پرندههای مهاجر به منظور مقابله با آنفلوانزا در مازندران

مژگان جمشیدی

در حالـ ــی که بیمـ ــاری مرگبـ ــار و خطرناک
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شـ ــهر به شهر
و استان به اسـ ــتان در کشور شیوع مییابد و
موجی از تلفات را در بین پرندگان وحشـ ــی
و مرغداریهـ ــا دامـ ــن زده ،امـ ــا در اسـ ــتان
مازندران،درهمچنانرویپاشنهبیتدبیری
میچرخد و بازار غیر قانونی فروش پرندگان
مهاجربهعنوانیکیازمهمترینکانونهای
شـ ــیوع بیماری و کشـ ــتار پرنـ ــدگان مهاجر،
باوجود هشـ ــدارهای سـ ــازمان دامپزشـ ــکی
و سـ ــازمان حفاظـ ــت محیط زیسـ ــت بدون
کوچکتریـ ــن ممانعتی از سـ ــوی مسـ ــئوالن
قضاییوانتظامیهمچنانبهفعالیتخود
ادامه میدهد و مسـ ــئوالن قضایـ ــی ،وزارت

فرماندار  :با تعطیلی بازار فریدونکنار مخالفم

کشـ ــور و اسـ ــتانداری مازندران نیز حاضر به
پاسخگویینیستند!
این در حالی اسـ ــت که هفته گذشـ ــته با
شدت گرفتن شیوع بیماری مرگبار آنفلوانزا
در کشور و تلف شدن بیش از  5میلیون مرغ
در مرغداریهـ ــا و صدها پرنـ ــده مهاجر در
تاالبهای کشور ،جلسهای به منظور بررسی
وضعیتشیوعاینبیماریباحضورمعاون
اول رئیس جمهوری و جمعـ ــی از وزیران و
نمایندگانسازمانهاووزارتخانههاتشکیلو
تکلیف همه دستگاهها به آنها ابالغ شد .در
این جلسه اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیس جمهور صراحتاً خواسـ ــتار «تشکیل
جلسـ ــه فوری سـ ــتاد بحران کشـ ــور» شد و از
استانداری مازندران نیز خواست «به کمک

همه دستگاههای استانی نسبت به اعمال
ممنوعیت مطلـ ــق صید و شـ ــکار پرندگان
وحشی بویژه در منطقه فریدونکنار و مقابله
با سودجویان و شـ ــکارچیان غیرمجاز اقدام
کند ».اما با گذشت  10روز از خواسته معاون
اول رئیس جمهوری نه تنها جلسـ ــه سـ ــتاد
بحران کشور تشکیل نشـ ــده بلکه مسئوالن
اسـ ــتانداری مازندران برای تعطیلـ ــی بازار
فریدونکنـ ــار هیـ ــچ اقدامـ ــی تاکنـ ــون انجام
نداد هاند.
بر اسـ ــاس گزارشهای منتشره ،تلفات
ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان به حدی گسـ ــترش یافته که رئیس
هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان
تهـ ــران هفته گذشـ ــته با انتقـ ــاد از عملکرد

دولتیهـ ــا اعالم کـ ــرد :دسـ ــتگاههای دولتی
آمـ ــار مرغهای معـ ــدوم شـ ــده بهدلیل این
بیمـ ــاری را اعـ ــام نمیکنند اما براسـ ــاس
آماری که ما داریم طی حـ ــدود دو ماه اخیر
بـ ــر اثر این بیمـ ــاری حـ ــدوداً ۵میلیون مرغ
معدوم شـ ــدهاند .ناصـ ــر نبیپور همچنین
گفت :متأسـ ــفانه هیچ برخوردی با کسانی
که اقدام به شکار مرغابی و غازهای مهاجر
میکنند که احتمال آلودگی آنها بسیار زیاد
است نمیشود درحالیکه این افراد به نوعی
شکارچی جان انسانها محسوب میشوند
چراکه باعث گسـ ــترش شـ ــیوع بیمـ ــاری در
کشورخواهندشد.
ëëانفعالمدیریتبحراناستانوکشور
در همیـ ــن حال خبرنـ ــگار «ایـ ــران» با

آنفلوانزای پرندگان در استان تحت امرش
اظهار بیاطالعی کـ ــرد! علی اصغر احمدی
به «ایـ ــران» گفت :ما عضو سـ ــتاد مقابله با
آنفلوانزای استان نیستیم و مسئولش آقای
دکتر رضوانی مدیرکل دامپزشـ ــکی اسـ ــتان
است و شما باید از او بپرسید .او در پاسخ به
اینکه چطور مدیریت بحران استان ،خود را
از چنین موضوع بحرانی کنار کشیده گفت:
موضوعآنفلوانزابهعنوانحادثهغیرمترقبه
محسوب نمیشود و ما در این کارگروهها نه
عضوهستیمنهدخالتیداریم.
ëëدامپزشکیمازندران:فرماندارحکمدهدو
دادستانورودکند
امامدیرکلدامپزشکیاستانیکماهقبل
به «ایران» گفته بـ ــود« :ما هم مانند محیط

تعطیـ ــل کنند اما مـ ــن مخالفت کـ ــردم و
خواستم آرام آرام و با مسالمت و مشارکت
خـ ــود مـ ــردم و افـ ــراد ذینفوذ مشـ ــکل را
حل کنیم .او در پاسـ ــخ به این پرسـ ــش که
آیا در مواقع اضطـ ــراری که بروز تخلفات،
سـ ــامت جامعه را تهدید میکند و مردم
خواهان برخـ ــوردی قاطعانه با متخلفان
هسـ ــتند ،تدابیری برای تعطیلـ ــی بازاری
که بـ ــه صورت غیرقانونی فعالیت میکند
اندیشیده شده یا همچنان جلب رضایت
جمعیت ذینفـ ــع در اولویت قـ ــرار دارد،
میگویـ ــد« :در ارتباط با پرنـ ــدگان مهاجر،
تاکنـ ــون هیـ ــچ مرجعـ ــی به طور رسـ ــمی
تشخیص ویروس آنفلوانزا را تأیید نکرده
اسـ ــت با این حال درصـ ــدد تعطیلی بازار

فریدونکنار توسط دادستان تعطیل شود ،از
عرضه پرندگان مهاجر جلوگیری میشـ ــود
و یقیناً ایـ ــن موضـ ــوع در مدیریت موضوع
تأثیرگذار خواهـ ــد بود .او گفته بـ ــود :یکی از
مشکالت ما این است که باید مرجع قضایی
برای تعطیلی بازار فریدونکنار بهعنوان یک
بازار رسـ ــمی محل فروش پرندگان مهاجر
حکم صادر کند.
ëëدادستانفریدونکنارپاسخگونیست
در همیـ ــن حال خبرنگار «ایـ ــران» برای
چندمین بار در یکسـ ــال گذشـ ــته بـ ــار دیگر
با سید رضا حسینی ،دادسـ ــتان فریدونکنار
تماس گرفت و او نیز همچون سال گذشته
بعد از شـ ــنیدن موضـ ــوع بازار غیـ ــر قانونی
فریدونکنـ ــار گفـ ــت« :مـ ــن تلفنـ ــی جـ ــواب

بیشترینضرررامتحملشدهاندهمچنان
به فعالیت خود ادامه دهد .این در حالی
اسـ ــت کـ ــه در تمامی اسـ ــتانهای کشـ ــور
به دلیل شـ ــیوع بیماری آنفلوانزا ،شـ ــکار
و عرضـ ــه پرنـ ــدگان مهاجر نـ ــه فقط روی
کاغذ بلکه در عمل هم ممنوع شـ ــده و با
متخلفان برخورد میشود اما در مازندران
تاکنونحتییکنفرهمبهدستگاهقضایی
معرفی نشـ ــده اسـ ــت .به گفته مسئوالن
محیط زیست هرساله در فریدونکنار بین
700هـ ــزار تا یـ ــک میلیون پرنـ ــده مهاجر
سالخی و به فروش میرسد و این تجارت
خونین هرساله بین 16تا 20میلیارد تومان
عاید چند نفر محدود متخلف و گرداننده
بازارفریدونکنارمیکند.

