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بازار پرندگان فریدونکنار بسته شد
کارشناسان می گویند: جمع شدن بازار فریدونکنار در جلوگیری از کشتار و عرضه پرندگان مهاجر الزم اما ناکافی است

طرح های احیای جنگل های زاگرس 
از سر گرفته می شود

9ماه پس از تعطیلی کارگروه جنگل های زاگرس، بار دیگر 
این جلسات با محور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. 
از زمان تغییر دولت، این کارگروه تعطیل شــده بود، اما روز 
گذشته با تشکیل این کارگروه مهم بر طرح های احیا و توسعه 

زاگرس تأکید شد.
قرار است تکمیل طرح های کاداســتر زاگرس، شناسایی 
و تعیین واحدهای ذخیره گاه جنگلی در سطح 400هزار 
هکتار، مبارزه با آفات جنگلی در ســطح 75هزار هکتار و 
کنترل بیماری زغال بلوط در سطح 250هزار هکتار، تجهیز 
یگان حفاظت منابع طبیعی و پیشگیری از حریق و احداث 
پایگاه های حفاظت در جنگل های زاگرس، ممنوعیت ارائه 
مجوز احداث هرگونه کوره زغال سوزی سنتی و صنعتی، 
استقرار بالگرد در اســتان ها با کمک ستاد بحران، توسعه 
انرژی های نو برای 6هزار خانوار روستایی، ساماندهی نظام 
بهره برداری از اراضی و کوچ عشایر،  ارائه الگوی کشت زیر 
اشکوب ســازگار با جنگل های زاگرس و توسعه و ترویج 

برنامه های فرهنگی طبق تصمیم این کارگروه اجرا شود.
معــاون اول رئیس جمهور در جلســه دیــروز کارگروه 
جنگل های زاگــرس، بر ضرورت تدویــن طرحی جامع و 
عملیاتی برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس و همچنین 
اقدامات فوری بــرای جلوگیری از تخریب های ناشــی از 
آســیب های انســانی و طبیعی و حفاظت از جنگل ها در 
مقابل آتش ســوزی های عمدی و غیرعمدی در تابستان 

سال جاری تأکید کرد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت، محمد مخبر 
گفت: حل مســائل مرتبط با جنگل های زاگرس نیازمند 
اتخاذ تصمیمات ملی اســت. معاون اول رئیس جمهور از 
جنگل های زاگرس به عنوان میراث بین نسلی و ثروت ملی 
یاد کرد و افزود: مجموعه جنگل های زاگرس، زیســت بوم 
جمعیتی بالغ بر 10میلیون نفر است و نمی توان به سادگی 

از کنار مسائل و مشکالت ساکنان این مناطق عبور کرد.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر کشور خواست کارگروهی 
را با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های 
مرتبط برای تدوین طرحی عملیاتــی و همه جانبه برای 
پیشگیری از آسیب ها و توسعه جنگل های زاگرس تشکیل 
دهد و حداکثر ظرف مدت یک ماه برنامه ای جامع، عملیاتی 
و قابل اجرا در این خصوص به دولت ارائه دهند؛ به گونه ای 
که وظایف استانداران و دستگاه های اجرایی به طور کامل 
مشخص باشد و اعتبارات موردنیاز اجرای طرح ها نیز برآورد 
شده باشد. مخبر با یادآوری اینکه متأسفانه هم در شمال 
کشور و هم در جنگل های زاگرس با مسئله حریق مواجه 
هستیم بر لزوم ایجاد و تقویت مرکز پایش جنگل های این 

مناطق تأکید کرد.

محمدرضا کنعانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان گلستان
 تــاالب گمیشــان از ۱۰ســال قبــل 
دچــار تهدیــد خشــکی شــد. خشــک 
شــدن تــاالب گمیشــان باعــث شــد 
ایــن منطقــه 3هــزار هکتــاری بــه یکی 
از کانون هــای گردوغبــار و ریزگــرد در 
گلستان تبدیل شود. تاالب گمیشان 
حــاال مســتعدترین نقطــه بــرای ایجاد 

گردوغبار است.

محمدجواد اشرفی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خوزستان
 به دلیــل کاهــش بارندگــی و خالــی 
بودن ســد کرخه، شــرایط خوبــی برای 
پیــش رو  تابســتان  در  هورالعظیــم 
پیش بینی نمی شود. بنابراین امسال 
همه باید همــکاری کنند تــا در حوضه 
کرخه کشــاورزی صورت نگیــرد. چون 
در غیراین صــورت با بحــران مرگ ومیر 
آبزیــان و ماهیــان هورالعظیــم روبــه رو 

خواهیم شد.

نقل قول خبر

آبخــوان  اصفهــان مصرف شــده و تنها 
35درصد ذخیره آبی در اصفهان باقی 
است.  کارشناسان مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی اعالم کرده اند که 
اگر زاینده رود خشک بماند و برداشت 
از 35 درصد حجــم آبخــوان باقیمانده 
در دشت اصفهان ادامه داشته باشد، 

اصفهان خالی از سکنه می شود.

65
درصد

هکتار کانــون داخلــی و 3۰۰میلیون 
هکتار کانــون خارجــی گردوغبــار در 
داخــل و اطــراف کشــور وجــود دارد. 
کانون هــای داخلــی ســاالنه حــدود 
4.23میلیــون تن غبارخیــزی دارند. 
حدود یک میلیون  و 4۶۰هزار هکتار 
بســتر تاالبــی نیــز به دلیــل آنکــه 
حقابه شــان داده نشــد، تبدیــل بــه 

کانون گردوغبار شدند.
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

بازار پرنده فروشی فریدونکنار با ورود دستگاه قضایی 
در انتهای فصل شکار پرندگان مهاجر بسته شد. این، 
خبر خوبی است که رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس یازدهم می دهد و می گوید که این »بســته 
شدن« همیشگی خواهد بود. برخی از متخصصان اما 
معتقدند که این، کافی نیست چرا که بازارهای علنی 
مثل فریدونکنار بخشی از کوه یخ قاچاق حیات وحش 
در ایران اســت. ســمیه رفیعی می گوید که فروش 
غیرقانونی انواع پرندگان وحشی در این بازار غیرقانونی 
از حدود یک دهه قبل موجب افزایش قابل توجه شکار 
غیرمجاز پرندگان مهاجر شــده اســت. پیش از این، 
فروش پرندگان حمایت شــده به خصوص در فصول 
مهاجرت بســیار محدود و به صورت زیرزمینی انجام 
می شد. متأســفانه با ایجاد بازار پرندگان فریدونکنار 
به صورت غیرقانونی ضمن افزایــش تقاضای خرید 
پرندگان حمایت شده و ایجاد چرخه مالی باال، عمال 
این محل بــه محملی برای فعالیت هــای غیرقانونی 
تبدیل شــده بود که بعضا مورد حمایت برخی افراد 
با نفوذ نیز قرار می گرفت. خوشــبختانه با نظر مثبت 
قوه قضاییه و دســتور مقام محترم قضایی مقرر شد 
ضمن افزایش عوامل انتظامی و نیروهای محیط بانی 
از ورود خودروهای حامل پرندگان صید شده غیرمجاز 
از شهرستان ها و اســتان های همجوار به شهرستان 
فریدونکنار و ادوات صید جلوگیری شده و با متخلفان 

در این زمینه به شدت برخورد شود.

تهدید حیات  وحش در بازار زیرزمینی 
بــازار فریدونکنار بخشــی از چرخه شــکار و صید 
غیرقانونی پرندگان مهاجر است ولی همه آن نیست. 
علیرضا شــهرداری از مخالفان سرسخت برپایی بازار 
فروش پرندگان مهاجر در فریدونکنار معتقد اســت 
که اگر همه اجزای مقابله با شکار غیرقانونی به صورت 
کامل، همزمان و مســتمر انجام نشــود، بسته شدن 
این بــازار راه به جایی نخواهد بــرد. او در گفت وگو با 
همشــهری می گوید: اگرچه مخالفان شکار، نسبت 
به شــکار مجاز هم ایراداتی وارد می دانند و در نهایت 
آن را راهکاری به منظور جلوگیری از شکار غیرمجاز 
می دانند، اما اعتــراض اصلی آنها بر میــزان و تعداد 

شکارهای غیرمجاز است و همیشــه خواسته اند که 
قانون، جلوی شــکارهای غیرمجاز را بگیرد. بشخصه 
از بسته شدن بازار فریدونکنار بســیار خوشحالم به 
شــرطی که بند های دیگر قانون ممنوعیت شکار و 
مجازات متخلفان نیز اجرا شــود؛ به طور مثال قاچاق 
حیات وحش در کشور ممنوع است ولی به صورت علنی 
در فضای مجازی فروخته می شــود؛ بازار فریدونکنار 
هم مثل بازار فروش حیات وحش مولوی که چند سال 
پیش برچیده شد، خواهد شد. ممنوع ماندن یک تخلف 
نیاز به نظارت مســتمر و طوالنی مدت دارد و نیروی 
ضابطی می خواهد که همدست متخلف نشود. بارها 
شــاهد بوده ایم که ناظر، دوست، همشهری یا فامیل 
متخلف بوده است. در غیراین صورت شاهد زیرزمینی 
شــدن بازار فروش و افزایش تعارضــات متخلفان و 
نیروهای یگان حفاظت خواهیم شد. آیا در کنار بستن 
بازار، برای تورها، دام گاه ها و اسلحه های شکاری هم 
کاری خواهد شــد؟ آیا قوانین بازدارنــده و مجازات 
متخلفان هم به مانند روش های صید به روز خواهند 
شد؟  زمستان سال گذشته بود که تعداد قابل توجهی از 
شکارچیان با بستن نقاب بر چهره هایشان پیاده،  راهی 
منطقه حفاظت شده میانکاله شده و با تنها 2 محیط بان 
منطقه، درگیــری لفظی پیدا کرده و به سمتشــان 
تیراندازی کردند. اگرچه تشنج منطقه در ظاهر چند 

روزی ادامه داشت و در نهایت با ورود نیروهای انتظامی، 
چند نفری دســتگیر و به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند، اما این اتفاق خبر از وقاحت شکارچیان غیرمجاز 
و چرخه مالی باالی شکار دارد و به نظر می رسد بسته 
ماندن این بازار که با کمک شــهرداری برپا شده بود 
تأثیر چندانی در منصرف شدن این افراد نداشته باشد 
و  معلوم نیست که آیا قتلگاه فریدونکناردر دامگاه های 

این منطقه هم بسته خواهد شد یا خیر؟ 

 اصل بازار در فضای مجازی است
بخش عمده کــوه یخی که از آن یاد شــد در فضای 
مجازی قرار دارد و تجارت اصلی به صورت علنی انجام 
نمی شود. علیرضا ساجدین، رئیس مرکز فوریت های 
سایبری یگان حفاظت محیط زیســت در گفت وگو 
با همشهری می گوید: جمع شــدن بازار فریدونکنار 
اتفاق بســیار مهم و خبر خوبی اســت، در این بازار 
تخلفات بســیاری رخ می داد. ما باید بتوانیم نظارت 
را بر همه اماکن با همکاری همه ســازمان ها ازجمله 
وزارت بهداشت و دامپزشــکی انجام دهیم. در مورد 
قاچاق حیات وحش به خصوص پرندگان، تا خریدار 
نباشــد، فروشــنده هم نخواهد بود. متأسفانه رونق 
بازارها به دلیل درخواســت مردم است. از میمون تا 
کالغ خریدار دارد. آموزش به مــردم این زنجیره را 

قطع می کند. حیات وحش حیوان خانگی نیســت. 
چرا که نه تنها نمی توانیم حقوق آن حیوان را رعایت 
کنیم، عامل شیوع بیماری های مشــترک انسان و 
حیوان خواهیم شــد. نخریدن و نخواستن بهترین 
راه کنترل قاچاق حیات  وحش اســت. او با اشــاره 
به نحوه نظارت بــر قاچاق حیات  وحــش در مراکز 
عرضه حضوری مثل پت شاپ ها و غیرحضوری مانند 
شــبکه های اجتماعی می گوید: با گسترش فضای 
مجازی، بازارهای حضوری به مکانی برای مشتری یابی 
و ســفارش گیری تبدیل شده اســت و اصل بازار در 
فضای مجازی رونق دارد. جمع شدن بازار فریدونکنار 
به افرادی که تصــور می کنند دایر بــودن این بازار 
دلیل بر موجه بودن آن اســت، ایــن پیام را می دهد 
که خرید حیات وحش تخلف و جرم است. من و شما 
هم اگر ببینیم یک بازار به صورت علنی، دایر اســت 
فکر می کنیم که همه مجوز ها را دارد، بهداشــتی و 
سالم است و اطمینان حداقلی به آن پیدا می کنیم؛ 
درصورتی که در مورد فریدونکنار اصال اینطور نیست. 
او از همه شهروندان خواست که اگر تخلفی در مورد 
خرید و فروش حیات وحش دیدند و یا حیات وحش را 
بیرون از زیستگاهش مشاهده کردند مراتب را حتما از 
طریق شماره تلفن سامانه1540 که متعلق به سازمان 

حفاظت محیط زیست است، اطالع دهند.
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