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اجتماعی

وضعیت آب در آبادان ،خرمشهر و شادگان نگرانکننده است
استاندار خوزستان با بیان اینکه وضعیت آب در آبادان ،خرمشهر و در مناطقی از
شادگان به دلیل باال بودن شوری ،نگرانکننده است ،گفت« :همچنین آب موردنیاز برای
نهالهای کاشته شده در کانونهای بحرانی گردوغبار به سختی در حال تامین است».
به گزارش عصر ایران ،غالمرضا شریعتی درخصوص مبارزه با پدیده ریزگردها گفت« :در
بیش از  24هزار هکتار از کانونهای ریزگرد ،نهالکاری صورت گرفته است».

شهری

ظرفیتمتروتهران
در برابر حمالت شیمیایی و اتمی
چه اندازه است؟
مدیرعامل ش��رکت راهآهن ش��هری تهران و
ش مترو برای تکمیل طرح مقاوم
حومه از تال 
س��ازی ایس��تگاه مترو قیطریه دربرابر حمله
بیوش��یمیایی و اتم��ی خبر داد .ب��ه گزارش
ایلن��ا ،ایس��تگاه مت��رو قیطری��ه از مجموعه
ایس��تگاههای خط یک مترو ته��ران و دارای
ویژگی منحصربهفردیس��ت که آن را از سایر
توقفگاهها متمایز میکند .این ایستگاه در زمان
مدیریت  13ساله محسنهاشمی (رئیس فعلی
شورای شهر تهران) در مترو تهران ،در راستای
رویکرد پدافند غیرعامل ب ه عنوان پناهگاهی در
برابر حمالت اتمی ،مقاومس��ازی شد ۹ .سال
از تاری��خ بهرهبرداری این ایس��تگاه میگذرد،
ام��ا پس از رفتنهاش��می از مت��رو در دولت
احمدینژاد ،پروژه آمادهسازی آن از دستور کار
خارج شده و همچنان ناتمام مانده است.
علی امام مدیرعامل ش��رکت راهآهن ش��هری
تهران و حومه با اش��اره به امکانات ایس��تگاه
مترو قیطریه و تجهیزات آن ،درباره تاریخچه
احداث آن به ایلنا میگوید :در زمان مدیریت
محسنهاشمی در مترو تهران ،ایستگاه قیطریه
به عنوان نمونه برای بح��ث پدافند غیرعامل
طراحی ش��د .این ایس��تگاه بهط��ور خاص و
بهصورت پایلوت طراحی شده و اقدامات بسیار
خوبی در آن اتفاق افتاده است.
به گفته مدیرعامل ش��رکت راهآهن ش��هری
تهران و حومه ،ایستگاه مترو قیطریه ظرفیت
محافظت از ح��دود هزار و  500نف��ر را دارد
اما محسنهاشمی رئیس شورای شهر تهران
میگوید :ظرفیت ایستگاه قیطریه بیشتر از این
حرفهاست و میتواند پنج هزار نفر را محافظت
کن��د .ورودی ایس��تگاه قیطری��ه ،در خیابان
ش��ریعتی ،روبروی پل رومی قرار دارد و مکان
قرار گیری آن در منطقه مرفهی از تهران است.
شاید در نگاه اول شبیه دیگر ایستگاههای مترو
تهران باشد اما تفاوتهایی اساسی با آنها دارد.
از نظر علی امام اگر یک حمله بیوش��یمیایی
یا اتمی ص��ورت بگیرد ،باید فضای ایس��تگاه
و تونلها به نحوی آببندی ش��ده باش��د که
آلودگیها ب��ه هیچوجه م��ردم را تحت تاثیر
قرار نداده و ایستگاه همچون کپسولی از مردم
محافظت کند .او درباره شرایط ایستگاه مترو
قیطریه هم میگوید :کارهای ساختمانی این
ایستگاه تا حد زیادی انجام شده است اما بعد
از تغییر آقایهاشمی و رفتن ایشان از مترو به
دالیلی که برای من مشخص نیست ،این پروژه
متوقف شد.
به گفته محسنهاش��می ،هزینه آمادهس��ازی
ایس��تگاه قیطریه همان  ۱۰سال پیش ،رقمی
نزدی��ک به دو میلیارد تومان ش��ده اس��ت .او
با تاکید بر اینکه آن روزها س��اخت ایستگاهها
ارزانتر تمام میشد ،ادامه میدهد :برای ساخت
ایستگاه قیطریه حدود  20درصد افزایش هزینه
داش��تیم .در آن سالها س��اخت هر ایستگاه
حدود  20میلیارد تومان هزینه برمیداش��ت،
پس میتوان گفت حدود دو میلیارد تومان به
هزینه ساخت ایستگاه اضافه شده است.
مدیرعام��ل جدید مترو نی��ز میگوید؛ زمانی
که به عنوان مدیرعامل وارد مترو ش��ده از این
ایس��تگاه بازدید کرده و خواستار آن شده که
دوب��اره از پیمانکار قبلی ب��رای تکمیل پروژه
دعوت شود.
او ادامه میدهد :در حال حاضر به دنبال گرفتن
مصوباتش هستیم تا دوباره پروژه را آغاز کرده و
ایستگاه را تکمیل کنیم .در شرایطی که بیش
از چندین کیلومتر خط مترو از زیر تهران عبور
کرده و شمال و جنوب پایتخت را به هم متصل
میکند ،سوال این است که آیا مترو این امکان
را دارد که در صورت جنگ و بمباران ،بهصورت
پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
ام��ام میگوید :نمیتوانی��م در تونلها و روی
ریلها مردم را مستقر کنیم اما ایستگاهها در
حد محدود چنین ظرفیتی را دارند .با اینوجود
طبیعتا جمعیت  8.5میلیون نفری تهران در
آنها جا نمیشود.
هاش��می هم معتقد است :اگر قرار باشد مردم
روی ریلها بروند کار سختتر میشود و باید
دو طرف تونل توسط البیرنت بسته شود تا گاز،
اتم و تشعشعات وارد نشود.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران اضاف��ه میکند:
باتوجه به اینکه تهران بیش از یکصد ایستگاه
مترو دارد ،ش��رایطش از نظر پدافند غیرعامل
مناسب است.
وی با بیان اینکه در دنیا پناهگاههای مقابله با
حمله اتمی بسیار کم هستند ،ادامه میدهد:
ته��ران از نظ��ر پدافند غیرعامل در ش��رایط
مناس��بی قرار دارد و من پیش��نهاد دادم که
هزینه آمادهسازی ایستگاههای مترو همچون
ایس��تگاه مترو قیطریه تامین شود .البته برای
آنکه ایستگاهها ضداتمی ،شیمیایی ،میکروبی و
ب شود باید  20درصد به هزینه احداث
ضدبم 
کل ایستگاهها اضافه شود و اگر قرار باشد همه
ایس��تگاهها در برابر این حمالت ایمن شوند،
هزینه هنگفتی در پی خواهد داش��ت .به هر
حال فراموش نکنیم ک��ه بمب انواع مختلفی
دارد ،مانن��د بم��ب نف��وذی و غیرنف��وذی و
بمب عادی.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

س��ید محمدجواد ابطح��ی ،نماینده خمینیش��هر
درخص��وص نامهای ک��ه در آن خواس��تار برکناری
رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور به دلیل رس��انهای
ک��ردن موضوع تج��اوز به یک ک��ودک در خمینی
شهر شده بود ،به پانا گفت« :بحث من این است که
آموزههای دینی و اسالم به ما میگوید که در این مسائل خیلی
خیلی با احتیاط وارد شویم».
او افزود« :میدانید که اثبات ِزنا یا لواط در اس�لام کاری بس��یار

قضایی

از سوی دادستان کل کشور؛

دادستانتهران
مامور رسیدگی به ادعاهایی
در یک برنامه تلویزیونی شد

دادس��تان کل کش��ور ،دادس��تان عمومی و
انقالب ته��ران را موظف کرد ادعاهای مطرح
شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد
مبتال به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را
در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.
به گزارش ایس��نا ،در پی پخش برنامهای در
تاریخ  ۹۷ /۳/ ۸در یکی از شبکههای سیمای
جمه��وری اس�لامی ایران و ط��رح ادعاهایی
درب��اره نوعی بیماری ،معاون��ت حقوق عامه
دادستانی کل کشور پس از انجام بررسیهای
الزم و اعم��ال و اع�لام نظ��ر کارشناس��ان و
متخصص��ان ذی ربط درخصوص کذب بودن
مطالب و ادعاهای مطرح ش��ده در آن برنامه،
گزارش��ی به دادس��تان کل کش��ور ارائه داده
است .به دنبال این بررسیهای اولیه ،دادستان
عمومی و انقالب تهران از سوی دادستان کل
کشور مامور شد برابر با مقررات ،در اسرع وقت
و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای مطرح شده
در آن برنامه ،موضوع را پیگیری و تعقیب کند
و نتیجه نیز برای عموم اعالم شود.
حجت االسالم والمسلمین منتظری همچنین
دستور داد نس��بت به وجوه جمع آوری شده
نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه
جلوگیری شود.
اوای��ل خردام��اه یک��ی از مهمان��ان برنام��ه
تلویزیونی ماه عسل با ادعای شفا یافتن از یک
بیماری با عالئمی مشابه ایدز ،از اینکه بیماری
مش��ابه دیگری در  10سال آینده بسیاری را
تهدید میکند ،س��خن گفته بود .او در ادامه
از خطر یک بیماری دستگاه تناسلی و اینکه
با یک واکس��ن خ��اص ( )HIVمیت��وان از
ابت�لا به آن جلوگیری ک��رد ،صحبت کرده و
به همین منظور ،بهعنوان یک س��لبریتی در
حوزه آسیبهای اجتماعی ،کمپینی را برای
جم��عآوری کمک مالی جه��ت تامین منابع
تولید واکسن طراحی شده ،معرفی کرده بود.
این برنامه واکنشها و بحثهای بس��یاری را
در بین متخصصان برانگیخت و واکنش وزارت
بهداشت را هم در پی داست.
از جمله قاضیزادههاش��می وزیر بهداشت با
اشاره به موضوعات مطرح شده درباره واکسن
 HPVگفته بود :طبق دس��تور آقای رئیس
جمه��ور ،ما همه واکس��نها را باید خودمان
تولی��د کنیم و حتما فن��اوری و امکان تولید
این واکس��ن هم در کش��ورمان وج��ود دارد.
در عی��ن حال اقدامات خوب��ی هم در زمینه
تولید واکسنها انجام شده و یا در حال انجام
اس��ت؛ حال چه در انستیتو پاستور و چه در
قال��ب قراردادهای دو جانب��های که با برخی
از کش��ورها منعقد شده است .بنابراین درباره
واکس��ن  HPVتا زمانی که آن را در کشور
تولید نکنیم ،وارد برنامه ایمن س��ازی کشور
نخواهیم کرد .در عی��ن حال توصیه میکنم
که به حاش��یهها هم توجهی نداشته باشید.
قاضی زادههاش��می همچنین گفته بود :یک
برنامه پربیننده و بسیار موفقی مانند ماه عسل
زیر ذرهبین ق��رار دارد و هر اقدامی که انجام
دهند ممکن اس��ت اشکاالت و ایراداتی به آن
وارد شود .به نظر من باید از باالتر نگاه کرد و
ببینیم که چه چیزی به صالح مردم اس��ت و
خیلی گرفتار حاشیهها نشویم.

استان

اعتماد ،شرط اساسی
مصرف کاالهای ایرانی است

آفت�اب یزد-مریم مظفری :مع��اون ارزیابی
انطباق اداره کل اس��تاندارد اس��تان یزد گفت:
«برای این که مردم به سمت حمایت ،خرید و
مصرف کاالهای ایرانی بروند ،باید اعتماد آنها
به تولیدات داخلی جلب شود ».محمد حسین
اصغرزاده در نشس��تی تخصصی ب��ا مدیران و
کارشناس��ان واحدهای تولیدی اس��تان ،ادامه
داد« :تبلیغات منفی س��الهای اخیر برخی از
دالالن خرید و فروش کاال نس��بت به تولیدات
داخل��ی ،اعتماد م��ردم درخصوص اس��تفاده
ازمحصوالت ایرانی را به حداقل رس��انده است
که ض��رورت دارد تمامی طبق��ات و الیههای
اجتماع دست به دست یکدیگر دهند و نسبت
به اعتماد سازی اقدام نمایند ».این مقام مسئول
تصریح کرد« :مسئولین و کارشناسان اداره کل
اس��تاندارد استان یزد و همچنین آزمایشگاهها
و شرکتهای بازرس��ی ونمونه برداری همکار،
نهایت تالش خویش را در اس��تمرار و تضمین
کیفیت فرآوردههای تولیدی و خدمات اس��تان
دارن��د ،ضمن این که آم��اده دریافت و پذیرش
پیشنهادهاوانتقادهایمراجعیننیزهستیمچرا
که باور داریم در قالب انتقادها ،معایب و نقایص
ای��ن اداره کل معلوم و متعاق��ب آن میتوانیم
خدمات بهتری را به ش��هروندان خوبمان ارائه
دهیم ».معاون استاندارد یزد افزود« :تحقق بند
 24سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی
از س��وی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش
پوشش استاندارد به کلیه محصوالت داخلی و
ترویج آنها ،بس��تر را برای حمایت از کاالهای
ایرانی و خرید و مصرف آنها فراهم مینماید».

اسالمبهمادستوردادهکهحقنداریداخبارتجاوزراپخشکنید

س��خت اس��ت اما اگر اثبات هم بش��ود مجازاتش
وحش��تناک اس��ت تا قبح کار از بین نرود .ش��ما
ببینید یک سلس��له اخبار منتشر شد که مثال این
دختر (دختر افغانس��تانی که م��ورد تجاوز  3مرد
قرار گرفته اس��ت) اینطور ش��د ،آتنا چنان ش��د،
س��تایش چنین شد ،فالنی فالن ش��د ،مدرسه غرب تهران هم
آنطور شد.
حرف من این اس��ت که اصوال این اخبار تا اثبات نشدهاند نباید

منتشر شود .شما به عنوان یک خبرنگار االن میروید و یک نفر
به شما یک تهمتی میزند؛ آیا به محض اینکه تهمت به شما زد
و این پخش شد ،دیگر شما میتوانید آنرا جمع کنید؟
مثال میتوانید بگویید که آقا اشتباه اسمی بوده؟ به قول معروف
تا «ش��لوار حقیقت به نصفه بیاید ،دروغ تم��ام فضا را گرفته»،
یعنی نمیشود دیگر آنرا جمع کرد به ویژه در این قبیل مسائل
که اس�لام به عنوان دین برتر به ما دس��تور داده که ش��ما حق
ندارید این اخبار را پخش کنید».

آفتاب یزد سوژه یکی از خوانندگان را پیگیری کرد

جوالن مرغداریهای غیرمجاز؛
از ادعا تا واقعیت

مرغدار صنعتی:
وقت�ی وزارت جه�اد کش�اورزی
مرغداریه�ای غی�ر مج�از را کنترل
نمیکند ،مرغ و تخم مرغ آنها بهصورت
غیرقانون�ی جابجا میش�وند و در این
جابجاییها احتمال انتقال و گس�ترش
بیم�اری از منطقهای ب�ه منطقه دیگر
را افزای�ش میدهند .س�پس با درگیر
کردن مرغداریه�ای بزرگ صنعتی با
این بیماریها ،موجب خس�ارت باال به
آنها میشوند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
> ط�ی ماههای گذش�ته بس�یاری از
مرغداریهایی ک�ه در این حوزه بدون
پروان�ه فعالی�ت کردهاند ب�ا اقدامات
قضایی ،پلمپ و تعطیل شدهاند
> تفاهمنام�های ب�ا نی�روی انتظامی
درخصوص بح�ث کنت�رل ترددها که
عامل�ی ب�رای پیش�گیری از بیم�اری
آنفلوآنزاست امضا کردهایم

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :آمار و ارقام میگوید
شغل مرغداری طرفداران نسبتا زیادی در کشور پیدا
کرده است .مرغداری واحدی صنعتی و نیمهصنعتی
است که در بسیاری از نقاط کشور ایجاد و عده زیادی
در آنها مشغول به فعالیت هستند .تاسیس مرغداری
در ابتدا آس��ان به نظر میرسد اما برای داشتن یک
واحد صنعتی مرغداری باید ملزومات احداث آن یعنی
ابزارآالتگرمایشیوسرمایشیوتکنولوژیککهبسیار
هزینهبر هستند ،تهیه شود .مرغداریها برای شروع
فعالی��ت خود به مقداری زمین نیاز دارند که باید در
خصوص انتخاب زمین موردنیاز ،نکات قابلتوجهی را
درباره حوالی و اطراف آن رعایت کنند .مثال مرغداری
نباید نزدیک محیطهای غیر بهداشتی تاسیس شود.
س��پس باید تجهیزاتی را برای نگه��داری مرغها و
جوجهکشی مهیا کرد ،مانند آبخوریهای آویز ثابت
و آبخوریهای کمکی که قبل از جوجهریزی بایستی
با آب تمیز پرشده و درجه حرارت مشخصی داشته
باشند .همچنین برای جوجهریزی نیز باید نیازهای
بهداشتی و درمانی مرغها که هزینههایی را به دنبال
دارد ،رعایت شود .از سوی دیگر رطوبت نسبی سالن
نگهداری مرغها نیز باید رعایت شود.
غیرمجازهایخرابکار

بهرغمسوددهیمرغداریها،همیشههمهچیزمطابق
خواس��ته آنها پیش نمیرود و عواملی مرغداریها را
به تعطیلی کش��انده و باعث از بین رفتن جوجهها و
مرغها ش��ده و در نهایت به ورشکستگی آنها منجر
میشود .اگر شرایط نگهداری مرغها به درستی رعایت
نشود ممکن است آنها به دلیل آلودگی و بیماریهایی
چون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از بین بروند .کار
در مرغداریهای صنعت��ی و مجاز تقریبا به صورت
ع��ادی پیش رفته و با کنترل اوضاع و نظارت وزارت
جهاد کشاورزی و ارگانهای مربوطه بر آنها ،همه چیز
به خوبی پیش میرود ،اما در مرغداریهای غیرمجازی
که در سالهای اخیر تعدادشان افزایش یافته و تقریبا
در همه ش��هرها مشغول به فعالیت هستند شرایط
به نحو دیگری است و باعث بر هم خوردن نظم دیگر
مرغداریها و شیوع بیماریهای مربوط به پرندگان
شده است.
گالیهمرغدارانمجاز

مرغ��داران صنعت��ی از ع��دم نظ��ارت وزارت جهاد
کشاورزی بر مرغداریهای غیر مجاز گالیه میکنند.
یکی از مرغداران صنعتی استان اصفهان با توجه به
فراخوان آفتاب یزد جهت ارس��ال سوژه به ما گفت:
«یکی از مشکالت مرغداریهای صنعتی به اقدامات
وزارت جهاد کش��اورزی برمیگ��ردد .این وزارتخانه
مرغداریهای غیر مجاز را س��اماندهی نکرده است.
آنها ب��ر روی مرغ ،تخ م مرغ ،نحوه و مکان جابجایی
محصوالت آنها نظارت نمیکنند ».او با اشاره به تاثیر
منفی بر مرغداران مجاز صنعتی در پی عدم نظارت
وزارت جهاد کش��اورزی بر مرغداریهای غیر مجاز
افزود« :وقتی وزارت جهاد کش��اورزی مرغداریهای
غیر مجاز را کنترل نمیکند ،مرغ و تخم مرغ آنها به
صورت غیرقانونی جابجا میشوند و در این جابجایی
احتمال انتقال و گس��ترش بیماری از منطقهای به
منطقه دیگر را افزایش میدهند .سپس با درگیرکردن
مرغداریهای بزرگ صنعتی با این بیماریها ،موجب
خسارت باال به آنها میشوند».

بیخیالیوزارتجهادکشاورزی

اینمرغدارصنعتیمیگوید«:مرغداریهایغیرمجاز
بیشتر در استان اصفهان ،قم و دیگر استانهای ایران
پخش بوده و در حال فعالیت هستند .آنها آزادانه ،بدون
مجوز و در سایه عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی به
فعالیت خود ادامه میدهند ».او افزود« :مرغداریهای
صنعتی برای جوجهریزی و مرغریزی مجوز دارند .آنها
زمان جابجایی تخم مرغ باید برای اخذ مجوز ازسوی
س��ازمان دامپزش��کی اقدامکنند ،اما مرغداریهای
غیرمجاز این مج��وز را دریافت نمیکنند .همچنین
برای دریافت مجوز جابجای��ی ،بر روی آنها نظارت و
سختگیریانجامنمیشود».اینمرغدارصنعتییکی
دیگر از مشکالتشانرادرعدمبرنامهریزیبرای مقابله
با آنفلوآنزا و جلوگیری از ش��یوع آن دانست و گفت:
«در استان اصفهان تعداد مرغداران غیرمجاز باالست.
در زمس��تان سال قبل که آنها به آنفلوآنزای فوقحاد

پرندگان مبتال شدند ،این موضوع مهم را اطالع ندادند
و با انتقال شبانه و بدون خبر مرغهای خود به شهرهای
دیگر ،باعث انتقال بیماری از یک استان به استان دیگر
ش��دند ».او با تاکید بر معضالتی که از نظر اقتصادی
و ...گریبانگی��ر مرغداریهای مجاز صنعتی ش��ده
اس��ت ،اظهار کرد« :در میان این مس��ائل یکی دیگر
از مشکالتی که س��ال قبل مرغداریها را اذیت کرد،
پرداخت دیرهنگام (پس از عید) پول بیمه ما به دلیل
تلفات زمستان بود .همچنین در جریان اعتراض اخیر
کامیونداران؛ دانه ،ذرت و سویا به مرغداریها نرسید و
مشکالتی را برای مرغداریها ایجاد کرد».
پلمپمرغداریهایغیرمجاز

برای پیگیری گفتهها و انتقادات مطرح شده ،با رئیس
سازماندامپزشکیکشوربهگفتوگوپرداختیم.اونظر
متفاوتیدارد.عليرضارفيعيپور،باتاکیدبراینکهتعداد
مرغداریهای غیر مجاز باالتر نرفته است ،گفت« :این

مرغداریها طی سالهای گذشته شناسایی شدهاند و
از آنها به عنوان مرغداریهای بدون پروانه غیر مجاز نام
برده میشود .قطعا اگر یک مرغداری در زنجیره تولید
قرار نگیرد ،هر اقدام آن میتواند مخاطره آمیز باشد».
اوافزود«:خوشبختانهستاداجراییآنفلوآنزایفوقحاد
پرندگان که اتحادیه مرغداران کشور هم عضو آن است،
با کمک سازمان دامپزشکی ،وزارت جهاد کشاورزی و
سایر دستگاهها دست به دست هم داده و با پیگیری
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که طی هشت ماه قبل به
مرغداریهابسیارخسارتواردکرد،مرغداریهایغیر
مجازراتعیینتکلیفکردند».رفیعیپورضمناشارهبه
برخورد با افرادی که در این زمینه مطابق چارچوبهای
تعیینشدهعملنکردهبودند،اظهارکرد«:طیماههای
گذشته بس��یاری از مرغداریهایی که در این حوزه
بدون پروانه فعالیت کردهاند با اقدامات قضایی ،پلمپ
و تعطیل شدهاند .با همکاری ستاد اجرایی آنفلوآنزا و
ی خوبی در حال انجام است .امیدواریم
مرغداران کارها 

امس��ال در زمینه مرغداریهای بوم��ی ،غیر مجاز و
مرغداریهای دیگری که میتوانند برای این صنعت
مخاطره آمیز باشند ،اتفاقات خوبی افتاده و معضالت
این صنعت تعیین تکلیف ش��ود ».رئیس س��ازمان
دامپزشکیکشورکنترلترددمحمولههایپرندگانرا
از مهمترین موضوعات دانسته و گفت« :قطعا کنترل
ترددها در کنار موضوعاتی که برای کنترل بیماریها
انجام میدهیم بس��یار ضروری است .باید برای تردد
هر محموله پرنده و دامی از دامپزشکی مجوز دریافت
شود .اگر افرادی خالف این موضوع عمل کنند بدون
شک تخلف بوده و قطع به یقین نیروهای انتظامی و
پستهای دامپزشکی با وظایفی که در این زمینه دارند
با این موارد برخورد میکنند ».او در ادامه افزود« :البته
شاید درصدی از افراد هم در مسیرهایی حرکت کنند
که دور از چشم ماموران انتظامی و دامپزشکی باشد.
بدین منظور در ماههای گذشته تفاهمنامهای با نیروی
انتظامی در خصوص بحث کنترل ترددها که عاملی
برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزاست امضا کردهایم.
همچنین اگر شهروندان محمولههایی خارج از ضوابط
مشاهده کردند ،میتوانند آن را به سازمان دامپزشکی
گزارشدهند».

