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صفحه 5

آونگ اقتصاد
میان پسابرجام و پساتحریم

جهت گیری های احتمالی بازار نسبت به موج جدید تحریم ها بررسی شد
صفحه 3

شور و حال متفاوِت تماشای 
دسته جمعی فوتبال

وقتی که فوتبال از کار و مدرسه بزرگتر است

اقدامات ترامپ »لیبرال دموکراسی« را نیز بی آبرو کرد
رهبر انقالب:

حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: اکنون نه تنها اقتدار معنوی و 
قدرت نرم آمریکا رو به افول است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و 
غریِب فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراسی« را نیز که پایه تمدن غرب است، 

بی آبرو کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 

با  مبارزه  ملی  روز  آبان   ۱3 آستانه  در  )شنبه(  امروز  صبح  اسالمی 
استکبار در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تجلیل 
از حضور پرمعنا و عظیم مردم در »رزمایش بی نظیر، توصیف ناپذیر و 
شگفتی ساز اربعین«، سه حادثه ۱3 آباِن ۴3، 5۷ و 5۸ را نشانه هایی 
به  اشاره  با  و  امریکا خواندند  و  ایران  و مستمر ملت  از چالش عمیق 
شکست شیطان بزرگ در تحقق هدف اصلی توطئه های ۴۰ سال اخیر 

آن یعنی بازگشت به سیطره دوران رژیم ستم شاهی در ایران تأکید 
کردند: افول امریکا به واقعیِت مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان 
تبدیل شده اما در سوی دیگر این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه 
و کار و تالش جوانان عزیزش، آینده ای درخشان و به مراتب بهتر را 

در پیش دارد.

بیایید ترامپ نباشیم
چرا باید دستی باشیم کنار دست ترامپ

صفحه ۷

صفحه ۴ همین صفحه 

صفحه 2

رویای کم رنگ شدن ایران در عرصه جهانی آنفلوانزای پرندگان تهدیدمان می کند
مشتریان نفت ایران کفش آهنین به پا کردندهشدار فعاالن حیات وحش نسبت به تصمیم خطرناک سازمان محیط زیست

۱۰۰ بازیگر و نویسنده به سازمان ملل 
درباره قتل »خاشقجی« نامه نوشتند

کاشیما آنتلرز ژاپن2- پرسپولیس صفر؛ 
امید به بازگشت در تهران

اتحاد هنرمندان 
علیه جنایت 

سعودی ها

ژاپن، سرزمینی که 
آفتابتش فوتبال 

ایران را می سوزاند
صفحه ۸ صفحه 6

حاد  فوق  آنفلوانزای  ویروس  کهرم  اسماعیل 
پرندگان را برای بهداشت عمومی جامعه و اقتصاد 
کشور خطرناک خواند و به تصمیم خطرناک سازمان 
محیط زیست مبنی بر صدور پروانه شکار پرندگان 

اعتراض کرد.
به گزارش مهر، در پی هشدارهای سازمان دامپزشکی و 
به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، 
سازمان حفاظت محیط زیست در پاییز سال های ۹۵ و 
۹۶ هرگونه صید و شکار پرندگان را در سراسر کشور اعالم 
این ویروس مهلک، خساراتی  این وجود شیوع  با  کرد. 
قابل توجه را به صنعت مرغداری تحمیل کرد و کار را 
به جایی رساند که مسئوالن ارشد سازمان دامپزشکی و 
وزارت بهداشت زمستان سال گذشته بارها بر لزوم برخورد 
با صید و شکار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر تاکید 
کرده و مردم را از تماس با پرندگان مهاجر و نزدیک شدن 
و مکان های عرضه الشه آنها منع کردند. خسارات گسترده 
این ویروس به صنعت مرغداری در سالی که گذشت، 
سبب شد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در اردیبهشت 
سال جاری، طی هشداری از مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست بخواهد ممنوعیت صید و شکار پرندگان را 
زودتر و پیش از فرا رسیدن فصل مهاجرت پرندگان اعالم 
کنند تا بومیان زودتر در جریان این ممنوعیت قرار گرفته و 
با فراهم کردن دام و دانه برای صید پرندگان متضرر نشوند.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 
اردیبهشت سال جاری با تاکید بر اهمیت تعامل کلیه 
آنفلوانزای  گسترش  از  پیشگیری  در  ذی ربط  نهادهای 
فوق حاد پرندگان در سال جاری به رسانه ها گفته بود: 
از کلیه اعضای ستاد مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
می خواهم در تمامی ماه های سال به تمامی مصوبات عمل 
کرده و انجام مسئولیت های خود را به نیمه دوم سال که 
فعالیت ویروس آغاز می شود محدود نکنند. به عالوه با 
توجه به گسترش ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و 
خسارات ناشی از آن به مرغداری ها در سال گذشته و با 
در نظر گرفتن لزوم جلوگیری از صید و عرضه پرندگان 
مهاجر در سال جاری، از سازمان حفاظت محیط زیست 
سال  در  پرندگان  شکار  و  صید  ممنوعیت  می خواهیم 
تا صیادان  از همین حاال به رسما اعالم کند  جاری را 
در انتظار صدور پروانه برای صید و شکار در نیمه دوم 
سال برنامه ریزی نکنند. اما از آن زمان تا کنون خبری از 
ممنوعیت صید و شکار پرندگان مهاجر از سازمان حفاظت 
محیط زیست به گوش نرسید. برعکس، گفت وگوهای 
مسئوالن این سازمان با رسانه ها مبنی بر بی خطر بودن 
ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، احتمال برنامه ریزی 
این سازمان برای صدور پروانه صید و شکار پرنده در سال 
جاری را افزایش داد. احتمالی که حاال با رسیدن پرندگان 
زمستان گذران به تاالب های کشورمان به وقوع پیوسته 
است. هفته گذشته بود که قربانعلی محمدپور، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست گیالن با بیان اینکه دستورالعمل 
مربوط به صید و شکار از سوی سازمان حفاظت محیط 

 زیست ابالغ شده گفت: صدور پروانه شکار از نیمه آبان ماه 
به صورت محدود در دفاتر پیشخوان دولت صادر می شود 
و شکارچیان از ۱۵ آبان می توانند به اخذ پروانه شکار اقدام 

کنند.
اسماعیل کهرم، پرنده شناس و دکترای بوم شناسی با 
بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طی سال گذشته 
به مرگ و معدوم سازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار مرغ در 
مراغداری های سراسر کشور منجر شده است، گفت: دیگر 
همه متوجه شده اند که پرندگان مهاجر، به عنوان عامل 
پرندگان در جهان شناخته  آنفلوانزای فوق حاد  شیوع 
می شوند. هر ساله برای جلوگیری از خسارات ناشی از این 
بیماری که از جنوب شرق آسیا تا ایران خسارات بسیاری 
به بار می آورد تدابیر و اقدامات جدی تری در دست اجرا 
قرار می گیرد اما امسال در کمال تعجب شاهد آن هستیم 
که در کشورمان، رویه مبارزه با این بیماری مهلک معکوس 

شده است.
کهرم توضیح داد: در جایی که طی دو سال گذشته صید 
و شکار پرندگان در سراسر کشور ممنوع شده بود، حاال 
برای صید و شکار پروانه صادر می شود. آن هم در دفاتر 
پیشخوان دولت تا کار فروش جواز شکار به حد ممکن 
تسهیل شود. وی ادامه داد: از مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست سوال می کنم بر چه اساس چنین تصمیم 
خطرناکی گرفته اند؟ کسی که این تصمیمات شگفت انگیز 
را اتخاذ می کند و به سادگی بهداشت عمومی جامعه و 
اقتصاد کشور را به مخاطره می اندازد مشاور عالی سازمان 
حفاظت محیط زیست است یا مشاور عالی شکارچیان؟ 

ایشان مگر پزشک نیستند؟
دست اندرکاران  سایر  و  ایشان  به  کرد:  تاکید  کهرم 
گوگل  در  ساده  یک جست وجوی  با  می کنم  پیشنهاد 
ویروس،  این  کنند.  مطالعه  کمی   H۵ و   H۱ درباره 
بی دلیل آنفلوانزای »فوق حاد« نام نگرفته. این یک ویروس 

هوشمند است که به سادگی با تغییر ژنتیکی، خود را با 
سلول های بدن میزبان سازگار می کند. سال گذشته بود 
که دو کودک در مرز ایران و ترکیه پس از لمس الشه 
پرندگان آلوده به این ویروس جان خود را از دست دادند.

برای راضی نگه داشتن شکارچیان سالمت مردم را به 
بازی گرفته اند

پیشتر  که  حالی  در  کرد:  اضافه  پرنده شناس  این 
کانون های آنفلوانزا در کشور شناسایی شده، صدور پروانه 
حاصل  اطمینان  آقایان  یا  دارد.  حالت  دو  پرنده  شکار 
کرده اند که این بیماری در کشورمان ریشه کن شده که باید 
این ادعا را اثبات کنند یا در حالی که کانون های بیماری 
در کشور فعال است برای راضی نگه داشتن شکارچیان، با 
صدور جواز شکار پرنده، سالمت مردم و اقتصاد کشور را 
به بازی گرفته اند. وی با بیان اینکه تنها یک مرغابی آلوده 
به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برای آلوده کردن یک گله 
شامل ۳۰ مرغابی کافی است گفت: سرعت انتشار این 
ویروس بسیار زیاد است و در حال حاضر که حدود ۲۵۰ 
تاالب طبیعی و مصنوعی در کشورمان میزبان پرندگان 
مهاجر هستند یک بی احتیاطی ساده می تواند به خساراتی 

غیرقابل جبران بیانجامد.
برای فروش پروانه شکار هر حقیقتی را انکار می کنند

کهرم در واکنش به اینکه علی رغم هشدارهای سازمان 
دامپزشکی و وزارت بهداشت، یکی از کارشناسان سازمان 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  زیست،  محیط  حفاظت 
را برای انسان بی خطر دانسته گفت: متاسفم که افکار 
مسئوالن محیط زیست تا این حد ظلمانی شده که برای 
فروش پروانه شکار هر حقیقتی را انکار می کنند. به عنوان 
یک پرنده شناس هشدار می دهم و اخطار می کنم که صید 
و شکار و عرضه پرندگان مهاجر، خطری است آشکار در 
کمین سالمت جامعه و خساراتی هنگفت را برای صنعت 

مرغداری در بر دارد.


