
اخبار برگزيده

نفت بالى جان آب در هورالعظيم

خوزستان- نفت و آب برادران ناتنى جنگ 
قفل  در  بار  اين  معروف  «كليد»  قدرتند، 
«زمينه سازى فداكردن آب براى استخراج 
نفت» چرخيد تا ارديبهشت98 هم با وجود 
سيل و زير آب رفتن بسيارى از كانون هاى 
اخبار  ميان  گردوغبار  همچنان  ريزگرد 
آنالين،  قدس  گزارش  باشد.به  هواشناسى 

رابطه آب و نفت در جلگه پهناور جنوب ايران 
فراتر از تخصص براى انجام خدمات به مردم 
است، شايد وقتى غالمرضا شريعتى، استاندار 
كارگروه  جلسه  پانزدهمين  در  خوزستان 
تخصصى اشتغال خوزستان با اين بهانه كه 
مسائل زيست محيطى رغبت را براى سرمايه 
وزير  از  است،  كرده  كم  استان  در  گذارى 

كار، تعاون و رفاه اجتماعى خواست وزارت 
نفت مسئوليت توسعه استان خوزستان را بر 
عهده بگيرد، توليد حدود 3 ميليون بشكه 
نفت دليل روتينى بود تا واقعيت اينكه اراضى 
سرمايه  به  نفت  وجود  دليل  به  خوزستان 

گذاران واگذار نمى شوند .....
ادامه در صفحه 4

شورى آب پشت سد گتوند قابل اصالح نيست

تنش هاى ايران و آمريكا 
به كدام سمت و سو مى رود؟

يك سالگى فيلترينگ تلگرام؛ 
سودها و زيان ها

در راستاى ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى انجام شد؛

كمك 280 ميليارد ريالى فوالد خوزستان
 به مناطق سيل زده

استاد دانشگاه تهران و پدر كوير شناسى ايران گفت: وضعيت سد گتوند و 
آب پشت اين سد به دليل وجود گنبدهاى نمكى اصالً قابل اصالح نيست.
پرويز كردوانى اظهار كرد: با احداث سد گتوند، آب شور اين سد بر محصوالت 
كشاورزى شهرهاى پايين اين سد از جمله نخلستان هاى آبادان و خرمشهر 
تأثير گذاشته است و آنها را نابود كرد.وى با بيان اينكه نخلستان هاى اين شهرها 
در حال از بين رفتن هستند، افزود: به دليل شور بود آب اين سد، زمين هاى 
كشاورزى به شدت تحت تأثير قرار گرفته اند و با گذشت زمان، اين شرايط بدتر 

خواهد شد.پدر كوير شناسى ايران بيان كرد....

اميرعلى ابوالفتح، تحليلگر مسائل آمريكا مى گويد: پيش بينى 
خود من اين است كه آمريكايى ها اقدام به استفاده از جنگ 
افزار هاى قرن بيستمى خود نمى كنند مگر اينكه از طرف ايران 
اقدامى انجام شود؛ مثال بستن تنگه هرمز يا حمله مستقيم به 

اسراييل از طرف ايران كه اين...../ صفحه 2

يك سال از فيلترينگ تلگرام، محبوب ترين شبكه اجتماعى نزد 
ايرانيان گذشت، شبكه اى كه نه تنها براى تسهيل اطالع رسانى و 
ارتباطات بين فردى كاربرد دارد، بلكه بسيارى از امور تجارى و 
اقتصادى شهروندان بر بستر آن صورت مى گيرد و با فيلترشدن آن، 

انتظار مى رفت جايگزين مناسبى براى آن پيدا شود.
در  بازپرس  قضايييك  دستور  گذشته،  سال  ارديبهشت  دهم 
دادسراى ويژه رسانه، باعث فيلترينگ سراسرى تلگرام، به عنوان 
پركاربردترين شبكه اجتماعى و اپليكيشن ارتباطى بين ايرانيان 
شد. تصميمى كه بالفاصله مخالفان و موافقان درباره آن سخنها 
بازپرس  و  ماند  پابرجا  همچنان  تصميم،  اين  اصل  ولى  راندند 
صادر كننده دستور فيلترينگ به عنوان مظهر اراده قوه قضاييه، 
به انتقادات توجهى نكرد و از حمايت موافقان هم خوشحال نشد، 

حكم همان است كه بود: فيلترينگ تا اطالع ثانوى!..../ صفحه 3

شركت فوالد خوزستان در راستاى حمايت هر چه بيشتر از سيل زدگان، 
280 ميليارد ريال براى ترميم مسيرهاى ارتباطى، اسكان ساكنان مناطق 
خسارت ديده، مسائل درمانى، آموزشى و فرهنگى، تامين اقالم اساسى و 

مورد نياز اين خانوارها هزينه نمود....
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شركت فوالد خوزستان در راستاى حمايت هر چه بيشتر از سيل 
زدگان، 280 ميليارد ريال براى ترميم مسيرهاى ارتباطى، اسكان 
ساكنان مناطق خسارت ديده، مسائل درمانى، آموزشى و فرهنگى، 

تامين اقالم اساسى و مورد نياز اين خانوارها هزينه نمود.
محمد كشانى، مديرعامل فوالد خوزستان با اعالم اين مطلب افزود: 
مردم خطه ى جنوب در مقابله با مشكالت بزرگ، ترجمانى زيبا از 
جاودانگى، صبر و استقامت اند و خوزستان قلب هميشه تپنده ى 
جمهورى اسالمى باقى خواهند ماند.كشانى با اشاره به بروز سيالب 
اخير و تالش مردم استان در مقابله با اين بحران، صبر و استقامت 
خسارات هايى  عليرغم  گفت:  و  كرد  توصيف  مثال زدنى  را  آنان 
كه سيالب بوجود آورد، نكته قابل توجه همدلى، ايثار و از خود 
گذشتگى مردمى بود كه به يارى يكديگر شتافتند و برگ زرينى بر 

افتخارات پايتخت جنگ تحميلى افزودند.كشانى افزود: افتخار ما 
اين است كه با جان و دل به اين مردم شريف خدمت كنيم و در 
بروز چنين مشكالتى در كنارشان باشيم.مديرعامل فوالد خوزستان 
اظهار داشت: تمام تجهيزات، امكانات، ماشين آالت و نيروى انسانى 
را براى امدادرسانى به مناطق سيل زده بسيج كرديم و تا آبادانى 
كامل مناطق خسارت ديده لحظه اى درنگ نخواهيم كرد.وى تاكيد 
براى  اشتغالى زايى  و  پايدار  توليد  كنار  در  خوزستان  فوالد  كرد: 
اجتماعى  مسئوليت هاى  حوزه  در  نموده  سعى  منطقه،  جوانان 
نيز سازمان سرآمد باشد، امروز نيز بهترين تكليف در اين حوزه، 
خدمت صادقانه به مردم سيل زده و خسارت ديده مى باشد.كشانى 
در ادامه افزود: از بدو اين حادثه با تشكيل ستاد بحران شركت، 
اقدامات ضرورى براى شهروندان توسط يك تيم تخصصى، بررسى و 

شناسايى شد و در همين راستا بيش از هزار چادر مسافرتى براى 
و  احداث  جهت  سرباره  تُن  هزار  بيست  و  مردم  موقت  اسكان 
از طغيان آب رودخانه به  استحكام سازى سيل بندها و جلوگيرى 
مناطق ارسال نموديم.وى تصريح نمود: در كنار تامين كليه اقالم 
ضرورى و مورد نياز شهروندان، موكب شهداى فوالد خوزستان و 
مهمانسراى باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد را بصورت شبانه روزى 
فعال نموديم تا با طبخ غذاى گرم به تعداد بيش از ده هزار پرس 
در روز به يارى شهروندان عزيز سيل زده بشتابيم و گوشه اى از 
فداكارى آنان را پاسخگو باشيم.كشانى تاكيد داشت: در كنار اين 
اقدامات، مساله اى كه براى ما حائز اهميت بود موضوع بهداشت و 
تيم  هاى  راستا  بود و در همين  درمان ساكنان مناطق سيل زده 
تخصصى پزشكى را در قالب گروه هاى جهادى به اين مناطق اعزام 

نموديم و با ويزيت رايگان و تامين دارو، گام مثبتى جهت حفظ 
سالمت شهروندان و بهداشت محيط برداشته شد.وى ادامه داد: در 
حوزه فرهنگى و آموزشى نيز با اجراى برنامه هاى متنوع در مناطق 
و روستاهاى سيل زده سعى در حفظ روحيه و ايجاد نشاط و اميد 
تامين ده ها چادر ويژه  با  به زندگى در ساكنان داريم، همچنين 
برگزارى كالس درس دانش آموزان، دغدغه معلمان عزيز مناطق 
پايان  در  خوزستان  فوالد  مى شود.مديرعامل  رفع  نيز  زده  سيل 
سخنان خود گفت: همانطور كه از نام فوالد خوزستان پيداست، 
اين مجموعه متعلق به تمام مردم استان مى باشد و در امدادرسانى 
سعى نموديم تمام شهرستان ها را تحت پوشش خدمات خود قرار 
دهيم و اين اطمينان را به مردم شريف خوزستان مى دهيم كه تا 

رفع مشكالت بوجود آمده در كنارشان هستيم.

در راستاى ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى انجام شد؛

كمك 280 ميليارد ريالى فوالد خوزســتان به مناطق سيل زده
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اميرعلى ابوالفتح، تحليلگر مسائل آمريكا مى گويد: 
پيش بينى خود من اين است كه آمريكايى ها 
اقدام به استفاده از جنگ افزار هاى قرن بيستمى 
خود نمى كنند مگر اينكه از طرف ايران اقدامى 
انجام شود؛ مثال بستن تنگه هرمز يا حمله مستقيم 
به اسراييل از طرف ايران كه اين مسائل شرايط را 
تغيير مى دهد. در غير اين صورت من تصور نمى 
كنم در شرايط كنونى آن گونه كه جنگ در افكار 
عمومى تعريف مى شود و مثال مصداق هايى مثل 
در  فعال  دارد،  عراق  جنگ  و  افغانستان  جنگ 

دستور كار آمريكايى ها باشد.
اميرعلى ابوالفتح، تحليلگر مسائل آمريكا مى گويد: 
پيش بينى خود من اين است كه آمريكايى ها 
اقدام به استفاده از جنگ افزار هاى قرن بيستمى 
خود نمى كنند مگر اينكه از طرف ايران اقدامى 
انجام شود؛ مثال بستن تنگه هرمز يا حمله مستقيم 
به اسراييل از طرف ايران كه اين مسائل شرايط را 
تغيير مى دهد. در غير اين صورت من تصور نمى 
كنم در شرايط كنونى آن گونه كه جنگ در افكار 
عمومى تعريف مى شود و مثال مصداق هايى مثل 
در  فعال  دارد،  عراق  جنگ  و  افغانستان  جنگ 

دستور كار آمريكايى ها باشد.
و  ايران  ميان  ها  تنش  دورنماى  ابوالفتحدرباره 
آمريكا گفت: تنش ها رو به كاهش نيست و با 
گذشت زمان شديدتر خواهد شد و ممكن است 
وارد فاز هاى جديدترى هم بشود. البته اين را بايد 
در نظر بگيريم كه در آستانه نخستين سالگرد 
قطع مشاركت آمريكا در توافق هسته اى هستيم. 
بنابراين آمريكايى ها تالش دارند كه به همين 
مناسبت رويكرد سخت گيرانه ترى را اتخاذ كنند 
و به سياست و فشار حداكثرى خودشان شدت 
بيشترى بدهند. متقابالً جمهورى اسالمى هم به 
همين مناسبت تصميم دارد عزم و اراده خودش را 
براى ايستادگى و تاب آورى افزايش دهد و احتماال 

اقدامات متقابلى هم اتخاذ كند.
او ادامه داد: بخشى از گمانه زنى ها حكايت از اين 
دارد كه روز چهارشنبه مصادف با هشتم مى روزى 
كه ترامپ فرمان توقف مشاركت در برجام را امضا 
كرد، آمريكايى ها بخش هاى ديگرى از اقتصاد 
ايران را تحت تحريم قرار دهند. البته جزيياتش 
مشخص نيست. همچنين گفته ميشود كه ايران 
ممكن است در فعاليت هاى هسته اى خودش 

تغييراتى انجام دهد كه اين هم جزيياتش مشخص 
نيست.

ابوالفتح افزود: بيانيه اى كه جان بولتون در اين 
فضا منتشر كرده، از يك طرف به طور آشكار و كم 
سابقه اى به اقدام نظامى تهديد و آرايش نظامى 
آمريكا را به عنوان نشانه عزم آمريكا قلمداد مى كند 
و از طرف ديگر، در همان بيانيه هم با صراحت 
گفته كه آمريكا دنبال جنگ با جمهورى اسالمى 
نيست. بنابراين چشم انداز آيندهيك چشم انداز رو 
به كاهش تنش نخواهد بود؛ مگر اينكهيك اتفاق 
مناسبات  در  بنيادين  تحول  يايك  منتظره  غير 

ايران و آمريكا رخ دهد.
بين ايران و آمريكا جنگ نمى شود مگر اينكه از 
طرف ايران اقدامى انجام شود؛ مانند بستن تنگه 
هرمز يا حمله مستقيم به اسراييل / آمريكا دو 
ميز  به  ايران  كشاندن  مى كنند:  دنبال  را  هدف 
انجام  براى  ايران  تحريك  يا  و  جامع  مذاكرات 
اقدامى كه نقض برجام و حركت به سمت ساخت 

سالح اتمى قلمداد شود
درباره  خارجى  سياست  مسائل  كارشناس  اين 
احتمال وقوع درگيرى نظامى ميان دو كشور نيز 
گفت: تحليل شخصى من اين است كه ايران و 
آمريكا از مدت ها پيش وارد جنگ شده اند و اين 
جنگ به شكل بسيار شديدى در جريان است؛ 
فقط از جنگ افزار هاى قرن بيستمى استفاده نمى 
شود يعنى از بمباران، پرتاب موشك، اعزام نيروى 

زمينى و اشغال سرزمين استفاده نمى شود.
او با بيان اينكه عناصر يادشده جزو جنگ هاى 
آنها  با  ها  آمريكايى  كه  هستند  بيستمى  قرن 
جنگ مى كردند، گفت: در حال حاضر، بين ايران 
و آمريكا از جنگ افزارهاى مدرنى مانند تحريم 
اقتصادى، حمالت سايبرى و مشاركت در جنگ 

هاى نيابتى استفاده مى شود.
ابوالفتح اضافه كرد: پيش بينى خود من اين است 
كه آمريكايى ها اقدام به استفاده از جنگ افزار 
هاى قرن بيستمى خود نمى كنند مگر اينكه از 
طرف ايران اقدامى انجام شود؛ مثال بستن تنگه 
هرمز يا حمله مستقيم به اسراييل از طرف ايران 
كه اين مسائل شرايط را تغيير مى دهد. در غير اين 
صورت من تصور نمى كنم در شرايط كنونى آن 
گونه كه جنگ در افكار عمومى تعريف مى شود و 
مثال مصداق هايى مثل جنگ افغانستان و جنگ 

عراق دارد، فعال در دستور كار آمريكايى ها باشد.
ابوالفتح درباره اينكه ايران بايد چه اقداماتى انجام 
دهد، گفت: ما اصوالً چون اطالعات مان محدود 
دفاعى،  هاى  قابليت  ها،  توانمندى  از  و  است 
اقتصادى و اجتماعى خبر نداريم، نسخه اى كه 

مى دهيم شايد خيلى كامل نباشد.
او همچنين با بيان اينكه آمريكايى ها دو هدف را 
به شكل موازى دنبال مى كنند، گفت: آمريكايى 
ها مى خواهند يا اين فشار حداكثرى جمهورى 
اسالمى را به نقطه اى برساند كه مذاكرات جامع با 
آمريكا را تا حدودى ذيل آن شرايط دوازده گانه كه 
پومپئو اعالم كرده، بپذيرد كه خب اين، مطلوب 
ترين سناريويى است كه آمريكايى ها اميدوار به 

تحقق آن هستند.
كه  است  اين  بعدى  كرد:مسير  اضافه  ابوالفتح 
عصبانيت  سرخوردگى،  باعث  ايران  تحريك  با 
به  دست  ايران  و  بشوند  ايران  جويى  انتقام  و 
اقدامى بزند كه از جانب جامعه جهانى به عنوان 
به سمت ساخت سالح  برجام و حركت  نقض 
حاصل  اجماعى  نتيجه  در  شود.  قلمداد  اتمى 
شده و آمريكا مراحل جديدترى از فشار حداكثرى 
را آغاز كند؛ حتى ورود به فاز جنگ گرم، يعنى 
همان چيزى كه تحت عنوان جنگ قرن بيستمى 
تعريف كردم. اين هم يكى از آن فرازهايى هست 
اول  راه حل  اگر  كه  اميدوارند  ها  آمريكايى  كه 
جواب نداد، ايران آن مسير را طى كند كه در آن 
صورت براى واداشتن ايرانبه مذاكره و يا اقدامات 

ديگر شرايط مهيا تر خواهد بود.

چه  آمريكا،  جديد  هاى  تحريم  اينكه  درباره  او 
حوزه هايى را در بر خواهد گرفت، گفت: گمانه 
زنى ها بيشتر روى تحريم هايى است كه متوجه 
آمريكايى ها هرچه كه در  پتروشيمى مى شود. 
مورد نفت مى توانستند انجام بدهند را انجام دادند. 
اصلى ترين منبع درآمدى كشور هم ارز خارجى 
نفت است. اعالم كرده اند كه صادرات نفت ايران 
بايد به صفر برسد كه البته به صفر نميرسد ولى 
نهايت كارى كه مى توانستند بكنند اين بود كه 
و  بشود  نبايد صادر  ايران  نفت  بكنند كه  اعالم 
هيچكس نبايد بخرد.اين كارشناس مسائل آمريكا 
ادامه داد: منبع دوم تامين ارزى كشور پتروشيمى 
است و به نظر مى رسد سخت گيرى ها را روى 
پتروشيمى افزايش دهند. البته پتروشيمى خودش 
اكنون در تحريم هاى آمريكا است ولى مثال ممكن 
است مانند صادرات صفر كه براى نفت اعالم شد 

و اعمال شد، براى پتروشيمى هم اعمال بشود.
ابوالفتح ادامه داد: تحركاتى هم در مورد تجارت 
افغانستان  مانند  همسايه  كشورهاى  با  ايران 
وادرات  و  صادرات  مثال  است.  انجام  حال  در 
ولى  نبوده  هم  ها  تحريم  شامل  كه  كاالهايى 
با ايجاد موانع جديد بر سر انتقال پول ميتوانند 
اين  در  بدهند. شايد  افزايش  را  ها  محدوديت 
حوزه ها هم اقداماتى صورت بگيرد. فعال گمانه 
اما  است  مسائل  اين  محور  حول  در  ها  زنى 
ممكن است در يك شرايط غافلگير كننده اى، 
امريكا موضوعات ديگرى را هم مطرح كند كه 

در رسانه ها درباره آنها گمانه زنى نشده است.

احتمال رقابت باهنر و الريجانى 
در انتخابات 1400

يك روزنامه اصالح طلب احتمال داده است باهنر و الريجانى 
اين روز ها دارند به صندلى پاستور فكر مى كنند. روزنامه 
شرق نوشت: آيا على الريجانى نيز مانند اكبر ناطق نورى 
مى خواهد چهار گوشه زمين عملى سياست را ببوسد و كنار 
برود يا در ظاهر كنار مى رود، اما ناگهان از كناريكباره وسط 
زمين قدرت شيرجه خواهد رفت؟ اين البته گمانه اى است 
كه درباره محمدرضا باهنر نيز وجود دارد. باهنر، نايب رئيس 
مجلس پيشين و نزديك به على الريجانى بود كه بعد از 
سال ها حضور در مجلس، يكباره و به قول خودش بدون 
اطالع رفقايش، از ثبت نام در انتخابات مجلس دهم كنار 
كشيد. همان زمان گمانه زنى ها بر اين بود كه باهنر خودش را 
براى انتخابات رياست جمهورى بعدى آماده مى كند؛ هرچند 
باهنر و  خودش در ظاهر اين را تكذيب مى كند. احتماالً 

الريجانى اين روز ها دارند به صندلى پاستور فكر مى كنند.

عاقبت اعتماد به طالگرام و هاتگرام
 از نظر سردار جاللى

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در كانال شخصى خود 
در پيام رسان سروش نوشت: بازى هاى بچه گانه و عاليق 
حزبى و گروهى را در برابر مولفه هاى الزامى امنيت ملى در 
فضاى سايبرى كنار بگذاريم چراكه نتيجه اعتماد به طالگرام 

و هات گرام، شكل گيرى وضع موجود است.

اميدوارم برخى ها منافع خود
 را در جنگ نبينند

غالمرضا حيدرى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراى اسالمى، در گفت وگو با اعتمادآنالين مى گويد: آنچه 
من حس مى كنم اين است كه نظام جمهورى اسالمى حاال 
حاال ها ماندنى است و حس ديگرم اين است كه جنگ رخ 
نمى دهد. برخى با ايجاد محدوديت ها و تحريم هاى بانكى 
و نفتى و... پيش بينى كردند جنگ مى شود، اما من فكر 
آتش  در سال هاى گذشته  دهد.  رخ  كه جنگى  نمى كنم 
زدن سفارت عربستان و سفارت انگليس اشتباه بود كه البته 
موضع امور خارجه ما تاييد آن كار ها نبود، اما اى كاش همه 
آتش زدن سفارت عربستان و انگليس را محكوم مى كردند، 
آتش زننده ها را پيدا و رسماً معرفى مى كردند و مجازات واقعى 
مى كردند، چون خيلى خسارت خورديم. عمالً عربستان را در 
بغل اسرائيل گذاشتيم و خالصه اين همه وقت مى گويند 
جاسوس اسرائيل... آيا روشن شد كه آن ها جاسوس اسرائيل 
نبودند؟ پشت صحنه آن ها اسرائيل نبود؟ افكار عمومى بايد 
آگاه باشد، رصد كند و اجازه ندهد تندرو ها ميدان دار شوند. 
اين تندرو هاى داخل در هر جايى كه هستند فرقى نمى كند. 
در آمريكا تندرو هايى كه مشرب جنگ دارند منافع خود را 
در جنگ مى بينند. در داخل، اما اميدوارم تندرو ها منافع 

خود را در جنگ و دامن زدن به تحريم هانبينند كه قطعاً 
ضدمنافع ملى است.

باالترين سطح حداقل دستمزد متعلق
 به كدام كشور است؟

مؤسسه تحقيقات اقتصادى كره جنوبى اعالم كرد، اين كشور 
با پرداخت دستمزد 10 هزار و 30 وونى در هر ساعت (معادل 
8.61 دالر) با احتساب روز هاى تعطيل داراى بيشترين سطح 
حداقل دستمزد در بين كشور هاى عضو سازمان توسعه و 
احتساب  بدون  دستمزد  اين  است.  اقتصادى  همكارى 
روز هاى تعطيل 8350 وون (معادل 7.17 دالر) است. در 
بين 36 كشور عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى، 
هشت كشور فاقد نظام حداقل سطح دستمزد هستند كه 
عبارت اند از: نروژ، دانمارك، سوئد، سوئيس، اتريش، ايتاليا، 

فنالند و ايسلند. /ايسنا

انتقاد تند از موضع گيرى هاى سياسى 
رئيس پيشين قوه قضائيه

حسين ميرمحمدصادقى سخنگوى اسبق قوه قضاييه گفت: 
در دوره قبل قوه قضاييه به شكل عجيبى، ميان سران اين قوه 
مرسوم بود كه درباره مسائل مختلف سياسى از داخلى گرفته 
تا خارجى به اظهارنظر بپردازند كه همين موضوع و اطالعاتى 
كه از سوى سران اين قوه در اختيار مردم قرار مى گرفت، 
موجب اين شد كه امروز عموم جامعه به اين قوه به چشم 
يك قوه سياسى و نه حقوقى نگاه كنند. بايد در دوره جديد 
قوه قضاييه جلوى اين قبيل مسائل گرفته شود تا وقتى كسى 
از طرف دستگاه قضايى موضوعى را مطرح مى كند، مردم 
احساس كنند كه اظهارات او صرفا براساس مسائل حقوقى و 
قضايى است و مسائل سياسى جايى در دستگاه قضا ندارد. /

روزنامه اعتماد

دليل واقعى كاهش قيمت خودرو
 در روز هاى گذشته چه بود؟

قيمت خودرو هاى داخلى در حالى طييكى، دو روز گذشته 
و بنا به روايت برخى رسانه ها روندى كاهشى پيدا كرده كه 
ادعا مى شود اين اتفاق در پى حذف قيمت از سايت ها رخ 
داده است؛ هرچند در صحت اين ادعا و حتى اينكه قيمت 
خودرو واقعا نزولى شده، ترديد وجود دارد، با اين حال حتى 
اگر چنين نيز باشد، اثر اين گونه اقدامات دستورى (مجبور 
كردن سايت ها به حذف قيمت خودرو) محدود و كوتاه مدت 

خواهد بود. /دنياى اقتصاد

ادعاى جنجالى زرينچه 
درباره شرط بندى فوتبالى ها

جواد زرينچه گفت: زمان ما هم شرط بندى در فوتبال وجود 

داشت. هم مربيان شرط بندى مى كردند و هم بازيكنان. البته 
تعدادشان واقعاً خيلى كم بود. زمان ما شرط بندى ها سر 
ماشين، زمين و ويال بود، اما االن همه چيز نقدى شده و بر 

پايه دالر و يورو استوار است.» / روزنامه خبرورزشى

باج گيرى آمريكا از عراق؛ قرارداد مقابل 
معافيت از تحريم ايران

روزنامه «العرب» چاپ لندن نوشت: آمريكا نمى خواهد عراق 
آلمان  «زيمنس»  مانند  اروپايى  آغوش شركت هاى  در  را 
مانند «جنرال  آمريكايى  رقيب شركت هاى  كه  قرار دهد 
الكتريك» هستند. پامپئو به عبدالمهدى گفته است، در 
صورتى كه بغداد از تحريم هاى تحميلى عليه ايران مستثنى 
خواهد شد كه شركت هاى آمريكايى در عراق تسهيالتى به 
دست آورند تا در بخش انرژى برق قرارداد هايى را اجرايى 

كنند. / فارس

نماينده تندروى اسرائيلى: بايد در ازاى 
هر موشك يك فلسطينى كشته شود

نماينده راست گرا و تندروى اسرائيلى امروز (دوشنبه) گفت: بايد 
در ازاى هر موشكى كه از نوار غزه به سوى «اسرائيل» شليك 
مى شود،يك فلسطينى كشته شود. اين نماينده اسرائيلى از 
جمله چهره هاى ضد عرب بوده و به دنبال كسب كرسى وزارت 

دادگسترى در كابينه بنيامين نتانياهو است. / ايسنا

مديرمسئول كيهان، دو سال پس از فوت 
يك شاكى به بازپرسى احضار شد

كيهان خبر داد: صبح ديروز حسين شريعتمدارى، مدير 
مسئول كيهان براى تفهيم اتهام درباره 25 شكايت به دادگاه 
از سوى اشخاص  نوشت: چند شكايت  اين روزنامه  رفت. 
دكتر  مرحوم  كه  است  شده  مطرح  غيردولتى  و  حقيقى 
يزدى، مهناز افشار و مهدى هاشمى از جمله آن ها هستند. 
گفتنى است، ابراهيميزدى اوايل شهريور1396 با بيمارى 

سرطان درگذشت.

تاج آرايش دفاعى گرفت
مهدى تاج در واكنش به اين مسأله كه انتخاب سرمربى 
تيم ملى دير شده و آيا همچنان به  دنبال مربى خارجى 
هستند، اظهار داشت: ما از ابتدا هم دنبال مربى خارجى 
بوديم و هنوز اتفاقى هم رخ نداده است كه دير شود. فقط 
فيفادى اول بوده كه از دست رفت و آن زمان كى روش 
تازه رفته بود. بعد از آن نه فيفادى و نه بازى دوستانه در 
ميان بوده كه از دست بدهيم. اكنون هم بايد خودمان را 
كنيم.  آماده  و كره جنوبى  با سوريه  بازى دوستانه  براى 
رئيس فدراسيون فوتبال در خصوص اينكه براى انتخاب 
سرمربى تيم المپيك خيلى شفاف اعالم شد مربى ايرانى 
ملى  تيم  سرمربى  انتخاب  براى  آيا  و  مى شود  انتخاب 

يا  انتخاب خواهد شد  داخلى  مربى  كه  شفاف مى گويد 
كردند  اعالم  رهبرى  معظم  مقام  كرد:  عنوان  خارجى، 
براى مقابله با تحريم ها بايد آرايشى بگيريم و اين آرايش 
در كشور وجود دارد، ما هم گفته ايم در فوتبال بايد اين 
آرايش دفاعى مقابل تحريم ها را داشته باشيم. به همين 
دليل دو روز پيش 16 تيم ليگ برترى را جمع كرديم 
و گفتيم كه ما هم بايد آرايشى داشته باشيم. با مديران 
باشگاه ها صحبت كرديم كه اگر هم مى خواهند بازيكن 
بازيكنان  از  باالتر  بسيار  كيفيتش  بايد  بياورند،  خارجى 

داخلى باشد.

نتيجه كپى كارى تهمينه ميالنى مشخص شد
دليل  به  نگارخانه ها  فعاليت  ارزيابى  و  نظارت  شوراى 
نمايشگاه  به  آريانا و مسائل مربوط  بررسى تخلف گالرى 
«آن ديگرى» از آثار تهيمنه ميالنى، جلسه گذاشت و در 
اين مورد تصميماتى اتخاذ كرد. شوراى نظارت و ارزيابى 
هادى مظفرى  با حضور  يكشنبه  روز  نگارخانه ها  فعاليت 
مديركلهنر هاى تجسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
اردشير ميرمنگره معاون هنرى اداره كل هنر هاى تجسمى 
در اداره كل هنر هاى تجسمى برگزار شد. با استناد به ماده 
10 فصل سوم آيين نامه صدور اجازه تأسيس، انحالل و 
نظارت بر فعاليت نگارخانه ها مصوب 23 بهمن 97 پس از 
بازبينى آثار به نمايش درآمده نمايشگاه «آن ديگرى» از 
تاريخ هفتم لغايت 9 ارديبهشت 98 در گالرى آريانا، اعالم 
كرد كه اين مجموعه از منظر هنر هاى تجسمى قابل تأمل 
است.  اين حيطه  در  جستار هاى شخصى  و صرفاً  نيست 
شورا درباره كپى بودن آثار نمايشگاه «آن ديگرى» مستفاد 
از ماده دو قانون آئين دادرسى مدنى، در خصوص داشتن 
سمت براى شاكى، تصميم گيرى را منوط به شكايت شاكى 
خصوصى و صاحب اثر دانست و در مورد نحوه فعاليت گالرى 
آريانا اعالم كرد كه مدير گالرى آريانا، قواعد حرفه اى را در 
و  نداده  انجام  به درستى  آثار  و كيفيت  اصالت  تشخيص 
رعايت نكرده است و به دليل عدم دقت و سهل انگارى در 
انتخاب آثار در وهله نخست با توجه به سابقه پيشين گالرى، 
با رعايت تخفيف، تذكر كتبى به او داده و در پرونده گالرى 

مذكور درج خواهد شد.

رئيسى: دنبال مچ گيرى نيستيم
رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن عالى قضائى: گفت: 
هدف ما از اجراى اين قانون، مچ گيرى نيست بلكه در پى 
شفافيت و اقدامات پيشگيرانه هستيم. در واقع، اين قانون 
براى صيانت هر چه بيشتر از حيثيت مسئوالن و مقامات 
و  ساز  تدوين  با  كه  نحوى  به  است؛  اسالمى  جمهورى 
كار هاى مناسب، عمالً نظارت بر دارايى كارگزاران نظام به 
گونه اى صورت گيرد كه مسئوالن مدام از سوى هر شخص 
يا رسانه اى در معرض اتهام نباشند و شبهه اى در خصوص 

دارايى هايشان وجود نداشته باشد.

اعتراض حسام الدين آشنا به تخريب 
على دايى در خبر 20:30

دكتر حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور و نماينده قوه 
مجريه در شوراى نظارت بر سازمان صداوسيما در نامه اى 
خطاب به آقاى محمدحسين صوفى دبير شوراى نظارت، 
اعتراض خود را نسبت به پخش گزارش يك طرفه و تخريبى 
عليه #على_دايى در بخش خبرى 20:30 شبكه دو اعالم 
اسرع  در  تا  دبيرخانه شوراى خواست  از  آشنا  كرد. دكتر 
وقت گزارش مذكور از منظر #رتوريكى تحليل و نتايج آن 
ارسال شود. هم چنين از دبيرخانه شورا خواسته شده طييك 
مكاتبه مراتب اعتراض شوراى نظارت در خصوص پخش 
گزارش #تخريبى و #يك_طرفه عليه على دايى به سازمان 
صداوسيما ابالغ شود. بخش خبرى 20:30 در تاريخ 14 
ارديبهشت 1398 و پس از كنفرانس خبرى روز جمعه على 
دايى و افشاگرى هاى او درباره باشگاه سايپا، اقدام به پخش 

گزارشى #يك جانبه عليه على دايى كرد.

عبدالرضا عزيزى: بايد دست رحمانى 
فضلى را مى بوسيدم

عبدالرضا عزيزى در گفت وگو با ايرناپالس در پاسخ به واكنش ها 
به اين اقدامش اظهار مى كند: اوالً رحمانى فضلى پيشكسوت و 
بزرگ شهر ماست. ايشان دوره چهارم نماينده شيروان بودند. 
محاسبات كشور،  ديوان  رياست  نمايندگى مجلس،  ايشان 
ذى حساب در دفتر مقام معظم رهبرى، معاون شوراى عالى 
امنيت ملى، معاونت سياسى صداوسيما و معاونت وزير كشور 
را در كارنامه خود دارند. االن هم وزير كشور هستند و در دو 
دوره متوالى باالترين راى را از مجلس گرفته اند. در اين مدت 
هم كارنامه كامالً مشخصى در پاكدستى و سالمت داشته اند. 
عزيزى مى گويد: رابطه من و آقاى رحمانى فضلى رابطه پروتكلى 
ـ شاگردى است و من شاگرد  وزير و نماينده نيست. رابطه استاد 
ايشان هستم. ايشان بزرگ شهر ما و استان ما هستند و براى 
ايشان حرمت قائليم. من اصالً توجه نمى كنم كه ايشان وزير 
است و من نماينده هستم و بايد مؤآخذه و استيضاحش كنم. 
وقتى وزيرى صادقانه كار مى كند، به جاى سؤال و استيضاح، بايد 

دستش را بوسيد.

مخالفت مجمع با استانى شدن انتخابات
حجت االسالم مصباحى مقدم از اعالم نظر مخالف هيأت عالى 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت با استانى شدن انتخابات 
خبر داد. حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم عضو هيأت 
عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت وگو با 
تسنيم درباره بررسى اليحه استانى شدن انتخابات در هيأت 
نظارت مجمع، گفت: اين طرح بررسى شد و نتيجه بررسى 
نيز در اين مورد به كميسيون مربوطه مجلس شوراى اسالمى 
ارجاع شده است. وى درباره نظر اعضا درباره اين طرح، گفت: 

اكثريت اعضاى هيأت عالى نظارت مخالف اين طرح بودند.

تنش هاى ايران و آمريكا به كدام سمت و سو مى رود؟ 
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رابطه مردم و حكومت: 
از شيفتگى تا به ستوه آمدگى

مردمى كه نااميد از اصالح امور شوند، وارد فاز بى تفاوتى مى شوند. اين وضعيت حكومت ها 
را دچار انحراف تحليل مى كند؛ بدين معنا كه چون مردم در الك خود فرورفته اند و صداى 
اعتراض شان بلند نيست، تصور مى شود كه از حكومت و وضعيت موجود رضايت دارند يا 
دستكم نسبت به آن واكنشى نخواهند داشت. حال آن كه اين بى تفاوتى، نشانه نااميدى 

جامعه و مقدمه وضعيت خطرناك ترى است.
بين مردم و حكومت ها، دو نوع رابطه كلى وجود دارد: 

- رابطه مبتنى بر اميد
- رابطه مبتنى بر يأس

رابطه مبتنى بر اميد، چهار مرحله دارد:
مرحله شيفتگى

در اين مرحله، مردم شيفته حكومت خود هستند؛ اين شيفتگى به ويژه در نظام هاى تازه 
تأسيس سياسى كه غلظت اميد به آينده بسيار باالست ديده مى شود.

مرحله همزيستى
در مرحله همزيستى، نگاه ها به حكومت، معقول تر شده است. مردم ديگر مانند قبل، واله و 
شيداى حكومت نيستند ولى در عين حال، آن را به رسميت مى شناسند، محترم مى دانند 

و در يك تعامل دو سويه با يكديگر همزيستى دارند.
مرحله انتقاد

با آشكار شدن نقاط ضعف، مردم لب به انتقاد مى گشايند و نقد حكومت را به طور جدى 
مطرح مى كنند. منتقد كسى است كه هنوز رابطه مبتنى بر اميد با حكومت دارد و نقدهاش 

به اميد اصالح امور است.
مرحله اعتراض

اگر حكومت به نقدها ترتيب اثر ندهد يا بدتر، با منتقدان برخورد كند، مرحله آخر اميد شكل 
مى گيرد و آن شكل گيرى اعتراضات است. حكومتى كه با اعتراض مردم مواجه است، بايد 
از اين كه هنوز اميد در جامعه وجود دارد، خرسند باشد و اعتراضات را قدر بداند چون هر 
معترضى قاعدتاً به اميد بهبود وضعيت اعتراض مى كند.رابطه مبتنى بر يأس در صورتى 

شكل مى گيرد كه اعتراض ها به نتيجه نرسد يا سركوب شود و دو مرحله دارد:
مرحله بى تفاوتى

مردمى كه نااميد از اصالح امور شوند، وارد فاز بى تفاوتى مى شوند. اين وضعيت حكومت ها 
را دچار انحراف تحليل مى كند؛ بدين معنا كه چون مردم در الك خود فرورفته اند و صداى 
اعتراض شان بلند نيست، تصور مى شود كه از حكومت و وضعيت موجود رضايت دارند يا 
دستكم نسبت به آن واكنشى نخواهند داشت. حال آن كه اين بى تفاوتى، نشانه نااميدى 

جامعه و مقدمه وضعيت خطرناك ترى است.
مرحله به ستوه آمدگى

بى تفاوتى به صورت آرام و تدريجى، به وضعيت بدتر نااميدييعنى «به ستوه آمدگى» تبديل 
مى شود چرا كه بى تفاوتى مردم، حكومت ها را نيز نسبت به اصالح عملكردها بى انگيزه و 

آنها را دچار توهم «جزيره ثبات» مى كند.
 اين وضعيت، اوضاع را وخيم تر مى كند و مردم اندك اندك به ستوه مى آيند ولى همچنان 

در سكوت هستند، سكوتى كه آتش زير خاكستر است.
سكوِت «به ستوه آمدگى»، مى تواند با كوچك ترين جرقه اى به انفجار تبديل شود. مثال 
معاصرش انقالب مردم تونس عليه «زين العابدين بن على» رئيس جمهور وقت اين كشور بود 

كه بعد از 24 سال حكومت، ظرف يك ماه سرنگون شد و به عربستان گريخت. 

    يادداشت                                     جعفر محمدى
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تردستى قيمتها و بانك خودروسازان!
از وزارت فخيمه اقتصاد و دارايى، بانك مركزى ، اداره امور مالياتى و ساير دوستان 
اقتصاد دان پنهان نيست از شما چه پنهان،  شما اگر در هر كشورى مثل جزاير 
ُوردونيسى و يا كوچه پس كوچه هاى گينه بيسائو بگوئيد قيمتيك خودرو يك 
چند صد ميليون گران شده آن هم بدون باال و پائين شدن قيمت دالر يا افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى و فوالد و با روى دادن جنگ اقتصادى و نظامى،يا استعفا 
و قهر وزير و ... سه حالت روى مى دهد. يا مثل آن اسطوره فوتبال مملكت به شما 
يك محفظه پالستيكى مى دهند تا جسارتاً دورن آن «ها» كنيد و از شما تست 
الكل بگيرند؛يا اينكه شما را به واسطه «ساكوزيس»يا همان روان پريشى شديد 
(از دست رفتن توانايى تفريق واقعيت از خيال) راهى تيمارستان مى كنند تا ديوار 
هل بدهيد و يا مثل «جك نيكلسون» از قفس بپريد و در غير اين صورت عجالتاً 
به جرم نشر اكاذيب ، شايعه سازى و اخالل در امور اقتصادى چوب در آستين 
تان مى كنند و اگر سكته هم كنيد شما را در بهدارى زندان جانمايى مى كنند! 
اما جالب تر از اين تردستى قيمت ها به ويژه در بازار بى صاحب خودرو كه به 
مذاق عده اى اندك خوش مى آيد و عده ى بسيارى را به خاك سياه مى نشاند، 
بى خيالى و نحوه برخورد مسئوالن مربوطه است. باز هم گلى به گوشه جمال 
مسئول گوجه سبز مملكت كه پس از عرضه گوجه سبز 400 هزار فورى واكنش 
نشان داد و قيمت آن را غير منطقى خواند ولى هيچ مسئولى قيمت 50 ميليونى 
پرايد را غير منطقى نمى داندعلى اى حال از آنجا كه دولت فخيمه در بسيارى 
امورات اقتصادى به ويژه بحث گرانى و تورم در حال ركورد شكنى هاى بى سابقه 
است و اساتيد و استخوان خرد كرده هاى علوم كيميا، ليميا، سيميا، جفر، جام 
زنى ، جن گيرى ، چله برى و اساتيد ساير علوم ماوراء الطبيعه همگى از اين همه 
هژمونى و ساختار شكنى انگشت به دهان مانده اند، دو پيشنهاد سوفسطايى و 

خلق الساعه در اين خصوص افاضه مى گردد على بركه اهللا:
الف)آشنايى خلق اهللا با اعداد بزرگ:

حقيقت امر ما كارمندان و كارگران كه به جز ميليون (آن هم با تبصره و منت 
دولت به ويژه در هفته معلم و روز كارگر) با اعداد بزرگتر سر و كار نداريم! اما چند 
درصدى از مردم در اعالم دارايى هايشان نياز به اعداد جديد دارند. فلذا توصيه 
مى شود به منظور سهولت كار خبرنگاران و روزنامه نگاران در ثبت و درج برخى 
دارايى ها، ارقام اختالس ها يا قيمت هاى فضايى خودرو ها، از اعدادى كه كمتر 
در رياضيات استفاده مى شود، رونمايى شود. البته ناگفته نماند قبالً از اين اعداد 
فقط براى اندازه گيرى اجرام آسمانى مى شد، اما در حال حاضر كاربرد فراوانى 
پيدا كرده اند. به عنوان مثال  1012 تريليون، مثال 1015 كوادريليون، 1018 
كونيتيليون، 1021 سيكستيليون،1024 سپتيليون، 1027 اكتيليون، 1030 
نونيليون، 1033 دسيليون و ... البته دانشمندان احتياط كرده بودند و اين اعداد را 
براى روز مبادا نامگذارى كرده بودند كه ظاهراً در حال رسيدن به روزهاى طاليى 

رياضيات هستيم!
ب) بانك خودرو سازان:

پيشنهاد مى شود به منظور جلوگيرى از افزايش فضايى قيمت ها مجوز تاسيسيك 
بانك مشتى به دو خودروساز بزرگ كشور بدهيم تا در كنار ساخت خودروهايى 
كه هيوندا و بنز هم قادر به پاس كردم استاندارد 85 گانه آنها نيستند دوستان به 
امورات بانكى و دالل بازى هم مشغول باشند شايد سود بانكدارى زير زبان شان 
مزه كرد و عطاى خودروسازى و بازى با جان مردم و باال و پائين كردن قيمت 
ها را به لقايش بخشيدند و گالب به رويتان تعرفه خودرو هم صفر شد. البته به 
شرطى اينكه عزيزان دو روز ديگر ادعاى انحصارى كردن بانك ها را نداشته باشند!

يادداشت              وحيد حاج سعيدى

آگهى فقدان سند 
محمد ويسيان وكيل مالك طى وكالتنامه شماره 8949 دفتر 320 اهواز با تسليم دو برگ 
گواهى شده در 183 اهواز مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 894/33 واقع در 
بخش 7 اهواز كه در دفتر 10 صفحه 283 بنام محمد على ويسيان سابقه ثبت وسند دارد 
و طبق سند قطعى شماره 83503 دفتر 2 اهواز بنام وى منتقل شده و طبق سند رهنى 
شماره 23655 دفتر 313 اهواز نزد بانك مسكن در قيد رهن ميباشد كه سند مالكيت شماره 
998808 مفقود شده و به علت سهل انگارى مفقود شده لذا به دستور تبصره يك اصالحى 
ماده 120 ايين نامه قانون ثبت مراتب  جهت اطالع عموم يك نوبت اگهى مى شود كه هر 
كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز 
از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارد و در غير اين صورت پس از 
سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار : 1398/2/18                             شماره : 5/508م/الف
افشين-رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك اهواز

آگهى فقدان سند
آقاى راضى جواديان با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 321 اهواز مدعى است كه 
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 1578/3813 واقع در بخش 3 اهواز در دفتر 127 صفحه 
269 ذيل ثبت 35038 بنام زاهد جواديان ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر سند 
قطعى شماره 7709 به تاريخ 85/12/15 تنظيمى دفترخانه 126 اهواز نامبرده / مع الواسطه انتقال 
قطعى يافته كه برابر اسناد – به تاريخ – تنظيمى دفترخانه – اهواز به نفع -- در رهن است  كه 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله يا سند 
مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد .  تاريخ انتشار: 98/2/18    شماره : 5/509م/الف 

قادريان - رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز 

آگهى فقدان سند 
آقاى حسن هدايتى با وكالت نامه به شماره 13264 مورخ 96/3/22 دفترخانه 96 اهواز با تسليم دو برگ استشهاد 
گواهى شده دفتر خانه 321 اهواز مدعى است كه سند مالكيت سه دانگ پالك 1578/21673 واقع در بخش 3 
اهواز در صفحه – دفتر – ذيل ثبت – بنام حديث كاوسى اصالنشاه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و 
برابر سند قطعى شماره – به تاريخ - /- / - تنظيمى دفترخانه – اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر 
اسناد 13262 به تاريخ 96/3/22 تنظيمى دفترخانه 96 اهواز نزد بانك مسكن شعبه گلستان اهواز رهن است كه به 
علت سهل انگارى مفقود گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آكهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارد در غير اينصورت پس از سپرى شدن 

مدت قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد . شماره: 5/513م/الف
تاريخ انتشار : 98/2/18

قادريان - رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز

آگهى فقدان سند 
آقاى حسن هدايتى با وكالتنامه به شماره 13264 مورخ 96/3/22 دفتر خانه 96 اهواز با تسليم دو برگ استشهاد 
گواهى شده دفتر خانه 321 اهواز مدعى است كه سند مالكيت سه دانگ پالك 1578/21673 واقع در بخش 3 اهواز 
در صفحه – دفتر – ذيل ثبت – بنام سعيد على پور باغى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر سند 
قطعى شماره – به تاريخ - / - / - تنظيمى دفترخانه – اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر اسناد 
13262 به تاريخ 96/3/22 اهواز نزد بانك مسكن شعبه گلستان اهواز رهن است كه به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى 
ميشود كه هر كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم 

واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد . شماره : 5/514م/الف
تاريخ انتشار : 98/2/18

قادريان - رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز 

آگهى فقدان سند
فاطمه دانشور قهورخى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده در 202 اهواز مدعى است 
كه سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 6/12299 واقع در بخش8  اهواز كه به نام وى سابقه 
ثبت و سند دارد كه سند مالكيت شماره 978059 الف/95 به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله يا سند مالكيت نزد 
خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد . شماره : 5/519 م الف   تاريخ انتشار: 98/2/18

افشين - رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك اهواز 

آگهى فقدان سند
آقاى/خانم  فاطمه مريد خضر با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 137 اهواز مدعى 
است كه سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى1579/1075 باقيمانده واقع در بخش 3 شو تسليم 
گرديده و برابر سند قطعى شماره 298446 به تاريخ 86/2/29 تنظيمى دفترخانه 53 اهواز نامبرده 
/ مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر اسناد 298448 و 298449  به تاريخ 86/2/29 تنظيمى 
دفترخانه 53 اهواز به نفع بانك مسكن شعبه ادهم اهواز در رهن است  كه به علت سهل انگارى 
مفقود گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله يا سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
دارد و در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد . شماره : 5/520 م الف           تاريخ انتشار: 98/2/17
قادريان- رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه سه اهواز

يك سال از فيلترينگ تلگرام، محبوب ترين شبكه 
نه  كه  شبكه اى  گذشت،  ايرانيان  نزد  اجتماعى 
بين  ارتباطات  و  اطالع رسانى  تسهيل  براى  تنها 
فردى كاربرد دارد، بلكه بسيارى از امور تجارى و 
اقتصادى شهروندان بر بستر آن صورت مى گيرد و 
با فيلترشدن آن، انتظار مى رفت جايگزين مناسبى 

براى آن پيدا شود.
قضايييك  دستور  گذشته،  سال  ارديبهشت  دهم 
بازپرس در دادسراى ويژه رسانه، باعث فيلترينگ 
شبكه  پركاربردترين  عنوان  به  تلگرام،  سراسرى 
ايرانيان شد.  بين  ارتباطى  اپليكيشن  و  اجتماعى 
درباره  موافقان  و  مخالفان  بالفاصله  تصميمى كه 
آن سخنها راندند ولى اصل اين تصميم، همچنان 
پابرجا ماند و بازپرس صادر كننده دستور فيلترينگ 
به عنوان مظهر اراده قوه قضاييه، به انتقادات توجهى 
نكرد و از حمايت موافقان هم خوشحال نشد، حكم 

همان است كه بود: فيلترينگ تا اطالع ثانوى!
حاال پس از گذشت يك سال مى توان با نگاه هزينه-

فايده اى، مرورى بر آنچه پس از فيلترينگ تلگرام 
اتفاق افتاد، داشته باشيم تا بتوان تصويرى كلى از 
سود و زيانيك ملت 80 ميليون نفرى در فيلترينگ 
تلگرام به دست آورد، چون اين شبكه اجتماعى در 
عموميشهروندان  و  خصوصى  زندگى  جاى  جاى 
موثر بوده و هنوز هم هست و طبيعى است بشود با 
بررسى سودها و زيانهاى فيلترينگ اپليكيشن مزبور 
به عنوان مصداق يك «خير عمومى» درباره تبعات 

يك تصميم قضايى فراگير، اظهارنظر كرد.

سود اصلى: جلوگيرى از ناامنى
اصلى ترين دليلى كه باعث شد تلگرام به محاق 
فيلتر رود، موضوع فعاليت هاى ضد امنيتى برخى 
از شبكه هاى معاند و ضد امنيت بود كه در تلگرام 
اقدام به ايجاد كانال و عضوگيرى فراگير كرده بودند. 
اين شبكه ها در برهه اى از سال 96 –كه اوج آن را 
در دى ماه شاهد بوديم- با فعاليت ضد امنيتى خود 
باعث مشكالت زيادى براى شهروندان در دست كم 

70 شهر ايران شده بودند.
برخى  هدايت  با  كه  هايى  ناامنى  و  ناآرامى  آمار 
كانالهاى معاند در ديماه96 باعث تالطم در شهرهاى 
كوچك و متوسط كشور شده بود، به اندازه اى نگران 
كننده بود كه تلگرام در آن مقطع با فيلترينگ دو 
هفته اى، روبرو شد و پس از دو هفته، بار ديگر تلگرام 
همين  ولى  شد،  باز  شهروندان  همراه  تلفن  روى 
مسئله، يعنى هماهنگى هايى كه عوامل ناامنى و 
آشوب در بستر تلگرام انجام مى دادند، باعث شد 

تا دستگاه قضايى به اين نتيجه برسد بهترين راهكار 
در مقابل فعاليتهاى مخل امنيت، فيلترينگ كامل 

تلگرام است. 

تلگرام، همچنان شلوغ ترين شبكه
پا  و  پر  فيلترينگ  با وجود  اين است كه  واقعيت 
قرصى كه به شركتهاى ارائه دهنده خدمات اينترنتى 
ابالغ شده است، همچنان مردم از تلگرام استفاده 
مى كنند و اين اپليكيشن رتبه محبوب ترين شبكه 
اجتماعى در بين كاربران ايرانى را به خود اختصاص 
ارائه شده از سوى آزمايشگاه  داده است. آمارهاى 
در  دهد  مى  نشان  تهران  دانشگاه  مجازى  فضاى 
اسفند سال گذشته كه نزديك به 10 ماه از مسدود 
ميانگين  مى گذشت،  اجتماعى  شبكه  اين  شدن 
تعداد توليدات كانال هاى تلگرامى به 1.73 ميليارد 
مطلب مى رسيد. همچنين ميانگين تعداد بازديدها 
در اين ماه بالغ بر 1.28 ميليارد بازديد بود. حتى 
پيش از اسفندماه 97 در بهمن ماه قبل از آن، ميزان 
توليدات و انتشار مطالب كاربران فارسى روى شبكه 
تلگرام و به تبع آن، تعداد بازديدها باز هم باالتر بود 

و به 1.4 ميليارد بازديد در ماه رسيد.
در بيان محبوبيت بى چون و چراى تلگرام با وجود 
فروردين  در  بگوييم  كه  بود  همين  شدن  فيلتر 
افكارسنجى  مركز  ملى  مطالعه  نتايج  پارسال  ماه 
دانشجويان ايران وابسته به جهاد دانشگاهى درباره 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى مجازى نشان مى داد 
نزديك به 60 درصد كاربران تلفن همراه هوشمند 
در ايران از تلگرام استفاده مى كردند و آمار باالى 
انتشار مطالب و بازديد كاربران در اسفندماه پارسال 
نشان مى دهد اين شبكه اجتماعى محبوبيت خود 

را حفظ كرده است.

خرج فيلترينگ چقدر است؟
كسى به صورت دقيق و درست نمى داند هزينه 
فيلترينگ تلگرام چقدر است. با وجودى كه برخى 
منابع خبرى از جمله خبرگزارى دانشجو وابسته به 
بسيج دانشجويى در سال 96 اعالم كرده بودند براى 
فيلترينگ ساالنه 200 ميليارد تومان هزينه مى شود 
ولى تاكنون كسى به دقت، هزينه مالى كه صرف 

فيلترينگ تلگرام مى شود، محاسبه نكرده است.
هاى  هزينه  محاسبات  رسمى  مرجع  ولى 
فيلترينگيعنى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات با 
ايما واشاره مى گويد هزينه فيلترينگ تلگرام بسيار 

باالست.
محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و فناورى 

اطالعات در مصاحبه اى كه با يك ماهنامه تخصصى 
داشت به صورت آمار نسبى از هزينه فيلترينگيادكرده 
است. آذرى جهرمى مى گويد هزينه فيلترينگ را 
مى توان 5 درصد از هزينه اينترنت در كشور دانست. 
او دراين باره با بيانى فنى توضيح داده است: شركت 
ديتاى سابق، كه بعدها به شركت زيرساخت منتقل 
شد، مسئوليت اين فيلترينگ را بر عهده گرفت. با 
توجه به نظام هايى كه در دو سه سال اخير پيگيرى 
شده اند و تجميعISPهاى سابق و به وجود آمدن 
تاست، و  به 18  نزديك  آنها  تعداد  FCPها، كه 
حضور سه اپراتور موبايل و قابل كنترل شدن تعداد 
افرادى كه در حال فعاليت در عرصه اند، ما بنا بر 
قانون در تالشيم مسئوليت را به خودشان برگردانيم. 
كميسيون تنظيم نيز در اين باره مصوبه داده و در 
تجهيزات  كه  شركت هايى  كه  آمده  مصوبه 237 
حاكميتى شان را خودشان تامين مى كنند، مى توانند 
اينترنت را پنج درصد ارزان تر از قيمت تمام شده 
تاثير  تنظيم  كميسيون  بنابراين،  كنند.  دريافت 

فيلترينگ را پنج درصد مى داند.
با وجودى كه آذرى جهرمى به صورت شفاف عنوان 
نكرده هزينه فيلترينگ چند تومان است ولى وقتى 
او سخن از هزينه هاى20 هزار ميليارد تومانى براى 
شبكه سازى اينترنت در يك سال كرده است، مى 
بسيار  ارقام  فيلترينگ  هزينه  گرفت  نتيجه  توان 
بااليى را شامل مى شود كه ظاهرا «به صالح نيست» 

به صورت شفاف بيان شود.

استقبال سرد مردم از شبكه هاى اجتماعى داخلى
يكى از داليل مخالفان فيلترينگ تلگرام، نبود شبكه 
هاى اجتماعى قابل اطمينان و كارا است كه بتواند 
خالء تلگرام را پر كند. با وجودى كه مهندسان ايرانى 
توانسته اند برخى اپليكيشن ها ارتباطى از جمله 
شبكه اجتماعى ويسپى، سروش، بيسفون پالس، 
بله، پروفايل، آى گپ و كافه سخن را توليد كنند، 
ولى عمال استفاده از اين شبكه ها در بين كاربران 

فارسى زبان، فراگيرى نيافت.
برخى مديران اين شبكه هاى اجتماعى اعالم كردند 
با استقبال دهها ميليون نفرى مواجه شده اند كه 
پس از مدتى مشخص شد اين موضوع نمى تواند 
مقرون به درستى باشد، ولى چيزى كه مشخص 
است، 3 اپليكيشن ارتباطى داخلى توانسته دست 
كم 15 ميليارد تومان خرج روى دست خزانه كشور 

به عنوان «تسهيالت» بگذارد.
چند ماه پيش رسول سراييان، معاون وزير ارتباطات 
و دبير شوراى اجرايى فناورى اطالعات اعالم كرد 3 

پيام رسان داخلى15ميليارد تومان تسهيالت مالى 
در قالب وام دريافت كرده اند تا بتوانند خودشان را در 
رقابت با اپليكيشن هاى مشابه خارجى باال بكشند و 

كاربران بيشترى جذب كنند.
برخى گزارش ها نشان مى دهد پيام رسانهاى سروش، 
بيسفون و گپ وام خود را دريافت كرده اند. ابوالحسن 
فيروزآبادى، رئيس مركز ملى فضاى مجازى جزو 
نخستين كسانى بود كه  از پرداخت اين وام براى 
حذف انحصار تلگرام خبر داد. عالوه بر وامهاى كالن 
كه به اين اپليكيشن ها داده اند، حتى اخبار منتشر 
شده درباره حمايتهاى گسترده نمايندگان مجلس 
از پيامرسانهاى بومى هم نتوانست باعث اقبال مردم 

به آنها شود.
خبرى كه چندى پيش در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر شد نشان مى داد 170 نماينده مجلس از 
پيامرسانهاى بومى حمايت كرده و خواستار توجه 
بيشتر دولت به اين اپليكيشن ها شده اند، با وجود 
اين رئيس كميته ارتباطات مجلس درباره اين نامه 
بايد  دولت  گفته  و  است  كرده  اطالعى  بى  اظهار 
درباره دور زدن فيلترينگ توسط مردم ساماندهى 

الزم را صورت دهد.
برخى گزارشها نشان مى دهد كل كاربران شبكه 
تنها  گذشته  سال  پايان  در  بومى  اجتماعى  هاى 
2درصد كاربران فارسى زبان بوده است. در حالى 
كه 14درصد كاربران ايرانى پس از فيلترينگ تلگرام 
متقاعد شده بودند از «سروش» استفاده كنند. با 
اين حال، آمارهاى انتهاى سال گذشته نشان مى 
به  پيام رسان ها  اين  كاربران  تعداد  وضعيت  دهد 
شرايط قبل از فيلتر شدن تلگرام بازگشت. مراجعه 
مجدد كاربران به تلگرام فيلتر شده نشان مى دهد 
به  نتوانست  هم  فيلترينگ  از  آمده  پيش  فرصت 
پيام رسان هاى بومى در جذب كاربران ايرانى كمكى 
كند. اگرچه در برهه اى مديران پيام رسان داخلى 
استقبال اندك كاربران ايرانى را به خاطر فعاليت 
نسخه هاى فارسى تلگرام اعم از موبوگرام و تلگرام 
تا  آنها شكايت كردند  از  طاليى دانستند و حتى 
جايى كه بحث فيلتر كردن آنها هم پيش آمد ولى 
به نظر مى رسد استقبال گسترده مردم به اندازه 
تلگرام از شبكه هاى اجتماعى داخلى رويايى دست 

نيافتنى براى آنها شده است.

ماه مبارك رمضان در حالى از راه رسيد كه مانور بازار 
براى پاسخ دهى به تقاضاى ويژه اين ماه از ابتداى 
هفته آغاز شده است .رمضان سال جارى در شرايطى 
آغاز شده است كه طوفان تورمى98، وضعيت بازارها 
را تا حدى جابجا كرده و منطق اقتصادى حاكم بر 
برخى بازارها را در هم ريخته است. بررسى ها نشان 
مى دهد هزينه سفره افطارى نيز همانند ساير هزينه 
ها افزايشى دو برابرى و در برخى موارد حتى بيشتر 
را شاهد است. رشد قيمت مواد خوراكى در سال 
گذشته و تداوم ان در سال جارى سبب شده است 
قيمت ها در اين ماه نسبت به سال گذشته افزايشى 

محسوس را نشان دهند.
 زولبيا و باميه؛ شيرينى پرمصرف

 قنادان مى گويند ماه رمضان براى قنادى ها ماه 
ويژه اى است، توام با كسادى فروش انواع شيرينى و 

رونق فروش زولبيا و باميه.  

 گردشى در سطح شهر نشان مى دهد هر چند 
بازار وجود  اعتراضاتى نسبت به كمبود شكر در 
و  زولبيا  از سينى هاى  مملو  قنادى ها  اما  داشت 
باميه از روز گذشته، عرضه اين شيرينى را اغاز 
كرده اند. در اين ماه فروش ساير انواع شيرينى 
به نفع افزايش فروش اين شيرينى خاص كاهش 
مييابد. قيمت هر كيلو زولبيا و باميه بين20 تا 
22 هزار تومان تعيين شده اما برخى قنادى ها 
حتى رقم 25 هزار تومان را ينز براى اين شيرينى 
و  زولبيا  گويند كيفيت  نمى مى  گرفته  نظر  در 

باميه توليدى شان باالتر است.
 آش و حليم

 پاى آش يرون پز چند سالى است كه به سفره هاى 
مردم  اغلب  اين  از  پيش  است.  شده  باز  افطارى 
ترجيح مى دانند در خانه هايشان اش طبخ كنند و از 
بيرون حليم بخرند اما امروزه فروش آش نيز همپاى 
حليم رونق چشمگيرى دارد. قيمت هر كيلو آش 
در واحدهاى صنفى داراى مجوز در حدود 20 هزار 
تومان  اعالم شده است. در ضمن بايد در نظر داشت 
كه آش به صور ت پرسى به ازاى هر نفر 10 تومان 
فروخته مى شود. قيمت آش در برخى آش فروشى 
ها اما بيش از اين مقدار است. در ماه مبارك رمضان 

بسيارى از فست فودى ها و ... نيز دست به فروش آش 
و حليم مى زنند كه البته تداخلى صنفى است و منع 
قانونى دارد.در سال هاى اخير پاى شله زرد و كاچى 
و سمنو نيز به ويترين برخى واحدهاى صنفى عرضه 
كننده ملزومات افطارى باز شده است.سبزى خوردن 
سال هاى طوالنى جز الينفك سفره هاى افطارى در 
ايران بوده است. حاال به مدد گسترش چرخ هاى سبزى 
فروشى، اين امكان بيش از پيش فراهم است كه در 
تمام ساعات روز خانواده ها به سبزى خوردن دسترسى 
به  ها  چرخ  روى  كوچك  بسته هاى  باشند.  داشته 
قيمت400 تومان، به طور متوسط فروخته مى شود. هر 
چند سبزى كيلويى حدود 3 هزار تومان قيمت دارد اما 
خريد از چرخ هاى سبزى فروشى كه سبزى هاى پاك 
كرده در بسته هاى كوچك عرضه مى كنند، قيمتيك 

كيلو سبزى را به حدود 7 هزار تومان نيز مى رساند.
قيمت انواع گوشت و مرغ

افزايش  رمضان  مبارك  ماه  در  پروتئين  مصرف   
با  مرغ  تورم،  نرخ  افزايش  رغم  به  امسال  مييابد. 
قيمت11 هزار و 500 و البته در برخى مناطق و 
واحدهاى عرضه 10 هزار  500 تومان عرضه مى 
شود. بر اساس اين گزارش هر شقه گوسفندى نيز 

حدود صد هزار تومان در كيلو قيمت دارد.

چاى، پنير و شكر
 چاى شيرين و پنيز، به شيوه صبحانه مرسوم ايرانى 
ها حاال در افطار، در ساعات پايانى روز خريدار مييابد.  
قيمت چاى در بازار افزايش داشته است. هر بسته 
500 گرمى چاى بسته به برند و كيفيت، قيمتى 
بين20 تا 34 هزار تومان دارد.  قيمت پنير450 
گرمى بسته به برند و نوع حدود هفت هزار تومان 
فروخته مى شود.قيمت شكر نيز در بازار افزايشيافته 
و همين امر سبب شده است توزيع شكر 3400 تومانى 
در بازار در دستور كار قرار گيرد. قيمت هر كيلو برنج 

نيز در بازار حدود 18 تا 22 هزار تومان است.
 و اما داستان خرما

مبارك  ماه  در  ها  ايرانى  اليموت  قوت  را  خرما   
رمضان مى دانند. خرما در اين ماه با رونق شديد 
بازار روبروست. افزايش قيمت خرما اما به نظر برخى 
عجيب و غريب مى نمايد. بر اين اساس توزيع خرما 
در ميادين ميوه و تره بار با قيمت15 درصد كمتر از 
بهاى مصوب اين ميادين در دستور كار است.  با اين 
وصف در سطح شهر خرما در قيمتى بين22 تا 25 
هزار تومان در كيلو فروخته مى شود. با هدف عرضه 
كاال با قيمت هايى پايين تر از بازار، فروش هاى فوق 

العاده در ميادين ميوه و تره بار آغاز شده است.  

شورى آب پشت سد گتوند قابل 
اصالح نيست

ايران  شناسى  كوير  پدر  و  تهران  دانشگاه  استاد 
گفت: وضعيت سد گتوند و آب پشت اين سد به 
اصالح  قابل  اصالً  نمكى  گنبدهاى  وجود  دليل 
سد  احداث  با  كرد:  اظهار  كردوانى  نيست.پرويز 
گتوند، آب شور اين سد بر محصوالت كشاورزى 

نخلستان هاى  جمله  از  سد  اين  پايين  شهرهاى 
آبادان و خرمشهر تأثير گذاشته است و آنها را نابود 
كرد.وى با بيان اينكه نخلستان هاى اين شهرها در 
حال از بين رفتن هستند، افزود: به دليل شور بود 
آب اين سد، زمين هاى كشاورزى به شدت تحت 
تأثير قرار گرفته اند و با گذشت زمان، اين شرايط 
بدتر خواهد شد.پدر كوير شناسى ايران بيان كرد: 
وضعيت سد گتوند به دليل وجود گنبدهاى نمكى 

اصالً قابل اصالح نيست از اين رو در صورت امكان 
بايد باالدست اين سد، سد ديگرى ساخت تا شورى 
سد گتوند كنترل شود.سد گتوند عليا، بلندترين سد 
خاكى كشور و آخرين سد روى رودخانه كارون است 
كه در 25 كيلومترى گتوند در خوزستان قرار دارد. 
كارشناسان مى گويند جانمايى اشتباه اين سد باعث 
شده كه سازند نمكى گچساران در مخزن سد قرار گيرد 
و انحالل نمك اين سازند باعث شور شدن آب مخزن و 

رودخانه كارون شده است. ميزان نمك رسوب كرده در 
پشت سد گتوند، از سه ميليون تن در سال 90 به 10.5 
ميليون تن در سال 96 رسيده است.همزمان با ساخت 
سد گتوند در مسير آبراهه يك سازند نمكى وجود 
داشته كه به آن اصطالحاً سازند آغاجرى گچساران 
گفته مى شود كه كامالً شور است و در كيلومتر پنج تا 
9 باال دست سد گتوند بيرون زدگى زيادى دارد و به 

عنوان منطقه نمكى محسوب مى شود.

يك سالگى فيلترينگ تلگرام؛ سودها و زيان ها

طعم تورم در كام ماه پرمصرف



*طيبه قاسمى
قدرتند،  جنگ  ناتنى  برادران  آب  و  نفت  خوزستان- 
«كليد» معروف اين بار در قفل «زمينه سازى فداكردن 
آب براى استخراج نفت» چرخيد تا ارديبهشت98 هم با 
وجود سيل و زير آب رفتن بسيارى از كانون هاى ريزگرد 

همچنان گردوغبار ميان اخبار هواشناسى باشد.
به گزارش قدس آنالين، رابطه آب و نفت در جلگه پهناور 
جنوب ايران فراتر از تخصص براى انجام خدمات به مردم 
است، شايد وقتى غالمرضا شريعتى، استاندار خوزستان در 
پانزدهمين جلسه كارگروه تخصصى اشتغال خوزستان با 
اين بهانه كه مسائل زيست محيطى رغبت را براى سرمايه 
گذارى در استان كم كرده است، از وزير كار، تعاون و رفاه 
اجتماعى خواست وزارت نفت مسئوليت توسعه استان 
خوزستان را بر عهده بگيرد، توليد حدود 3 ميليون بشكه 
نفت دليل روتينى بود تا واقعيت اينكه اراضى خوزستان 
به دليل وجود نفت به سرمايه گذاران واگذار نمى شوند 
را بپوشاند، اين هوشمندانه ترين درخواست يك استاندار 
بود تا به شكل غير مستقيم بگويد نفت چه بالها كه بر سر 

خوزستان نياورده، اين تنها معضل نفت نبود. 
هور زنده است!

چند ماه قبل از اينكه محمد امين ايزدجو مدير عامل 
بهمن  در 4  مارون  نيروگاه  و  بردارى سد  بهره  شركت 
97 بگويد سالهاى كم آبى را پشت سر گذاشته ايم، خبر 
دروغين آبگيرى هور العظيم تيتريك رسانه هاى استان 
از هور  بازديد  خوزستان شد، محيط زيستى ها خواستار 

سازمان  مديرعامل  زمان  آن  كه  زاده  الهيجان  شدند، 
قسمت  به  را  خبرنگاران  بود  خوزستان  زيست  محيط 
خيس تاالب برد تا نمايش بازگشت تاالب مرزى دشت 
و  خبرنگاران  آن  از  كدام  هيچ  كنند،  نظاره  را  آزادگان 
عكاسان مخابره نكردند دستان بى جان هور را باال گرفته 
اند تا بگويند زنده است و اين پيش زمينه اى بود كه اگر 
فراوانى آب پشت سدها به چشم مردم آمد كسى خيال 
خامى براى آبگيرى هور و امثالش نداشته باشد از طرفى 

تهديدى براى ميدانهاى نفتى هور به وجود نيايد.

نفت تن بى جان آب را آتش زد
احداث سد در مسير رودخانه هاى منتهى به هورالعظيم، 
كارشكنى زيرمجموعه هاى شركت نفت در جاده سازى 
جاده ها،  توافق  مورد  عرض  نكردن  رعايت  غيرضرورى، 
دفع پسماندهاى حاصل از حفارى چاه ها و پساب هاى 
تخليه شده در تاالب كار را به جايى رساند كه نفت تن بى 
جان آب را آتش زد، با اين حال همان زمان نيز اردكانيان 
وزير نيرو، سدهاى مخزنى را نعمت براى كنترل آبهاى 
نابودگر خواند، كنار خواب مسئوالن، روستاها و حاشيه 
هاى هور به خواب مى رفتند تا همچنان 21 برابر حد 

استاندارد ريزگرد بخوريم.

همايش پوششى
تير ماه 97 امير سرخه فعال محيط زيست اجراى آبگيرى 
هور را با پساب و فاضالب مرگ آن دانست، يك فعال 

ديگر (شبنم قنواتى) از كم شدن حق آبه هاى هورالعظيم 
و مقفول ماندن كوتاهى وزارت نيرو در اين مورد گفت و باز 
هم همايش مهندسى رودخانه در 13 بهمن 97 پوشش 
خوبى براى دورزدن افكار عمومى خوزستانى ها شد تا 
فرصت خوبى را براى رد گم كردن مديران آبى كشور 
فراهم كند، اسفند 97 غالمرضا شريعتى ادعا كرد تاالب 

90 درصد احيا شده تا هورالعظيم به حاشيه رود.
خوشبختانه باز هم ماه پشت ابر نمى ماند، خبرها چيز 
ديگرى است، كرخه كه در گذشته سيالب هاى تا بيش 
اكنون  آورد،  تاب مى  را  برثانيه  مترمكعب  از يك هزار 
دبى400 مترمكعب برثانيه، را به سختى تحمل مى كند 
چند شهر ديگر سيل آمده كه ايسنا مى نويسد، آيا كرخه 

در مقابل سيالبتاب مى آورد؟

تشنگى عظيميك هور/نفت در انتهاى صف مقصرين
روستاها و شهرهاى كوچك يكييكى زير آب مى روند اما تا 

اعتراضات بعدى لبهاى هور همچنان خشك است.
صادق جنادله عضو شوراى شهر سوسنگرد شروع بحران 
را از وقتى مى داند كه شركت هاى نفتى در هور مستقر 
شده اند. اين شركت ها كه توليدشان در حدود 20 هزار 
بشكه در روز است از زمان احداث تاسيسات براى استخراج 

و بهره بردارى اقدام به خشك كردن هور كرده اند.
شدت سيل و اعتراض فعاالن محيط زيست باال مى رود 
تا وزير نفت جلوگيرى از رهاسازى آب به دليل خسارت 
به تجهيزات نفتى را منكر شود بعد چند كليپ خبرى 
بيرون مى آيد كه مقصر سوم يا چهارم در خشك شدن 
هور را تاسيسات نفتى مى دانند! تا بزرگترين خشكاننده 
هور انتهاى صف بماند.يكى از مسئوالن محيط زيست هم 
مدعى است مساحت اصلى هر خانه را صاحبخانه دارد؛ 
مساحت تاالب در اختيار ماست و ما بهتر مى دانيم اين 
اختيار  در  و  تاالب مشخص  عنوان  به  كه  چهار گوشه 
محيط زيست قرار داده شده چقدر است نه اينكه هر كس 
بيابان را به ازاى تاالب در نظر بگيرد! حاال اينكه چطور 
يك تاالب به بيابان تبديل شده ، البد در مرز اختيارات 
وى نبوده است؛ البته به اين نكته كه پيش از اين تاالب را 

به دليل حفر چاه نفت خشك مى كردند هم اذعان دارد تا 
بگويد اين موضوع مربوط به گذشته است.

چرا نفت بالى جان آب در هور العظيم شد
برسيم به نفت وبشماريم چرا نفت بالى جان آب در هور 
العظيم شد؟ كرمى، پژوهشگر محيط زيست مى گويد: 
اولويت در استخراج نفت از ميدان نفتى آزادگان كه با 
عراق مشترك است شرايط را به خشك شدن هور كشاند 
و باور اين موضوع سخت است كه بدانيد مجموعه نفت، 
اگر  و  داشته  را  آب  متر  عمقيك  در  استخراج  توانايى 
وضعيت127 هزار هكتار بخش ايرانى تاالب هورالعظيم 
مانند 10 سال گذشته ثابت مى ماند، ريزگردهايى كه از 
عراق به سمت خوزستان در حال حركت بودند، در اين 

تاالب نشست مى كردند چه رسد به ريزگردهاى داخلى.
بهتر است بدانيد داليل اوليه اى كه در پيچاندن مردم  به 
عنوان خشك شدن هور اعالم مى كنند كه در طول هشت 
سال جنگ تحميلى و بعد اتفاق افتاده، مبنى بر حمل و 
به كارگيرى ماشين آالت، ادوات و اسلحه هاى سنگين كه 
موجب تخريب بافت خاك و از بين رفتن ساختار مولكولى 
خاك شده و منطقه را مستعد گرد و خاك كرده نيزتا سد 
سازى گسترده به خاطرحفظ رطوبت خاك منطقه باعث 
ريزگرد نمى شد ، اين نشان مى دهد براى حفظ نفت، افكار 

عمومى را در ماجراى آبگيرى هورالعظيم فريب دادند.

آب رها شده در هور دردى درمان نمى كند
محمد درويش محقق و پژوهشگر محيط زيست  توضيح 
مى دهد: از منتهااليه شمالى هورالعظيم، نيروهاى ايرانى 
دايك مرزى با عراق را شكافتند تا به جاى آنكه سيالب 
كرخه نخست وارد بخش ايرانى هور شده و بتواند مخازن 
سوم، چهارم و پنجم را كامل آبگيرى كند، آن را مستقيماً 
از كشور خارج تا از انتهاى بخش عراقى هور وارد شط  

العرب و در نهايت اروندرود و خليج فارس شود.
اما اعتراض مردم و محيط زيستى ها دولت را وادار كرد 
يك شكاف هم در شط على ايجاد كند، اما وقتى به هور 
رفتيم متوجه شديم اين شكاف دردى درمان نمى كند 

اين موضوع را مى توان به راحتى از سخنان محيط بان 
منطقه كه مى گويد: عمق آب به يك  متر هم نمى رسد 
و همچنان نيمى از مخازنيادشده خشكند و بخشى هم 
كه آب گرفته بود، با گرم ترشدن هوا به سرعت خشك 

مى شود، فهميد.

تاريخى ترين فرصت آبگيرى هورالعظيم از دست رفت
درويش در ادامه حرفهايش مى گويد: «ما تاريخى ترين 
و  داديم  دست  از  را  هور  كامل  آبگيرى  براى  فرصت 
بى شك همه  آنهايى كه در اين نمايش شراكت داشتند، 
آن مامورينى كه دايك هاى مرزى را منفجر كردند تا آب 
به سمت هور ايرانى نيايد؛ آن وزير نفتى كه به دروغ گفت: 
ما از ورود آب به هور ممانعت نكرديم؛ آن سازمان آب 
و برقى كه در خوزستان شرايط اين تغيير جهت آب را 
فراهم كرد و آن سازمان حفاظت محيط زيستى كه در 
برابر اين نمايش دروغ و فريب افكار عمومى سكوت كرد، 
همه شريك جرم هستند. كاش مى دانستند كه چه فرصت 
تاريخى را براى ژينايى(زنده سازى) دوباره خوزستان از 
دست دادند؛ كاش مى دانستند كه اگر حال هور خوب 
شود، حال همه مردم خوزستان خوب مى شود؛ صيادى 
مى گيرد،  جان  طبيعى  گردشگرى  گرفت،  خواهد  رونق 
جمعيت پرنده ها افزايشيافته و حاصلخيزى خاك اراضى 
كشاورزى منطقه به طرز چشمگيرى ارتقا خواهد يافت و 
با افزايش ظرفيت گرمايى منطقه، تفاوت دماى شب  و روز 
كاهش يافته و كيفيت زندگى همه زيستمندان بهبود مى يابد. 
اما همه اين مزيت ها را به سياهى نفت فروختيم تا هيچ كس 
نفهمد چرا اكتشافات نفتى را در سناريوى محيط هاى آبى 
انجام مى دهيم؟»نفت و آب برادران ناتنى جنگ قدرتند، 
كليد معروف اينبار در قفل «زمينه سازى فدا كردن آب براى 
استخراج نفت» چرخيد تا ارديبهشت98 هم با وجود سيل و 
زير آب رفتن بسيارى از كانون هاى ريزگرد همچنان گردوغبار 
ميان اخبار هواشناسى باشد و مديركل هواشناسى منشا آن 
را داخلى اعالم كند؛ امروز گرد و غبار دوباره بازگشته چون 
بزرگترين كانون ريزگرد آبگيرى نشده است تا  گلوهايمان را 
در تيرس حفظ نفتى قرار دهيم كه قرار بود نعمت باشد.  

سرپرست مركز بهداشت استان خوزستان وجود جانوران 
ولگرد در مجاورت كمپ هاى اسكان، مناطق سيل زده و 
همچنين دغدغه رعايت موازين بهداشتى در آبرسانى به 

روستاها را از جمله چالش هاى بعد از سيل دانست.
 مهدى حسينى  زاده در خصوص وضعيت نگران كننده تعداد 
گزش در سطح مناطق سيل زده، بيان داشت: اين حوزه در 
مناطق تحت تاثير سيل نسبت به وضعيت عادى آمار بااليى 
پيدا كرده است.وى دليل اين شرايط را بخاطر جابجا شدن 
حيوانات ولگرد و نزديك شدن به محل زندگى مردم عنوان 
كرد و افزود: محدوديت هاى به وجود آمده ناشى از سيل 
بخشى از حيات وحش را به كمپ ها و روستاها نزديك كرده 
است و در اين بين سگ هاى ولگرد بيشترين تعداد را دارند.

*تاكيد بر جمع آورى صحيح پسماند غذا
پسماند  اينكه  بيان  با  استان  سالمت  شوراى  عضو  اين 
محل  نزديكى  به  را  جانواران  اين  كه  است  عاملى  غذا 
بايد  دليل  همين  به  گفت:  است،  كشانده  اسكان  هاى 
افراد ساكن نسبت به رعايت بهداشت محيط اقدام كنند 
صحيح  آورى  جمع  در  متوليان  است  نياز  همچنين  و 
پسماند غذاها در حوزه كمپ ها و روستاهايى كه تحت 
تاثير هستند توجه بيشترى داشته باشند.سرپرست مركز 
بهداشت استان خوزستان تصريح كرد: متولى جمع آورى 
هستند.وى  ها  دهيارى  و  ها  شهردارى  جانواران  اين 
راهكار كاهش آمار گزش حيوانى را جمع آورى جانواران 
ولگرد در حوزه هاى جمعيتى انسانى عنوان كرد، افزود: 
مى  منتقل  انسان  به  گزش  با  كه  است  ويروسى  هارى 
شود كه در اين رابطه مركز بهداشت استان نظام مراقبتى 

خاص و ويژه اى را براى اين موضوع اعمال مى كند.
*12 مورد حيوان گزيدگى در مناطق تحت تاثير سيل

حسينى  زاده در خصوص ميزان گزش حيوانى در استان ، 
گفت: هر ساله با ظن اينكه مبادا يك مورد بيمارى هارى 
در سطح  هزار گزش  از هشت  بيش  كند  بروز  انسان  در 
استان مورد درمان قرار مى گيرد.سرپرست مركز بهداشت 
خوزستان اضافه كرد: براى انجام مراحل درمانى و مراقبتى 
در اين خصوص سال گذشته 240 ميليارد ريال هزينه شده 
كه خوشبختانه در سال 97 هيچگونه گزش منجر به بيمارى 

هارى در استان مشاهده نشد.
وى همچنين در خصوص تعداد موارد گزش در مناطق سيل 

زده كه ناشى از نزديكى حيات وحش به جمعيت انسانى 
است، گفت: تا پايان هفته گذشته تعداد 19 مورد عقرب 
گزيدگى ، 12 مورد حيوان گزيدگى(به ويژه سگ) و چهار 

مورد مارگزيدگى گزارش شده است.
*تداوم توزيع آب بسته بندى در اردوگاه ها و روستاهاى 

سيل زده
اينكه در  بر  تاكيد  با  به  استان  اين عضو شوراى سالمت 
مورد سالمت آب بررسى كدورت و كلر از اهميت ويژه اى 
برخوردار است، گفت: با توجه به بحران به وجود آمده شركت 
هاى آب و فاضالب شهرى و روستايى تا زمانى كه از وضعيت 
بحران خارج نشده ايم بايد همچنان به توزيع آب بسته بندى 

در اردوگاه ها و روستاهاى سيل زده بپردازند.
براى  نياز  مورد  آب  همچنين  شد:  يادآور  زاده  حسينى 
شستشو، حمام و ... نيز بايد سالم سازى شده باشد و شاخص 
هاى كدورت و كلرسنجى بايد بر اساس شرايط بحرانى در 
حد استاندارد باشند.وييكى از موارد مطرح در بيمارى هاى 
رده اى را آلودگى آب بيان كرد و گفت: در حال حاضر در 
مناطق تحت تاثير سيل شيوع بيمارى واگيردارى مشاهده 
نشده است اما با توجه به اينكه التور(وبا) همزمان با فصل 
گرما در استان خوزستان يك بيمارى بومى محسوب مى 

شود نياز است تا پيشگيرى هاى الزم صورت بگيرد.
*مشاهده ناگ انسانى در بين سيل زدگان

سرپرست مركز بهداشت استان با اشاره به مشاهده مواردى 
محدود تحت عنوان ناگ انسانى در مناطق سيل زده ، گفت: 
با وجود اينكه اين ويروس در حال كنترل است اما بازهم 
نياز است ديگر دستگاه هاى  و  احساس خطر مى كنيم 
متولى در دفع بهداشتى فاضالب و جمع آورى آب هاى 
سطحى اقدام كنند.وى تاكيد كرد: با ضدعفونى كردن آب و 
مديريت بر وضعيت فاضالب و دفع آن پيش بينى مى شود 
مشكلى در اين رابطه نداشته باشيم.حسينى زاده خاطرنشان 
كرد: ساكنان روستاهاى تحت تاثير و اردوگاه هاى سيل زده 
بايد بيش از پيش موارد بهداشتى را رعايت كنند.بر اساس 
اين گزارش، پيش از اين نيز عادل حرباوى سرپريت شركت 
آب و فاضالب روستايى استان خوزستان از پايدارى همه 
تاسيسات اين شركت در سطح استان خبر داد و بيان داشت: 
با اين وجود در شهرستان شادگان مشكالتى وجود دارد كه 
با پايين رفتن آب اقدامات الزم براى پايدارى هرچه بيشتر 

شبكه آبرسانى روستاها صورت مى گيرد.
مديريت  ستاد  مديركل  زاده  حاجى  كيامرث  همچنين 
استان كه روز  استان در آخرين شوراى سالمت  بحران 
چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد با اشاره به اينكه متولى 
اردوگاه هاى سيل زدگان بر عهده هالل احمر است، گفت: 
بخش عمده اى از اردوگاه ها تخليه شده اند و مردم در حال 
بازگشت به روستاها هستند.سيالب كه با طغيان رودخانه 
هاى كرخه ، دز و كارون از روزهاى آغازين فروردين شروع 
شد حدود 400 هزار نفر را در مناطق روستايى و شهرى 

12شهرستان خوزستان درگير كرد.

نفت بالى جان آب در هورالعظيم

آب و حيوانات ولگرد چالشهاى بهداشتى خوزستان بعد ازسيل

Art Director : Elham Sheikh Miriمدير هنرى : الهام شيخ ميرى 

تأمين اجتماعى ياور نيروى كار و پشتيبان كارآفرينان است

سيد محمد مرعشى مدير كل تأمين اجتماعى استان خوزستان با حضور در 
جمع كارگران شركت تاسيسات انرژى تأمين و شركت كار و تأمين از تالشهاى 
ايشان تقدير كرد.سيد محمد مرعشى مدير كل تأمين اجتماعى استان خوزستان 
به منظور تجليل از مقام كارگران با حضور در جمع كارگران شركتهاى تاسيسات 
انرژى تأمين و كار و تأمين ، با اهداى گل از تالشهاى بعمل آمده ايشان در اجراى 

امور محوله ، تقدير و تشكر كرد.
مرعشى با تأكيد براينكه سازمان تأمين اجتماعى در هر شرايطى و همواره خود 
را يار و ياور كارگران و نيروى كار كشور و پشتيبان كارآفرينان و كارفرمايان مى 
داند تصريح كرد : بى تريد كارگران و تالشهاى افتخارآفرينان آنان در عرصه هاى 
سازندگى ، توليد و اشتغال ايران اسالمى ارزشمند و قابل تقدير است و بى ترديد 

وجود كارگران روشنى بخش بركت سفره هاى ايرانى است.
مدير كل تأمين اجتماعى خوزستان تعهد و ايثار كارگران را خدمت در جهت 
اعتالى سربلندى و توسعه كشور دانست و افزود : سازمان تأمين اجتماعى همواره 
در كنار كارگران و كارفرمايان در تالش است تا بهترين خدمات و تعهدات بيمه 

اى و درمانى را ارائه نمايد.

پرداخت 141 ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد در خوزستان
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: از ابتداى شهريورماه 
سال 97 تاكنون مبلغ 141 ميليارد تومان تسهيالت از سوى بانك هاى عامل به 

واحدهاى توليدى پرداخت شد.
 اميرحسين نظرى اظهار كرد: از ابتداى شهريورماه سال 97 تاكنون مبلغ 141 
ميليارد تومان تسهيالت در قالب طرح رونق توليد از سوى بانك هاى عامل به 
واحدهاى توليدى پرداخت شد و همچنين تعداد زيادى پرونده تسهيالتى نيز 

توسط بانك ها در دست بررسى است.
وى افزود: اين تسهيالت با نرخ سود 18 درصد و بدون لحاظ چك برگشتى، 
بدهى معوق، صورت مالى حسابرسى شده و شاخص هاى مالى به واحدها پرداخت 

شده است .
نظرى با بيان اينكه در طى اين مدت تعداد 127 مورد طرح به مبلغ حدود 
270 ميليارد تومان در كارگروه ستاد تسهيل مصوب شده است، گفت: از اين 
تعداد به 34 مورد از اين طرح هاى تصويبى تسهيالت پرداخت شده كه اميدواريم 

تسهيالت مورد نياز ديگر طرح ها نيز هر چه سريعتر پرداخت شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصريح كرد: وزارتخانه جهت 
رونق توليد واحدهاى توليدى مجوز توزيع حدود 1037 ميليارد تومان تسهيالت 
در قالب طرح توليد و اشتغال به اين استان ابالغ كرده است كه واحدها مى توانند 

جهت استفاده از منابع ذكرشده به سامانه بهين ياب مراجعه و ثبت نام كنند.

طرح هاى غيركارشناسى مقصر اصلى ساخت  و سازهاى 
غيرمجاز حريم رودخانه مارون است

فرماندار بهبهان گفت: مشكالت امروز در حاشيه رودخانه مارون حاصل بى برنامگى 
در سال هاى قبل بوده است.محمد حرى اظهار داشت: مشكالت امروز در حاشيه 

رودخانه مارون حاصل بى برنامگى در سال هاى قبل است.
گذشته  سال  در  و  آمدم  بهبهان  به  پايدار  توسعه  شعار  با  بنده  افزود:  وى 
حاشيه  به ويژه  تفرجگاه ها  و  سواحل  ساماندهى  جهت  متعددى  جلسات 
رودخانه مارون داشتيم كه امروز در فاز اول بخش كوچكى از مصوبات به 
نسبت حجم مشكالت موجود اجرايى شد.فرماندار بهبهان عنوان كرد: البته 
كامال  رودخانه  بستر  و  كه حريم  زمانى  تا  زمان بندى  برنامه  امر طبق  اين 

ساماندهى شود، ادامه دارد.
وى گفت: قرار نيست مردم از رودخانه به عنوان يك جاذبه تفرجگاهى محروم 
و  و دخل  تجاوز  مورد  رودخانه  بستر  و  نبايد حريم  داريم  اعتقاد  اما  شوند 
تصرف قرار گيرد.فرماندار بهبهان بيان كرد:  زيرساخت طرح هاى گردشگرى 
و تفرجگاهى در همه جا با نظارت و طراحى نهادهاى مربوطه و دستگاه هاى 
اجرايى براى مردم ساخته مى شود.حرى تصريح كرد: متاسفانه در بهبهان 
اينگونه نبوده و همين امر سبب استفاده غيراصولى شده در صورتى كه بايد 
متناسب با وضعيت سيالبى رودخانه، مطالعات الزم انجام و طبق جانمايى 
كارشناسى و لحاظ همه جوانب، طرح هاى گردشگرى اجرا و به بهره بردارى 
برسد.وى ادامه داد: اين كميته به صورت مستمر پيگير ساماندهى سواحل و 
تفرجگاه ها است و در گام اول ساماندهى حاشيه رودخانه مارون را در دستور 
برق و  از سوى سازمان آب و  كار دارد، در حال حاضر دو طرح مطالعاتى 
ميراث فرهنگى در رابطه با رودخانه مارون صورت گرفته كه در جلسات آتى 

پس از كارشناسى، تصويب و اجرايى مى شود.

آخرين كرنا نواز بختيارى روى پرده سينما
به  «درويش»  سينمايى  مستند 
از  پس  قناتى  كارگردانييوسف 
شد.يوسف  نمايش  اماده  سال  سه 
قناتى كه از  هنرآموختگان انجمن 
سينماى جوانان اهواز است  با فيلم  
”درويش“ اولين كار سينمايى خود 
را تجربه كرد.اين فيلم  به زندگى 
درويش  شخصى  دغدغه هاى  و 
فتحى پور هنرمند ارزشمند بختيارى 
پور  فتحى  .درويش  پردازد  مى 
آخرين بازمانده از نسل قديم نوازندگان كرناى بختيارى است.  يوسف قناتى 
گفت : تحقيقات اين فيلم از اواخر سال 94 آغاز شده و از سال 95 تصويربردارى 
انديكا،  اهواز، مسجدسليمان، اللى،  از دو سال كار در  آن شروع شد و  پس 
شيمبار مستند آخرين كرنا نواز به پايان رسيد و اكنون آماده نمايش است. عوامل 
فيلم درويش به شرح زير هستند:  طراح، پژوهشگر و كارگردان: يوسف قناتى،  
لطفيان، عباس جان احمدى، محمود اسدى، محمد  امين طاها  تصويربرداران: 
مشعلى و محسن نوروزى، تدوين: فريد دغاغله، موسيقى: ستار اوركى، طراحى و 
تركيب صدا: محمدعلى رفيع، صدابرداران: حسن صباغ، على رضا نوذرپور، تصحيح 
رنگ و نور: فراز شيرجندى، مدير توليد: حبيب قناتى، عكاس:محمد مشعلى، 

طراح پوستر: محمد موسوى پارسا، تهيه كننده: يوسف قناتى.
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