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 زندگی بیشتر از یک میلیون کشاورز 
اصفهانی حــاال به دلیل بحــران آب و 
خشــکی زاینده رود مختل شده است. 
کشاورزانی که از دوشــنبه 17 آبان در 
بســتر زاینده رود و در ضلع شمالی پل 
خواجو به اعتراض نشســته اند و حاال 
جمع زیادی از مــردم اصفهان را با خود 
همراه کرده اند تا نســبت به خشــک 
شــدن رگ حیات استان شان اعتراض 
کنند. کشــاورزان اصفهانــی و برخی 
مردم اصفهان که روزهاســت در بستر 
زاینــده رود حضور دارند، شــعارهایی 
مانند: »زاینده رود جاری، حق مســلم 
ماســت«، »زاینــده رود رو پس بدین، 
به اصفهان نفس بدیــن«، »حق آبه رو 
می گیریم، حتی اگر بمیریم« و »تا آب 
نیاد تو رودخونه، برنمی گردیم تو خونه« 
ســر داده اند. آنها روز جمعــه ۲1 آبان 
همزمان با ســفر وزیر نیرو به اصفهان 
نیز خواستار احیای دائمی این رودخانه 

شدند. 
نوحه خوانی مردم اصفهان در بستر 
خشکیده زاینده رود، تصویری است که 
دل هر بیننده ای را به درد می آورد. این 
اعتراض بزرگ زیســت محیطی نشان 
می دهد بحران آب چگونــه زندگی را 

در ایران نشانه رفته اســت . حتی قول 
استاندار برای توزیع 1500 میلیارد تومان 
میان حق آبه داران اصفهان نیز نتوانسته 

است دامنه تجمعات را کاهش دهد. 
 کشاورزان اصفهان می پرسند آیا با 
پول پاشــی می توان محصولی به عمل 
آورد؟ انچه مســلم اســت اینکه از نظر 
کشاورزان اصفهان و مردم اصفهان پول 
نمی تواند جای آب را در زندگی بگیرد. 
در این تجمعات شعارهایی با مضمون 
مخالفت با انتقال آب نیز داده شده است. 
مردم اصفهان به انتقــال آب زاینده رود 
اعتراض دارند و نوحــه ای با ترجیع بند 
»بیست ســاله رودخونه رو، آبش رو به 

غارت بردند« را می خوانند. 
حاال کارشناسان معتقدند در صورت 
عدم تدبیر به زودی تمامی ایران با چنین 

فاجعه بزرگی مواجه خواهد شد. 
کاظم محمدی، نماینده کشاورزان 
اصفهــان در این تجمع گفته اســت: 
خواســتار مطالبات قانونی هستیم و از 

قانون تخطی نمی کنیم.
این در حالی اســت که کشاورزان 
می گویند حق آبه آنان تامین نشــده و 
مصوبات شورای عالی آب ایران در مورد 

این استان، به اجرا نرسیده است. 
حق آبــه داران حوضــه زاینده رود، 
شهرســتان های لنجــان، مبارکــه، 

فالورجان، نجف آباد و اصفهان هستند. 
آنها می گویند که بــا این وضعیِت آبی، 
زمین  های کشاورزی شرق اصفهان که 
کشــت غالب آن ها گندم، جو و یونجه 
بوده، به محلی به عنوان منشا ریزگردها 

تبدیل شده اند.
در کنار بحران کم آبی، یکی از دالیل 
مؤثر در خشــکی زاینــده رود، برخی 
سوءمدیریت ها و برداشت های غیرمجاز 
از زاینــده رود و بارگذاری های بیش از 
اندازه از این رودخانه اســت که موجب 
شــده این رودخانۀ دائمــی در فالت 
مرکزی ایران به رودخانــه ای فصلی و 
مقطعی تبدیل شود. زاینده رود به طول 
بیش از ۴00 کیلومتر بزرگترین رودخانه 
منطقه مرکزی ایران به شمار می رفت که 
از کوه های زاگرس مرکزی سرچشمه و 
در نهایت به تاالب بین المللی گاوخونی 
در شــرق اصفهان می ریخت. حاال اما 
مدت هاســت که رگ حیات اصفهان 
خشک شــده اســت و این وضعیت به 
بحرانی شــدن فرونشســت زمین در 
اصفهان منجر شده اســت. وضعیتی 
که این روزها بیشــتر خبرساز می شود 
و فرونشســت خیابان هــای اصفهان، 
ترک های بدنه آثار تاریخی این استان و 
شهرک متروکه نیرو هوایی در این شهر 
را بارها خبرساز کرده است. شهرکی که 

حاال به دلیل ناپایدار شدن ساختمان ها 
بر اثر فرونشست خاک، سکونت را در این 

منطقه ناایمن کرده است. 
تعداد سدها 30 برابر شده است

این موضوع در حالــی رخ می دهد 
که محسن رنانی، اقتصاددان اصفهانی 
بارها پیش از این نسبت به بحران آب در 

اصفهان هشدار داده بود. 
استاد دانشــگاه اصفهان هشدارش 
را این گونه به مســئوالن اعالم کرد که 
»جنگ آب شروع شده و به زودی خانگی 
خواهد شد، زیرا طی ٣0 سال جمعیت 
ایران دو برابر شــده و تعداد ســدهای 

فعالش ٣0 برابر.«
او در نشست »نقش باورها، ارزش ها 
و سرمایه اجتماعی در حکمرانی آب« 
گفته بود: طرح چنین عنوانی نوعی نعل 
وارونه زدن است و متهم کردن مردم و 
جامعه فرهنگ؛ مردمی که قربانی این 
ماجرا هستند و در ایجاد این بحران نقش 
اندکی دارند. یعنی به جای پیدا کردن 
متهم اصلی به مردم اتهام می زنیم و از آنها 
می خواهیم که فرهنگ مصرفی خود را 

اصالح کنند.
رنانی ادامــه داد: اگر الگوی مصرفی 
مردم با اشــکال هایی هم مواجه شده 
ناشی از حکمرانی غلط است. این مردم 
٣ هزار  ســال بلد بودند که مصرف آب را 
مدیریت کنند، بــا کم آبی کنار بیایند و 
به تعادلی پایدار با طبیعت دســت پیدا 
کنند. هنــوز که هنوز اســت گراف ها 
نشان می دهد بارش در ٣0 سال گذشته 
با نوسان همراه بوده اما به طور متوسط 
کاهش نیافته یعنی آسمان هم جفا بر 

ما نکرده است.
او ادامه داد: یک نظــام تدبیر ناتوان 
و ناکارآمد در این ٣0 سال در حوزه آب 
تمام تدبیر و فرهنگ ٣هزار ساله ایران 
را از بین برده، بعد هم انگشت اتهام را به 
سوی مردم نشــان گرفته یعنی همان 
افرادی که متهم اصلی این بحران هستند 
امروز در مقام مدعی قــرار گرفته اند و 
طوری برخورد می کنند که گویی جامعه 

متهم است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مگر 

مردم چه میــزان در مصــرف کل آب 
کشور سهم دارند؟ براساس آمار رسمی 
٩۲ درصــد آب مصرفی کشــاورزی و 
صنعتی است و 7 یا ٨ درصد آن آب شرب 
و شهری بنابراین اگر مردم 50 درصد هم 
در مصرف خود صرفه جویی کنند فقط 
۴ درصد از کل مصــرف آب کم خواهد 
شــد درحالی که اگر به فکر از بین بردن 
بحران هستیم باید مصرف آب ٣0 درصد 
کاهش یابد. او افزود: در دولت سازندگی 
سد پشت سد ساخته شد. قبل از انقالب 
ما 1٩ سد داشتیم این رقم امروز به ٦۴7 
ســد درحال بهره برداری رسیده یعنی 
جمعیت ما تنها ۲ برابر شــده اما سد ها 
٣0 برابر شده است. با محاسبه سدهای 
درحال ساخت این عدد به هزار و ٣٣0 سد 
هم می رسد. آیا مردم تصمیم گرفتند این 

همه سد ساخته شود؟
او با اشاره به این که سیاست های غلط 
حکمرانی در حوزه آب ما را به این بحران 
رســانده، گفت: االن متهم اصلی باید 
اصالحات را شروع کند؛ فرصتی نداریم. 
البته شکی نیست که فرهنگ باید اصالح 
شود ولی باید گفت که ٣0 سال حکمرانی 
غلط در حوزه آب اجرا شده در نتیجه در 
گام اول باید به این اشتباهات اعتراف و 
روند فعلی توقف شود تا مردم ببینند با 
این وجود درحــال حاضر متهم ردیف 
اول مدعی شــده و به مــردم می گوید 
خودشان را اصالح کنند. ما بلدیم آب را 
خوب مصرف کنیم، شما مداخله نکنید 

مشکالت حل خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که 
صحنه جنگ امروز آب اســت، افزود: 
جنگ خانه به خانه آغاز خواهد شد. جنگ 
استانی البته از پیش آغاز شده است. مدت 
زیادی اســت تالش می کنم نشستی 
مشترک بین کارشناســان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان در 
حوزه آب برگزار کنم اما آنها می گویند 
کتک می خوریــم نمی آییــم؛ یعنی 

کارشناس خودشان را کنار کشیدند.
 دستور مخبر 

برای حل مشکالت آب 3   استان
حاال اما محمد مخبــر، معاون اول 

رئیس جمهوری در اصفهان حاضر شده 
و اعالم کرده است: خشکسالی وضعیت 
ســختی را در کل کشــور به ویژه برای 
کشاورزان ایجاد کرده است به نحوی که 
رئیس جمهوری هم طی دو هفته گذشته 
دو بار شورای عالی آب را برگزار کرده و 
مرتباً مسائل آب در کل کشور و تجمع 

امروز مردم اصفهان را دنبال می کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: من 
هم به وزیر نیرو و جهاد کشاورزی دستور 
دادم این مسئله را تدبیر کنند، دولت با 

جدیت به دنبال حل این موضوع است.
مخبــر اضافه کــرد: مــن در بین 
کشاورزان شرق اصفهان حضور داشته 
و وضعیت سخت معیشتی آنها را دیده ام، 
ما دنبال هســتیم با هر وسیله و شکلی 
که وجود دارد این مشــکل حل شــود 
زیرا چهار استان اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و یزد اکنون دچار 

مشکل هستند.
او تاکیــد کرد: به زودی جلســاتی 
برگزار خواهد شــد، وزرا هم طرح های 
مختلفــی را بررســی کرده انــد کــه 
پیشنهادات آنان بررسی و اقدامات الزم 

انجام خواهد شد.
در همین زمینه اعالم شــد معاون 
اول رئیس جمهور به وزرای نیرو و جهاد 
کشاورزی دستور داد درباره مشکالت 
حوضه آبریز زاینده رود در ســه استان 
چهارمحال و بختیــاری، اصفهان و یزد 

اقدام کنند.

پاسخ استاندار به اعتراض بزرگ زیست محیطی در اصفهان 

پول  به جای آب
کشاورزان اصفهان 

می پرسند آیا با پول پاشی 
می توان محصولی به عمل 

آورد؟ آنچه مسلم است 
اینکه از نظر کشاورزان و 

مردم اصفهان پول نمی تواند 
جای آب را در زندگی آنان 

بگیرد. در تجمعات اخیر 
اصفهان شعارهایی با 

مضمون مخالفت با انتقال 
آب نیز داده شده است

خبر

رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: ترانزیت 
دام از ارمنستان به کشورهای حوزه خلیج فارس 
از ایران صورت می گیرد و این مسئله به ما تلنگر 
می زند که زمانی این بازارهای ما بود که متاسفانه با 
سیاست های غلط صادراتی آنها را از دست دادیم.

منصور پوریان در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به 
این پرسش که مدتی است در فضای مجازی آگهی 
استخدامی دست به دست می شود مبنی بر اینکه 

تولیدکنندگان دام ارمنستانی خواهان استخدام 
چوپانان ایرانی مسلط به زبان عربی هستند. آیا 
این خبری را تایید می کنید؟ گفت: من برای تایید 
یا تکذیب این خبر از دوســتانم که در این کشور 
فعالیت اقتصادی دارند پرس وجو کردم. آنها بر 
این باورند که ارمنستان برای تصاحب بازار عراق و 
حوزه خلیج فارس تولید یک میلیون راس دام را 

در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ادامه 
داد: میزان تولید دام سبک در ارمنستان زیاد و 
قابل توجه است. بنابراین آنها از ظرفیت تولید 
خود برای تصاحب بازارهای بزرگی چون عراق، 
کویت، قطر، امارات، عمان و عربستان  استفاده 

می کنند.
به گفته وی، این کشورها تقاضای قابل توجهی 
برای خرید بره ماده دارند. بره ماده ایرانی که هنوز 

زایش نداشته برای اعراب بسیار خوشایند است 
از این رو چوپانان ایرانی را اســتخدام می کنند تا 

کیفیت خود را به تولید ایرانی نزدیک کنند.
وی در تشریح دلیل مسلط بودن به زبان عربی 
چوپانان، افزود: کشورهای عربی برای خرید دام 
به ارمنستان زیاد سفر می کنند و از آن جایی که 
مشــکل زبانی دارند تمایل دارند با کسانی وارد 

معامله بشوند که به زبان آنها تسلط دارد.
به گفته این فعال اقتصادی، ٣ سال است که 
در بحث صادرات دام با ممنوعیت مواجه هستیم 
و بازارهــای خارجــی از ورود دام ایرانی ممنوع 

شدند. با کنار کشــیدن ما کشورهای ارمنستان 
و گرجستان در بازار دام کشورهای حوزه خلیج 

فارس خودنمایی و جوالن می دهند.

اعالم جزئیات استخدام چوپانان ایرانی توسط ارمنستان

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

مصرف گاز به مرز هشدار رسید
 - تســنیم  
درحالــی که مصرف 
گاز کشور به رقم 5٣0 
میلیــون مترمکعب 
در روز رســیده است 

وزیر نفت بار دیگر به پرمصرف هــا و بد مصرف ها 
هشدار داد و گفت: مشترکان بهینه مصرف تشویق 
و مشترکان بد مصرف با مصوبه دولت به طور قطع 
جریمه خواهند شد.وزیر نفت بار دیگر به پرمصرف ها 
و بد مصرف های گاز هشــدار داد. وزیر نفت گفت: 
مشترکان بهینه مصرف تشــویق و مشترکان بد 
مصرف با مصوبه دولت به طور قطع جریمه خواهند 
شــد.جواد اوجی افزود: از همه مشترکان خواهش 
می کنم که در بحث بهینه سازی مصرف گاز نهایت 
کمک کنند و ان شاءاهلل با تدابیر خوبی که در بخش 
باال دستی و پایین دستی صنعت نفت، اندیشیده 
شده است تالش می شود مردم دچار مشکل نشوند.

    
در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

مردم برای مدیریت درآمد، 
مصرف لبنیات را حذف می کنند

عضوهیات  علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
غذایی دربــاره دالیل کاهش مصــرف لبنیات در 
کشــور، گفت: میزان افزایش قیمت لبنیات بیشتر 
از میزان افزایش دســتمزد و درآمد خانواده هاست. 
مصرف کنندگان بــرای مدیریت درآمــد و منابع 
مالی شان مصرف لبنیات را یا حذف می کنند و یا مقدار 
مصرف آن را کاهش می دهند.وحید مفید در گفت وگو 
با ایلنا، با اشاره به باال رفتن هزینه های تولید، ادامه داد: 
هزینه تولید شیر خام افزایش پیدا کرده و این افزایش 
قیمت تاثیرش را در مصرف شیر و دیگر فرآورده های 
لبنی گذاشته است چراکه 70 درصد قیمت تمام شده 
فرآورده های شیری به قیمت شیر خام برمی گردد. 
پس وقتی قیمت شــیر خام افزایش پیدا کند بدون 
تردید شــاهد باال رفتن نرخ شیر و دیگر محصوالت 

لبنی در کارخانه های تولیدی خواهیم بود.
    

آخرین مهلت ثبت نام وام 
ضروری بازنشستگان کشوری

خبرآنالین- مهلــت ثبت نــام وام ضروری 
بازنشستگان کشوری اعالم شد.ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی 
کشوری مرحله اول سال 1۴00 - 1۴01 که از ابتدای 
آبان ماه آغاز شده است، پایان همین ماه، یک شنبه، ٣0 
آبان ماه به پایان می رسد.همچنین تاکید شده است 
که ثبت نام در سامانه، الزاما حقی را برای پرداخت وام 
به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.بر اساس میزان اعتبار 
تخصیصی از سوی بانک عامل، واجدان شرایط تعیین 

شده و اسامی آن ها در سامانه اعالم می شود.
    

 240 هزار مسکن مهر
 هنوز نیمه تمام است

وزیر راه و شهرسازی از تامین زمین ساخت ۲.۴ 
میلیون مسکن در کشور خبر داد و گفت: ۲۴0 هزار 

مسکن مهر هنوز نیمه تمام است.
رستم قاسمی با بیان اینکه تاکنون حدود یک 
میلیون و ٣50 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند، افزود: خواهشم از مردم این است 
که هر کسی که تاکنون در این طرح ثبت نام نکرده، 
سریعتر ثبت نام کند. بر اساس تجربه مسکن مهر، 
ســاخت این واحدها متقاضی محور خواهد بود و 
واحدهای مســکونی به تعداد متقاضیان ساخته 
خواهد شــد.   طبق مصوبه شــورای مسکن مقرر 
شد مردان مجرد نیز امکان ثبت نام  داشته باشند،  
مشروط بر اینکه هنگام تحویل مسکن مستندات 
ازدواج خــود را تحویل دهند. عالوه بــر این زنان 
سرپرست خانوار،  زنان مجرد باالی ٣5 سال و مردان 

مجرد باالی ۴5 سال نیز امکان ثبت نام دارند.  
    

هند تالش بایدن برای کاهش 
قیمت نفت را ناکام گذاشت

راشاتودی- در 
پــی تــالش رئیس 
جمهور آمریکا برای 
همراه سازی ۴ کشور 
عمده واردکننده نفت 

به منظور کاهش دادن قیمــت جهانی، هند با این 
درخواست مخالفت کرد.هند آخرین تالش بایدن 
آزادسازی ذخایر نفتی کشورها به منظور کاهش 
قیمت جهانی را ناکام گذاشــت.جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا اوایل این هفته از هند و دیگر کشورها 
نظیر چین، کره شمالی و ژاپن درخواست کرده بود 
که با عرضه یک جای ذخایر نفتی به بازار باعث افت 
قیمت شوند.بر اساس این گزارش، وزیر نفت هند در 
مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ ضمن رد این تقاضا 
گفته است ذخایر نفت استراتژیک بسیار باارزش و 

مهم است و نمی توان آن را به یکباره آزاد کرد. 

در حالی که قرار است روز دوشنبه اول آذرماه 
بیژن زنگنه در خصوص ابعاد قرارداد کرسنت 
توضیحاتی ارائه دهد، سئواالت مهمی پیرامون 
این قرارداد و جنجال 1٦ ساله برپا شده بر سر آن 

وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، جنجال 
کرســنت ابعاد تازه ای به خود گرفته اســت. 
مخالفان کرســنت در مورد میزان زیان ایران 
اعداد مختلفی را عنوان کرده اند. رییس دیوان 
محاسبات در دولت اســبق میزان زیان را ۲0 
میلیارد دالر اعالم کرده بــود و علیرضا زاکانی، 
که امروز شهردار تهران است، میزان زیان ایران 
را ۴٣ میلیارد دالراعالم کرد. وی گفته بود: طبق 
گزارش دســتگاه های نظارتی کشور از جمله 
دیوان محاسبات و دســتگاه های اطالعاتی در 
قرارداد کرســنت، ایران ۴٣ میلیارد دالر ضرر 
کرده اســت.به گفته وی ایــن گزارش ها طی 

نامه ای به رئیس جمهور اعالم شده است.
ســال 1٣٩٦ نیــز در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری ماجرای کرســنت فضای 
سیاسی ایران را داغ کرد و حاال با جریمه اعالمی 
برای ایران بار دیگر انتقادات در این زمینه فضای 
سیاسی و اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده 

است.قرارداد کرسنت درواقع قرارداد صادرات 
گاز ترش از میدان گازی سلمان به امارت شارجه 
است . پیش بینی شــده بود این قرارداد از اول 
دسامبر ۲005 اجرایی شود که نشد و شرکت 
اماراتی برای عدم ارسال گاز عدم النفعی از سال 
۲005 میالدی تا اخر جــوالی ۲01۴ ادعای 
1۴ میلیارد دالر خسارت از شرکت نفت کرده 
است. نکته مهم این است که این گاز، گاز ترش 
میدان سلمان است، میدانی مشترک میان ایران 
و ابوظبی . این گاز همراه نفت در حال سورانده 

شدن بوده و اســت و قرار بود به جای سوختن 
صادر شود.

 اما مهم این است که مخالفان کرسنت همه 
ماجرا را نمی گویند. آنها به  مخالفت و نامه نگاری 
حسن روحانی در زمان دبیری شورای امنیت به 
آقای خاتمی، رییس جمهور وقت درباره کرسنت 
می گویند اما توضیح نمی دهند  فرجام این نامه 

نگاری چه شد؟
 حقیقت این است که حسن روحانی از خبرها 
و حدس و گمان های مختلفی که شــنیده بود 
نامه ای برای رییس جمهور وقت نوشــت و بعد 
از بررســی های موضوع و گرفتن گزارش های 
مختلــف از وزارت نفت حکم به اجــرا و انعقاد 
قرارداد داد و بعد از این نامه است که قرارداد تنفیذ 
می شود.مخالفان به مصوبه شورای اقتصاد استناد 
می کنند در حالی که این مصوبه وجود خارجی 
ندارد. اســتناد آنها به نامه ای اســت که زنگنه 

خودش برای شورای اقتصاد نوشته است و برای 
اثرگذاری بر مذاکرات پیشنهاد داد که این گاز در 

داخل مصرف شود.
منتقدان از قیمت پایین این قرارداد صحبت 
می کنند. طبق قرارداد، ایران باید از دی ماه سال 
٨۴ گاز را به کرسنت تحویل می داد. اما به خاطر 
تغییر شرایط قیمتی در بازار نفت، وزارت نفت از 
اسفند ٨٣ تقاضای تغییر ساختار قیمت قرارداد 
کرده بود که در متن قرارداد شرایط تجدیدنظر 
در قیمت آمده اســت. در حین این مذاکرات 
برای تغییر فرمول قیمت، دولت تغییرمی کند، 
قیمت پایین نکته ای که مورد نقد مخالفین است 
اما بررسی ها نشــان می دهد دوران اصالحات، 
نفتی ها پیگیر تغییر قیمت با توجه به شــرایط 
بازار بودند و روند مذاکره باید دنبال می شــد تا 
منافع ملی تامین شود. در این چارچوب می شد با 
مذاکره به ثمر رساند ولی دولت تازه به جای ادامه 
دادن به حرف و جنجال رییس دیوان محاسبات 
وقت تن داد که به غلط گفت ما ۲0 میلیارد دالر 
در کرسنت ضرر کردیم و سنگ اول بنای غلط در 

این ماجرا را گذاشت.
امروز در واقع باید این ســوال را پرسید که 
مگر مذاکرات برای تغییر ســاختار قیمت در 

جریان نبود و چرا این مذاکرات قطع شد؟ نکته 
اینجاست کسانی که در ســال ٨۴ مذاکرات را 
قطع کردند در سال ٨7 خودشان به مذاکره در 

ساختمان وزارت کشور نشستند؟
آقای جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت 
پیشبینی کرده بود خسارت چندانی بابت عدم 
تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمی شود .

آقای احمدی نژاد بهتر اســت در خصوص 
نامه ی معروفش به معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری در سال ٨٨ توضیح دهد که گفته بود 
دست هایی در کار اســت این قرارداد به سامان 
نرسد.رییس جمهور اسبق باید بگوید در جلسه 
اذرماه ٩1 شورای امنیت ملی در خصوص این 
قرارداد چه گذشته است؟جایی که حتی وزارت 
اطالعات دوران احمدی نژاد هم بیان می داشت 
که باید قرارداد را اجرا کنیم و گاز را تحویل دهیم 
.این عدم تحویل گاز برای کشــور چه تبعاتی 

داشت؟
هر چــه هســت گاز میــدان ســلمان به 
ســمت ابوظبی مهاجرت کرد و اماراتی ها که 
می خواستند همین گاز را از ما بخرند بی دردسر 
صاحب آن شدند و حاال ایران باید به خاطر عدم 

تحویل گاز میلیاردها دالر خسارت بدهد .

پنج سئوال مهم درباره یک بحران 16 ساله 

 مخالفان قرارداد جنجالی کرسنت 
همه ماجرا را نمی گویند


