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تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد  -اینروزنامهدرگزارشیباتیتر
«قیمتنفتصفرمیشود؟»نوشت:بلومبرگخبر
داده که یک محموله نفت سنگین و ترش تگزاس
به قیمت  ۲دالر در هر بشکه به فروش رسیده و در
برخی نقاط کانادا قیمتهای تکرقمی مشاهده
شده است .این موضوع ریشه در ماهیت بازار نفت
دارد که از یک سو امکان توقف تولیدات ،مشابه
سایر کاالهای کارخانهای در عمده چاهها وجود
نــدارد و از سمت دیگر ،ظرفیت ذخیرهسازی و
انتقال آن محدود و منحصربهفرد است .بنابراین
حتیامکاندارددربرخینقاطقیمتهامنفینیز
بشود؛بهطوریکهتولیدکنندهمجبورباشدمبلغی
هزینه کند تا از انباشت بیش از اندازه این طالی
سیاه در منطقه خالص شود! این مورد ماه گذشته
در یک معامله محدود دیده شد که امکان تکرار آن
وجوددارد.
••کیهان  - حسین شریعتمداری در بخشی
از سرمقاله این روزنامه با عنوان «یک چشمت
را ببند!» نوشت :این روزها برخی از نمایندگان
رد صالحیت شــده مجلس کنونی و شماری از
مدعیاناصالحاتکهدرانتخاباتمجلسیازدهم
بهعلتکارنامهسیاهخودازسویمردمکنارگذارده
شدهاند...بهجایآنکهازناکارآمدیهاوبالهایی
کهدردورانمسئولیتخودبرسرملتآوارکردهاند
ابراز ندامت کنند و بعض ًا آماده مجازات باشند ،به
بدگویی و عقدهگشایی علیه مجلسیازدهم که
هنوزتشکیلنشدهاست،رویآوردهاند!
••شهروند  -مهتا بذرافکن ،جامعهشناس و
پژوهشگر تغییرات اجتماعی ،در یادداشتی در
روزنامه شهروند نوشت :اقتصاد روستاها در ایران
عمدتا مبتنی بر کشاورزی و دامــپــروری است و
در کنار آن مشاغلی چون بوم گردیها و صنایع
دستیهمنقشمکملراایفامیکنند.همهگیری
کروناموجبشدتابخشبومگردیکهذاتاهمیک
شغلفصلیبهشمارمیرودباآسیبجدیروبهرو
شود .مشاغلی مانند پذیرایی از گردشگران در
بوم گردیهای عشایری در قالب سیاهچادرها
و فروش محصوالت محلی به گردشگران هم به
طور کامل رو به کسادی گذاشتند و عشایر نهتنها
نتوانستند در زمان مناسب کوچ کنند بلکه حتی
بخت ایــن را نداشتند که محصوالتشان را به
مشتریانفصلیشانبفروشند.

انعکاس
••برنا خبرداد :علیاصغر مونسان وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گفت:
افزایش تعطیالت عید فطر را پیگیری میکنیم
تا در صــورت مهار کرونا ،از تعطیالت این عید
فرخنده بــرای سفر هموطنان فرصتی فراهم
شــود .قطع ًا بعد از کرونا جهش بیسابقهای
در ســفــر خــواهــیــم داشــــت و بــخــش زیـــادی
از خسار تهایی که وارد شــده از طریق رونق
جهشوار سفر برطرف خواهد شد؛ ازاینرو همه
استانها باید آماده جهش سفر و میزبانی شایسته
از گردشگران برای دوران پساکرونا باشند.
••خبرآنالین نوشت  :بنا به آما رهای موجود
قیمت بنزین در بسیاری از کشورها به پایینترین
میزان خود رسیده است؛ به گونهای که در بازار
بین المللی قیمت هر لیتر بنزین لیتری ۱۷
سنت و با احتساب دالر  ۴۲۰۰تومانی به ۷۱۵
تومان و با احتساب نرخ دالر آزاد حدود ۲۷۰۰
تومان است.
•• نامه نیوز نوشت  :سیدناصر موسوی الرگانی
نماینده منتخب مــردم فــاورجــان در مجلس
یازدهم دربــاره لغو نشست نمایندگان منتخب
فهرست شــورای هماهنگی نیروهای انقالب
گفت :دعـــوت نــامــه آقـــای ح ــدادع ــادل بــرای
گردهمایی روز یکم اردیبهشت ویژه منتخبان،
ِ
از طریق پیامک ارسال شد .البته بعداز ظهر روز
شنبه  30فروردین دوبــاره پیامکی فرستادند
مبنی بر ایــن که «ستاد مــبــارزه با کرونا مجوز
برگزاری جلسه را نداده است بنابراین هر وقت
مجوز برگزاری نشست صادر شد تاریخ و زمان
جلسه اعــام می شــود»  .نکته دیگر آن که در
پیامک ارسالی به موضوع تعیین ترکیب هیئت
رئیسه مجلس اشاره نشده بود.
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نیروی دریایی سپاه تشریح کرد:

جزئیاتجدیدازماجراجوییآمریکاییها
درخلیجفارس
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطالعیه ای با
جعلی و هالیوودی خواندن روایت تروریست های
آمریکایی از ماجرای  ۱۵آوریل (پنج شنبه گذشته)
درخلیجفارس،وبیانجزئیاتجدیدازرفتارنیروی
های نظامی آمریکا در آب های خلیج فارس و دریای
عمان،تاکیدکرد:مستنداتخالفادعایآمریکایی
هاستوهرگونهخطایمحاسباتیراقاطعانهپاسخ
میدهیم .اطالعیه ندسا پس از آن صــادر شد که
ناوگانپنجمنیرویدریاییآمریکادرمنطقهوبرخی
مقامات سیاسی این کشور بامداد پنج شنبه 27
فروردین،مدعیایجادمزاحمت ۱۱قایقسپاهبرای
ناوهایآمریکاییدرشمالخلیجفارسوعبورنزدیک
وبسیارسریعآنها ازمقابلدماغهوانتهایناوهاکه
درحال عملیات مشترک بودند! شد .با این حال به
گزارشخبرآنالینبهنقلازسپاهنیوز،نیرویدریایی
سپاهدراطالعیهایاز«تکراررفتارهایغیرحرفهای
نیرویدریاییتروریستآمریکادرخلیجفارس»طی
هفته های گذشته خبرداد و اضافه کرد :از جمله
این اقدامات سد راه کردن کشتی شهید سیاوشی
در بازگشت از یک ماموریت در جنوب شرقی جزیره
فارسی بود که در ساعت  ۲۳مــورخ  ۱۸فروردین
 ۹۹پدید آمد که بر اســاس اطالعات جعبه سیاه
شناور ،کشتی جنگی تروریست های آمریکایی با
انجام رفتارهای پرخطر و بی توجهی به اخطارهای
اولیه با مشاهده هشدارهای نیروهای خــودی،
سرانجاممجبوربهکنارکشیدنخودازمسیرحرکت
شناور نیروی دریایی سپاه شد .این اطالعیه افزوده
اســت :در ساعت  ۶صبح مــورخ  ۱۹فروردین ۹۹
نیز در منطقه روبه روی عسلویه و حدود  ۳۰مایلی
سکوهایایران ،مجدد ًاناوتروریستهایآمریکایی
باشمارهبدنه 72CGباحرکتیخطرناکراهشناور

شهید سیاوشی را که در حال گشت زنی در منطقه
بود ،بدون توجه به اخطارهای شناور خودی ،برای
مدتی سد و سرانجام این شناور با اقدامی حرفهای و
هوشمندانه و کنار زدن ناو آمریکایی موفق به ادامه
مسیر خود شد .روابط عمومی نیروی دریایی سپاه
درتشریحاتفاقات 27فروردین نیزخبردادکهسپاه
«بــرای پیشگیری از ادامــه رفتارهای غیرقانونی،
غیر حــرفــهای ،خطرناک و حتی ماجراجویانه
تروریست های آمریکایی و نیز تحکیم امنیت تردد
شناورهای خــودی و مقابله با قاچاق سوخت ،به
افــزایــش ظرفیت گشت هــای دریــایــی خــود در
آب های خلیج فارس مبادرت ورزید و در این راستا
در  ۲۷فروردین ماه  ۱۵( ۹۹آوریل  )۲۰۲۰پس
از اعالم وضعیت تیراندازی در مناطق تمرینی که
از گذشته با مختصات خاص روی نقشه مشخص
شده اســت ،شناورهای خود را به صــورت گروهی
شامل  ۱۱فروند قایق به منطقه اعــزام کرد که با
ناوها و کشتی هــای جنگی آمریکا مواجه شدند
و به رغــم اقــدامــات غیرحرفهای و تحریک کننده
تروریست هــای آمریکایی و بیتوجهی آن ها به
اخطارها و هشدارها ،با ایستادگی جانانه و شجاعت
نیروهای خــودی ،آن ها را مجبور به کنار کشیدن
خود از مسیر حرکت شناورهای نیروی دریایی سپاه
کردند».
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چرا آمریکا نگران پایان تحریم های
تسلیحاتی ایران است؟
پایان تحریم تسلیحاتی ایران تا شش ماه دیگر براساس توافق برجام ،یکی از مواردی
است که نگرانی های زیــادی را در میان مقامات آمریکایی به وجود آورده است .به
گونه ای که آن ها بدون هیچ مبنای حقوقی ،خواهان تمدید تحریم های تسلیحاتی
علیه ایران شده اند .در همین زمینه ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا ،شامگاه شنبه
طیپیامیدرحسابتوئیتریخودخطاببهشورایامنیتسازمانملل،تمدیدتحریم
فروش اسلحه به ایران را درخواست کرد .اشاره پمپئو به قطعنامه  ۲۲۳۱است که در
پی برجام در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید .دراین قطعنامه از دولتها
خواسته شده است تا از معامله ،خرید و فروش و فراهم کردن هرگونه تسهیالت مالی،
مبادالتی وترابری در مورد تجهیزات سنگین نظامی به ایران یا برای استفاده ایران به
مدت پنج سال از زمان اجرای برجام (تا ۱۸اکتبر 27( ۲۰۲۰مهر ))1399یا تسلیم
«گزارش جمعبندی مبسوط» اجرای برجام توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی (هر
کدام که زودتر باشد) خودداری کنند ».درحقیقت درجریان مذاکرات هسته ای که
به برجام منتهی شد ،توافق شد که در قبال اجرای تعهدات ایران همه قطعنامه های
مرتبط با پرونده هسته ای ایران ملغی شده یا اجرای آن متوقف شود اما آمریکاییها
حاضر نبودند زیر بار لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران بروند؛ اما با مقاومت ایران ،در
نهایت مقرر شد در دو بازه  ۵و  ۸ساله این تحریم ها برداشته شود .براین اساس حدود
 6ماه دیگر تحریم خرید و فروش «هرگونه تانک جنگی ،خودروهای رزمی زرهی،
سامانههای توپخانهای سنگین ،هواپیماهای رزمی ،بالگردهای تهاجمی ،ناوهای
جنگی ،موشکها یا سامانههای موشکی» به پایان می رسد و این موضوع دولت
آمریکا را مشوش کرده است .در همین رابطه پنتاگون اعالم کرده تهران ممکن است
عالقه مند به خرید انواعی از تسلیحات دفاعی پیشرفته روسیه از جمله سامانه پدافند
هوایی اس ۴۰۰-و هواپیماهای جنگنده سوخو ۳۰-باشد .این موضوع را تلویحا امیر
سرتیپ عبدالکریم بنیطرفی ،مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در
حاشیهنمایشگاههوافضایروسیهدرآذرماهگذشتهنیزتاییدکردودربارهخریدجنگنده
توسطایرانگفت:کشورهایمختلفیبهماپیشنهادمیدهند.اماهمهاینهامنوطبه
آناستکهتاریخپایانتحریمهایتسلیحاتیفرابرسد.بهگزارشتابناک،درواکنشبه
خواستهغیرقانونیپمپئو«،میخائیلاولیانوف»نمایندهروسیهدرسازمانهایبینالمللی
دروین،باانتشارپیامیدرتوئیترنوشت«:معمو ًالمسابقهتسلیحاتییکجانبهنیست.این
یک تالش جمعی است که در سطح قدرتهای بزرگ و یا قدرتهای منطقهای و فرعی
انجاممیشود.خطرمسابقهتسلیحاتیرابهسختیمیتوانازطریقتحریمتسلیحات
علیهیککشورازبینبرد.اینکارمستلزمتالشجمعیازطریقمذاکراتاست».
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ویژه های خراسان

تذکر جالب درباره فروش
آمبوالنس دولتی به دیگران
یک نهاد مسئول در ابالغیه جدید خود خطاب به
تعدادیازسازمانهاواداراتدولتی،ضمنیادآوری
بخشنامهسال 1387وزارتاقتصاددربارهضوابط
و شرایط فروش برخی خودروهای دولتی ،متذکر
شدهاستحتیدرصورتانجامگردشکارقانونی،
فروشخودروهاییهمچونآمبوالنسوآتشنشانی
بهاشخاصحقیقیممنوعبودهوصرفابایدبهصورت
اوراقــی واگــذار شوند .در عین حــال ،خودروهای
آتش نشانی در صورت تغییر وضعیت و کاربری و
اصالحکاردکس،امکانواگذاریخواهندداشت.

اصرار برخی نهادها به ادامه
عملیات عمرانی به رغم کرونا
بهرغمشیوعویروسکرونادرمناطقمختلفکشور،
یکمقامدولتیدرنامهروزهایاخیرخودبهتعدادی
از فعاالن صنفی در حوزه تکمیل پروژه های دولتی،
به آن ها تاکید کرده است آن دسته از قراردادهایی
که در فهرست طرح ها و پروژه های مهم و قابل اتمام
درسال 1399قرارگرفتهاند،الزماستبهگونهای
برنامهریزیشوندکهضمنرعایتالزاماتسالمت
و بهداشت کار ،تاخیری در روند اتمام و تکمیل آن
طرحهاصورتنگیرد.

اخبار

ماجرای خواندنی توجه
حاج قاسم به وضعیت آهوها

سیاست و کرونا
محمدروحیصفت
دیپلمات

روزنامهنگار

وظیفه دستگاه
دیپلماسی

روشـــن اس ــت کــه شــیــوع ویــــروس کــرونــا،
اقتصاد جهانی را منفی میکند ،بنابراین
اقتصاد کشورها در سرازیری قرار میگیرد.
[درایــن شرایط] دستگا ه دیپلماسی باید
با ایجاد سازوکارهای جدید در مناسبات و
همکاریهای جدید همانند خرید و فروش
کاال با ارزهای ملی ،تعریف روابط جدید میان
بانکی و اصالح مقررات صادرات و واردات،
زمینه افزایش همکاریهای منطقه را مهیا و
فکری هم برای رفع کدورتها و پایان دادن
به خصومتها کند و از این طریق میتوان
امیدوار بود که موانع پیش روی اقتصاد ایران
در عرصه منطقهای کمتر شود/.ایرنا
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فرصت های
بی بدیل

مدیریت مــبــارزه با کرونا در کشور مانند
دوران جنگ تحمیلی فرصتهای بی بدیل و
بی نظیری را در اختیار مسئوالن نظام قرار
داده است...تردیدی نیست که اگر مسئوالن
کشور جنگ اقتصادی دشمن را باور کنند،
اگر تلفات مرگبار جنگ اقتصادی را باور
کنند ...بیشک به اداره کشور با همین
دست فرمان از طریق بیرون آمــدن از کاخ
و ساختمان وزارت خانه و حضور در پشت
خاکریز قرارگاههای عملیاتی ادامه خواهند
داد و تنها در ایــن صــورت اســت که مــردم،
پیشرفت را در کوتاهترین زمان ممکن تجربه
خواهند کرد/.جوان

ابراهیماصغرزاده

لوریانهاردکستل

فعالاصالحطلب

دانشگاهکلگریکانادا

جامعه
قطبی تر

تاثیر تحریم ها
بر مردم

رکود و بیکاری پساکرونا و تعطیلی بسیاری
از کسبوکارهای خرد در این میان اثرات
ویــرانــگــری بــر معیشت طبقات تهیدست
گذاشته و در رونــد زنجیر ه توزیع اختالل
ایجاد کرده و جامعه را قطبیتر از گذشته
کــــرده اســــت .شــیــوع کــرونــا و تــأخــیــر در
تصمیمگیری و اطال عرسانی یک ارزیابی
منفی فوری از میزان اعتبار و اعتماد به دولت
را نــزد عموم مــردم پیش کشید .بعضیها
ســؤال میکنند آیــا دولــت مانند دهههای
پیشین ،ازمقبولیت عمومی برخوردار است.
آیا اوامر و نواهی و دستوراتش در میان تمامی
اقشار از قوه نفوذ برخوردار است؟/شرق

تحریمها بر خرید تجهیزات پزشکی تأثیر
میگذارد .اگرچه تجهیزات پزشکی از تحریم
معافهستند،اماخریدآنهاباتحریمهاهنوز
همدشواراست.اوال،همهکاالهایپزشکیاز
مجازاتمعافنیستند.ثانیا،یافتنبانکهایی
کهمایلبههمکاریبابانکهایایرانیباشندتا
بتوانندبهآنهاکمککنند،دشواراست.ثالثا،
نوسانات ارزی ممکن است تامین مالی خرید
تجهیزات پزشکی را دشوار کند...دادههای
اتحادیه اروپا حاکی است که از زمان اعمال
تحریمها ،تجهیزات پزشکی کمتری به ایران
ارسالمیشودو...سالمتمردمراتحتتأثیر
قراردادهاست/.ایلنا

عالءالدین بــروجــردی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس ،با اشاره به ماجرای هولناک زنده به
گور کردن هزاران جوجه یک روزه به بهانه تنظیم
تولید ،در سایت الف نوشت :روزی یکی از همرزمان
نزدیکشهیدبزرگوارسرلشکرحاجقاسمسلیمانی
می گفت در یکی از سفرهای سردار سلیمانی در
بحران داعش در عراق که در فصل زمستان صورت
گرفته بود ،حاج قاسم در شرایطی از عراق تماس
گرفت که صدای تیراندازی ها به وضوح به گوش
میرسیدوویدرشرایطجنگیقرارداشت.ایشان
در این تماس اظهار داشت که شنیده ام تهران برف
سنگینی آمده است .گفتم بله همین طور است.
گفت:بااینبرفآهوهاییکهدرکوهنزدیکپادگان
مقر سپاه وجود دارد حتما برای پیدا کردن غذا
پایین می آیند .همین امروز به اندازه کافی علوفه
تهیه کن و در چند جا قرار بده که آن ها از گرسنگی
تلف نشوند .من چون آن زمان فرمانده بودم سریع
اقدام کردم و تا ظهر نظر ایشان را عملی نمودم .با
کمال تعجب بعدازظهر مجددا زنگ زد و گفت :چه
کردی؟! گفتم دستور فرمانده عملی شد و آهوها
دعاگو هستند .من از ایشان سوال کردم در این
شرایط سخت که با داعش درگیر هستید چگونه به
فکرآهوهاینزدیکمقرهستید؟ویپاسخداد:من
به شدت به دعای خیر آن ها اعتقاد دارم.

طرح تقلیل برخی اختیارات
رئیس مجلس
یک عضو هیئت رئیسه مجلس از تدوین طرحی
با کمک مرکز پژوهشهای این نهاد برای تحول
ساختاری در پارلمان خــبــرداد .طرحی که به
دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس
مجلس است .خبرگزاری مهر که متن این طرح را
منتشر کرده جزئیاتی از این که اختیارات رئیس
مجلس چه تغییری خواهد کرد ،ارائــه نــداده اما
تصریح کرده است که این طرح در حوزه قانون
گذاری به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرحها و
لوایح ،ارتقای عملکرد کمیسیونهای تخصصی
مجلس به عنوان مهم ترین رکن قانون گذاری،
کارآمدسازی صحن علنی مجلس ،تعیین زمان
رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،محدودکردن مراجع قانون گذار
اســت .بــراســاس ایــن گــزارش سید امیرحسین
قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس
دهم و نماینده مردم مشهد این طرح را در هفت
فصل تدوین کرده است.

