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۲۱کشته حاصل سیل و طوفان عید امسال
سخنگوی سازمان اورژانس کشور اهالم کرد: بر اساس آخرین آماری که در حوادث جوی اخیر 
در  تن  یک  شدن  مفقود  و  نفر   ۲۱ جانباختن  از  کشور  اورژانس  سازمان  است  شده  بندی  جمع 
حوادث جوی تا ساعت ۸ صبح امروز )۱۳ فروردین ماه( خبر داد. یک نفر در استان بوشهر به علت 
وقوع توفان و سیل، سه نفر در هرمزگان، دو نفر در سیستان و بلوچستان، ۱۱نفر در استان فارس، 
سه نفر در استان قم و یک نفر در خوزستان به علت وقوع سیل جان خود را از دست داده اند. یک 
نفرنیز در در استان هرمزگان مفقود شده است که تالش ها برای پیدا شدن وی ادامه دارد. دراین 
حوادث ۲۲ نفرنیز مصدوم شده اند که از کل مصدومان ۱۴ نفر به صورت زمینی به مراکز درمانی 

منتقل و هشت نفر در محل به صورت سرپایی درمان شده اند.

 
»مرد دیوانه« در »عین االسد«

علی ودایع
اما  است  کرونا  ویروس  با  عیار  تمام  جنگ  یک  در  جهانی  جامعه  اگرچه 
تحرکات ارتش آمریکا در عراق مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که »دونالد 

ترامپ« حرف از تخلیه عراق و سوریه زد، شعار کهنه »اول آمریکا« مورد توجه قرار گرفت. آنالیز 
سخنرانی های رئیس جمهوری آمریکا هم نشان می دهد که او به شکلی غریزی برای خاورمیانه 
اهمیتی قایل نیست. او از سال ۲0۱6 تا امروز به شکل متناوب علیه میراث »جورج بوش« و 

»باراک اوباما« موضع گیری کرده است. 
در عمل، ارزش های آمریکایی و جامعه جهانی برای رئیس جمهوری آمریکا هیچ ارزشی ندارد. 
ظاهرا او رویکرد کازینوداری خود را حفظ کرده است اما واقعیت، داستان متفاوتی دارد. شیفتگی 
ترامپ درباره استراتژی های »هنری کیسینجر« و رویکرد مرد دیوانه  )Madman( دوره »ریچارد 
نیکسون« غیرقابل چشم پوشی است.  واشنگتن از میانه های دولت اوباما متوجه شد که معادالت 
ژئوپلیتیکی در حال تغییر است. آمریکا به لطف رونق نفت »شیل« به تولیدکننده اصلی نفت خام 
در جهان تبدیل شد و همین موضوع  اهمیت خطوط تأمین سوخت نفت در خاورمیانه را به شدت 
کاهش داد. نکته اینجاست که  زنگ خطر در خاوردور در وزارت خارجه »هیالری کلینتون« از 

سال ۲0۱0 برای آمریکا به صدا در آمده است.
 چینی ها که به اژدهای اقتصاد جهانی تبدیل شده اند، با جزایر مصنوعی »اسپرتلی« مشغول 
توسعه طلبی ارضی در دریای چین جنوبی شدند که این به منزله تهدید مستقیم شرکای واشنگتن 
در خاوردور و منافع اقتصادی آمریکا محسوب می شود. موضوع زمانی حیاتی می شود که بدانیم 

رقم مالی ترانزیت نفت و کاال چندین برابر مبلغی است که در تنگه هرمز ترانزیت می شود. 
دولت پیشین آمریکا معتقد بود که با امضای تفاهم برجام می تواند روی نقشه »سیاست محور 
آسیا« تمرکز کند اما با تغییر دولت معادله تغییر کرد. آمریکا برای تکرار داستان مشهور دیپلماسی 
»پینگ - پنگ« تحت عنوان »جنگ تجاری« با چینی ها دست به یقه شد، از برجام خارج شد 
و تعامالت با روسیه هم به سمت یک بده و بستان در عین مناقشه پیش رفت.  برخی محافل 
در تهران به دلیل عدم شناخت از سیستم رفتاری آمریکا تنها انگشت روی برجام گذاشتند و 
مشغول بازی های سیاسی شدند. این گروه گمان کردند که ترامپ در حال عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از خاورمیانه است اما ترامپ آنقدرها هم احمق نیست. اعراب حاشیه خلیج فارس 
توسط رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار قرار گرفتند که دالر بیشتری به جیب پنتاگون بریزند اما 
این نگرانی هم وجود داشت که پای روسیه به خلیج فارس گشوده شود. ترامپ مدعی خروج شد 
اما هرچیزی که او می گوید، لزوما عملیاتی نمی شود.  براساس نقشه کیسینجر، آمریکا از سوریه 
اسباب کشی کرد تا کردهای مدافع خلق )YPG( با ترکیه و روسیه باقی بمانند اما درعین حال 
نفوذ خود را حفظ کرد. چند چاه نفت و معدن، دمشق و پایگاه حمیمیم با بندر طرطوس برای 
روس ها باقی مانده است. قدرت مانور ایران هم در سوریه هم با حمالت اسرائیل و براساس یک 
تفاهم نانوشته محدود می شود. به موازات اجرای این برنامه، مهندسان پنتاگون از یکسال پیش 
راهی پایگاه »عین االسد« شدند تا زیرساخت های الزم برای تجمیع نیروهای آمریکایی فراهم 
کنند. میراث »صدام حسین« که برای حمله به ایران و اسرائیل ساخته شده بود، حاال در چنگ 

واشنگتن قرار گرفته است. 
ارشد  مقام  المهندس«  »ابومهدی  و  ها  ایرانی  محبوب  ژنرال  سلیمانی«  »قاسم  سپهبد  ترور 
حشدالشعبی ، قطعه اصلی نقشه ای بود که کیسینجر برای خاورمیانه کشیده است. »مایک 
پمپئو« در نقش یک شومن ظاهر می شود و ترامپ از روی غریزه دستوری صادر می کند اما 
این اتفاق، جزیی از کل است. ایرانی ها با حمله موشکی به عین االسد، ظاهرا انتقام گرفتند و 

داستان تمام شد اما نقشه کیسینجر به نتیجه نرسیده است.
 در کنار همه این موارد، ترامپ هنوز نیازمند یک دستاورد بزرگ برای انتخابات الکترال است. 
رئیس جمهوری آمریکا اگرچه از رسوایی »راشاگیت« گریخته اما همچنان توسط دموکرات ها 

تهدید می شود. متن کامل را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

سرمقاله

درخواست 3۲ عضو کنگره از وزرای امور خارجه و خزانه داری آمریکا:

تحریم ایران را تعلیق کنید
پمپئو: شاید در تحریم تجدیدنظر کنیم

بیانیه ای  در  روز چهارشنبه  غذا  امور  در  ملل  و متخصص سازمان  ویژه  گزارشگر  الور،  هالل 
کمتری  حد  تا  و  کوبا  ونزوئال،  سوریه،  ایران،  علیه  فلج کننده  تحریم های  تداوم  کرد:  اعالم 
تحریم های  فوری  لغو  خواستار  وی  می زند.  ضربه  عادی  شهروندان  به  شدت  به  زیمبابوه 

یکجانبه آمریکا علیه این کشورها شد.
برنی سندرز، سناتور دموکرات و نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ۲0۲0 نیز در توییتی 
با اشاره به آمار کشته شدگان ویروس کرونا در ایران نوشت: تحریم های آمریکا مانع ورود دارو 
و کمک های پزشکی به ایران است. وی در ادامه خطاب به پمپئو، وزیر امور خارجه و استیون 
بیایید  نمی شناسد.  مرزی  هیچ  همه گیری  است:  نوشته  آمریکا  خزانه داری  وزیر  منوچین، 

اختالفات کشورهایمان را کنار بگذاریم و برای کاهش رنج های انسانی تحریم ها را برداریم.
همچنین ۳۲ عضو کنگره آمریکا در نامه ای خطاب به مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و استیون منوچین، 
وزیر خزانه داری آمریکا خواستار تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران شدند. آنها نوشتند این تحریم ها 
مانع مقابله ایران با شیوع گسترده ویروس کرونا می شود. در این نامه آمده است: این که بگذاریم این 

بحران در ایران سهمگین تر شود ممکن است آسیبی جدی را نه تنها به ملت ایران بلکه به ملت آمریکا 
و تمام مردم جهان وارد کند. جورج بوش در زمان زلزله بم در سال ۲00۳ تحریم ها را کاهش داده و 
به ایران کمک رسانی کرده است. اختالفات گسترده ما به دولت ایران و دیگران نباید سد راه اقداماتی 
شود که می تواند به طور کلی به مردم بی گناه در این همه گیری کمک کند. در این نامه همچنین 
ذکر شده تحریم هایی که بخش های بزرگی از اقتصاد ایران از جمله صنایع مدنی، بخش های بانکی 
و صادرات نفتی جمهوری اسالمی را شامل می شوند باید تا زمانی که مختصصان سازمان بهداشت 
جهانی عبور از این بحران را تایید نکرده اند، برداشته شود. از امضاکنندگان اصلی این نامه می توان به 

الکساندریا کورتز، ایلهان عمر، باربارا لی، برنی سندرز، الیزابت وارن و اد مارکی اشاره کرد.
در همین حال مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص 
احتمال تغییر مواضع آمریکا در خصوص تحریم هایش علیه ایران می پرسید، پاسخ داد: ما به طور 
مداوم تمام سیاست های مان را ارزیابی می کنیم. پس پاسخ به سوال این که آیا ممکن است تجدید 

نظر کنیم؟ مثبت است.

بنزین در ایران گرانتر است یا 
آمریکا و حوزه خلیج فارس؟

حمیدرضا شکوهی

مبنای  بر  فارس،  خلیج  یا  آمریکا  با  ایران 
میگیرد  صورت  فروشی  عمده  یا  فوب  نرخ 
مقایسه  مبنای  نمی تواند  طبیعتا  که 
نرخ  با  بنزین  هیچگاه  چراکه  باشد.  خوبی 
عمده به فروش نمی رسد و طبیعتا تا زمان 
در  سوخت  عرضه  جایگاههای  در  عرضه 
آن  به  بیشتری  هزینه های  دنیا،  کجای  هر 
وارد می شود و آنچه می تواند مبنای مقایسه 
اما  جایگاههاست.  در  عرضه  نرخ  باشد، 
خرده  چندان  نمیتوان  مقایسه ها  این  به 
نرخ  با  بنزین  قیمت  مقایسه  چراکه  گرفت. 
فوب، زمانی در ایران باب شد که مسووالن 
برای افزایش قیمت بنزین، نرخ فوب خلیج 
به  توجه  با  که  دادند  قرار  معیار  را  فارس 
آن  در  ایران  در  بنزین  پایین  بسیار  قیمت 
دوره شاید هدف مناسبی بود، اما هیچگاه 

معیار مناسبی نیست. 
در  موجود  اطالعات  اساس  بر  اکنون  هم 
نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  سایت 
ایران، قیمت یک تن بنزین در خلیج فارس 
حدود ۲۴0 دالر است و اگر هر تن بنزین را 
۱۳۵۱ لیتر در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر 
سنت   ۱۷ حدود  فارس  خلیج  فوب  بنزین 
در  تومان   ۲۵00 حدود  یعنی  بود؛  خواهد 
قیمت  درباره  دقیقتر  عدد  البته  لیتر!  هر 
بر  "پلتس"  را  فارس  خلیج  فوب  بنزین 
میکند  اعالم  شده،  انجام  معامالت  مبنای 

که پس از نشست اخیر اوپک، از لیتری ۳۸ 
که کمی  لیتری ۲0 سنت رسیده  به  سنت 

کمتر از لیتری ۳ هزار تومان است.
حاال چند نتیجه گیری:

۱ـ نرخ فوب یا عمده فروشی، عدد مناسبی 
شده  عرضه  بنزین  قیمت  مقایسه  برای 
نیست.  ایران  در  سوخت  جایگاههای  در 
برخی  پیش،  سالها  را  غلط  مبنای  این  اما 
شناور  به  توجه  بدون  کشور  سیاستگذاران 
بودن نرخ نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی 
پایه گذاری کردند و بنابراین طبیعی است که 
وقتی قیمتهای جهانی کاهش پیدا کند، این 

مقایسه مورد توجه مردم قرار گیرد. 
بنزین  بر مبنای نرخ فوب، قیمت  ۲ـ حتی 
یا عمده  بنزین فوب  از  ایران  در  سهمیه ای 
بنزین  قیمت  اما  است.  ارزانتر  هم  فروشی 
آزاد در ایران از قیمت فوق یا عمده در خلیج 
فارس و آمریکا حدودا هر لیتر ۵00 تومان 

گرانتر است.
در  بنزین  قیمت  مقایسه  را  مبنا  اگر  ۳ـ 
دیگر  کشورهای  در  بنزین  قیمت  با  ایران 
با  ایران  در  بنزین  قیمت  مقایسه  حتی  یا 
کاالهای دیگری که در ایران عرضه می شود 
در  بنزین  که  گیریم  می  نتیجه  بگذاریم، 
ایران هنوز ارزان است. مقایسه کنید قیمت 
بنزین  لیتر  یک  با  را  معدنی  آب  لیتر  یک 
مورد  را  دیگر  اگر سه موضوع  اما  ایران.  در 

توجه قرار دهیم شاید در نتیجه گیری درباره 
اندکی  ایران  در  بنزین  قیمت  بودن  ارزان 
نرخ  بودن  تامل کنیم. یک موضوع، شناور 
نفتی  فرآورده های  نرخ  آن  تبع  به  و  نفت 
کاهش  شدت  به  حاال  که  است  جهان  در 
با  را  ایران  در  بنزین  قیمت  فاصله  و  یافته 
کشورهای دیگر کمتر کرده است. موضوع 
دوم نفت خیز بودن ایران و دسترسی کافی 
به نفت به عنوان ماده اولیه تولید بنزین، و 
موضوع سوم، پایین بودن سطح دستمزدها 
در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان 
است که صرفا مقایسه قیمتی را مقایسه ای 

ناکامل جلوه می دهد.
از جمله  و  برای کاهش مصرف سوخت  ۴ـ 
بنزین در ایران، استفاده از راهکار قیمتی، 
بهترین  لزوما  اما  از راهکارهاست  تنها یکی 
آوردن  فراهم  راهکار،  بهترین  نیست. 
در  خودرو  دارندگان  که  است  شرایطی 
از خودروی  استفاده  به  تمایل  ایران، کمتر 
شخصی داشته باشند. اما واقعیت آن است 
و  شهری  درون  عمومی  نقل  و  حمل  که 
است  ناکارآمد  بسیار  ایران  در  شهری  برون 
سطح  در  هم  داخلی  خودروهای  کیفیت  و 
اصلی  عامل  امر  همین  و  نیست  مطلوبی 
پس  است.  ایران  در  بنزین  مصرف  رشد 
شاید بهتر باشد برای کاهش مصرف بنزین 

در ایران، به موارد دیگر هم توجه کنیم.

در  مضمون  این  با  خبرهایی  روزها  این 
ارزان  با  که  می شود  منتشر  مجازی  فضای 
شدن نفت در بازارهای جهانی، االن قیمت 
در  بنزین  قیمت  از  گرانتر  ایران  در  بنزین 
قیمت  از  گرانتر  حتی  و  دیگر  کشورهای 
بنزین در آمریکا است. بیایید قدم به قدم با 
هم پیش برویم و صحت و سقم این موضوع 

را بررسی کنیم. لطفا تا انتها بخوانید!
"گلوبال  سایت  در  خبر"  "نفت  گزارش  به 
در  بنزین  قیمت  که  پرایسس"  پترول 
می دهد،  ارائه  را  جهان  مختلف  کشورهای 
صورت  به  کشورها  برخی  در  بنزین  قیمت 
صورت  به  کشورها  برخی  در  و  ماهیانه 
هفتگی، به روز می شود. بر مبنای اطالعات 
بنزین  دومین  ایران،  در  بنزین  سایت،  این 
ارزان در جهان است. البته این سایت نرخ 
بر  یعنی  تومان   ۱۵00 را  ایران  در  بنزین 
مبنای نرخ بنزین سهمیه ای در نظر گرفته 
است. اما اگر بنزین را ۳ هزار تومانی هم در 
چندانی  تفاوت  نتیجه  در  باز  بگیریم،  نظر 
ایجاد نمی کند و با بنزین ۳ هزار تومانی هم 
ایران پس از ونزوئال و سودان، سومین بنزین 
ارزان جهان را دارد. قیمت بنزین در آمریکا 
این سایت 6۹ سنت اعالم شده است؛  در 
هر  تومانی،  هزار   ۱۵ دالر  مبنای  بر  یعنی 

لیتر حدود ۱0۷00 تومان.
در  بنزین  قیمت  مقایسه  روزها  این  اما 

حسن روحانی در جلسه امروز هیات دولت:
هیچکس در دنیا طرح قرنطینه چینی را نپسندید

حسن روحانی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: از همان اسفند بعضی ها طرح 
قرنطینه چینی را پیشنهاد می کردند که معنای آن این بود که همه مغازه ها بسته، ماشین ها متوقف 
و در خانه ها بسته شود و غذای مورد نیاز ۲۴ ساعته توسط مامورین به داخل خانه ها انداخته شود. 
هیچ کس در دنیا این طرح را نپسنیدید و اجرا نکرد؛ چراکه مخصوص خود چینی ها بود و با توجه 
به شرایط در ایران امکان پذیر نبود. وی افزود: طرحی  که متخصصان ما طراحی کردند و قدم به 
قدم اجرا و پیاده کردیم و در این ۱0 الی ۱۲ روز قدم های بیشتری برداشتیم و کار را کمی سخت 
تر کردیم برای حفظ و سالمت همه مردم بود و ممکن است امروز سفر مردم و یا حضور آن ها در 
طبیعت با مشکل مواجه شده باشد ولی این تصمیم برای سالمتی تمامی جامعه اتخاذ شده است. 
ما از اوایل اسفند پیش بینی کردیم که همه امکانات نیروهای مسلح پای کار بیاید و هزاران تخت 
نیروهای مسلح آماده شد و مثل ۴ هزار تختی که دیدید به آن سرعت و زیبایی آماده کردند اما این 
تخت ها خالی مانده و یا تخت های بیمارستانی وزارت بهداشت خالی مانده است. طبق آمار وزیر 
بهداشت االن ۱۳ هزار تخت ما خالی است و نه تنها تخت های معمولی که از 6۸00 تخت آی سی 

یو فقط ۴ هزار تخت پر و بقیه خالی است.
متن کامل سخنان روحانی را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

مارال )۱379 مهدی صباغ زاده(
تا  حسادت  و  شیفتگی  خود   -
اندازه ای انسان را میرساند که 
زمان  در  شعارها،  همه  علیرغم 
و  خود  جز  هیچ کس  مقتضی 
منافع خود رو نمیبیند واین امر 
قابل  خوبی  به  مارال  فیلم  در 

مشاهده است.
 حسادت زنانه ای که در ظاهر 
کار  عاقبت  اما  ندارد  وجود 
دهد.  می  فیلم  قهرمان  دست 

اگر قرار شد یک روز خودتان را امتحان کنید، حتما قبل از این کار فیلم 
بازی های خوب و خالصه یک فیلم  با  و  ببینید. خوش ساخت  را  مارال 

استاندارد و سرگرم کننده.
وقتی  می خندم  دنیا  اون  تو  میخندم  »رضوان:  یادماندنی:  به  دیالوگ 

اونایی که خندونن میرن تو آتیش جهنم نوبت خنده من هم میرسه...«

پیشنهادهای سینمایی برای 
روزهای خانه نشینی 

موسی حسن وند

انحصار استفاده معلمان از یک پیام رسان خاص 
تکذیب شد

کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  مدارس  تعطیلی 
پای  آموزان  دانش  و  آموزگاران  تا  شد  سبب 
به  ها  آموزش  تا  بنشینند  مجازی  های  آموزش 
دانش  میان  معقول  ارتباطی  و  انجام شود  موقع 
پیش  چندی  اما  شود  ایجاد  معلمان  و  آموزان 
و  اجتماعی  های  شبکه  از  برخی  در  ای  شایعه 
به  پرورش  و  آموزش  دستور  بر  مبنی  ها  رسانه 
پیام  یک  از  استفاده  بودن  اجباری  و  انحصاری 
که  کرد  پیدا  انتشار  معلمان  برای  خاص  رسان 
های  خانواده  خصوص  به  و  عمومی  اذهان 
که  به طوری  کرد،  را حساس  آموز  دانش  دارای 
هایی  نگرانی  دچار  موضوع  این  به  نسبت  آنها 
پرورش  و  آموزش  وزارت  راستا  شدند. در همین 
برخی  نادرست  ادعای  به  اطالعیه ای  صدور  با 
از یک  و جانبدارانه  انحصاری  استفاده  در  افراد 
اجتماعی  شبکه  موضوع  در  خاص  رسان  پیام 

دانش آموزان واکنش نشان داد.
ترجیح  پرورش،  و  آموزش  اطالعیه  براساس 
سمت  به  جهت گیری  در  پرورش  و  آموزش 
رسان های  پیام  از  استفاده  مجازی  آموزش های 

و پرورش  این راستا آموزش  داخلی است که در 
ارتباط  کیفیت  پایداری،  اصل  سه  رعایت  بر 
اطالعیه  این  در  دارد.  تاکید  موثر  دسترسی  و 
نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت  است ؛  شده  تاکید 
استفاده  توسعه،  ششم  برنامه  تحقق  راستای  در 
از فناوری های نوین ارتباطی درآموزش که مورد 
راه  به  است،  هم  بنیادین  تحول  سند  تاکید 
»شاد«  آموزان  دانش  اجتماعی  شبکه  اندازی 
شدن  اجرایی  راستای  در  که  است  کرده  اقدام 
که  داخلی  رسان های  پیام  تمام  ظرفیت  از  آن 
بودند،  پذیرفته  را  پرورش  و  آموزش  دعوت 
مستندات  تمامی  و  است  کرده  استفاده 
که  این  ادعای  بنابراین  است،  موجود  آن 
یکی  از  استفاده  در  انحصار  پرورش  و  آموزش 
از  است،  داده  قرار  نظر  مد  را  رسان ها  پیام  از 
هرگونه  اساس ؛  براین  می شود.  تکذیب  اساس 
شبکه های  و  مجازی  فضای  در  شده  خبرمنتشر 
و  گروه ها  حذف  بر  مبنی  غیررسمی  اجتماعی 
خارجی  رسان های  پیام  در  آموزشی  کانال های 

می شود. تکذیب 


