
تمام  البته  داشت:  اظهار  اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
دولت های اخیر هیچ کدام اهداف بلندمدت نداشتند و هر کدام 
دهند.  نشان  قهرمان  را  خود  تا  بودند  قدرت نمایی  دنبال  به 
اقتصاد  حوزه  در  ضعیفی  اقدامات  ابتدا  از  هم  کنونی  دولت 
پس  را  خود  آزمایش  تمام  کنونی  اقتصادی  تیم  تمام  داشت. 
یعنی  شوند  آفرینی  ثروت  موجب  نمی توانند  افراد  این  داده اند 

توانایی این کار را ندارند.
مرتضی سامتی در مورد دالیل افزایش قیمت ها در روزهای اخیر 
اظهار داشت: در علت یابی این موضوع می توانیم از رویکردهای 
موضوع  این  به  عمقی  رویکرد  کنیم.  استفاده  عمقی  یا  سطحی 
بنده  سخنرانی های  تمام  است.  دولت  بودجه  کسری  به  مربوط 
در راستای این بوده که کسری بودجه امسال دولت حداقل 50 
ندارد  ایجاد بدهی  انتشار پول و  درصد خواهد بود که راهی جز 

که طبیعتا تاثیر خود را بر قیمت ها خواهد گذاشت.
از  بیش  قیمت ها  شرایط  این  ادامه  با  مطمئنا  داد:  ادامه  وی 
برای  ویژه  به  است  اجتناب ناپذیر  و  داشت  خواهد  افزایش  این 
در  صد  متوسط  طور  به  می شود  بینی  پیش  که  خوراکی  اقالم 
صد افزایش قیمت را داشته باشیم البته این افزایش برای پایان 
سال پیش بینی شده بود که متاسفانه در نیمه نخست سال اتفاق 

افتاده است.
تمام  درصد   95 نزدیک  کرد:  تصریح  اصفهان  دانشگاه  استاد 
 5 تنها  و  می شود  مصرفی  و  جاری  امور  صرف  کشور  بودجه 
درصد آن تبدیل به سرمایه گذاری می شود بنابراین کسری بودجه 
و بودجه مصرفی دو عاملی مهم در افزایش قیمت ها هستند. باید 

توجه داشت وقتی بودجه سرمایه گذاری شود در نهایت تبدیل به 
ما  بودجه  اما  می دهد  کاهش  را  تورم  و  می شود  عرضه  و  تولید 
این گونه نیست که نتیجه آن افزایش نرخ ارز، چاپ پول و رشد 

پایه پولی است.
سامتی در مورد تاثیرات تحریم در افزایش قیمت های اخیر گفت: 
در واقع ما خودتحریم هستیم هر چند که تحریم آمریکا نیز مزید 
ثروتمندی  کشور  ما  که  داشت  توجه  باید  است،  شده  علت  بر 
را  تحریم  شرایط  در  کشور  اداره  برای  کافی  منابع  که  هستیم 
داریم اما چون اتالف منابع صورت می گیرد نمی توانیم مشکالت 
فعلی  دولت  به  مربوط  موضوع  این  که  چند  هر  کنیم.  حل  را 
موضوع  دو  راستای  در  نیز  ما  پیشین  دولت های  اصوال  نیست 
اتالف منابع و ایجاد بستر برای رانت خواری حرکت کرده اند و 
هیچ توجهی به ثروت آفرینی نداشتند هر چند که در تیم دولت 
روحانی افرادی مثل آقای طیب نیا و همتی را بنده قبول دارم اما 

باید پذیرفت که آ  نها هم تنها بودند.
وی ادامه داد: دولت کنونی یک سال دیگر فرصت دارد بنابراین 
از  قدرت  با  می خواهد  و  است  قدرت نمایی  نوع  یک  دنبال  به 
صحنه خارج شود چون به نوعی نگاه به آینده دارند تا دوباره و 
در جاهای دیگر استفاده شوند در حالی که اقتصاد با این ادبیات 
سازگار نیست. بنده پیشنهاد فروش نفت در بورس را مطرح کرده  
بودم که مساله میان مدتی است اما دولت فروش سلف نفت را که 
موضوع کوتاه مدت است را مطرح کرد تا در این بازه زمانی پول 

هنگفتی را کسب و صرف امور جاری کند.
این کارشناس امور پولی و بانکی ادامه داد: البته تمام دولت های 

دنبال  به  کدام  هر  و  نداشتند  بلندمدت  اهداف  کدام  هیچ  اخیر 
قدرت نمایی بودند تا خود را قهرمان نشان دهند. 

دولت کنونی هم از ابتدا اقدامات ضعیفی در حوزه اقتصاد داشت. 
تمام تیم اقتصادی کنونی تمام آزمایش خود را پس داده اند این 
این  توانایی  یعنی  شوند  آفرینی  ثروت  موجب  نمی توانند  افراد 

کار را ندارند. 
سامتی افزود: برای نمونه تخصیص ارز 4200 تومانی چه نفعی 
برای مردم داشته است؟ منابعی که امروز باید صرف اداره کشور 
از گرانی  برای جلوگیری  ارز  این  اتالف شد. مگر  می شد کامال 

نبود پس نتیجه این سیاست کجاست؟
به  مجلس  گفت:  کنونی  شرایط  در  مجلس  نقش  مورد  در  وی 
اما مشاهده می کنیم  باشد  پشتیبان دولت  باید  مقننه  قوه  عنوان 
که اقدامات آنها تنها در حد شعار است و درک روشن و مستقیمی 

از اقتصاد شرایط بحران ندارند.

مراجعه به اورژانس از ۶۸ به 200 نفر در روز رسیده و مردم برای 
بستری در اورژانس صف کشیده اند.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به پیک 
سوم کرونا و با بیان اینکه این روزها چیزی به اسم سرماخوردگی 
متاسفانه  گفت:  کروناست،  مطمئنا  تنفسی  عالمت  هر  و  نداریم 
باید برای  آینده  تا چهار ماه  موج سوم کروناشروع شده، حداقل 
جلوگیری از فاجعه  جدید پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و 

حواس خود را سرگرم اخبار واکسن و دارو نکنیم.
دکتر پیام طبرسی با اشاره به افزایش تقاضای بستری در بخش 
اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری از اواخر هفته گذشته، عنوان 
کرد: متاسفانه آمار مراجعه به اورژانس از حدود ۶۸ نفر در چند 
روز گذشته، این روزها به حدود 200 نفر در روز رسیده، به گونه 
فشار  و  اورژانس صف کشیده اند  در  بستری  برای  مردم  که  ای 

کاری شدیدی طی چند روز اخیر شروع شده است.
وی با انتقاد از تکرار اشتباهات در زمینه کنترل این اپیدمی، اظهار 
وارد  اپیدمی  وقتی  داده که  نشان  ماه گذشته  تجربه هفت  کرد:  
موج می شود، مانند موج اول و دوم، موج سوم شدیدتر خواهد بود 
بنابراین  کشید،  خواهد  طول  هفته  دو  تا  یک  بین  سوم  موج  و 
پروتکل های  که  می کنم  خواهش  مردم  از  جدی  خیلی  طور  به 
بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند، از مسافرت ها، حضور در 

تجمعات غیرضروری و رفتارهای غیربهداشتی خودداری کنند.
جدی تر  را  کرونا  بحران  که  خواست  مسئوالن  از  همچنین  وی 
نباید صبر کنیم که شرایط بحرانی شود و  تاکید کرد:  بگیرند و 
بعد به دنبال حل آن بحران باشیم. شیوع موج سوم از اواخر هفته 
گذشته آغاز شده و اگر به همین منوال پیش برویم، طبق تخمین 
دکتر حریرچی در نموداری که نشان دادند، در آبان ماه مرگ و 
امیدواریم  البته  روز می رسد،  در  نفر   ۶00 به  از کرونا  ناشی  میر 
ریزی  برنامه   اگر  ولی  نشود،  محقق  وقت  هیچ  تخمین  این  که 

درستی نداشته باشیم و این تخمین واقعی شود، واقعًا یک فاجعه 
در کشور رخ می دهد.

پوشش  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  مجددا  طبرسی 
به  تا  که  مردمی  از  گفت:  و  کرد  تاکید  مردم  سوی  از  ماسک 
و  ماسک  پوشش  که  می خواهیم  نمی کردند،  رعایت  هم  امروز 
رفتارهای بهداشتی را جدی بگیرند، از تجمعات و رفت و آمدهای 
غیرضروری پرهیز کنند، چراکه اوضاع بدی داریم و اگر این موج 

سوم شکل بگیرد متاسفانه مرگ و میرها بسیار باالتر می رود.
را مسئله ای  اخیر  روز  کرونا طی چند  آمار  ناگهانی  افزایش  وی 
قابل پیش بینی دانست و گفت:  میزان باالی مسافرت های اخیر، 
عدم رعایت پروتکل ها از سوی مردم در تجمعات و مراسم های 
فاجعه  بروز  به  منجر  می تواند  که  بود  مختلف، همگی مشخص 
فاجعه  این  تبعات  کردن  جمع  حال  در  درمان  کادر  االن  شود، 
کنند،  رعایت  پیش  از  بیش  که  می خواهیم  مردم  از  لذا  هستند، 
چرا که در غیر این صورت آمار مرگ و میر بسیار باالتر می رود.

دوم  موج  در  خانوادگی  ابتالهای  افزایش  به  اشاره  با  طبرسی 
در  پروتکل ها  رهاسازی  دلیل  به  مساله  این  کرد:   عنوان  کرونا، 
خانواده ها اتفاق افتاد. بنابراین برای کنترل و مدیریت موج سوم 

جدی  پیش  از  بیش  را  ها  پروتکل  و  بهداشتی  اصل  باید  کرونا 
بگیریم تا بتوانیم از بروز فاجعه پیشگیری کنیم.

تغییر  کرونا  عالئم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این 
گزارش  رابطه  این  در  نادری  عالیم  گهگاهی  و  نکرده  خاصی 
است.  سرفه  و  تب  همچنان  کرونا  کلی  عالیم  گفت:  می شود، 
این  توصیه می شود که  مردم  به همه  به صورت جدی  بنابراین 
روزها هر عالمت تنفسی، مطمئنا کروناست؛ چراکه االن چیزی 
آبریزش  مثل  و کوچکترین عالئم  نداریم  اسم سرماخوردگی  به 
بینی، تب و بدن درد می تواند عالمت کرونا باشد. پس افراد باید 
به محض مشاهده این عالیم خود را قرنطینه کرده و در مجامع 

عمومی حاضر نشوند.
از  می تواند  هم  بینی  آبریزش  روزها  این  داد:  ادامه  وی 
خیال  به  و  دارند  بینی  آبریزش  تنها  برخی  باشد،  کرونا  عالیم 
عالئم  مدتی  از  بعد  ولی  می گذرند،  آن  کنار  از  سرماخوردگی 
شدیدتر می شود. لذا هر عالمتی می تواند نشانه کرونا باشد و فرد 
قرنطینه  فلسفه  که  بدانیم  باید  کند.  قرنطینه  سریع  را  خود  باید 
تنها برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران نیست، بلکه اگر 
فرد بتوانند استراحت کند، احتمال اینکه بیماری وارد شرایط حاد 

و شدید شود، کمتر می شود.
هفته  دو  تا  عالیم  شروع  زمان  از  باید  بیماران  کرد:   تاکید  وی 
حتمًا در قرنطینه باشند و اگر با گذشت دو هفته و در ۷2 ساعت 
آخر، فرد تب و سرفه نداشته باشد، می تواند با رعایت پروتکل ها 

از قرنطینه خارج شود و احتیاج به تست مجدد کرونا نیست.
معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه از دست 
بیماری  حساس  عالمت های  جزو  چشایی  و  بویایی  حس  دادن 
دست  از  ابتال،  عالمت  تنها  افراد  از  خیلی  در  گفت:  کروناست، 
عنوان عالمت  به  آن  از  که  است  و چشایی  بویایی  رفتن حس 

غالب بیماری کووید یاد می شود.

2#
.جامعه

رسانه بين الملل

سخنگوی وزارت بهداشت :
قربانیان کرونا از 2۴ هزار نفر گذشت

قطعی  معیارهای  اساس  بر  بهداشت:  وزارت  سخنگوی 
در کشور  کووید۱9  به  مبتال  بیمار جدید  تشخیصی، 2۸45 

شناسایی شدند.
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2۸45 بیمار جدید مبتال 
به کووید۱9 در کشور شناسایی شدند که یک هزار و ۱49 نفر 

از آنها بستری هستند.
به 4۱9  در کشور  بیماران کووید۱9  داد: مجموع  ادامه  وی 
هزار و 4۳ نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
۱۶۶ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 24 هزار و ۱۱۸ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون ۳5۷ 
بیمارستانها  از  یا  یافته و  بهبود  بیماران،  از  نفر  هزار و ۶۳2 
ترخیص شده اند. ۳۸9۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
و 2۱0  هزار  و ۷۱9  میلیون  سه  تاکنون  شد:  متذکر  الری 

آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
براساس آخرین اطالعات کرونا در کشور،  ابراز داشت:  وی 
اصفهان، خراسان  قم،  مازندران، گیالن،  تهران،  استان های 
رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 

یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: همچنین استان های 
اردبیل،  هرمزگان،  لرستان،  فارس،  البرز،  غربی،  آذربایجان 
جنوبی،  خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  بوشهر، 
مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.

وزیر بهداشت : 
یک شرکت هندی قول 

واکسن کرونا را به ایران داده است 
پیش خرید  برای  وزارتخانه  این  تالش  از  بهداشت  وزیر 
20میلیون دوز "واکسن کرونا" از یک شرکت هندی خبر 

داد!
اظهار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  نمکی  سعید 
کرد: یک شرکت هندی ۱00 میلیون ُدوز واکسن کرونا به 
این شرکت  آمریکا پیش فروش کرده است که مدیرعامل 
داده است  ما قول  به  و  ایرانی االصل است  هندی، فردی 
پیش پرداخت  با  و  قیمت  با  را  واکسن  ُدوز  میلیون   20

مناسب تر به ما بفروشد.
وی تصریح کرد: همچنین تیم داخل کشورمان هم شبانه روز 
در 5 تا ۶ نقطه کار می کند و ما خیلی به نتایج آن امیدواریم.

افت ۴ هزار و ۶۰۰ واحدی ؛
پاالیشی ها شاخص را منفي کردند 

پایانی  ساعت  در  پاالیشی ها  های  شرکت  نماد  بازگشایی 
فروریختن  به  منجر  نمادها  این  فروش  صف  و  معامالت 

شاخص بورس در روز مثبت بازار سهام شد.
دقیقه   ۱۱:25 ساعت  در  بورس  کل  شاخص  که  حالی  در 
واحدی  هزار   ۸ مثبت  رشد  با  شهریور،   29 شنبه  معامالت 
نسبت به ایستگاه نماگر در آخرین روز معامالتی هفته گذشته، 
بازگشایی  بود،  رسیده  واحد  هزار  و ۷۱2  میلیون   ۱ رقم  به 
شد  سبب  دقیقه،   ۱۱:5۷ ساعت  در  پاالیشی ها  نمادهای 
بازگشت به کانال  با  شاخص ۱5 هزار واحد ریزش کرده و 

۱.۶ میلیون واحد، به رقم ۱ میلیون و ۶9۷ هزار واحد برسد.
با این حال بازار در دقایق پایانی 2 هزار واحد رشد کرد و به 
رقم ۱ میلیون و ۶99 هزار افزایش یافت اما نماگر بازار نهایتاً با 
افت 4 هزار و ۶00 واحدی در معامالت به کار خود پایان داد.

تهران  بهادار  اوراق  بورس  شرکت  بازار  عملیات  مدیریت 
نمادهای  بازگشایی  از  اطالعیه ای،  صدور  با   ۱۱:5۷ ساعت 
شپنا، شتران، شبندر و شبریز که به علت افشای اطالعات 
با درجه اهمیت الف متوقف شده بودند، خبر داد و اعالم کرد: 
انجام  نوسان  دامنه  محدودیت  بدون  نماد،   4 این  معامالت 
می شود. گفتنی است سهام هر 4 نماد فوق در صندوق دارا 
دوم )پاالیشی اول( قرار داشته و پذیره نویسی یونیت های 
این صندوق سرمایه گذاری )ETF( ساعت ۱4 یکشنبه ۳0 

شهریور ماه به اتمام می رسد.

تا 31 شهریور ؛
متقاضیان مسکن ملی

 پول ندهند حذف می شوند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 4۷0 هزار نفر از 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناخته شدند 
گفت: این افراد تا پایان شهریور ماه فرصت دارند مدارک 
 Tem.mrud.ir خود را در سامانه اقدام ملی به آدرس
بارگذاری و واریز وجه داشته باشند که در غیر این صورت 

حذف و افراد دیگر جایگزین آنها خواهند شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: از بین یک میلیون ۶00 هزار 
متقاضی طرح اقدام ملی مسکن 4۷0 هزار نفر واجد شرایط 
شناخته شدند که شروط پنجگانه مثل عدم استفاده از زمین 
یا مسکن دولتی بعد از انقالب و عدم مالکیت از سال ۱۳۸4 

به بعد را داشتند.
وی افزود: به افراد واجد شرایط مهلت دادیم تا ۱5 شهریور 
ماه ۱۳99 نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه اقدام ملی 
اقدام  وجه  واریز  و   Tem.mrud.ir آدرس  به  مسکن 
کردند  اعالم  افراد  برخی  مهلت  این  پایان  از  قبل  کنند.  
برای تکمیل مدارک مهلت می خواهند که آن را تا پایان 

شهریور ماه تمدید کردیم.
به گفته محمود زاده، تاکنون 22۶ هزار نفر مدارک خود را 
بارگذاری کرده اند و تعدادی نیز واریز وجه داشتند. تمامی 
را  خود  نام  ثبت  دارند  فرصت  شهریورماه  پایان  تا  افراد 
تکمیل و وجوه درخواستی را واریز کنند. در غیر این صورت 

حذف و افراد دیگر جایگزین آنها می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی 
از واحدهای مسکن ملی آماده افتتاح است گفت: پس از ماه 
صفر با حضور رئیس جمهور اولین واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن افتتاح خواهد شد. هنوز تعداد دقیق آن مشخص نیست 

و در آینده اطالع رسانی می شود.

دونالد ترامپ : 
صلح اسرائیل با کویت نزدیک است

دونالد ترامپ پس از دیدارش با هیات کویتی مدعی شد که این 
هیات برای پیوستن به توافق های صلح با اسرائیل مشتاق بودند 
و به زودی کویت هم به کشورهایی که با اسرائیل عادی سازی 

روابط کردند ملحق می شود.
رئیس  ترامپ،  دونالد  کویت،  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد:»با شاهزاده ناصر صباح االحمد 
الصباح، پسر بزرگ امیر کویت و هیأت کویتی دیدار کردم و آنها 
به امضای توافق صلح با دولت اسرائیل تمایل نشان دادند و 
من بر این باور هستم که آنها فوراً به جمع عادی سازان خواهند 

پیوست.«
دولت کویت هنوز به این اظهارات دونالد ترامپ واکنشی نشان 

نداده اند.
کویت جزو کشورهای عربی است که با عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی به شدت مخالفت دارد.
از سوی دیگر، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعالم کرد، رئیس 
جمهوری آمریکا نشان لیاقت نظامی با درجه فرمانده کل قوا که 
باالترین نشان این کشور است، را به صباح االحمد الصباح، امیر 
کویت اعطا کرد.خبرگزاری کویت در ماه ژوئیه اعالم کرده بود 
که امیر این کشور به منظور تکمیل روند معالجه و درمان عازم 
آمریکا شده است و وضعیت سالمتی امیر 9۱ ساله این کشور 

باثبات و رو به بهبودی است.
کاخ سفید همچنین اعالم کرد، ناصر الصباح االحمد الجابر، فرزند 
بزرگ امیر کویت به نمایندگی از پدرش در مراسم ویژه حضور 

داشت تا نشان لیاقت نظامی را دریافت کند.
نشان لیاقت نظامی با درجه فرمانده کل قوا، باالترین نشان است 
که تنها از سوی رئیس جمهور اعطا می شود و از سال ۱99۱ 

تاکنون این نشان به هیچ فردی اعطا نشده بود.

رئیس جمهور روسیه :
بوش ما را مجبور به ساخت

 سالح های "مافوق صوت" کرد
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، کشورش بعد از تصمیم سال 
2002 دولت جورج دبلیو بوش برای پاره کردن معاهده ضد 
بالستیکی ۱9۷2 که تولید سامانه های دفاع موشکی را محدود 
مافوق  تسلیحات  توسعه  پیگیری  به جز  انتخابی  می ساخت، 

صوت با قابلیت حمل کالهک هسته ای نداشت.
رئیس  پوتین  والدیمیر  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیرکل  افرموف،  گربرت  با  گفتگو  در  روسیه  جمهور 
 NPO راکت  طراحی  دفتر  در  طراح  و  افتخاری 
آمریکا  خروج  کرد:  عنوان   Mashinostroyeniya
مجبور  را  روسیه   2002 سال  در  بالستیک  ضد  معاهده  از 
ما  مافوق صوت کرد.  توسعه سالح های  فرآیند  به شروع  
مجبور به ساخت این سالح ها در پاسخ به استقرار سیستم 
می توانست  آینده  در  که  آمریکا  استراتژیک  موشکی  دفاع 
کل قابلیت تسلیحات هسته ای ما را خنثی و منسوخ کند، 
بودیم.پوتین عنوان کرد، این تا حد زیاد به لطف افرموف و 
همکارانش بود که آمریکا نتوانست بلندپروازی هایش را تحقق 
ببخشد.رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: من بارها گفته ام که ما 
تا چندین دهه مجبور بودیم خودمان را تطبیق بدهیم. شما خیلی 
خوب این مساله را می دانید. این مربوط به سالح های هسته ای و 
هوانوردی دوربرد استراتژیک و تکنولوژی موشک های بالستیک 
قاره پیما یا آنچه که کارشناسان سیستمهای تحویل کالهک 

می خوانند، است.

فرانسه، بریتانیا و آلمان :
کشورهاي اروپایي با فعال شدن 

مکانیزم ماشه مخالف هستند
۳ کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در نامه ای به شورای 
امنیت با ادامه حمایت از اجرای توافق برجام و قطعنامه 22۳۱ 
شورای امنیت، اعالم کرده اند با بازگرداندن تحریم های ملغی 

شده شورای امنیت علیه ایران، مخالف اند.
به گزارش رویترز، در گرماگرم تالش های دولت ترامپ برای 
متحدان  ایران،  علیه  امنیت  شورای  تحریم های  بازگرداندن 
اروپایی واشنگتن ضمن اعالم حمایت از برجام تاکید کرده اند 
تعلیق تحریم های ایران بعد از تاریخ 20 سپتامبر )۳0 شهریور 

۱۳99( نیز ادامه خواهد یافت.
این ۳ کشور در موضعی مغایر با ایاالت متحده آمریکا  تاکید 
تحریم های  بازگرداندن  برای  اقدامی  یا  تصمیم  هر  کرده اند 
شورای امنیت ملل متحد علیه ایران فاقد اثر و وجاهت قانونی 
است.آنها در نامه خود نوشتند:" سه کشور اروپایی به اجرای 
برجام  تأیید  در    20۱5 سال  در  که  قطعنامه22۳۱  کامل 
صادر شده متعهدند. ما تالش خستگی ناپذیری برای حفظ 
کار  این  انجام  تداوم  به  را  و خود  داشتیم  توافق هسته ای 
هر  کرده اند  تاکید  اروپایی  کشور   ۳ می دانیم."این  متعهد 
تحریمی  قطعنامه های  بازگرداندن  برای  تصمیم  با  تالش 
تحریمی  قطعنامه   ۶( ایران  علیه  امنیت  شورای  سابق 
مصوب شورای امنیت در فاصله سال های 200۶ تا 20۱0 
که به واسطه قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت در تایید برجام 

ملغی شده اند( فاقد وجاهت قانونی است.
امضای  به  که  امنیت  شورای  به  اروپایی  تروئیکای  نامه 

نمایندگان دایم این ۳ کشور در سازمان ملل رسیده است.
"مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا اخیرا اعالم کرده از تاریخ 
20 سپتامبر )۳0 شهریور( با اعمال مکانیسم ماشه از سوی 
ایاالت متحده آمریکا در شورای امنیت، تحریم های سابق 

شورای امنیت علیه ایران دوباره احیا خواهند شد.
رویترز نیز در خبر خود درباره نامه ۳ کشور اروپایی به نقل از 
دیپلمات های سازمان ملل، از عدم  همراهی ۱۳ کشور عضو 
قطعنامه های  احیای   در  واشنگتن  خواسته  با  امنیت  شورای 
تحریمی ملغی شده شورای امنیت علیه ایران خبر داده است. 
به نوشته رویترز این کشورها استدالل واشنگتن در زمینه احیای 
تحریم های ایران را سست می دانند چون معتقدند آمریکا با 
خروج یکجانبه از برجام، حق احیای تحریم های ایران و توسل به 
مکانیسم ماشه را از خود سلب کرده چون دیگر عضوی از برجام 
با  آمریکایی  تندرو جمهوریخواه  سناتور   ۶ نیست. همزمان 
ارسال نامه ای به ترامپ از او خواسته اند تا بخش مالی ایران 
ارتباط سیستم  و  دهد  قرار  تحریم  تحت  کامل  طور  به  را 
کامل  طور  به  را  جهانی"سوییفت"  شبکه  با  ایران  مالی 

مسدود کند.

اینکه دشمن همه جا  بیان  با  فرمانده کل سپاه 
زیر دید ما است و اگر الزم باشد زیر تیر ما نیز 
قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: آقای ترامپ اگر 
تار مویی از سر یک ایرانی کم شود؛ تمام کرک 
های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی 

است و ما همه چیز را در عمل ثابت می کنیم.
فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار 
مراسم  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
ستاد  کارکنان  و  مسئولین  فرماندهان،  صبحگاه 
در  که  سپاه  مرکزی  حوزه  و  کل  فرماندهی 
آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ 
که  مردی  بزرگ  عنوان  به  )ره(  خمینی  امام  از 
احیا  را  رفته مسلمانان  از دست  و عظمت  مجد 
اسالم  جدید  بعثت  برای  پیامبرگونه  نقشی  و 
ایفا کرد، نام برد و اظهار کرد: بنیانگذار انقالب 
ذبح شده  بود که کرامت  بزرگ مردی  اسالمی 
ملت های مسلمان به ویژه ایران را بازیابی و احیا 
کرد و عّزت دفن شده توسط جهانخواران را به 

مسلمانان بازگرداند.
درخشان  ستارگان  عنوان  به  شهیدان  از  وی 
گفت:  و  کرد  یاد  ایران  ملت  افتخار  آسمان 
تا  افتاد  زمین  بر  قامتشان  ما  واالمقام  شهدای 
این ملت با عزت و سری برافراشته باقی بماند؛ 
راه  در  را  داشتند  دنیا  در  آنچه  هر  که  کسانی 
جهاد فی سبیل ا... گذاشتند و دشمنان را تعقیب 
به  جاودانگی  ایران  ملت  برای  و  کردند  وتنبیه 

ارمغان آوردند.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  سالمی  سرلشکر 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
قاسم  حاج  کرد:  اظهار  مقاومت  الشهدای  سید 
می  شهیدان  میان  در  خورشیدی  همچون  که 
والیت  انقالب،  اسالم،  به  وفاداری  در  درخشد 
در  گذشته  سال  او  بود؛  بدیل  بی  ایران  ملت  و 
میان ما بود اما امسال به خدا پیوسته و در محضر 

راه  ادامه  الهی شاهد  اصحاب عاشورا و مقربین 
خود در مسیر جهاد است.

فرمانده کل سپاه جنگ ها را بهترین معیار برای 
نشان دادن عظمت و شکوه ملت ها توصیف و 
تصریح کرد: هر ملتی در ارتفاع رهبر خود بزرگ 
می شود و شکوه می یابد و ملت ایران در تراز 
ایجاد  ایران  و  انقالب  از  رهبرانش  که  رفیعی 

کرده اند بزرگ شده است.
سرلشکر سالمی دفاع مقدس را عرصه ی تجلی 
ایمان به عنوان عامل اصلی پیروزی توصیف و 
تصریح کرد: برد پیش روی هر نیروی مسلحی 
در جنگ به افق های نگاه آرمانی او است نه برد 
تا هر جا نشانه بگیریم می رویم؛  سالح ها؛ ما 
ادامه می دهیم و  اما  ایم  رفته  مدیترانه  تا  امروز 

دشمنانمان را تعقیب می کنیم.
انقالب  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  سپاه  فرمانده کل 
می بلعید؛  را  دنیا  امریکا  نبود،  ایران  اسالمی 
گفت: انقالب ما بود که امریکا را فرسوده کرد؛ 
امریکای امروز فاقد نشاط سیاسی و بی رمق و 

ناتوان در تحول و شکست خورده در میدان است 
دنیا سخن  با  با آن  امریکا  تمام مفاهیمی که  و 

میگفت شکسته اند.
از  را  امریکا  انقالب اسالمی،  اینکه  بیان  با  وی 
پناهگاه های راهبردی خود خارج و وارد میدان 
نیز  امریکا  نظامی  توان  امروز  کرد، گفت:  عمل 
کهنه و قدرت پیروزی را از دست داده است؛ بعد 
از جنگ جهانی دوم امریکا در هیچ جنگی پیروز 
نشد مگر در ائتالف، که آن را هم نتوانست به 

منفعت تبدیل کند.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شکستن چهره 
امروز سهم  گفت:  است،  ناپذیر  بازگشت  امریکا 
امریکا از جهان در حال کوچک شدن است، به 
دلیل آنکه قدرت های جدیدی در حال ظهورند و 
اسالم با ایفای نقش تمدنی در قامت یک قدرت 

ظاهر شده است.
به  بیستم  قرن  پایان  با  امریکا  قرن  افزود:  وی 
انقالب اسالمی  پایان رسید و به دلیل مقاومت 
جای  جای  در  امروز  آنان،  ستمگری  مقابل  در 

الگوپذیری  با  مسلمانان  و  خواهان  آزادی  عالم 
از انقالب، برابر امریکا صف کشیده اند و قدرت 

ساخته اند.
مناسبات  وضعیت  به  اشاره  با  سالمی  سرلشکر 
سیاسی امریکا اظهار کرد: از نظر سیاسی امریکا 
تحریم  موضوع  در  ؛  است  شده  منزوی  امروز 
به  نیز  را  خود  سنتی  متحدان  حتی  تسلیحاتی 

همراه نداشت و تنها به دومینیکن متکی بود.
سردار سالمی با بیان اینکه پایان امریکا واقعیتی 
مکانیسم  موضوع  در  گفت:  است،  انکارناپذیر 
چکیده  اگر  حتی  که  است  ای  ماشه  نیز  ماشه 

شود، گلوله ای از آن خارج نخواهد شد.
فرمانده کل سپاه در واکنش به گزافه گویی های 
اخیر رئیس جمهور امریکا، خطاب به وی گفت: 
آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار بزرگ مان 
شرف  اهل  ما  اما  است،  واقعی  و  جدی  قطعی، 
انتقام  و شرافت هستیم و جوانمردانه و عادالنه 
میگیریم؛ شما فکر می کنید ما در برابر خون برادر 
شهیدمان یک سفیر زن در افریقای جنوبی را می 
زنیم؛ ما کسانی را می زنیم که در شهادت این 
مرد بزرگ مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند و 
شما بدانید هر که در این ماجرا نقش داشته است 

زده خواهد شد و این پیام جدی است.
وی افزود: شما ما را به حمله هزار برابری تهدید 
آن وقت که  را می شناسیم؛  ما شما  کنید؛  می 
عین االسد را زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ 
می دهید و صد ها موشک آماده کردیم که اگر 
را ویران کنیم. فرمانده کل  زدید داشته هایتان 
سپاه در پایان با بیان اینکه دشمن همه جا زیر 
دید ما است و اگر الزم باشد زیر تیر ما نیز قرار 
تار  اگر  ترامپ  آقای  کرد:  تاکید  گرفت،  خواهد 
کرک  تمام  شود؛  کم  ایرانی  یک  سر  از  مویی 
های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی 

است و ما همه چیز را در عمل ثابت می کنیم.

فرمانده كل سپاه پاسداران : 

همترازحاجقاسمراازآمريكاييهاميزنيم

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان :

کسری بودجه امسال حداقل 50 درصد است

مردم برای بستری در بیمارستان ها صف كشیده اند ؛

موج سوم کرونا شروع شد
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