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سقوط دالر به كانال 13هزار تومان 
 اميدها براي بازگشت دالر 

به كانال 12هزار تومان تقويت شد 
برخالف تصورها روز گذش�ته بازار ارز ش�اهد ريزش بهاي دالر به 
كانال 13 هزار تومان شد، با توجه به اين رويداد انتظار براي كاهش 
بهاي ارز به كانال هاي 12هزار تومان با راه اندازي بازار متشكل ارزي 
تقويت شده است. قيمت سكه طرح جديد نيز در بازار تهران با 190 
هزار تومان كاهش 4 ميليون و 625 هزار تومان و دالر نرخ خورد. 
به گزارش »جوان«، اگرچه همزمان با افزايش ريسك هاي بين المللي 
تصور مي ش��د روز گذش��ته نرخ در بازار ارز با جهش روبه رو ش��ود، اما 
برخالف تصورات روز گذشته بازار با ريزش نرخ ها روبه رو شد به طوري 
كه قيمت دالر بعد از مدت ها در ب��ازار ارز به كانال 13هزار تومان ورود 
كرد با توجه به اين رويداد حال انتظارها ب��راي ورود ارز به كانال هاي 

پايين تر با توجه به بازارمتشكل ارزي تقويت شده است. 
صرافي هاي بانك ها قيم��ت دالر را براي فروش به م��ردم، با كاهش 
370 توماني نسبت به صبح روزگذشته، 13هزار و 980 تومان اعالم 
كردند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيم��ت 13هزار و 930 تومان 
خريداري كردند،البته دالر در ساعاتي از روز با افت 700 توماني 13 
هزار و 785 تومان فروخته ش��د. قيمت فروش ي��ورو در صرافي هاي 
بانك ها، 15هزار و 880تومان و قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها 
15هزار و 830تومان اعالم ش��د قيمت خريد و فروش يورو نسبت به 

370 تومان كاهش يافت. 
  دليل افت 

برخي از كارشناسان ، افزايش ش��ديد عرضه درهم از كانال دوبي را در 
كاهش بهاي ارز و برخي ديگر نيز فروكش كردن تب احتمال جنگ و 
درگيري نظامي و كاهش ريسك هاي بين المللي را مؤثر عنوان كردند. 
يكي از كهنه كارهاي بازار ارز به خبرنگار تس��نيم گفت: بعد از فش��ار 
امريكا در بازار درهم در فروردين 98 تصور اين بود كه التهاب شديدي 
در قيمت ها داشته باش��يم ولي اتفاقات اخير نشان مي دهد كه نه تنها 
بانك مركزي تحت تأثير فش��ار امريكايي ها ضعيف نشد، بلكه با قدرت 

بيشتري در بازار حاضر شد. 
قباًل تمركز بانك مركزي بيشتر روي بازار نقد بود ولي با تغيير سياست 
و افزايش تمركز بر بازار درهم، كنترل قيمت ها بيشتر از قبل در اختيار 

بانك مركزي قرار گرفت. 
بد نيست يادآور ش��ويم كه هر روز صبح نرخ تبديل درهم امارات )ارز 
كاماًل الصاق ش��ده به دالر امريكا( به ريال ايران در بازار دوبي به دست 
مي آيد. در تهران بر اس��اس خروجي نرخ فوق، نرخ فردايي دالر تهران 
محاس��به مي ش��ود و بعد نرخ نقد تهران از روي نرخ فردايي به دست 
مي آيد، اين همان فرايندي است كه هر روز صبح تا قبل از ظهر تكرار 
مي شود و شما وقتي قبل از تكميل فرآيند به صرافي مي رويد، صراف به 

شما مي گويد: »نرخ امروز در نيامده است«. 
در جريان معامالت بازار آزاد تهران، نرخ هر قطعه سكه طرح جديد 30 

ارديبهشت 98 به ۴ ميليون و ۶55 هزار تومان رسيد. 
در عين حال، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم ۴ ميليون و 
580 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۶00 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۶50 هزار تومان و سكه يك گرمي يك ميليون تومان است. 

هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1۲7۶ دالر و ۲۴ سنت هر گرم طالي 
18 عيار نيز ۴17 هزار و 1۴۶ تومان است. 

 نسخه پيچي صندوق بين المللي پول
براي اصالح بودجه ايران در جنگ اقتصادي
طي هفته ه�اي اخير با هم�كاري وزارت امور اقتص�ادي و دارايي 
و س�ازمان برنامه و بودجه كش�ور، هيئتي از صن�دوق بين المللي 
پ�ول )IMF( به م�دت دو هفت�ه در اي�ران حض�ور داش�تند تا 
مش�اوره اي در برخ�ي مباح�ث اقتصادي ب�ه مس�ئوالن بدهند. 
به گزارش »فارس«، طبق آنچه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور 
اطالع رساني شده اس��ت هيئت چهار نفره صندوق بين المللي پول به 
همراه سرپرس��ت معاون اين صندوق در امور مالي در ايران به مسائل 
مهم، حساس و استراتژيك اين روزهاي اقتصاد كشور يعني اصالحات 

ساختاري برنامه و بودجه پرداخته اند. 
براي شفاف شدن ابعاد حضور كارشناسان صندوق بين المللي پول در 
شرايط جنگ اقتصادي عبدالمجيد ش��يخي كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با »فارس«، در پاسخ به اين س��ؤال كه طي هفته هاي اخير 
هيئتي از كارشناسان صندوق بين المللي پول به منظور بررسي بودجه 
ميان مدت، مشاركت عمومي، خصوصي و بودجه شركت هاي دولتي 
با همكاري وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتي را برگزار 
كردند، اظهار داش��ت: انجام اين كار از س��وي مسئوالن دست كمي از 
خيانت ندارد. در ش��رايطي ك��ه در جنگ اقتصادي هس��تيم، اين نوع 
همكاري مي تواند ترفندي باش��د تا اطالعات اقتصادي ما به دش��من 
منتقل ش��ود. اين كارش��ناس اقتصادي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني تحت سيطره اروپا و امريكا بوده و بدون 
تأييد صهيونيسم جهاني مس��ئوالن آن منصوب نمي شوند، گفت: در 
شرايط كنوني دشمن آرايش جنگي در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه 

اطالعات خوب و ارزش افزوده اي به ما مي افزايد؟ 
وي ادامه داد: ب��دون ارائه اطالع��ات ريز و جزئي در ش��رايط جنگ 
اقتصادي چه راه حل و نس��خه اي قرار اس��ت پيچيده شود. اين اقدام 
خالف مصالح ملي بوده و خيانت بار اس��ت. شيخي خواستار پيگيري 

موضوع از سوي قوه قضائيه شد.

 وزن چيپس و پفك بازرسي مي شود
رئي�س مرك�ز ان�دازه شناس�ي س�ازمان اس�تاندارد گف�ت: 
برنام�ه امس�ال ورود ب�ه موض�وع كنت�رل خوردني ه�اي 
پيش بس�ته بندي شده اس�ت، ب�راي نمون�ه م�ردم گالي�ه دارند 
ك�ه در چيپ�س و پفك بس�ته ب�ا ه�وا پر مي ش�ود كه براس�اس 
وزن روي بس�ته، اندازه گي�ري و كنت�رل انج�ام خواه�د ش�د. 
خسرو معدني پور در نشستي كه به مناسبت روز جهاني اندازه شناسي 
)30 ارديبهشت ماه( برگزار شد، گفت: فلسفه نامگذاري امروز امضاي 
كنوانسيوني در 1۴0 ساله پيش است كه ايران نيز اين كنوانسيون را 
پذيرفته است. اين حوزه قديمي ترين حوزه استاندارد بوده كه نخستين 
قوانين مربوط به اين حوزه نيز در س��ال 130۴ در كش��ور به تصويب 
رسيد. وي با تأكيد براينكه در س��ال 97 نزديك به 300هزار و 800 
ترازو را آزموده ايم، گفت: بيش از نيم ميليون آزمون اندازه شناسي روي 
دس��تگاه هاي اندازه گيري انجام داده ايم و تا سال 1۴00 تمام وسايل 
توزيع و س��نجش آزمون مي ش��وند. معدني پور با تأكيد بر اينكه عدم 
صحت ترازوها اختالف مالي 9 هزار ميليارد توماني در يكس��ال ايجاد 
مي كند، تصريح كرد: برنامه امسال ورود به موضوع كنترل خوردني هاي 
پيش بسته بندي شده است، براي نمونه مردم گاليه دارند كه در چيپس 
و پفك بسته با هوا پر مي شود كه براساس وزن روي بسته، اندازه گيري 

و كنترل انجام خواهد شد. 
معدني پور با اشاره به سرانه مصرف شير كشور كه 90 كيلو است، گفت: 
با احتساب 80 ميليون نفر،ساالنه حدود 7 ميليارد و ۲00 ميليون كيلو 
گرم مصرف شير داريم. ميزان شير تا 3 درصد مي تواند كمتر يا بيشتر 
از وزن واقعي اش باشد و اگر اين ميزان رعايت نشود،حدود ۲1۶ ميليون 
كيلو گرم به زيان مصرف كننده خواهد بود كه با احتساب كيلويي ۴ هزار 
تومان، ساالنه حدود 8۶۴ ميليارد تومان به زيان مصرف كنندگان خواهد 
بود. وي همچنين به وزن صحيح هر كيسه برنج 10 كيلويي اشاره كرد  و 
افزود: در كيسه هاي 10 كيلويي خطاي وزن تا 1/5 درصد مجاز مي باشد. 
اگر اين استاندارد رعايت نش��ود با احتساب سرانه ۴0 كيلوگرمي برنج، 

خطايي در حدود 57۶ ميليارد تومان ساالنه محاسبه مي شود. 
   كنترل محصوالت بسته بندي شده در 3 استان اجرا مي شود

رئيس مركز اندازه شناس��ي س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران از اجراي 
آزمايشي كنترل محصوالت از پيش بسته بندي شده به منظور صيانت 
از حق الناس در سه استان اصفهان، خراسان شمالي و قزوين در سال 98 
خبر داد. معدني پور افزود: آزمون دستگاه هاي ليزر پزشكي از نظر ميزان 
توان، انرژي، فركانس و غيره كه با سالمت بيماران ارتباط مستقيم دارد، 
در اولويت بعدي برنامه هاي امسال مركز اندازه شناسي است. مردم بايد 
بدانند در قبال پولي كه پرداخت مي كنند، آيا خدمات الزم را دريافت 
مي كنند يا خير؟ معدني پوردر پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ايا نظارتي 
بر روش محاس��به هزينه هاي آب و برق وجود دارد ، افزود: ساالنه يك 
ميليون و ۶00 هزار كنتور خانگي، چاه و.. . توليد مي شود و حدود ۲0 
ميليون كنتور وجود دارد كه نياز به كنترل و بازرسي دارد. البته بازرسي 

اين كنتورها هزينه بر است.
........................................................................................................................

اجرايي شدن توزيع كوپني كاالهاي 
اساسي تا پايان شهريور

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اس�المي با تأكيد بر اينكه 
سودجويان تمام زورشان را به كار گرفته اند تا توزيع كوپني ديرتر 
اجرايي ش�ود، گفت: به نظر مي رس�د تا پايان نيمه نخست امسال 
مجبور به اجرايي كردن سيستم توزيع كوپني در كشور خواهيم شد. 
محمدرضا منصوري در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره به لزوم اجرايي 
شدن س��ازوكار توزيع كوپني كاالهاي اساسي اظهار كرد: متأسفانه با 
توجه به شرايط موجود كشور، تنها راه موجود، حركت به سمت توزيع 
كوپني اقالم اساسي خانواده ها است و هرچقدر اجرايي شدن اين تصميم 
به تعويق بيفتد، ضرر و زيان بيشتري نصيب مردم و كشور خواهد شد. 
وي گفت: متأسفانه سودجوياني كه در فضاي فعلي، سودهاي كالني را 
به جيب مي زنند، تمام زورشان را به كار گرفته اند تا توزيع كوپني اقالم 
اساسي، ديرتر اجرايي شود، ولي با توجه به مشكالتي كه در حال حاضر 

در كشور وجود دارد، بايد هرچه سريع تر توزيع كوپني اجرايي شود. 
منصوري اضافه كرد: در شرايط فعلي از يك سو، بسياري از خانواده ها و 
افراد ضعيف جامعه همچون سالمندان، نمي توانند اقالم مورد نيازشان 
را در شيوه فعلي توزيع تهيه كنند و از طرف ديگر اين شيوه توزيع سبب 

شده تا توزيع كنندگان و زنجيره توزيع، درگير فساد شود.

ترامپ به دنبال چيست؟

جنگ اقتصادي براي اهداف سياسي

تمرك�ز وي�ژه امريكا ب�راي افزايش فش�ار 
اقتصادي بر مردم ايران، نشئت گرفته از ايده 
قديمي اس�ت كه امريكايي ها ب�راي اهداف 
سياسي خود بهره مي گيرند و جنگ قدرتي 
– امنيتي را از زمين اقتص�اد آغاز مي كنند. 
نگاهي ب��ه تاري��خ جنگ ه��اي اقتص��ادي با 
محوريت اهداف سياس��ي نش��ان مي دهد كه 
امريكا نخستين كش��وري بود كه براي افزايش 
فش��ارهاي سياسي از اين ابزار اس��تفاده كرده 
است كه بر همين اس��اس، كاخ سفيد در سال 
1937 صادرات نفت به ژاپن را تحريم كرد كه 
در نهايت به وقوع جنگ و بمب��اران اتمي اين 

كشور انجاميد. 
از آن روز ب��ه بع��د، تحريم ه��اي اقتصادي در 
اليه هاي مختلف در دس��تور كار قرار گرفت و 
تا به امروز ادامه دارد. تحريم نفتي عراق و ليبي 
طي س��ه دهه گذش��ته از همين روش تبعيت 
مي كرد؛ امريكا براي فش��ار بر معم��ر قذافي و 
صدام در ده��ه 90 ميالدي ف��روش نفت اين 
كشورها را با محدوديت مواجه كرد و در نهايت 
با حمله به اين كش��ورها، به اهداف سياس��ي 
خود نرس��يد كه هيچ، بلكه اوضاع را نيز در اين 
كشورها تا سال ها متشنج كرد. اما تحريم هايي 
كه عليه جمهوري اسالمي ايران وضع شد، بسيار 
شديدتر و جدي تر از تحريم هاي گذشته است 
به طوري كه به تأييد بس��ياري از كارشناسان 
حوزه تروريس��م اقتصادي، هوش��مندانه ترين 

و ش��ديدترين تحريم ه��اي اقتص��ادي جهان 
عليه جمهوري اسالمي ايران وضع شد، اما اين 

تحريم ها به شكست انجاميد. 
گرچه با وضع تحريم ها، اوضاع اقتصادي كشور 
دچار ركود ش��د،  ولي اين وضعي��ت به معناي 
ورشكستگي اقتصادي ايران نيست،  چيزي كه 
امريكايي ها براي نش��ان دادن آن از همه توان 

خود در عمليات رواني بهره مي گيرند. 
   جنگ رواني – اقتصادي

امريكا صادرات نفت ايران را به عنوان اصلي ترين 
شريان اقتصادي كشور نش��انه گرفته و معتقد 
اس��ت با صفر كردن صادرات نفت كشور، نظام 
اقتصادي را فلج كند. به ج��ز صادرات نفت، در 
حوزه پتروش��يمي، فرآورده هاي نفت��ي و داد 
و س��تد فلزات گرانبها ني��ز تحريم هايي چه به 
صورت رسمي و چه به صورت غيررسمي اعمال 
شده است كه موجب شده راهكارهايي براي دور 

زدن تحريم ها روي ميز بيايد. 
در اين ميان، رس��انه هاي غربي مانند رويترز و 
بلومبرگ به همراه برخي رسانه هاي امريكايي 
در صدد ايجاد فصاي رواني هس��تند كه روند 
س��قوط صادرات نفت ايران را تشديد كنند، در 
حالي كه هنوز هم مشخص نيست اين تحريم ها 
تا چه ان��دازه مؤثر بوده اند كه نمونه س��اده آن 
سخنان ديروز وزير نفت عربستان بود كه گفت 
هيچ آمار روشني از ميزان صادرات نفت ايران 

وجود ندارد. 

هرچن��د معام��الت بانك��ي مي��ان اي��ران و 
برخي كشورها س��خت تر از گذشته است، اما 
به اي��ن معنا نيس��ت ك��ه بن بس��تي ايجاد 
شده اس��ت، موضوعي كه غربي ها س��عي در 
القاي آن در جامعه ايران دارند. فضاس��ازي 
رواني ك��ه امريكايي ها آن را بخ��ش مهم تر 
تحريم هاي اقتصادي مي دانند، در كتاب هنر 
تحريم ها كه توسط ريچارد نفيو نوشته شده به 
خوبي مشخص مي كند طرح امريكايي ها براي 
ايجاد انشقاق ميان مردم و حاكميت چيست. 
در دوره پيشين تحريم ها، صادرات كاالهاي 
اساس��ي، كاالهاي س��رمايه اي و دارو تحريم 

شده بود در ش��رايطي كه صادرات كاالهاي 
لوكس مانند خودروهاي پورش��ه، بنز، بي ام 
و. . . آزاد بود و به راحتي ارزه��اي ايران براي 
خريد اين كاالها صرف مي شد. آنطور كه نفيو 
در كتاب خود مي نويس��د، هدف از اين اقدام 
ايجاد حفره اي ميان نظام و مردم بود تا جامعه 
ايراني با ديدن ويراژ خودروهاي لوكس��ي كه 
بدون هيچ محدوديتي وارد ايران مي شدند، 
اعتمادشان به نظام را كاهش داده و در نهايت 
با فشار جامعه از سر بي عدالتي، نظام سياسي 

را وادار به تبعيت و عقب نشيني كند. 
   طرح امروز

برخالف دوره پيش��ين كه اوباما عجله چنداني 
براي اين موضوع نداشت، ترامپ قصد دارد هر 
چه زودتر تواقق بهتري ب��راي خود آماده كند. 
براي اين مه��م روي جنگ اقتصادي حس��اب 
وي��ژه اي باز كرده ك��ه متح��دان منطقه اي آن 
از جمل��ه عربس��تان و امارات ه��م وي را ياري 
مي كنند. بازي ارزي كه سرنخ آن در كشورهاي 
همسايه و بازارهاي محلي ديده مي شود، از يك 
س��و و اختالل در توزيع كاالهاي مصرفي مردم 
از سوي ديگر تبديل به بس��تري شده است كه 
دش��منان در حال اس��تفاده از آن براي ايجاد 

جدايي مردم و حاكميت هستند. 
امريكا قص��دي براي حمالت نظام��ي به ايران 
ندارد، زيرا سعي دارد با تشديد جنگ اقتصادي با 
ايران كه فرمانده اش فضاي مجازي است، بازي 
خود را ب��ه پيش ببرد. گرچ��ه اختالل هايي در 
حوزه توزيع كاالهاي مصرف��ي وجود دارد ولي 
اين اختالل ها در فضاي مجازي تحت مانورهاي 
بزرگنمايي شده اي قرار مي گيرد و سعي در القاي 
اين ادعا دارد كه اقتصاد ايران در تأمين نيازهاي 

اوليه مردمان خود ناتوان است. 
تمركز امريكا براي جلوگيري از تأمين نيازهاي 
اوليه مردم مثل م��واد غذاي��ي و دارو، فضاي 
ذهني جامعه را با چالش مواجه مي كند و اين 
دقيقاً همان موضوعي است كه دشمنان قصد 
ماهيگيري از آن را دارند. بي دليل نيست طي 
چند ماه اخي��ر، برخي مس��ئوالن امريكايي با 
تأكيد بر اينكه ايراني ه��ا بايد زندگي با رفاهي 
داشته باشند، منش��أ مشكالت معيشتي ايران 
را سياس��ت هاي بين المللي اي��ران مي دانند و 
مي گويند حكوم��ت ايران بايد ب��ه فكر مردم 

خود باشد. 
جنگ اقتصادي كه ترامپ عليه ايران تش��ديد 
كرده است گرچه چيز جديدي براي جمهوري 
اس��المي ايران نيس��ت، اما انفعال هاي دروني 
براي مقابله با اين تحريم ها به ويژه در مديريت 
كاالهاي مصرفي، فضا را در اختيار دشمنان قرار 
داده است. جنگ امروز در زمين اقتصادي است 
كه بارها تجربه شده است و با توجه به تجربيات 
گذش��ته، عبور از اين گردنه كار چندان سختي 

نيست،  اگر بخواهند.

وحید حاجی پور
  گزارش   یک

سخنگوي اتحاديه 
كس�ب و كارهاي      خبر

اينترنتي با هش�دار نس�بت به تبعات حذف 
قيمت از آگهي هاي فروش خودرو و مسكن، 
از كوچ خريداران و فروشندگان به كانال ها و 
گروه هاي تلگرامي و ش�كل گيري بازارهاي 
داد.  خب�ر  دالالن  توس�ط  زيرزمين�ي 
الفت نسب در گفت وگو با »تس��نيم« با اشاره به 
اينكه حذف قيمت ها از آگهي هاي فروش خودرو 
و مسكن، نتوانس��ته بازار را آرام كند اظهار كرد: 
حذف قيمت از آگهي هاي فروش خودرو و مسكن 
در سايت هاي آگهي، نه تنها تأثيري در وضعيت 
بازار نگذاشته، بلكه متأسفانه زمينه ساز مهاجرت 
خريداران و فروش��ندگان از س��ايت هاي رسمي 
آگهي به سمت بازارهاي غيررسمي و زيرزميني 

شده است. س��خنگوي اتحاديه كسب و كارهاي 
اينترنتي با بيان اينكه شوراي عالي فضاي مجازي 
و دادس��تاني نيز اين نگراني را دارند، اضافه كرد: 
متأسفانه آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد كه 
دالالن با سوءاستفاده از وضعيت اخير، مبادرت به 
راه اندازي بازارهاي زيرزميني بدون هويت كرده اند 
و گروه هاي تلگرامي بزرگ و كانال هايي راه اندازي 
شده كه در آنها قيمت خودرو و مسكن نرخ گذاري 
مي ش��ود. وي ادامه داد: با مهاجرت خريداران و 
فروشندگان به اين بازارهاي زيرزميني و با توجه 
به اينكه اين گروه ها و كانال ها با تبليغات بسيار، 
سعي در جذب مخاطبان بيشتر دارند، اين نگراني 
وجود دارد ك��ه كانال هاي بي هوي��ت تلگرامي و 
گروه هاي بي نام و نش��ان، مرجع قيمت گذاري و 

خريد و فروش خودرو و مسكن شوند.

كوچ فروشندگان مسكن و خودرو به بازار تلگرامي

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي  

WWWTavan.
 http:// iets.mporg.ir org ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان 

آگـهى مناقصه عمومی

مبلغ اعتبار اولیه عنوا ن پروژهردیف
مدت اجراردیف بودجه(ریال)

مبلغ تضمین 
(سپرده به ریال)

حداقل پایه و 
رشته

رزومه فعالیت1260/000/000/000 ماه1/200/000/00033109/39پروژه نصب سرعت کاه در منطقه یک1

رزومه فعالیت1260/000/000/000 ماه1/200/000/00033109/40پروژه نصب سرعت کاه در منطقه دو2

رزومه فعالیت1220/000/000 ماه400/000/00033109/41پروژه نصب سرعت کاه در منطقه سه3

رزومه فعالیت1220/000/000 ماه400/000/00033109/42پروژه نصب سرعت کاه در منطقه چهار4

رزومه فعالیت1225/000/000 ماه500/000/00033109/43پروژه نصب سرعت کاه در منطقه پنج5

رزومه فعالیت1220/000/000 ماه400/000/00033109/44پروژه نصب سرعت کاه در منطقه شش6

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل - سمیه شیرازي

نوبت اول

ترام�پ قص�دي ب�راي 
حم�الت نظامي ب�ه ايران 
ندارد،  زيرا س�عي دارد با 
تش�ديد جنگ اقتصادي 
با اي�ران ك�ه فرمانده اش 
فضاي مجازي است، بازي 
خود را به پيش ببرد. گرچه 
اختالل هاي�ي در ح�وزه 
توزيع كااله�اي مصرفي 
وج�ود دارد ول�ي اي�ن 
اختالل ها در فضاي مجازي 
تحت مانورهاي بزرگنمايي 
ش�ده اي ق�رار مي گي�رد


