اخبار

2
یادداشت روز
مصطفی منتظر

international@khorasannews.com

راهبرد حزب ا...
و اقتصاد محور مقاومت
انتقال سوخت به لبنان فراتر از موضوعات
اقتصادی و حتی شکست تحریم آمریکا علیه
لبنان است؛ آن چه رخ داده ،چرخشی راهبردی
در منطقه است که فاز جدید مقاومت را آغاز
کرده است .لبنان که در دو سال اخیر تحت فشار
اقتصادی و سیاسی آمریکا و اذناب منطقهای آن
با مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه
شده به علت نبود سوخت به لبه انفجار رسیده
بود و زمزمه شعلهور شدن مجدد جنگ داخلی
در آن به گوش میرسید .امری که بازی برد -برد
را برای آمریکا و اسرائیل و باخت -باخت را برای
حزبا ...و ارکان مقاومت به وجود میآورد .یک
گزینه برای حزبا ...پایبندی به قواعد خود بود
که نتیجه آن ادامه حصر اقتصادی و آغاز جنگ
و درگیری داخلی بود و گزینه دیگر تن دادن
به خواسته نامشروع آمریکا که به معنای زانو
زدن در مقابل اسرائیل بود .وضعیت سیاسی
نیز در بحرانی پیچیده قرار داشت که طی آن
دو دوره انتخابات با بن بست در بین احزاب
بــرای تشکیل دولــت مقتدر مواجه شده بود.
مسئله معیشت مردم نیز پس از انفجار مهیب
بندر بیروت و کاهش ارزش پول ملی لبنان در
مضیقه تاریخی قرار داشت .در چنین شرایطی
حزبا ...ناگهان از گزینه جدید خود رونمایی
کرد که معادله باخت -باخت را زیرو رو میکرد.

خرید سوخت از ایــران آن هم به شکلی کامال
اقتصادی و عزتمندانه -و نه صدقهوار -شرایط
لبنان را با چرخشی عجیب مواجه ساخت.
اندیشه ای که میگفت بــرای امکان زندگی
و ادامه معیشت باید به خواستههای آمریکا و
ِ
واقعیت تکیه به
فرانسه تن داد ناگهان در مقابل
دیگر قدرتها فرو ریخت .شرایط وخیم داخلی
در لبنان  -که آمریکاییها در خیال خود برای
اجبار مقاومت به تسلیم ایجاد کرده بودند -خود
موجب شد تا تصمیم حزب ا ...بدون مخالفت
علنی چندانی حتی از نظر احزاب کامال مخالف
مواجه شود و جایگاه مردمی حزبا ...را ارتقا
دهد .از طرف دیگر بار روانــی این موضوع آن
چنان قوی بود که ارزش ارز لبنان را در عرض
چند ساعت حدود 20درصد ارتقا داد؛ در هفته
گذشته هر  19لیر یک دالر آمریکا ارزش داشت
و پس از ورود کاروان سوخت به عدد  14سقوط
کرد .نکته مهم در این زمینه ،شجاعت اعجاب
برانگیز حزبا ...در اعالم رسمی و رسانه ای
تمامی مراحل این انتقال اعم از خرید ،آغاز
حرکت از ایــران ،پهلوگیری در سوریه و ورود
به سرزمین لبنان بــود .اقــدامــی که در واقع
برای متوقف کردن هرگونه حمله به نفتکش
ها صــورت میگرفت .صهیونیست ها که در
درگیری دریایی ،آخرین ضربه را در اقیانوس
هند خورده بودند و تا به این لحظه در پاسخ به آن
ناکام مانده بودند ،امکان آسیب به این نفتکش
غولپیکر را داشتند اما چنین نکردند .گرچه
با اعالم سید حسن نصرا ...مبنی براین که این
کشتی ارض لبنان است و آسیب به آن به معنای
ورود به جنگ با لبنان خواهد بود ،همین تصمیم
انتظار میرفت.اما ابعاد این موضوع بسیار فراتر
از آن چیزی است که برای لبنان اتفاق افتاده؛
محور مقاومت در پنج سال اخیر و پس از آرام
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ســازی سوریه ،توانسته بود در عرصه نظامی
و امنیتی بر دشمنان خــود غلبه نسبی پیدا
کند .رخدادی که با توانمندی نظامی اضالع
مقاومت رو بهگسترش نیز هست .اما آن چه
در این انتقال اتفاق افتاده ورود به فاز جدیدی
در عرصه مقاومت است؛ فاز اقتصادی و بی اثر
کردن تحریم ها  .دشمنان حدود یک دهه پیش
به اهمیت مسئله اقتصاد در کنترل کشورها و
گرو ه های محور مقاومت و اثر تحریم واقف شده
بودند و در اولین اقدام خود سعی کردند ایران را
به واسطه تحریم از اقتصاد جهانی خارج کنند.
متاسفانه در این مسیر نیز به علت ناتوانیهای
داخلیوالبتهفشارمضاعفخارجیبهتوفیقاتی
رسیده بودند .سپس این مدل برای سوریه و یمن
به کار گرفته وبه تازگی لبنان نیز به این لیست
اضافه شد .آن چه در این رخداد اتفاق افتاده،
بسط مقاومت علیه استکبار در عرصه اقتصادی
و آن هم به شکل جمعی به وسیله کشورهای
منطقه است .انتقال دریایی سوخت ایران به
سوریه و انتقال زمینی آن به لبنان به معنای
درگیر شدن سه کشور محور مقاومت در مقابله
فعال با آمریکاست که سابق بر این بدین شکل
گسترده اتفاق نیفتاده بود .این نکته از آن جهت
اهمیت مضاعف پیدا میکند که سید حسن
نصرا ...اعالم کرده انتقال سوخت خریداری
شده از ایران امری متناوب است و قرار نیست
با یک یا چند بار انجام ،متوقف شود .این یعنی
حزبا ...در مبارزه اقتصادی با تحریم آمریکا
جــدی اســت .مسئله اساسی در ایــن زمینه،
ظرفیتهای بالقوه خارقالعاده بین کشورهای
مقاومت در حــوزه اقتصادی اســت که اگــر به
کار بیفتد عمال سالح تحریمی آمریکا را تا حد
زیادی بی اثر خواهد کرد  .یکی از این ظرفیتها
وصل شدن ترانزیت بین چابهار تا بنادر سوریه

یا لبنان در مدیترانه است که میلیاردها دالر
درآمد شیرین را برای کشورهای در مسیر ایجاد
میکند.سفر اخیر الکاظمی به ایران و مذاکراتی
که صورت گرفت هم می تواند یک قطعه مهم این
پــازل یعنی مسیر زمینی ایــران ،عــراق ،سوریه
(از مــرز بوکمال) باشد که کــریــدور« تهران –
مدیترانه» را تکمیل می کند و عالوه بر کشورهای
مقاومتنقشکلیدیدر جهشصادراتایرانبه
کشور های اروپایی و شمال آفریقا نیز دارد.هم
اکنون با توجه به تحوالت یاد شده و پیروزی محور
مقاومت در کاهش بحران سوخت در لبنان،
زمان مناسبی برای تشکیل «سازمان اقتصادی
محور مقاومت» اســت.ایــران با ایجاد ظرفیت
تولید سوخت و افزایش توانمندی اقتصادی
خــود ،چنین گزینه ارزشمندی را بــرای محور
مقاومت ایجاد کرد که سابق بر این حتی تصور آن
ناممکن بود .لذا اساس موضوع ،تقویت اقتصاد
ملی و همچنین افزایش همکاریهای هدفمند
اقتصادی با کشورهای منطقه است .امری که
آرزویسردارسلیمانینیزبودوایشانتالشهای
مستمریرابرایگسترشتبادالتاقتصادیبین
اضالع مقاومت به کار بسته بودند .به همین دلیل
است که میتوان گفت اشتباه آمریکا و اذنابش در
تحت فشار قرار دادن لبنان ،عمال زمینه ساز پایه
ریزیاولیهچنین اتحاداقتصادیشدهاست.چرا
که تحریم همواره می تواند به عنوان شمشیری دو
لبه عمل کند عالوه بر این که کشور مورد هدف را
تحت فشار می گذارد و در عین حال او را وادار به
فکر کردن به ظرفیت های خود برای مقابله با این
فشار هم خواهد کرد .ظرفیتی که اکنون در اثر
این تحریم ها خود را نشان داده قابل شکوفایی و
توسعه است .باید از این ظرفیت بهره حداکثری
برد و تصحیح و اصالح وضعیت اقتصاد درونزا و
برونگرا را سرعت بخشید.

آیت ا ...علم الهدی:هیچ خطر و آفتی بدتر از گسست نسل برای انقالب نیست
آیت ا ...علم الهدی گفت :هیچ خطر و آفتی
بدتر از گسست نسل بــرای انقالب نیست،
یعنی نسل امروز به نسل دیروز منتقل نشود و
نسل آینده به نسل امروز ملحق نشود ،گسست
نسل چیزی است که انقالب را از وسط قطع
میکند .به گــزارش ،Alamolhoda.com
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ،در دیدار
با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارز شهــای دفاع
مقدس استان ،با بیان این که مسئله دفاع از
حرم ،مسئله حفظ عراق و سوریه نیست ،ادامه
داد :مدافعان حرم توطئه عمیق طراحی شده
استکبار جهانی برای سرکوب کردن مقاومت

و تسلط بر کل منطقه را نقش بر آب کردند ،آنان
قصد داشتند با عناوین مختلف ،انقالب و آثار
انقالب را از بین ببرند ،انقالب در این کشور
محدود و منزوی شود و در داخل نیز انقالب را
فرسوده کنند .آیتا ...علمالهدی با بیان این
که امروز در تداوم انقالب به اتصال نسل نیاز
داریم ،گفت :هیچ خطر و آفتی بدتر از گسست
نسل برای انقالب نیست ،یعنی نسل امروز به
نسل دیروز منتقل نشود و نسل آینده به نسل
امروز ملحق نشود ،گسست نسل چیزی است
که انقالب را از وسط قطع میکند؛ در انقالب
نه نظام جمهوری اسالمی هدف ما بود و نه

حاکم شدن این جریان و آن جریان سیاسی،
هــدف و نقطه نهایی انــقــاب ،زمینهسازی
ظهور وجود مقدس امام زمان (عج) است .وی
تصریح کرد :پیروزی انقالب نقطه عطفی بود
که اهرمی به دست انقالب بیاید تا این مسیر
را ادامــه بدهد ،دشمنان نیز در دنیا دشمن
انقالب هستند ،دشمن نظام نیستند ،اینها
میخواهند انقالب بریده و ابتر شــود ،فکر
تشکیل حکومت جهانی اسالم به وسیله رهبر
آسمانی از مغزها بیرون بــرود تا آنــان بشوند
کدخدای دنیا و بر تمام دنیا حاکم شوند .وی
گفت :باید نسل امروز را به نسل قبلی و نسل

آینده را به نسل امروز متصل کنیم ،راهش این
است که عرصه و فرهنگ دفاع مقدس را زنده
نگه داریم .وی اظهار کرد :اقتدار ما به نقطهای
رسید که عضویت ایران در سازمان شانگهای
برای آنان یک افتخار بود ،اگر به سخنان رئیس
جمهور چین و روسیه دقت کــرده باشید ،از
موضعی که «ما ایران را ب ه عنوان عضو پذیرفتیم
و خدمتی[به آنان ] کردیم» نبود ،از موضع این
که «عضویت ایران برای ما یک افتخار و قدرت
اســت» مطرح شد ،آقــای پوتین در سخنانش
تصریح کرد که عضویت ایران در این سازمان
برای ما یک قدرت است.

عیار دالری خودروهای صفر کیلومتر خارجی
میرجانیان -هفته گذشته با یک تصمیم مهم
مجلس به پایان رسید که حسابی خبرساز شد.
نمایندگان در جلسه ای با طرح واردات خودرو
موافقت کردند تا پس از سه سال ،پای خودروهای
خارجی به کشورمان باز شود .هر چند که این
طــرح با واکنش هــای بسیاری هم همراه شد
به بررسی قیمت دالری خــودروهــای خارجی
پرداختیم .همانهایی که روزگاری به آسانی وارد
کشور میشدند اما از سه سال پیش و با ممنوعیت
واردات خودرو در داخل کشورمان قیمت های
عجیب و غریبی را تجربه کردند .بررسی ها نشان
میدهد که ایــن خــودروهــا آن چنان هم گران
نیستند .قبل از مرور قیمت هرکدام از خودروها
این را هم بگوییم که خودروهای خارجی هنگام

واردات به دلیل اضافه شدن هزینه گمرکی و...
قیمت های بسیار باالتری را تجربه می کنند.
میتسوبیشی میراژ 2021
*قیمت به دالر؟ 9963دالر
*قیمت به پول ملی؟  274میلیون تومان
با این پول در ایــران می توانید در بــازار آزاد،
خــودرویــی مثل پــژو پــارس بخرید .جالب این
جاست که مدل  2018میتسوبیشی میراژ در
ایران  740میلیون تومان قیمت دارد.
برلیانس کراس اور 2021
*قیمت به دالر؟  10625دالر
*قیمت به پول ملی؟  292میلیون تومان
با این مبلغ می توانید در بازار آزاد کشور خودمان
خودرویی مانند پژو ۲۰۶صندوقدارV8بخرید.

چری آریزو  5مدل 2021
*قیمت به دالر؟  10745دالر
*قیمت به پول ملی؟  295میلیون تومان
با پول خودروی آریزو 5می توانید در کشورمان
یک خودروی پژو  ۲۰۶تیپ ( ۵ساده) بخرید.
البته که الزم است چند میلیون هم قرض کنید!
جک اس  3اتوماتیک 1400
*قیمت به دالر؟  12717دالر
*قیمت به پول ملی؟  350میلیون تومان
با این مبلغ می توانید در بــازار آزاد پژو ۲۰۷
دندهای یا تندر  90تهیه کنید.
کیا سراتو 2021
*قیمت به دالر؟  16173دالر
*قیمت به پول ملی؟  445میلیون تومان

با پول خرید کیا سراتو در داخل کشور می توانید
رنو تندر پالس اتوماتیک یا دنا پالس دنده ای
توربو تهیه کنید.
سوزوکی گراند ویتارا 2021
*قیمت به دالر؟  17523دالر
*قیمت به پول ملی؟  482میلیون تومان
با این میزان پول می توانید در بــازار آزاد یک
خودروی رنو تندر پالس اتوماتیک بخرید.
چری تیگو 7مدل 2021
*قیمت به دالر؟  20270دالر
*قیمت به پول ملی؟  557میلیون تومان
مدل  2018این خودرو اکنون در کشورمان
 2میلیارد و  400میلیون تومان خرید و فروش
میشود که باعث تعجب است!

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••چرا کسی فکری برای بنگاه های امالک
نمی کنه که مثل قارچ میمونن! از خانه های
هر محله تعدادشون بیشتر شــده .آخــه یک
خیابون چند تا امالکی؟ چه کسی این همه
مجوز صادر می کنه؟ ...
••شما عزیزانی که می گین واکسن ها رو قبال
روحانی خریده و ...ما بهتون می گیم حتی
همین چهار تا گلی رو که تیم فوتسال به آمریکا
زده هم روحانی پاس گلش رو داده! خیالتون
راحت شد؟!
•• به نفع آقایان نیست که با سوگلی خودشان
(خودروسازان) برخورد کنند .بیچاره مردمی
که می خواستند دوسه سال قبل با 10میلیون
خودروی دست دوم بخرند!
•• ای کاش حقوق استانداران و نمایندگان
مجلس هم مانند بقیه کارمندان بود تا ببینند
مردم چگونه زندگی می کنند .استانداری که
چند ده میلیون دریافتی دارد چه خبر از وضع
بد مردم داره؟
•• آقای رئیس جمهور عزیز حاال که مجبور شدیم
واکسن رو بزنیم ،الزمه درد دلم رو به شما بگم.
من معلول از کار افتاده بهزیستی هستم .سه تا
دختر دارم و مستاجرم .حقوق بهزیستی برای
زندگی ام کفایت نمی کند .فقط جــواب 10
روز از زندگی را می دهد .تازه خونه ای هم که
گرفتیم کال به اندازه  30متر نمی شه .شما اول
برای سه تا دختر من یک سر پناه درست کن بعد
من واکسن بزنم که اگر اتفاقی برای من افتاد،
زن و بچه های من بی سر پناه نباشند.
• •امسال به خاطر خشکسالی بی سابقه و کمبود
آذوقه بیشتر کشاورزان و به خصوص دامداران
متضرر شدند .از نمایندگان محترم خراسان
جنوبی و استاندار محترم و بانک هــای عامل
به خصوص بانک کشاورزی تقاضا داریــم برای
بخشودگی سود تسهیالت وام های کشاورزی و
دامدارییاحداقلتمدیدیکسالهآناقدامکنند.
••دولت محترم چرا کسی بر بازار نظارت جدی
نــدارد؟ هر روز یک قیمت جدید از میوه و برنج
ایرانیازنیمهگرفتهتاکاملآنولبنیاتانواعآن،
حبوبات  ،رب ،ماکارونی و . ...فقط مانور گرفتن
بر زدن واکسن مردم! جلوی گرانی را بگیرید.
••خواهشمندم خبرنگاری بفرستید به سطح
شهر تا درباره بی نظمی شرکت سایپا بررسی
کــنــد .خــــودروی مــا را تحویل نمی دهــنــد و
میگویند به ما ربطی نــدارد .هر جا دوست
دارید بروید شکایت کنید.
••هــر قــدر میخواهیم دربـــاره بنگاه های
معامالت امالک خوب و مثبت فکر کنیم ولی
بعضی از آن ها نمی ذارن! وقتی می بینیم به
جای یــادآوری قانون و مصوبه دولت درباره
مقدار افزایش نــرخ اجــاره بها ،قیمت های
نجومی و چند برابری به صاحبخونه ها برای
اجاره دادن ملکشون پیشنهاد می دن.
•• بابا یکی بیاد بــه ایــن صاحبکار مــا بگه که
 1.500حقوقه؟ انصافا با روزی  50تومان
چطورمیتونیکناربیای؟لطفارسیدگیکنید.
••در میان بهارستان نشینان مــردی هست

ایتا،
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که حق ما را از بانک قوامین بگیرد؟ پنج سال
است سپرده ما را بلوکه کرده اند.
••عضویت در شورای شانگهای کار خوبی است
ولی تا زمانی که با آمریکا وغرب مسائل مان
را حل نکنید ،خیلی کافی نیست چون همه
اعضای شــورای شانگهای با آمریکا همراهی
می کنند .آن ها شاید در تحریم علیه ایران ،آن
را محکوم کنند اما در عمل همراه آن ها هستند!
•• ســال  ۷۳سامانه معامالت الکترونیک
بورس تهران افتتاح شد .این سامانه از کانادا
خریداری شده بود .بعد از گذشت سه دهه
هــنــوز هــمــون ســامــانــه پــس از مــعــامــات در
سپردهگذاری مرکزی مشغول کاره!
•• درگذشته برخی وزارتخانه ها در هم ادغام
شدند که خطای محض بود ،به حالت گذشته
برگردد بهتر است .اکنون با توجه به جایگاه
خانواده ،وزارت خانواده تاکنون فراموش شده
است .اقــدام کنید وگرنه خانواده درمعرض
خطر است و به سایه بان حمایتی نیاز دارد.
•• وضع ترافیک ورودی و خروجی به طرقبه
بسیار افتضاح است به خصوص آخر هفته.
یک گزارش از پیمانکار به سازی بولوار امام
رضا(ع) طرقبه تهیه فرمایید.
••کربال را هوایی کردند و مرزهای زمینی را
بستند تا فقط ثروتمندان به زیــارت بروند و
ما فقرا و طبقه های معمولی بیشتر حسرت
بخوریم .اشکالی ندارد .امام حسین(ع) پیام
شما مسئوالن را بدهد ان شاءا. ...
••می فهمم چرا در کشورهای پیشرفته مثل
ژاپــن آمــار مطالعه کتاب و روزنــامــه کاغذی
بــاالســت .واقــعــا مطالعه از روی برگه های
کاغذی به انسان آرامش می دهد.
•• اگــر مــا حرفی بزنیم و بگوییم کــه کربال
را بستید امــا ترکیه و کنسرت ها بــاز است،
میگویند یک عده مذهبی تندرو دارند حرف
میزنند.هیچکسینیستپاسخمانرابدهد.
واقعاترکیهکرونانیست؟آقایانمسئولدریک
خط جواب مان را بدهید تا قانع شویم.
••دوست عزیز چرا به اخبار صداوسیما ایراد
می گیری که در پخش مستقیم فوتبال مردم
انگلیس بدون ماسک و فاصله در ورزشگاه
ها حضور دارند و اخبار صداوسیما آمار باالی
کرونایی اعالم می کند؟ فکر کردی چی کار
می کنند دیگه فوتبال پخش نمی کنند .پس
به آمارشون اعتماد کن!
••دوستی گله داشت چرا روزنامه از حوادث تلخ
و ناگوار و در امتداد تاریکی می نویسد که موجب
غم و استرس مردم می شود .در پاسخ باید گفت
زندگی در شهر بزرگ و پر جمعیت و دارای تنوع
فرهنگی و رفتاری ایجاب می کند و ضروری
است که از آن چه پیرامون محیط زندگی مان
می گــذرد آگــاه و هوشیار باشیم تا هم فریب
نخوریم و هم از رویدادهای تلخ عبرت بگیریم.
•• دیروز موبایل همسایه مان را زدند و دزدش
هم دستگیر شد .روز بعد دزدش را آزاد کردند،
بااینکهسابقهداربود.دستگاهقضا!شهربسیار
ناامن است وجرئت نداریم به خیابان بیاییم.

