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یک تیر و چندنشان جبهه مقاومت
حمله موشکی انصارا ...به یکی از ایستگاه های
مهم توزیع نفت در جده عربستان و در فاصله
 650کیلومتری از مرزهای این کشور ،امری
مهم و راهبردی در وضعیت کنونی منطقه و جهان
است .به ویژه آن که خبر سفر پنهانی نتانیاهو
به شهر نئوم در شمال غرب عربستان و دیدار
مشترک با بن سلمان و پمپئو در همین شب اتفاق
افتاده است .به نظر می رسد جبهه مقاومت با
این موشک ها که به نام «قدس »2هم مزین شده
چند نشان را با هم زده است .اوال ،اطالع خود
از این جلسه را به رخ دستگاه های امنیتی سه
دولت رسانده است .ثانیا ،نگرانی سعود یها
و شخص بن سلمان دربــاره واکنش داخلی در
عربستان و جبهه مقاومت در ادامه مسیر عادی
سازی روابط با صهیونیست ها را به صورت عملی
به وی یــادآوری و گوشزد کرده که اگر آن مسیر
توسط مهمترین کشور عربی جهان اسالم ادامه
یابد چه اتفاقاتی در پیش خواهد بود .البته باید
توجه شود که محتمل است بن سلمان بخواهد
با استفاده از طناب نتانیاهو خود را از گزند های
احتمالی برخورد بایدن در امان بدارد .به ویژه
آن که بایدن همانند اوباما معتقد به حمایت از
شکل سنتی انتقال قدرت در خاندان سعودی
بوده و منتقد جدی بن سلمان در موضوع قتل
خاشقچی اســت .در همین موضوع احتمال
درخواست برای اتحاد دشمنان منطقه ای ایران

تجارت خارجی کشور از مرز
۴۴میلیارد دالر گذشت
رئیس کل گمرک با بیان ایــن که رونــد صعودی
صــادرات غیرنفتی ایــران ادامــه دارد ،افــزود :آمار
تــجــارت خــارجــی کــشــور در هشت م ــاه امسال
حاکی از تبادل  ۹۷میلیون و  ۷۰۰هزار تن کاال
به ارزش  ۴۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر است.
مهدی میراشرفی ،اظهار کــرد :مــیــزان واردات
کـــاال در هشت مــاه امــســال  ۲۱میلیون و ۸۰۰
هــزار تن بــود که از ایــن رقــم  ۱۵میلیون و ۲۰۰
هزار تن آن را کاالهای اساسی تشکیل میدهد.
وی اف ــزود :ارزش کل واردات کــاال در ایــن مدت
 ۲۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر بود که نسبت به
مــدت مشابه ســال قبل از لحاظ وزن یک درصد
و ارزش  ۱۸درص ــد کاهش را نشان میدهد.
ویخاطرنشان کرد :همچنین بیش از  ۷۵میلیون
تن کاال به ارزش  ۲۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر
حدود سه برابر میزان واردات ،صادرات انجام شده
که از نظر وزنی  ۱۴درصد و ارزش  ۱۹درصد در
مقایسهبامدتمشابهسالقبلکاهشداشتهاست.
میراشرفی گفت :همانطور که در ماههای قبل نیز
اعالم کردیم ،خوشبختانه روند کاهشی صادرات
ایران در هر ماه به شرایط عادی نزدیک میشود و
امیدواریمکهتاپایانسالشرایطبهتریدرصادرات
داشته باشیم.وی درباره کشورهای عمده مقاصد
صادراتی ایران نیز تصریح کرد :عراق با پنج میلیارد
و ۳۰۰میلیوندالردررتبهاول،چینباهمینمیزان
در مقام دوم ،امــارات متحده عربی با دو میلیارد و
 ۷۰۰میلیوندالرسوم،ترکیهبایکمیلیاردو۶۰۰
میلیوندالرچهارموافغانستانبایکمیلیاردو۵۰۰
میلیوندالردرجایگاهبعدیقراردارند.

در دوره ای که گزینه برجام دوباره روی میز قرار
گرفته نیز مطرح است تا در صورت برداشته شدن
فشار از روی ایران ،این دولت ها در مقابل قلب
مقاومت همچنان به رفتار هــای مخرب خود
ادامه دهند و به اصطالح بی پناه هم نمانند .به
صورت کلی هر کدام از این احتماالت با اخطار
عملی جبهه مقاومت مواجه شده تا بن سلمان
را در شرایط سخت تصمیم گیری قــرار دهد.
از طرف دیگر این قدرت نمایی در روزهایی که
آمریکایی ها ناو یــوا ساس نیمیتز را از منطقه
خارج کرده ،بمب افکن های بی 52را به منطقه
آورده اند و در رسانه هایشان از بررسی گزینه
های جنگ علیه ایران سخن می گویند ،دست
توانمند جبهه مقاومت را نشان داده است .دستی
که می تواند باالتر از پاتریوت آمریکایی موشک
های ساخته شده زیر تحریم شدید یمن را 650
کیلومتر آن طرف تر با باالترین دقت به هدف
بزند .دستی که چند روز پیش موشک های نسل
اول جبهه مقاومت را به جنوب تل آویو رسانده بود
کهآنرژیمعمالهیچواکنشیبهطرففلسطینی
نشان نــداد .گرچه با حمله به ساختمان های
خالی از اعضای جبهه مقاومت در سوریه و دروغ
پــردازی راجع به حمله به نیروهای مستشاری
ایــران خواست کمی از این بی آبرویی بکاهد.
دســت مقاومت پس از چند مــاه سکوت ،حاال
دوبــاره قــدرت خــود را نمایان کــرده و به طرف
آمریکایی هشدار می دهد حمله به ایــران چه
دامنه ای از آتــش را در منطقه روشــن خواهد
کــرد .ایــن دســت توانمند عــاوه بر آن که سایه
جنگ را از سر ایران دور می سازد ،کارت های
کشورمان را در هر مذاکره ای با دولــت آینده
آمریکا نیز افزایش خواهد داد .چراکه واقعیت
قدرت ایران و دست های متعدد جبهه مقاومت
در سراسر منطقه ،امــری اســت که بایدن باید
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آن را بپذیرد و براساس آن راهبردهای مهار
و کنترل ای ــران را از منظر خــود تنظیم کند.
راهــبــردی که به طورقطع یکی از اصلی ترین
محورهای آن ،حذف همین دست ها خواهد بود.
هدف سومی که جبهه مقاومت با این موشک
ها توانسته بزند به اصــل درگیری بین یمن و
سعودی برمی گــردد .جنگی که پس از شش
سال حاال به سمت نیروهای مردمی و انصارا...
چرخیده اســت .پــیــروزی اخیر ایــن نیروها در
پایگاه راهبردی ماس و حرکت به سمت مارب
که اصلی ترین پایگاه حامیان ائتالف سعودی
اســت ،این کشور را در وضعیت بغرنج میدانی
قرار داده است .این وضعیت بد به عالوه از دست
رفتن اصلی ترین متحد سعودی در کاخ سفید
و نگرانی فزاینده این کشور در از دست دادن
حمایت نظامی آمریکا و کشورهای غربی به
معنای پایان یافتن رویــای استعمار یمن برای
بن سلمان خواهد بــود .و حاال با شــروع مجدد
حمله به عمق خاک عربستان و هدف قرار دادن
قلب اقتصاد این کشور ،این یمنی ها هستند که
ابتکار موضوع را به دست گرفته اند و عمال در هر
مذاکرهصلحیتعیینکنندهشرایطخواهندبود.
به صــورت کلی باید در نظر داشــت که باوجود
تمامی اظهارات تند و شدید محور غربی-عبری-
عربی ،این محور مقاومت است که دست برتر
در منطقه را دارد .به هر میزان که جبهه مقاومت
از توانمندی های خود در چارچوب عقالنیت
و ملزومات استفاده کند ،طرف مقابل به عقب
پس زده خواهد شد .مهم آن است که عرصههای
سیاسی ،اقتصادی و رســانــه ای در کنار این
راهبردها مورد توجه واقع شده و به شکل ید واحده
به طرف مقابل سیلی بزند .امری که متاسفانه هم
اینک با غفلت برخی مسئوالن داخلی کشورمان
تبدیل به نقطه ضعف شده است.

تداوم روند کاهشی قیمت خودرو
اگرچه نمایشگاه های خودرو از شنبه به مدت دو
هفته تعطیل هستند اما آگهی های منتشر شده
در فضای مجازی نشان می دهد که قیمت ها
همچنان کاهشی است.
به گزارش مهر،سعید موتمنی با اعالم این خبر
افزود :نمایشگاههای خودرو از روز شنبه تعطیل
شده اند و این تعطیلی تا  ۱۵آذر ماه ادامه خواهد
داشــت امــا آگهیهایی که در فضای مجازی
منتشر میشود ،نشان میدهد که روند کاهشی
قیمتها ادامه دارد و خریدار زیادی وجود ندارد؛
باید در نظر داشــت که هر چه نــرخ ارز کاهش
بیشتری را تجربه کند ،به همان میزان قیمت
خودرو هم پایین میآید.رئیس اتحادیه نمایشگاه
داران و فروشندگان خودرو اظهار کرد :آخرین

به روزرسانی قیمتها از سوی نمایشگاه داران
خــودرو مربوط به پنج شنبه  ۲۹آبــان میشود
که نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی،
مونتاژ و خارجی نسبت به  ۲۵تا  ۳۰روز قبل،
 ۳۰درصد کاهش یافته است.وی ادامه داد :بر
اساس آخرین قیمتهای بازار خودرو که مربوط
به  ۲۹آبان ماه میشود ،خودروی  ۲۰۶تیپ ۲
با قیمت  ۱۸۹میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵با قیمت
 ۱۸۵میلیون تومان ،سمند با قیمت  ۱۶۱تا
 ۱۶۲میلیون تومان ،سایپا  ۱۳۱با قیمت پایه
 ۱۰۰میلیون تومان ،تیبا صندوق دار با قیمت
 ۱۱۷میلیون تــومــان ،تیبا  ۲با قیمت ۱۲۸
میلیون تومان و ساینا با قیمت  ۱۳۰میلیون
تومان معامله شده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هر وقت مسئوالن مثل مردم عادی زندگی
بکنند و انصاف را در نظر بگیرند و بگویند حاال
که تحریم ها بر مردم تاثیر گذاشته ما هم مثل
مردم متوسط حقوق بگیریم ،وضع مملکت
عالی می شــود .آن جاست که می فهمند
شرمنده زن و بچه شدن یعنی چی؟
••قیمت مرغ یه جوری شده که خود به خود
آدم میره سمت گیاه خواری.
••کلیتبلیغمیکننفالنقدربستهمعیشتی
به مــردم حاشیه شهر دادن و ...من یکی از
حاشیه نشین ها هستم .می شه بگین کجای
حاشیه به مردم کمک کردن؟!
•• جــوری نوشتین که مرغ  10هزارتومان
گــران شده و تعجب کردین انگار تــازه وارد
این کشور شدین .ما که عادت داریم به این
شــرایــط .قبال ضعفا نمی تونستن ماهانه
یک وعــده گوشت و مــرغ بخورن حــاال قشر
بازنشسته و کارگر و کارمند و ...هم باید
عکس مرغ را ببینند و سیر شوند... .
•• جناب رئیسی از شما که مرد عمل هستید
انتظار داریم که پیگیری کنید،شورای حل
اختالف تمام کشور ،مصوبه ستاد ملی کرونا
بــرای مستاجرانی که تاریخ اجــاره شون در
ایام کرونا به سر رسیده ،اجازه بیرون ریختن
اثاثیه مستاجران در خیابان را ندهد .چرا از
مستاجران مظلوم حمایت نمی کنید!؟
•• دو ماه پیش برای بورس پیامک زدم که یک
عده ای دارن از این اعتماد سوء استفاده و به
ملت خیانت می کنن...من تمام سرمایهام
توی سهام بنیادی از بین رفــت .این دولت
امــانــتــدار خوبی نیست .از جناب رئیسی
خواهش می کنم ورود کنند.
•• آقــا من رگ گردنم رو می ذارم اگــر اون
شخصی که دیروز پیام داده بود جناب غنی
زاده چــرا از آقــای روحانی انتقاد می کنی
و ...خودش از اون دسته افرادی که با پارتی
کارمند دولت شدن و برای روزی نیم ساعت
کار مفید باالی هشت تومان می گیرن با کلی
بن و زمین باالی شهر و پاداش و ...نباشه.
••هفتهنامهدخلوخرجروچطوریدانلودکنیم؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خراسان :مخاطبان گرامی! شما می توانید با
مراجعهبهسایتروزنامهخراساندرقسمتهفته
نامه دخل و خرج آن را مشاهده و دانلود کنید.
•• بی انصافی است که دو شب پیش باتری
پراید مرا در سیدی دزدیدند .من با ماشین
کار می کردم و سه تا بچه دارم و مستاجرم.
پول باتری که بماند امروز پول نداشتم نون
بخرم .خدا ازتون نگذره.
•• خیلی مصرف لبنیات در جامعه باال بود که
حاال  ۴۰درصد قیمت لبنیات افزایش پیدا
کرد! چه خبره؟
•• قابل توجه مسئوالن! مرغ را کیلویی  34تا
 36هــزار تومان به هر قیمتی که بخواهند
میفروشند .چون می دانند هیچ نظارتی
نیست .خدا کمک مون کنه توی این اوضاع.
•• من یک کارگر ساختمانی هستم .جوشکارم
و تنها زندگی می کنم .یکی دو روزه سرما
خوردم و بدن درد و تب دارم که نشانه یک سرما
خوردگی ساده است اما بنا را بر این گذاشتم
که مبتال به کرونا شده ام و باید در خانه قرنطینه
شوم و اگر از کرونا نمیرم حتما از گرسنگی
میمیرم .من باید چه کار کنم؟ برم سر کار؟
شاید ویروس را انتقال دهم .اگر هم قرنطینه
باشم از گرسنگی می میرم! چه کارکنم؟
••این چطور وضع قرنطینه است؟ ساعت 10
صبح خیابان سناباد مشهد ترافیک سنگین
است و مملو از خودرو .با این روش مشکلی
حل نمی شود .به نظر بهتر است بانک ها را
هم تعطیل کنند.
•• سرانه مصرف شیر و لبنیات به علت گرانی
بسیار پایین بوده و هست .با این گرانی های
اعالم شده ،قشر ضعیف کال باید دور لبنیات
را خط قرمز بکشند.
••مصاحبه با اقبال واحــدی هم مثل برنامه
صبح بخیر ایرانش خیلی انرژی بخش بود .در
واقع نشون میده که شاد بودن و خوشبختی
ربطی به سن و سال نداره و باید تو دل آدم ها
و ارتباط قلبی شان با خدا باشه نه تو جیب پر
پولشان .اگر امکان داره با افراد شادزیست
دیگر مثل محمود شهریاری و ماهی صفت و

نمابر05137009129 :

حسن ریوندی هم مصاحبه کنید.
•• چرا وقتی که می خــوان قرنطینه را اعالم
کنند ،اولین ترکش آن ،گران شدن اجناسه؟
اینجوریازمردمحمایتمیکنید؟منکارگر
قدیمی و بیمه اختیاری امــروز که با بیماری
دیابت و دیسک کمر از کار افتاده ام ،ماهانه باید
 ۶۲۰هزارتومانپرداختکنم.آخه ازکجاباید
بیارم؟ بیمه که فکری به حال ما نمی کنه .سبد
معیشتی هم که نداریم .هیچ حمایت و کمکی
هم که نمی کنید .شما باالنشینان بگویید که
من با چهار سر عائله چه کار کنم؟
•• اگــر می خواهید بــازار ثبات پیدا کند باید
تــعــزیــرات نتیجه کــارکــرد خــود را ب ــرای قوه
قضاییه،مجلس و مــردم روشــن کند .چون تا
کنون نتیجه خوبی ازکنترل بازار نگرفته است.
•• یک نفر در کشور پیدا نمی شود به سوال
و اعتراض بیش از  3.5میلیون مستمری
بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی که با افراد
تحت تکفل تقریبا  14میلیون نفر می شوند،
پاسخ دهد که علت تبعیض در همسان سازی
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با
تامین اجتماعی چیست؟
•• به یک داروخانه مراجعه کردم دارویی را
توی ویترین گذاشته بودند از یکی از کارکنان
پرسیدم ایــن داروی گیاهی به چه دردی
م ـیخــوره؟ از خانم دکتر پرسید .ایشون
جوری به دارو نگاه می کرد که معلوم بود اصال
اسمش رو حتی نشنیده! با پاسخ کلی که از
روی بسته خوند پاسخ نامشخصی داد .جالب
بود دارو ،مجوز سازمان غذا و دارو رو هم
نداشت! آقای معاون غذا و دارو! خرید دارو
که با جان مردم در ارتباط است از هرکسی
که مجوز توزیع ندارد ،درست نیست.
•• تعداد باالی فوت شدگان کرونا در کشور
نشان دهنده ضعف سیستم درمان و کنترل
بیماریهاست .باید یک فکر اساسی شود.
••چرا از وضعیت نوبت بندی ادارات گزارش
تهیه نمی کنید؟ البته نامحسوس ...شرکت
گاز به بهانه سردی هوا همه رو کشانده سر کار و
اصالنهدورکاریمیدهونهنوبتبندیمیکنه.

