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ضرباهنگ واکنش های داخلی و خارجی به 
عملیات تروریستی آبسرد؛

دست اسرائیل 
در کار است

سياست 2 

ترور محســن فخری زاده، دانشمند هسته ای کشــورمان نه تنها 
در داخل کشــور، بلکه در خارج از ایران نیز واکنش های بســیاری را 
برانگیخت که می توان گفت در تمام آنها یک نکته مشترک بود و آن هم 

دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری در حالی که در ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا سخن می گفت، تصریح کرد: همه اتاق های فکر و دشمنان 
ایران بدانند ملت ایران و مسئوالن شجاع تر و غیورتر از آن هستند که 
این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند و به موقع پاسخ خواهیم داد. 
وی با بیان اینکه ملت ایران هوشــمندتر و حکیم تــر از آنند که در دام 
توطئه صهیونیست ها بیفتند، اضافه کرد: آنها در فکر ایجاد یک آشوب و 
بلوا هستند. بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند 
شد به اهداف خبیثانه خودشان دســت پیدا کنند. اظهارات روحانی 
بازتاب بسیاری در رســانه های خارجی پیدا کرد. خبرگزاری دویچه 
وله، بلومبرگ، آناتولی، شــبکه سی.ان.بی.سی و بسیاری رسانه های 
دیگر وعده تالفی رئیس جمهوری و همینطور مقصر دانستن مزدوران 

اسرائیلی در اظهارات وی را تیتر کردند. 
زمان و مکان انتقام را ما مشخص می کنیم

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در واکنشی مشابه، در توئیتر نوشت: 
»این حق برای ملت ایران باقی اســت که براساس استراتژی مشخص 
معطوف به منافع و عزت ملی پاسخی قاطع که تعیین کننده ابعاد، زمان 
و مکان آن خواهد بود، بدهد.« ســردار حسین دهقان، مشاور فرمانده 

کل قوا در حوزه صنایع دفاعی که به تازگی...

کاهش قیمت در مناطق گران و افزایش قیمت در مناطق ارزان

سرمایه گذاران از بازار مسکن رفتند
چرتکه 3
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 گزارشی از وضعیت این روزهای صنف شیرینی فروشان و قنادان؛

 گرفتار  در تلخی گرانی 
مواد اولیه و تعطیلات اجباری


