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اسرائیل ،انتخابات و
ماجراجوییهای خطرناک

درحالی که تنها یک سال از تشکیل کابینه جدید
رژیم صهیونیستی میگذشت اما این کابینه هم مثل
کابینههای قبلی به دلیل اختالفات سران احزاب
نتوانست بیش از یک سال دوام بیاورد و سبب شد
تا بن بست سیاسی در داخل سرزمینهای اشغالی
همچنان تداوم داشته باشد .نفتالی بنت ،نخست
وزیر رژیم صهیونیستی و یائیر الپید ،وزیر خارجه
این رژیم به دلیل بحران در کابینه ائتالفی ،بر سر
انحالل پارلمان به توافق رسیدند .بر این اساس،
پنجمین انتخابات رژیم صهیونیستی در  ۴سال
اخیر ماه اکتبر آینده (آبانماه) برگزار خواهد شد.
انتخابات آتی بیست وپنجمین انتخابات پارلمان
اسرائیل در ۷۴سال عمر این رژیم است .این یعنی با
ن که رژیم صهیونیستی هرگز ثبات سیاسی
وجود ای 
قابلتوجهی نداشته ،در حدود دو دهه و نیم و به
خصوص سه سال و نیم اخیر ،بسیار متزلزل بوده که
تعمیق شکافهای اجتماعی و سیاسی ،هم دلیل و
هم پیامد آن بوده است .همچنین منابع نزدیک به
نفتالی بنت به جروزالمپست گفتهاند هدف الپید و
بنت برگزاری انتخابات بر اساس شرایط خودشان
اســت تا مجبور نشوند به شرایط تحمیلشــده از
سوی «بنیامین نتانیاهو» رهبر مخالفان کابینه تن
دهند .لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل نیز اعالم کرد
هدف اصلی حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری
وی ،ممانعت از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت
است.درمقابل نتانیاهو از فروپاشی کابینه و انحالل
پارلمان حمایت کرده است .اگر نتانیاهو دوباره به
قدرت برگردد و کابینه تشکیل دهد پروند ههای
فــســاد مــالــیاش بــه حــالــت تعلیق در م ـیآیــد.
نظرسنجیهایی که اخیرا در سرزمینهای اشغالی
نیز منتشر شد ،نشان میدهد که جناح بنیامین
نتانیاهو در هر انتخاباتی که برگزار شود ۵۹،کرسی
را به دست میآورد و در مقابل ،ائتالف دولت کنونی
رژیم صهیونیستی  ۵۵کرسی را از آن خود میکند.
همه اینها باعث شده است که بنت و الپید تحرکات
سیاسی ،اقتصادی و نظامی فزایندهای را برای خرید
رایوایجاداجماعداخلیجهتانتخاباتزودهنگام
انجام دهند،ضمن این که به طور خاص،ماجراجویی
صهیونیستها در منطقه و حتی داخل ایران دور از
انتظار نیست .بر همین اساس آنها سعی خواهند
کرد در حالی که به نسبت رقیب انتخاباتی شانس
باالیی بــرای خــود به جهت کسب رای از طریق
موضوعات داخلی نمیبینند روی مسائل سیاست
خارجی متمرکز شوند و در این راستا چهره رهبری
مقتدر از خود نشان دهند .موضوعی که ضرورت
هوشیاری مسئوالن نسبت به این تحرکات احتمالی
را دوچندان میکند .مقامات تل آویو از طرفی نیز
در حال پیشبرد توافقات ابراهیم در سطح منطقه
و گسترش روابط تجاری و البته امنیتی با امارات و
بحرین هستند.
سفر بایدن به ریاض نیز احتماال باعث میشود که
عربستان به قطار عادیسازی بپیوندد .در شمال
و غرب نیز روابط جمهوری آذربایجان و کردستان
عراق با رژیم صهیونیستی در حال گسترش به نظر
میرسد .ضمن این که ترکیه نیز پس از سالها تنش
در روابط سیاسی با اسرائیل ،روابط خود با تلآویو
را بهبود بخشیده اســت .آشتی آنکارا با ائتالف
نانوشته اسرائیل ،عربستان و امارات در حالی است
که روابطش با تهران این روزها شاهد تنشی پنهانی
است که از یک سو ،اسرائیل در پی تعمیق آن است
و از دیگر سو ،آنکارا احتماال از آن طریق بخواهد
پیا مهای مشخصی به طر فهای یاد شده برای
تعمیق منافع آشتی بفرستد.افزون براین،تشدید
بیسابقهحمالتبهسوریهبخشدیگریازبازیگری
رژیــم صهیونیستی در منطقه طی ما ههای اخیر
است .در این مدت تعداد این حمالت ،میزان تلفات
و خسارتهای وارد شده و نیز نزدیکی جغرافیایی
هدف حمالت افزایش داشته است.
در راستای باز کــردن پرونده سیاست خارجی،
صهیونیستها عملیات استخراج گــاز از حوزه
گازی آ بهــای لبنان را نیز آغاز کردند و با وجود
هشدارهای حــزبا ...به نظر میرسد به آن ادامه
خواهند داد ،تنشی که احتماال مجالی برای بهره
بردار یهای انتخاباتی بنت -الپید خواهد بود.
ایفای نقش منفی در پرونده هستهای ایران نیز اقدام
دیگری محسوب میشود که رژیم صهیونیستی
تــشــدیــد کـــرده اســـت .دیــــدار مــدیــرکــل آژانـــس
بینالمللی انــرژی اتمی با نخستوزیر اسرائیل
و سپس قطعنامه شورای حکام علیه ایــران ،برگ
دیگری از سیاستهای ضد ایرانی اسرائیل بود.
به موازات این اقدام ،به نظر میرسد تالش تلآویو
برای ترور ،خرابکاری ،جاسوسی و ایجاد تهدیدات
امنیتی علیه کشورمان نیز افزایش داشته است.به
هر روی احتمال عبور تنشها از حدی خاص و حتی
وقوع درگیریهای نیابتی و پراکنده میان دو محور
تهران و تلآویو دور از ذهن نیست .اما نباید اجازه
داد این تصور غلط در ذهن صهیونیستها به وجود
بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارتها نیست
یا اراده آن را ندارد .در صورت تحقق این گزاره باید
شاهد روزهای پر تنش و حادثهای در ماههای پیش
رو تا انتخابات جدید کنست باشیم.

امیر عبداللهیان در دیدار با اردوغان:

نسخه سوریه ،فقط سیاسی است

«حسین امیرعبداللهیان» ،وزی ــر ام ــور خارجه
کشورمان روز گذشته به منظور نخستین دیدار
دوجانبه به دعــوت «چــاوش داوود اوغلو» همتای
ترکیهای خود در راس هیئتی به آنکارا سفر کرد.
امیرعبداللهیان در این سفر با مقامات ترکیه دیدار
و بر سر موضوعات مهم مرتبط با روابــط دوجانبه
و همچنین همکار یهای دو کشور در حوز ههای
منطقهای و بینالمللی تبادل نظر و گفتوگو کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پایان سفر
به ترکیه ،با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی
خود از دیدار با رئیسجمهور ترکیه خبر داد و درباره
گفت وگوهای صورت گرفته با رجب طیب اردوغان
نــوشــت «:در دیــدار با آقــای اردوغـــان ضمن ابالغ
سالم رئیسجمهور کشورمان از ایشان برای سفر
به تهران به منظور برگزاری نشست شــورای عالی
همکاریهای دو کشور دعوت به عمل آوردم.در این
دیدار در خصوص موضوع سوریه به آقای اردوغان
گفتم راه حل سیاسی را تنها راه حل برای کاهش

نگرانیهای امنیتی ترکیه میدانیم و با تکرار مجدد
ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی حاضریم برای
تسهیل در زمینه گفت وگوی منجر به نتیجه پیشقدم
باشیم ».وی در بخش دیگری از پست اینستاگرامی خود
تاکید کرد «:ضمن گفت وگو در خصوص اشتراکات و
موارد مورد عالقه طرفین در خصوص تحرکات اخیر
رژیم صهیونیستی به رئیسجمهور ترکیه یادآوری کردم
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ ارمغانی به جز
فتنه انگیزی و ایجاد نا امنی نخواهد داشت ».وزیر امور
خارجه کشورمان در ادامه نوشت «:آقای اردوغان در
این دیدار ضمن ابالغ سالم به مقامات عالی کشورمان
سیاست نگاه به همسایگان را در دولــت جمهوری
اسالمی مورد تمجید قرار داد و اظهار امیدواری کرد
که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.ایشان همچنین
ضمن با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلسطین،
قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه ،فلسطین را
موضوع مهم دنیای اسالم دانست و وحدت جهان اسالم
در این خصوص را مهم خواند».

آبادگرانمجموعهگردشگریمیشود؟

توضیحاتمدیرعاملشرکتآبادگراندربارهتغییرکاربریاینپروژه درگفتوگوبا خراسانآنالین

پروژه آبادگران با وسعت۴۷
هکتار در سال  ۱۳۷۷آغاز
به کار کرد .در حالی که قرار بود به عنوان یک پروژه
ی نشین
گردشگری باشد تبدیل به منطقهای الکچر 
در دل کوه شد .حاال سا لها از این کو هخواری و
احداث آپارتمانها گذشته است ،بدون آن که پایانکار
یا سندی برای آنها صادر شده باشد .با تغییراتی
که در هیئت مدیره شرکت آبادگران ایجاد شد ،این
مطالبه وجود دارد که این مجموعه تغییر کاربری
داده شود و در اختیار زائران قرار گیرد .شریف،
مدیرعامل شرکت آبادگران مشهد در گفتوگو با
خراسان آنالین اظهار کرد :مشکل اصلی ما با میراث
تغییر کاربری پروژه است زیرا به جای این که زائر در آن
مستقر باشد ،فرد ثابت در آن مستقر است .بهرهبردار
قبلی مورد تایید میراث نبود و مجوز هتلداری نداشت
این فرد را خلع ید کردیم ،بهرهبردار جدید در حال

عقد قرارداد است ۴۰ .واحد متعلق به مجموعه را از
مستاجرها پس گرفتیم و آنها را به هتلداری تحویل
میدهیم .وی افزود :شرکت آبادگران به کسی سند
نداده است ،این جا مبایعه نامهای به امضا رسیده که
طبق آن امتیاز بهرهبرداری اقامتی واحد فروخته شده
و درآمدش متعلق به کسی است که واحد را خریده.
عین این مطلب در مجتمع آرمان هم وجود دارد .بخش
زیادی از کسانی که دارای مبایعه نامه هستند ،این
طرح را پذیرفتهاند و حدود  ۴۰نفر از ساکنان هم با
این طرح مخالف هستند .مدیرعامل شرکت آبادگران
مشهد خاطرنشان کرد :مسکن و شهرسازی عهدهدار
پرداخت سهم  ۵۵درصدی شهرداری است ،امروز
ادعای مسکن و شهرسازی این مسئله نیست و ماجرا
همان تغییر کاربری به مجموعه مسکونی است .این
پروژه از بیتالمال گرفته شده که تبدیل به مجموعه
گردشگری شود.

رشدترازنامهبانکهازیرتیغنظارتیبانکمرکزی
مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک مرکزی
با تشریح اقدامات این بانک در جهت کنترل رشد
ترازنامه بانکها بــرای مهار رشد نقدینگی گفت:
با رصــد و پایش از ســوی بانک مرکزی و اقدامات
انضباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانکها
مــتــوقــف ش ــده اســـت .بــه گــــزارش بــانــک مــرکــزی
میرعمادی افــزود :با الزام بانکها به رعایت حد 2
درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف
رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانکها فراهم
شده است .وی با بیان این که با پیگیریهای بانک
مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی ،آن بانک
با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد،
تاکید کرد:متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد
مقداری ترازنامه ،نرخ سپرده قانونی بانک افزایش
مییابد .همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی
به هیئت انتظامی بانکها نیز در دستورکار قرار دارد

و اگرظرف یک سال بانکی نتواند خود را با قوانین و
مقررات منطبق کند ،هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی
بانکها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها
اعمال خواهد شد .وی با اشاره به دریافت گزارشهای
ماهانه بــرای ارزیابی شاخصها
تصریح کــرد :آمــار و اطالعات به
صورت ماهانه دریافت و پردازش
میشود ولی گزارش شاخصها
به صــورت فصلی بررسی و ارائه
میشود و اگر بانکی مرتکب رشد
مقداری ترازنامه در یک ماه بیش
از حد مجاز شد ،این فرصت را دارد
که طی دو ماه برای اصالح روند
اقدام کند و در غیر این صورت در
پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی
مواجه خواهد شد.

اداراتمشهد؛خیلیگرم،خیلیسرد!

گزارش خبرنگار خراسان آنالین از میزان ناچیز کاهش مصرف برق در
روزهای گرم تابستان

ســخــنــگــوی صــنــعــت بــرق
خراسان پیش از این ،وعده
قطع برق ادارات پرمصرف را داد و گفت :ادارات
موظف هستند  ۳۰درصد مصرف خود را در صبح
و  ۶۰درصد مصرف را در بعدازظهر کاهش دهند.
اما بازدید میدانی خبرنگار خراسان آنالین پیش از
ظهر دیــروز از  7اداره کل و  3بانک
در منطقه خیام شهر مشهد نشان
داد این خط و نشان برقی چندان هم
موثر واقع نشده است .در ادارات گاز و
آب تا حدی این الگوی مصرف رعایت
میشد اما سازمان تامیناجتماعی
ظاهرا ضرب االجــل شرکت برق را
چندان جدی نگرفته بود .در ادامه
ایــن گ ــزارش آمــده اســت :از هــوای
مطبوع و خنک در شعب بانک سپه،
شهر و تجارت در خیابان خیام نیز
کاهش مصرف چندانی احساس
نمیشد ،همچنین روشنایی بیش از

حد سالن مشهود بود.
البته کــاهــش مــصــرف ب ــرق در
برخی ادارات و سازمانها از جمله
صمت ،اقتصاد و دارایـــی ،ثبت
اسنادوامالکوسرآمدآنهاجهاد
کشاورزی کامال مشهود بود.

••بــا ایــن گــران ـیهــا جــرئــت نــداریــم با
خانواده به یک پــارک یا مکان دیدنی
بریم .یک بستنی ساده برای خانواده
 5نفره 100هزارتومان میشود .غذا،
گشت و گذار و ...هم که هیچ! ترجیح
مـیدهــم خــودم را بــه مریضی بزنم تا
شرمنده نباشم!
•• خدا رو شکر اگه دولــت قبلی ادامه
پیدا میکرد االن ونزوئال را هم رد کرده
بودیم! ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان
بدهی دولت قبل و بدون استقراض از
بانک مرکزی حقوق کارمندان کشور را
دادن ،هنر بزرگی بوده.
•• این فوتبالیستها بـهانــدازه بودجه
مملکت پول میگیرن .اداره دارایــی
ورود کنه .از ما کارگرهای بدبخت که
دقیق تا قرون آخر میگیرید.
•• برای وام فرزندآوری از بانک رفاه ثبت
نام کردم که دو ماه است میگن هیچ
دستوری بــرای پرداخت ابــاغ نشده.
فقط هزینه کافی نت از جیب پرداخت
کردیم.
•• 20سال پیش وقتی گفتم میخوام
در آینده یکی از بزرگترین تجار ایران
بشم همه بهم خندیدن ،بعد از 20سال،
زمان بهم ثابت کرد خند ه اونها درست
و بجا بود.
•• در جواب اون آقایی که میگه هر 3
سال باید هزینه تعمیر خونه بده باید
گفت اوال که شما هزینه نمیدی بلکه
مستاجرت میده .بعدشم داری کرایه
خونه ات رو چند برابر میگیری و هر
سال هم میره رو قیمت خونه ات!
•• مـــگـــه چــــربــــی تــــــوی گــــرمــــا آب
نــمـیشــه؟ پــس چــرا تــوی ایــن هــوای
جهنمی الغر نمیشیم؟!
•• ایــن همه تبلیغ استفاده از وسایل
ایرانی میکنیم شما مسئوالن گرامی
آیا عمل میکنید؟ یا این که از حمل و
نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده
میکنیم االن در دوران تحریم هستیم
شما باید خط مقدم باشید تا مردم الگو
بگیرند نه ایــن که فقط حــرف بزنید!
امیدوارم مدیون خون شهدا نشویم!
•• چرا با سارقان و دزدان برخورد جدی
نمیشه؟ این قدر دزدی و سرقت اون
هم با قمه و چاقو و خنجر زیاد شده که
واقعا آدم جرئت بیرون رفتن نداره .یک
خانواده  ۴نفره از آشنایان ما رو شب
جلوی پارکینگ خونه شون با قمه زدن
به خاطر دزدی و همه راهی بیمارستان
شدن .اگر مسئوالن مجازات سنگین
در نظر بگیرن ،ایــن قــدر آزادانـــه و در
مألعام این اتفاقات نمیافته .پلیس هم
باید گشت بیشتری بزنه در خیابا نها
مــخــصــوصــا خــیــابــانهــای فــرعــی و
تاریکتر.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

•• چــرا به عمد رتبه بندی معلمان را
به تاخیر مـیانــدازیــد؟ چــرا با حیثیت
معلمان بازی میشود؟ تورم این روزها
خــانــواده و زن و بچه معلمان را اذیت
میکند .پیگیری کنید.
•• درباره مطلب «رعیت شاه نشین زیر
تیغ» واقعا همین طــوره که نویسنده
من کارگر به دنبال۵۰میلیون
نوشتهِ .
وام میگردم نمیدن .ولی دوستم بابت
گــردش حساب بــاال از چند بانک وام
صدمیلیونی گرفت .وام برای آدمهای
پولداره نه برای کارگرها.
•• سامانه دفاتر اسناد رسمی چند روزه
که قطع شده و هم دفترها از کارشان
افتاد هاند و هم مردم ساعتها معطل
میشنوهیچکسیهمپاسخگونیست!
شما که در ماجرای ثبت سند خودرو این
قدر از محضرها بد گفتید حاال هم از
مشکالت ما بنویسید!
•• مامستاجرهاکهدستمونبهمسئوالن
نــم ـیرســه ،لطفا روزن ــام ــه خــراســان
پیگیری کنه چرا بانکها در پرداخت
وام ودیعه مسکن کارشکنی میکنن؟
•• بــرای تعویض پــاک از سایت وقت
گرفتم و روز بعد به مرکز تعویض پالک
مراجعه ک ــردم .گفتن پــاک موجود
نداریم و فقط برای افرادی تعویض پالک
داریم که از قبل پالک در راهور داشته
باشن .مگه یه پــاک چیه که کمبود
داشته باشن؟
•• این قانون برق نصف قیمت به دلیل
گــرمــای ب ــاالی ۴۰درجــــه شهرهایی
مثل مشهد فکر کنم نه اجــرا میشه و
نه پیگیری روزنامهها رو داره .این جور
مسائل هــم بــرای مــردم مهمه .قبول
کنید.
•• از شرکت مخابرات استدعا دارم کابل
تلفن ثابت را باالتر از دسترسی دوستان
سارق قراردهند .االن یک هفته است
 ۱۰متر کابل فرامرز عباسی  ۵۶را به
سرقت بردهاند و تلفن و اینترنت نداریم.
موبایل هم بدبختانه در محدوده آنتن
دهی مناسب ندارد.
•• از وقتی برنج و مرغ و روغن گران شده
هر بار که تلفن مان زنگ میزند تن و
بدنم میلرزد که نکند یک فامیل است
که میخواهد به مهمانی خانه ما بیاید!
با این شرایط نمیتوانیم خرج خودمان
را بدهیم چه برسد به ایــن که مهمان
هم بیاید!
•• دولتهمانطورکهیارانهاقالمیمثل
روغن و ...را حذف کرد و هزینه نقدی آن
را پرداخت کرد ،بهتره یارانه صدا وسیما
را هم قطع کند و پولش رو به مردم بدهد.
فقطچندسریالتکراریباکلیتبلیغات
پخش میشه .مردم خودشون میتوانند
سی دی بگیرند این سریالهای تکراری

را ببینند.
•• لطفا در خــصــوص افــزایــش حقوق
بازنشستههای تامین اجتماعی پیگیر
باشید.
•• توی این دوره و زمانه اگر آشنا و پارتی
نداشته باشی باید بمیری! رفتمام آر
آی بیمارستان امــا بــرای  20روز بعد
نــوبــت مــیدادن ــد .هــمــان جــا یکی از
اقوام خودشان آمد و مستقیم به داخل
راهنمایی شد! این بود عدالت؟
•• اگــر احساس ضعف یا ب ـیارزشــی و
ناراحتی میکنید سعی کنید به دیگران
کمک کنید .بــه مشکالتشان گوش
کنید .آنها بابت این کار از شما ممنون
خواهند بــود .همه آ نهایی که باعث
ایجاد اعتماد به نفس در ما میشوند هر
روز در اطرافمان هستند.
••خدمت آن بزرگواری که از سگهای
گرسنه پــارک وکیل آبــاد گالیه کرده
بودند باید بگم خسته نشدید از این همه
بی مهری وکــم لطفی درحــق ایــن بی
زبانان بی پناهی که جز خدا کسی را
ندارند؟ این همه بال و اتفاقات ناگهانی
بــرســر م ــردم ن ــازل م ـیشــود از نفرین
طبیعت است.
•• چه خوب بود همان طور که در فضا
صاحب اقتدار شدیم ،در زمین هم از
طریق تولید محصوالت غذایی و دامی
و صنعتی و صــادرات احساس اقتدار
میکردیم!
•• یک پیشنهاد داشتم! چطوره ایران
خـــودرو بــه افـــرادی کــه پــاک فــعــال و
خــودروی مــدل۱۳۸۰بــه پایین دارن
بدون قرعه کشی خودرو بفروشه ولی
به جاش خودرواش رو از رده خارج کنه.
ایــن طــوری خــودروهــای مــدل پایین و
فرسوده از رده خارج میشن.
••رمزریال در گوشی همراه قدیمی هم
قابل استفاده باشد.
•• جوانان ما باید بدانند که برای غرب و
غربی ها ،منافع خودشان مهم است و
بس! نه انسانیت ،نه اخالق .حتی رنگ
چشم و بور و سفید و مسیحی بودن هم
اولویت دوم آن هاست! باید جوانان مان
را خیلی زود نجات بدهیم.
•• هــمــیــن مــســئــوالنــی ک ــه ت ــا دیـــروز
میگفتنداقتصادهیچربطیبهسیاست
نداره امروز خودشان میگویند قیمت
دالر به خاطر شرایط مذاکرات است که
پایین میآید .اینها نشون میده دیگه
نباید گول شعارها را بخوریم!
•• از روزنــامــه مــردمــی و دلــســوز تمنا
دارم رسیدگی به امــور بیمه تکمیلی
بازنشستگان فرهنگی را پیگیری کند.
واقعا حقوقمان کم اســت و در دوران
نیازمندی و احتیاج از بیمه تکمیلی
مناسب محروم هستیم.

