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دوراهی سخت نتانیاهو تا 2019

به نظر میرسد فعال بحران کابینه در اسرائیل که این روزها
محافل سیاسی این رژیم را به خود مشغول کرده ،به پایان
رســیده باشــد .نفتالی بنت ،رهبر حزب راستگرای "خانه
یهودی" و وزیر آموزش اســرائیل از فعالیت بــه عنوان وزیر
دفاع پشــیمان شــد.به این ترتیب نفتالی بنت و حزبش در
ائتالف دولتی باقی میمانند و دولت ائتالفی در اسرائیل
میتواند با اکثریتی بسیار شکننده ،یعنی تنها یک رای برتر
در پارلمان ( ۶۱کرســی از مجموع ۱۲۰کرسی موجود)
به فعالیتهای خود ادامه دهد و در چنین شــرایطی دیگر
نیازی به انتخابات زودهنگام در این کشــور نیســت .بنت
ضمن انتقاد از نتانیاهــو گفت« :با مانــدن در کابینه تاوان
سیاســی مشــخصی خواهــم داد ،اما بهتــر این اســت که
نخســت وزیر از طریق من در نبردی سیاســی برنده شود،
ولی اســماعیل هنیه رهبــر حماس علیــه اســرائیل پیروز
نشــود».پس از این موضــع رهبر حزب خانــه یهودی بعید
اســت ،موشــه کحلون رهبــر حــزب راســت میانــه کولونا
بخواهــد از کابینــه خــارج شــود .احتمــاال وی نیــز چنین
موضعی را بگیرد.نتانیاهو خوب می دانست که انتخابات
زودهنگام به نفع حزبش یعنی حزب لیکود نیست .اگر در
چنین شرایطی نتانیاهو بناداشت به این گزینه روی آورد،
مورد بهرهبرداری انتخاباتی اپوزیســیون قرار می گرفت و
مخالفان آن را پیروزی بزرگی برای حماس می دانستند و
از این طریق در تبلیغات انتخاباتی ،لیکود را به شــدت زیر
سوال می بردند که از یک گروه فلسطینی شکست خورده
و در برابر آن ناتوان ظاهر شده اســت .در این بین نتانیاهو
ســعی کرد که از طریق اهرمهای فشــاری چــون احتمال
تصویب قانون خدمت سربازی یهودیان مذهبی (حریدیم)
کج دار و مریز تا نوامبر  2019دوام آورد و این دستاورد را
نصیب خود کند که هفتمين دولت در تاریخ این رژیم است
که توانسته تا پایان دوره خود دوام بیاورد .تاکنون در طول
هفتاد سال گذشته فقط شــش دوره از  20دوره کنست تا
پایان چهار سال دوره قانونی خود دوام آورده و منحل نشده
اســت.واقعیت این اســت که بنیامیــن نتانیاهــو در داخل
"سیاســتمدار قهاری" اســت و به قول معــروف رگ خواب
راست میانه و افراطی اسرائیلی در دستان اوست .سه سال
لیبرمن را در وزارت نشــاند و او را ســیبل انتقادات از خود
قرار داد؛ بدون این که اختیارات کافی به او در پروندههای
حساســی چون تعامل با غزه داده باشــد .اکنــون هر چند
نتانیاهو از انتقادات تند احزاب و معترضان اســرائیلی در
امان نمانده ،اما بیشــتر حمالت متوجه لیبرمن گشته و به
شکست متهم شده است .وی خوب میداند که اگر شیرازه
کابینهاش از هم می پاشــید هم حزب لیکــود در انتخابات
آینده با مشکل مواجه می شــد و هم آرزویش برای داشتن
طوالنیترین دوره حکمرانی پس از بن گوریون ( 14سال)
بر باد میرفت و دیگر نمیتواند افتخار هفتمین انتخابات
سرموعد کنســت در طول تاریخ هفتاد ســاله آن را نصیب
خود کنــد .از ایــن رو ،برای حفــظ دولتــش ،نهایت تالش
خود را کرد؛ امــا نه امتیازی به راســت افراطی چون حزب
خانه یهودی داد و نه به راســت میانه کولونا .در عین حال،
هم خود جای لیبرمن را در وزارت گرفت و این پست را نیز
به کســی نداد .اما احتماال چون به مشکل قانونی برخورد
کند از خیر وزارت خارجه بگذرد و آن را واگذار کند.در کنار
آن ،توانست دو طیف دستراســتی را در وضعیتی دشوار
قرار دهد کــه به جــای دیکته کــردن خواستههایشــان،
دیکتههــای نتانیاهــو را بپذیرنــد .وی با طرح حساســیت
اوضاع منطقه ،بحث ایران ،عادیســازی روابط ،احتمال
تکــرار تجربــه فروپاشــی کابینه اســحاق شــامیر در ســال
 1992و سرکار آمدن چپیها و اســلویی دیگر در صورت
فروپاشی کابینه ،بدنه راست جامعه اسرائیلی را مخاطب
قرار داد و از این طریق به احزاب راستگرا فشار آورد .آنها
هم از بیم این که مبادا با خروجشان از کابینه و فروپاشی آن،
پیشبینی نتانیاهو مبنی بر احتمال سرکار آمدن چپیها
از طریق یک ائتالف گســترده و رخ دادن اســلویی دیگر با
فلســطینیها درســت از آب درآید ،و این گونه مســئولیت
این اتفاق بر گردن آنها بیفتد ،فعــا پذیرفتهاند با همین
شــرایط در کابینه بمانند و با نتانیاهو کار کنند .از این رو،
نتانیاهو با حربه احتمال پیروزی چپیها در انتخابات آینده
و تکرار اســلو در صورت فروپاشــی دولت راستگرای تحت
رهبری خودش توانسته است راستگرایان را فعال متقاعد
به ماندن در کابینه کند.رهبر حزب خانه یهودی همچنین
دیروز تاکید کرد« :نتانیاهو با هدف ایجاد تغییری امنیتی
وزارت دفاع را بر عهده گرفته است و اگر در تصمیمات خود
جدی باشد ما هم همه خواســتههای سیاسی خود را کنار
میگذاریم و به بازیابی قدرت بازدارندگی اسرائیل کمک
میکنیم» .این ســخن بنت "بو دار" اســت و این احتمال را
تقویت میکند که منظور وی از این تغییر امنیتی در تعامل
با غزه است .به همین خاطر ،ممکن است بنیامین نتانیاهو
در روزهــا و هفتههای آینده به بهانههــای مختلف بخواهد
برای راضی کردن راستگرایان افراطی کابینه و خواباندن
اعتراضات اسرائیلیها به آتش بس با نوار غزه به اقدامات
و حمالت محدودی علیه آن دست بزند .به هر حال ،با این
که اســتعفای لیبرمن و عملی نشــدن وعدههایش به ویژه
ترور اســماعیل هنیه یــک نوع پیــروزی برای مــردم تحت
محاصره در نوار غزه و حماس بــود ،اما وضعیت پیشآمده
پس از آن احتماال کمکی هم به کاهش محاصره این منطقه
نخواهد کرد ؛ به این دلیل که نتانیاهو در گذشــته لیبرمن
را سیبل انتقادات اسرائیلیها به خاطر شیوه تعامل با نوار
غزه کرده بود ،اما حــال که خود جای او را گرفته اســت ،یا
باید در یک سال آینده انتقادات راســت افراطی را به جان
بخرد و تفاهمــات با غــزه را پیش ببرد یا بــر عکس آن عمل
کند که در هــر دو صورت با دشــواری هایی روبه روســت.
گزینه جنگ با غزه هم کار آســانی نیســت .عالوه بر این ها
افکار عمومی سرزمینهای اشغالی تاثیرات قابل توجهی
در نتیجــه عملیات پرتــاب موشــک کورنت و انتشــار فیلم
عملیات العلم(پرچم) و نوع موشــک باران شــهر عسقالن
و شکســت ســامانه گنبد آهنیــن در این عملیــات دریافت
کردند.در ایــن وضعیت ،بعید اســت نتانیاهــو راهی را در
پیش بگیرد کــه تاوان آن را در انتخابــات  2019بپردازد.
به رغم آن که به نظر می رســد نتانیاهو فعال توانسته است
دولت خود را از سقوط برهاند اما حرکت او روی گسل های
شکننده اختالفات داخلی در کابینه اش و همچنین رشد
رویکردهای افراط گرایانه تر در اسرائیل و آن چه وی سعی
دارد با همراهی دولت ترامپ به عنوان «معامله قرن» پیش
ببرد ،دشوار و پرچالش خواهد بود.

با بهره برداری از خط آهن ارومیه  -مهاباد با حضور رئیس جمهور

کریدور آسیا -اروپا از مسیر ایران یک گام دیگر تکمیل شد

با حضور رئیس جمهور ،بهره برداری از خط آهــن ارومیه به مهاباد
آغاز شد .بدین ترتیب پس از  17سال ،خط اتصال راه آهن کشور در
مسیر شرق به غرب ،به نزدیک ترین نقطه در مرزهای ترکیه و شمال
عراق در آذربایجان غربی رسید که تاثیر به سزایی در توسعه منطقه
خواهد داشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،طرح ۱۸۲کیلومتری
راه آهن مراغه – ارومیه از سال  ۸۰آغاز شد که در سال  ۹۲با اتمام
 ۸۵کیلومتر آن ،در ایســتگاه های میانــدوآب و مهاباد بــه نیمه راه
رســید .اتمام نیمه دوم طرح راه آهــن ارومیه  -مراغه کــه مهاباد را
پس از اتصال به ایستگاه نقده با  ۹۸کیلومتر طول به ارومیه متصل

میکند برخالف نیمه نخست آن فقط پنج سال زمان برد .این پروژه
با هزینه حدود  ۴۰۰میلیارد تومان هم اینک افتتاح شــده و ارزش
آن بیش از هزار میلیارد تومان اســت.با وجود پنج پایانه مرزی مهم
اســتان آذربایجان غربی در مرزهای عراق ،ترکیه و آذربایجان ،این
خط ریلی میتواند با اتصال به راهگذر شرق به غرب ،نقش موثری در
توسعهترانزیت،تجارتو حملونقلکشورایفاکند.بهطوریکهاین
خط ریلی هم اینک ارومیه را به مشهد در شمال شرق کشور متصل
میکند و میتوان آن را معبر آسیای میانه -اروپا نامید .از سوی دیگر
این خط ریلی در مسیر راهگذر جنوب به شمال غرب نیز قرار دارد.

گزارشی درباره معطل ماندن پروژه تکمیل شده مهم مرزی

پل دوم مرزی سرخس17ماه درانتظار افتتاح!

 17مــاه از اتمــام ســاخت
پــل دوم مــرزی بیــن ایــران
وترکمنســتان میگــذرد.
پلی که قرار اســت با افتتاح
آن مشــکالت ومحدودیــت
هــای عبــور وتــردد کامیون
های ترانزیتی بین دو کشور
برطــرف شــود امــا معمــای
افتتاح نشدن این پل مرزی
بــا وجــود آمادگــی طــرف
ایرانــی همچنــان درانتظار
رمزگشاییمسئوالنمربوط
اســت و موافقــت نکــردن
ترکمنستان با بهره برداری
از ایــن پــل باعــث شــده پل
جدید بدون اســتفاده بماند
و همچنان مبادالت اقتصادی دوکشور از طریق پل فلزی فعلی که
مســیری یک طرفه ودارای محدودیت تردد است انجام می شود.
سرگلزایی ،رئیس پایانه مرزی سرخس با اشاره به ساخت پل بتنی
جدید با مشارکت دوکشور بهجای پل قدیمی گفت :گرچه وظیفه
این نهاد ســاخت پل بود ولی وظیفه بهره برداری آن با وزارت امور
خارجه است 17 .ماه است که پل مرزی آماده شده و باید از طریق
مراجع ذی صــاح دو کشــور و وزارت امــور خارجه پــس از گفت و
گوهای دیپلماتیک بهرهبرداری انجام شود که پس ازتعیین سطح
مقامات زمان آن مشخص میشود و مســئوالن دو کشور باید آن را
بهرهبرداری و افتتاح کنند.
رئیــس نمایندگــی وزارت خارجــه در شــمال شــرق کشــور
نیزگفت:مسئوالن ترکمنســتان گفته اند که پل قدیمی کارایی
نــدارد و بایــد خــراب و از پل جدیــد اســتفاده شــود و تمرکز روی
آن باشد .حاال درایران دارند بررســی میکنند که خراب شود یا
نشود .فقط همین موضوعات فنی اســت .باید وزارت راه به این
نتیجه برسد که با توجه به این که ترکمن ها میگویند حاال که پل
جدید را داریم افتتاح میکنیم نیاز نداریم پل قدیمی وجود داشته

باشــد چون نقطه صفر مرزی حســاس اســت .غالمعباس ارباب
خالص افزود :پــل فعلی یک پل آهنی اســت که بعد از فروپاشــی
شوروی ساخته شد تا بتواند ماشین تردد کند و عرضش به اندازه
عرض یک ماشــین اســت .این پــل به خاطر فراهم شــدن مســیر
ترانزیت کامیون ها از شــهر ســرخس به نزدیک ترین نقطه مرزی
که آن هم شهر مرزی سرخس ترکمنســتان است ایجاد شد .وی
افزود :این پل فلزی باشــد یا نباشــد توافقی است و گشایش معبر
مرزی بین دو کشــور معموال با تفاهم دو کشوراســت .وی درباره
این که آیا بــا تخریب پل قدیمی مرز جا به جا میشــود ،اظهار بی
اطالعی کرد و گفت  :این بحث فنی اســت ،باید با دوســتان راه و
شهر سازی که پل ها را ساخته و تعبیه کرده اند و پل های قدیمی را
ساخته اند صحبت شود .ترکمن ها میگویند که پل فلزی خراب
بشود و ما میگوییم خراب نشود حاال باید به یک تفاهم برسیم و در
این جا بحث منافع مشترک دو طرف است و پیشنهاد های زیادی
شده که در دست مذاکره است.
شما میتوانید مشروح این مطلب را در روزنامه خراسان رضوی یا
در سایت  khorasannews.comمطالعه کنید.
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تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا "سایپا" و "پارس خودرو" پاسخ گوی کسانی
که خودرو از این شرکت ها خریده اند و ماه هاست
تکمیل وجه کرده اند نیست؟ با این که بازار پر از
خودروهایصفراستامااینشرکتهاازتخصیص
خودرو و تحویل به مشتری طفره میروند! به کجا
باید شکایت کنیم؟ چه کسی رسیدگی میکند؟
••اشکالی نــدارد که قیمت خــودرو را آزاد کنند
به شرطی که تعرفه واردات خــودروی خارجی را
صفر کنند و در یک بازار واقعا رقابتی مردم تصمیم
گیرنده باشند نه خودروسازهای انحصارطلب
داخلی.
•• تــا کــی باید ایــن اســم هــای عجیب و غریب را
بشنویم و بر سر در بعضی از فروشگاه ها ببینیم
مثل آرایشگاه نانسی و دستمال نانسی و نورمن
مارکت و. ...واقعا نظارتی هست؟ یواش یواش
داریم نام های فارسی رو فراموش میکنیم.
•• اگرپراید 132میلیون تومان درسوریه به فروش
میرسد،در عوض دستمزد کارگرساده حدود 50
هزارلیر یعنی  400هزار تومان در روز است.
•• انــتــصــاب کرباسچیان بازنشسته بــه سمت
مدیرعاملی شرکت نفت ،دهان کجی آشکار دولت
به قانون است! مگر دچار قحط الرجال هستیم که
مسئوالن چرخشی پست عوض میکنند؟!
•• چ ــرا دربــــاره واردات بــرنــج گــزارشــی تهیه
نمیکنید؟ دولت با ممنوع کردن واردات برنج
باعث بی ثباتی بــازار و باال رفتن قیمت ها شده
است .واقعا چرا؟
•• بعد از کلی هیاهو و جنجال سلطان سکه
و اخاللگران بــازار ارز و موبایل دستگیر شــده و
محاکمه و مجازات شدند ولی وقتی این بگیر و
ببندها و مجازات ها هیچ تغییری در بهبود وضع
اقتصادی کشور ندارد چه فایده ای دارد؟!
•• ایــــن چـــه وض ــع ــی اســــت کـــه خــبــر ســاعــت
14اعــــــام مــیکــنــدشــمــاره مــلــی افــــــراد به
سامانه5000499ارسال شود و پلیس هم تایید
میکند ولی خبر شبانگاهی ساعت 22سامانه
پیامکی وهمه چیزراتکذیب میکند؟
•• آخه با این گرانی اجناس چگونه زندگی کنیم؟
چرا مسئوالن به فکر معیشت مردم نیستند؟ شاید
خبر ندارند که مردم چطور زندگی میکنند که
یکی وضع مــردم را بهشون اطــاع بــده .اگه یک
ماه باحقوق مردم زندگی کنند از دل مردم باخبر
میشوند.
•• متاسفانه فساد اقتصادی و پارتی بازی و مسائلی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

از این قبیل در کشور وجــود دارد بنابراین نباید
از سخنان آقــای ظریف وزیــر امــور خارجه دربــاره
پول شویی داخلی دلگیر شد بلکه باید با یافتن
راهکارهای مناسب و وضع قوانین کارآمد جلوی
این تخلفات را تا حد ممکن گرفت.
•• اداراتی مانند بیمه و کار و مالیاتی از کارفرمایان
پول بیجا میگیرند .واقعا چرا؟
•• به جای این که خودروهای سواری را جریمه کنید
این همه اتوبوس را که دود میکنند جریمه کنید که
همه شهر را پر از دود کرده اند.
•• وقتی یک حقوق بگیر حداقل قدرت خریدش
یک سوم شده یعنی اگر اردیبهشت یک میلیون
تومان میگرفت حــاال  350هــزار تومان دارد و
میتواند چیزی بخرد .بنابر این در هر ماه 650
هزار تومان از حقوقش کم شده .حاال با چه فرمولی
این کاهش حقوق فقط با یک  200هزار تومان
جبران میشود؟
•• آقــای روحــانــی! آقــای جهانگیری! آقــای وزیر
آموزش و پرورش! آیا شما باخواندن نامه دردناک
دانش آموز دبستانی کالت که سقف خانه اش دارد
میریزد شب ها میتوانید با آرامش و وجدان راحت
بخوابید؟!
•• هــفــت ســـال پــیــش عــقــدکــردم و بــــرای کــار
ازشهرستان به مشهد آمــدم .از آن جا که خرج
برادرم که مشکل نخاعی دارد بامن بود ،نتوانستم
وسایل عروسی را مهیا کنم .بعد از چهار سال
همسرم شاکی شد و به جرم ندادن نفقه به زندان
افتادم .بعد از  18ماه توسط ستاد دیه آزاد شدم.
حاال امضا گرفته اند که تا دو ماه اگه وسایل را تهیه
نکنم دوباره مهریه میخواهند و به زندان میافتم!
با فرصت کم و خرج های االن موندم! لطفا پیامم
رو چاپ کنید تامسئوالن وضع من و امثال من رو
درک کنند.
•• شرکت محصوالت چی توز با بسته بندی بزرگ
و محتوای کم به نوعی دنبال کالهبرداری است.
لطفا پیگیری کنید.
•• روزنامه خراسان با کوچک کــردن صفحاتش
مشکل مالی خود را کم یا جبران میکند .بفرمایید
آیا میشود من هم معده خود و زن و بچه ام را کوچک
کنم تا از زیر فشار اقتصادی در بیایم؟!
•• مگر کسانی که از نهادهای حمایتی بهزیستی
وکمیته امداد مستمری میگیرند باید سبدکاال
هم بگیرند؟ این چه حمایتی وتحت پوششی است.
بنده معلول ومتأهل وتحت پوشش بهزیستی ام چرا

نمابر05137009129 :

به بنده سبدکاال تعلق نگرفته؟
••چرا بعضی از مسئوالن برای ماندن درپست های
خود این قدرتالش میکنند؟ مگر روزی چندوعده
غذا میخورند؟!
•• به دلیل مشکل کمبود کاغذ پیشنهاد میدهم
برای اشتراک الکترونیکی تخفیف خوب بگذارید
تا کاغذ کمتر خریده شود.
••ای ــن کــه آن پــزشــک مــشــهــدی کــتــک خ ــورده
بــســیــارزشــت ونــاپــســنــد اســـت ولـــی پــزشــکــان
عزیزمخصوصا جوان گاه بسیار بی ادبانه و با غرور
با بیماران برخوردمی کنندو گاهی برای خوردن
یک قهوه یاچای بی توجه به شلوغ بودن درمانگاه
بسیارمعطل میکنندوباعث میشوندکسانی
که آستانه تحمل کمی دارندباعث دردسربرای
خودوپزشک شوند!
•• از آقای پرستویی و خانم خیر اندیش بعید بود که
در فیلم بی محتوا و بی ارزشی مثل لس آنجلس-
تهران بازی کنند .واقعا معلوم نیست که چرا به
چنین فیلم هایی مجوز میدهند که وقت و پول
مردم را هدر میدهد.
••با توجه به این که جــدول روزنامه از مهم ترین
قسمت هــای آن اســت کوچک شــدن آن خیلی
مشکل ســاز شــده اســت .لطفا آن را در قسمت
صفحات بزرگ چاپ کنید.
•• تعزیرات باید به باغ تاالرها بیشتر سربزند .چون
کارکنان شان سریع میزها را جمع میکنند و حتی
چای ونسکافه را که شاید خیلی ها فرصت نکردند
حتی یک لیوان چای بخورند از جلوی مهمان ها
جمع میکنند .جالب این جاست که تمام آن را با
صاحب مجلس حساب میکنند.
•• آن هایی که از کی روش بد میگویند جایگاه
فوتبالمان را قبل کی روش با حاال مقایسه کنند.
•• عیبی ندارد که آقایان بنزین وگازوئیل راگران
کنند! به شرطی که برای مردم گازوبرق رارایگان
کنند .مامردم چه نفعی ازنفت وگازکشورمان
میبریم؟!
•• چرا دولت و مجلس و ذی نفعان نمیخواهند نرخ
سکه و طال و ارز به صورت ساعتی و روزانه کنترل
شود تا قیمت ها پایین بیاید؟
•• آقای کی روش یک بار میگه در ورزشگاه های
ایران به من حمله شده وامنیت جانی ندارم یک بار
دیگه میگه اگه یک نفر به من بگه دوستت نداریم و
از ایران برو ،من ایران را ترک میکنم .آخه ما قسم
حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟!

با  11رای شورای شهر «محمدرضا کالیی» شهردار منتخب مشهد شد

برنامه های«کالیی» برای کلیدداری شهر بهشت
روز گذشــته اعضای شــورای شهر مشــهد ،محمدرضا
کالیــی را بــه عنــوان منتخــب خــود بــرای شــهرداری
مشــهد انتخاب کردنــد تــا پــس از طــی روال قانونی و
صدور حکم وی توســط وزارت کشــور ،کالیی به عنوان
هفتــاد و چهارمیــن و البته جــوان ترین شــهردار تاریخ
مشــهد فعالیت خود را آغاز کند .به گزارش «خراســان
رضــوی» ،محمدرضا کالیــی روز گذشــته پــس از رای
اعتمــاد منتخبان مــردم در شــورای شــهر مشــهد ،در
جمــع خبرنگاران حاضر شــد و بــه تشــریح اولویت ها و
راهبردهای خود برای کلیدداری شهر بهشت پرداخت.
▪کالیی :کار سختی در پیش است

«محمدرضا کالیی» منتخب شــورای شــهر مشهد برای
شهرداری مشهد نیز در صحن علنی شورا با بیان این که
خادمیحضرترضا(ع)چیزینیستکهباتصویبقانونی
ازکسیگرفتهشود،گفت:تاجخادمیامامرضا(ع)برسر
آقایتقیزادههستوخواهدماند.ویبابیاناینکهکار
سختیدرپیشاست،افزود:کارازاینجهتسختاست
که شهری به دست ما سپرده شــده که دارای زمینه های
فراوان برای رشــد و توسعه اســت و نه تنها ایرانیان ،بلکه
چشمشیعیانجهانبهشهرمشهداست.
▪ تشریحبرنامههاواولویتهایشهردارمنتخب

محمدرضا کالیی شهردار منتخب شورای شهر مشهد،
پس از حضور در صحن علنی شــورا ،به جمع خبرنگاران
آمــد و از اولویت هــا و برنامه هــای خود بــرای کلیدداری
شــهر بهشــت گفت .کالیی درباره تغییرات احتمالی در
بدنه شهرداری مشــهد ،گفت :با توجه به استمرار برنامه
موجودیکهآقایتقیزادهآغازکردهاست،بایدضرورتی
حادثشودتانیازبهایجادتغییراتباشد،البتهچندتغییر
اجتناب ناپذیر اســت و آن هم به دلیل بازنشســته شــدن
چند مدیر و معاون است ،در غیر آن هم مگر بنابر ضرورت
تغییریانجامگیرد.
وی درباره تعیین تکلیف معاونت های شــهرداری گفت:
باید منتظر ماند تا حکم شهرداری بیاید و پس از آن اقدام
کرد .کالیی در تشــریح برنامه های خــود نیز گفت :تمام

آن چه را میخواســتیم انجام دهیــم ،در برنامه-1400
 1397مد نظر قرار دادیــم و این برنامه را من و همکارانم
نوشتیم ،پس همه آن چه به عنوان برنامه میخواهیم در
آن اســت اما با توجه به جوان بودن باید با شتاب بیشتری
اینطرحراپیشببریم.
ویبااشارهبهرویکردهایاصلیبرنامهعملیاتی1397
تا1400شهرداریمشهد،یادآورشد:مدیریتهوشمند،
شهروندمحوری،عدالتمحوری،توجهبهسالمتمردمو
خدماتی که باید به طور شایسته برای مردم در نظر گرفته
شــود ،از جمله رویکردهای این برنامه اســت .این برنامه
مشــهد را شــهری فراملی میبیند و این خواسته ماست
و بایــد از آن اســتفاده کنیم ،ایــن برنامه به عنــوان میثاق
واحد مدیریت شــهری با استفاده از مشاوره فرهیختگان
در ســطوح ملی و بینالمللی میتواند ما را در رسیدن به
اهدافموفقکند.کالییباتاکیدبراینکهوظیفهماست
که قدرتمندی مشــهد را بیشــتر کنیم ،اظهارکــرد :این
قدرتمندیدرافزایشسرمایههایمختلفمشهداست،ما
بایدسرمایهفکریوعلمیمشهدراافزایشدهیم،عالوهبر
آنسرمایهدموکراتیکمشهدراکهشفافیتوپاسخگویی
منشــأ آن اســت نیز باید افزایش دهیم .وی تصریح کرد:
موضوعاتیمانندآبومحیطزیستازمسائلمهممشهد
است ،در حوزه زیر ساخت ها باید سرمایه های فیزیکی و
فنیراتوسعهدهیم،سرمایهفرهنگیکهبرندمشهداست
بامحوریتحرممطهربایدتوسعهیابدوبهسرمایهمالینیز
بهعنوانروغناینچرخدندهبایدتوجهشود.
ویهمچنینبابیاناینکهانتقاداتیبهطرحجامعشهر
مشــهد وجود دارد ،افزود :طرح جامع باید ســند توسعه
آینده مشهد باشــد و ظرفیت های الزم را برای شکوفایی
اســتعدادهای مشــهد فراهم کند ،من فکر میکنم سند
موجوددردستمابهتنهایینمیتوانداینمهمراپوشش
دهد.حالمادوراهداریمکهاولینآنباطلکردنآناست
وخیلیموضوعیتندارد.راهدومنیزقراردادنطرحهای
موضعیوموضوعیدرکناراینطرحوتکمیلآناستکه
مااینمسیرراپیگیریمیکنیم.
شما میتوانید مشروح این مطلب را در روزنامه خراسان
رضوییادرسایت khorasannews.comمطالعهکنید.

با افتتاح خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه و اروپا با حضور پوتین و اردوغان انجام شد:

محکم تر شدن جای پای روسیه در بازار گاز اروپا
روســای جمهوری ترکیــه و روســیه دیروز طی مراســمی
رسمی،دراستانبولخطلولهگازیروسیهبهترکیهموسوم
به "ترک استریم" را در اســتانبول ترکیه افتتاح کردند .به
گزارش عصرایران به نقــل از خبرگــزاری آناتولی ترکیه،
همزمان با پایان یافتن بخش دریایی خط لوله گاز روسیه
به ترکیه ،خط لوله "ترک اســتریم" هم افتتاح شد .این دو
خطلولهموازی 930کیلومتریکهازسواحلدریایسیاه
ترکیه میگذرد ،پایان یافته است و قرار است گاز روسیه را
به ترکیه و اروپا انتقال دهد .پــروژه بخش دریایی این خط
لوله در 23ژوئن ســال گذشته میالدی شــروع شده بود.
قرار اســت از ماه پایانی ســال  ،2019جریان گاز روسیه
وارد این خط لوله شود و به ترکیه انتقال یابد .فاز دوم این
خطلولهبهسمتاروپاگسترشخواهدیافتوکشورهای
حوزهبالکانازوارداتگازطبیعیروسیهبهرهمندخواهند

شد.باافتتاحاینخطلوله،روسیهعالوهبراینکهجایپای
خود را در بازار انرژی اروپا محکم تر خواهد کرد ،به رقیبی
مهم برای گاز ایران در ترکیه نیز تبدیل خواهد شد .ایران
ساالنه  10میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر
میکند .ایران پــس از روســیه دومین دارنــده ذخایر گاز
طبیعیکشفشدهدرجهاناست.برخیبرآوردهاحاکی
استبادرنظرداشتنذخایرگازیکشفنشده،بهاحتمال
زیاد ایــران بیش از روســیه ذخایــر گازی دارد .با این حال
هیچ گاه موضوع صادرات گاز ایران به اروپا از حد بررسی
و ایده پیشتر نرفته اســت .این در حالی است که امضای
قراردادهای صادرات گاز که معموال بسیار بلندمدت هم
اســت ،اصوال اثر ضدتحریمــی دارد و کشــورها را ملزم به
رعایتامنیتخطلولهوهمچنینتعهدتداومجریانگازو
جریانمالیدرطولدورهقراردادمیکند.
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