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آقای وزیر عجله کنید
وزیر راه دستور داد باالخره تکلیف جاده مرگ در سال
آیندهبایدروشنواینمعضلبزرگحلشود.بهگفتهدکتر
قربانینمایندهبجنورد،وزیردرنشستنمایندگانمجلس
و استاندار به معاونش دستور داد احداث محور بجنورد –
گلستان تا پایان سال 98باید به اتمام برسد و اعتبارات آن
ازهرکجاباشدبایدتامینشود.ازشماچهپنهاناینخبراز
معدود خبرهایی بود که طی سال های اخیر دوست دارم
با جوهر امید آن را بنویسم و صمیمانه به وزیر و حاضران در
این نشست دست مریزاد بگویم .به نظرم این خبر بزرگ
ترینعیدیوزیربهاستانخراسانشمالیوبلکهبهمیلیون
هازائریاستکههرسالخطرمیکنندوازاینجادهسفر
میکنند.جوهرنوشتناینخبروقتیشیرینمیشودکهبا
همینقلمخبرهایمرگبارازصحنههایگوناگونقربانیان
این محور را مجبور به قلم زنی شده ام .وزیر قول داده که
عالوه بر 60میلیارد اعتبار پیش بینی شده در بودجه98
 ،صد میلیارد دیگر را نیز پیمانکاران از بانک ها به حساب
وزارتخانه بردارند تا وزارتخانه به صورت تهاتری با بانک
مرکزی آن را پرداخت کند.جالب تر این که اسالمی وزیر
راه دستور داده از بودجه های حاشیه ای هم شده به محور
مذکورتخصیصیابدودرنهایتتاپایانسال 98غائلهجاده
مرگختمشود.باالخرهبایدبهوزیر،نمایندگانواستاندار
دستمریزادوخستهنباشیدگفت.نبایدفراموشکردکه
ایناقدامبیشترازآنچهاستانراازاینمشکلرهاییمی
بخشد ،یک قربانگاه را از کریدور شرق به غرب حذف می
کندوخدمتیاستفرااستانیوملیکهدعایخیرمیلیون
هازائررضویرادرپیدارد.بگذریمدرشرایطیکهخراسان
شمالیازناوگانریلیمحروماستضرورتاتماماینمحور
خدمتبزرگیاستدرراستایتوسعهاستانوبدیهیاست
هرروزیکهایندستورزودتراجراشودیکگامبرایتوسعه
سریع تر استان برداشته می شود وکریدور شرق به غرب به
همان میزان از شر این قربانگاه رهایی می یابد .آقای وزیر
عجله کنید و مصداق این شعر که «هزار وعده خوبان یکی
وفانشود»رااینبارباتیغبولدوزردفنکنید.

یادداشت روز
امیر مسروری

info@khorasannews.com

عربستان اتمی ،واقعیت
یا توهم!
انتشار گزارش هایی مبنی بر تالش سعودی
برای دریافت فناوری حساس هسته ای از
آمریکا همزمان با انتشار تصاویر واشنگتن
پــســت از کــارخــانــه ســاخــت مــوشــک هــای
بالستیک در این کشور این گمانه را که ریاض
با سرعت بیشتری به سمت سالح هسته ای
پیش می رود تشدید کرده است .حال سوال
این است که سعودی تا چه حد امکان رسیدن
به این هدف خود را دارد؟
یک :چند ماه قبل در پی بحران برقی میان
ایران و عراق و کاهش صادرات برق به عراق به
دلیل افزایش مصرف برق در ایران  ،یک خبر
جنجال برانگیخت و حتی به خبر برتر عراق
تبدیل شد؛ «عربستان با ارائه پیشنهادی به
عراق ،به طور رسمی خواستار صادرات برق
هسته ای از این کشور به عراق شد » .خبری
که بازخوردهای فراوانی داشت اما واقعیت
آن است که عربستان هنوز ظرفیت تولید برق
از سوخت هسته ای را ندارد و صرفا در رویای
رسیدن به این آرزوســت .در توافق هسته ای
میان آمریکا و ریاض بر تاسیس نیروگاه هسته
ای در عربستان تاکید شده ،اما ریاض بیش
از تاسیس نیروگاه هسته ای به دنبال ارتش
هسته ای است .موضوعی که مغایر بند 123
قانون انــرژی اتمی آمریکاست و تا به امروز
حتیترامپهمراضینشدهبهدالرهاینفتی
عربستان «بله» بگوید و عربستان را وارد بازی
کشورهایدارایسالحهستهایکند.
دو :عربستان چند قرارداد مهم انرژی در دو
سال گذشته میالدی داشت که مهم ترین آن
قرارداد با چند ابرشرکت ژاپنی و چینی بود.

دراینپروژههاقراربودعربستاندامنهفعالیت
انرژی خورشیدی خود را گسترش دهد و بن
سلمان تا چند سال آینده ،بزرگ ترین شهر
تولیدبرقازانرژیخورشیدیجهانراتاسیس
کند .خبرها با تبلیغات فراوانی همراه بود
اما مشکالت مختلف از جمله کسری بودجه
 36میلیارد دالری این کشور در سال2019
موجبشداینقراردادودههاقراردادمشابهبا
شرکتهایبزرگانرژیومتوسطفسخیاکنار
زده شود .اوضاع به همین جا ختم نمی شود،
عربستانباتغییروزیرامورخارجهوانتخابیک
چهره اقتصادی و بازرگان مجبور شد گزارش
سازمان ملل درباره سرمایه گذاری معکوس
مستقیمخارجیرابهطورغیررسمیتاییدکند
وشاهدفرارسرمایهگذاریدراینکشورباشد.
موضوعیکهتهدیدجدیدامنیتملیعربستان
است و به نظر نمی رسد برای اعتماد سازی و
جذبسرمایهمسیرآسانیدرپیشباشد.
سه :با این حال سوال این جاست ،آیا اتمی
شدن عربستان موضوعی جدی است؟ قرار
استعربستانچهنوعصنایعهستهایداشته
باشد؟ آیا می خواهد به عضویت کشورهایی
در بیاید که از صنایع هسته ای برای تولید برق
استفادهمیکنندیاریاضبرآناستخودرادر
کنار اسالم آباد ،به عنوان دومین کشور دارای
ارتش اتمی اسالمی معرفی کند؟ در پاسخ به
این موضوع باید اشاره کرد ،طرح عربستان
تاسیس و راه اندازی  16نیروگاه هسته ای تا
 25سال آینده است .مشکالت ساختاری،
آسیب های جنگ یمن و مشکالت تنگنای
ژئوپولیتیک این کشور بعید است که ریاض را
به این خواسته برساند .هرچند عربستان به
جمع کشورهای صنایع هسته ای می پیوندد
اما هدف گذاری اعالم شده ،بعید و بسیار دور
دستخواهدبود.
دربــاره حرکت عربستان بــرای دستیابی به
سالح هسته ای باید به این نکته اشاره کرد که
واشنگتن پس از سقوط حکومت پهلوی در
ایران،تمرکزتسلیحاتیونیزاستقرارتسلیحات
پیشرفته را در یک کشور هزینه ساز می داند.
واشنگتن هنوز به استواری حکومت ریاض
امیدوارنیستونمیداندآیاحکومتآلسعود

اختالل سامانه ثبت گوشی مسافری رفع شد

امکان واردات ساالنه یک گوشی با کد ملی

زهراحاجیان-درحالیکهروزیازدهماسفندماهکمیتهرجیستریتصمیم
به بازگشایی مجدد سایت رجیستری گرفت ،این سامانه تقریبا تا 48
ساعت بعد از این تصمیم ،همچنان بسته بود وظاهرا از آخرین ساعات روز
دوشنبه( 13اسفندماه ) مجدد باز شده است اما بنا به گفته رئیس اتحادیه
دستگاه های مخابراتی که روز گذشته ودر گفت وگو با خراسان مطرح شد،
ازدحامفعاالنبازارموبایلبرایثبتگوشی درسامانههمتا باعثشدهاست
روندثبتگوشیبهکندیانجامشود.رئیساتحادیهدستگاههایمخابراتی
در واکنش به اطالعیه اخیر گمرک مبنی بر این که سامانه گوشی مسافری
ت گذرنامه
فعال است ،اما ثبت گوشی مسافری در صورت صحت اطالعا 
امکانپذیراستگفت:چنینموضوعیرانشنیدهام اماطبقآنچهدرکمیته
رجیستریتصمیمگیریشد،فعالسایتبرایثبتگوشیتوسطمسافروغیر
مسافرفعالاستو مشکلیدراینزمینهوجودندارد.
بازشدن دوباره سامانه ثبت گوشی مسافری درحالی است که طبق اعالم
کمیتهرجیستریدرشرایطکنونیتمامیافراداعمازمسافروغیرمسافرمی

توانندرویهرکدملیتنهایکگوشیرا براییکباردرسالبهثبتبرسانند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در عین حال ازکاهش  ۲۰تا ۳۰
درصدی قیمت موبایل در بازار در پی فعالیت مجددسامانه گمرک خبرداد
 .در روزهــای اخیر به دنبال التهاب ایجاد شده در بــازار موبایل برخی
فعاالن این بــازار در تهران وبرخی شهرهادر اعتراض به اختالل سایت
رجیستری گوشی مسافری ونیز بالتکلیفی  ۷۰۰هزار گوشی توقیفی
عالوه برسردادن شعار«مرگ بررجیستری» مغازههای خودرا نیز بستند.
در پی این اتفاقات جهرمی دردفاع از این طرح ودرواکنش به شعار «مرگ بر
رجیستری»،درتوئیترنوشت«:مرگبررجیستری»شعاریاستکهرویدیگر
سکه«زندهبادقاچاق»است.ویبابیاناینکهمشکلصنفعرضهکنندگان
تلفن همراه جای دیگری است که بایدحل شود،افزود :این مشکل،طرح
ثبت تلفن همراه نیست که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده
است.وی ادامه داد:شفافیت و مبارزه با فساد هزینهای دارد که با پرداخت
آنمشکلیندارم.

در پی برخورد با صیدهای غیرمجاز در آب های جنوب

غول ماهی خوار با  700تُن ماهی در تور سپاه

در پی هشدارهای نیروی دریایی سپاه دربــاره هرگونه اقــدام به صید
غیرقانونی در آبهای جنوبی کشور ،خبرنگار فارس از برخورد و توقیف
یک کشتی باری حامل ُ ۷۰۰تن ماهی صیدشده غیرمجاز خبر داد.
این کشتی حامل ُ 700تن ماهی ،یک کشتی باری مادر به حساب میآید
و بقیه کشتی های صیادی ،ماهی های صید شده خود را برای انتقال به
مقصد ( ازجمله کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات) ،در انبار آن
ذخیره میکردند.به گفته دریادار تنگسیری ،هیچ کشتی صیادی اجازه

صید ترال در آبهای کمتر از  ۱۲مایل را ندارد و این نوع صید در خلیج
فارس ممنوع است.فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود« :این کشتیها
گاهی تاُ ۷۰تن ماهی از گونههای مختلف صید میکنند که این کار تخلف
و غیر مجاز است و باید جلوی این کار گرفته شود».
طبق اعــام ســردارتنگسیری ،توقیف کشتیهای صید تــرال مختص
کشتیهای چینی نیست و اگر کشتیهای ایرانی نیز به این کار مبادرت
ورزند با حکم و هماهنگی مراجع قانونی توقیف خواهند شد.

دستور ویژه وزارت راه برای اتمام محور بجنورد -گلستان تا پایان ۹۸

ضرب االجل وزیر برای حذف جاده مرگ

محمدآگاهی-رئیسمجمعنمایندگانخراسانشمالیازدستپربرگشتن
نمایندگاناستانواستاندارخراسانشمالیازدیدارباوزیرراهوشهرسازی
و معاونانش درخصوص محور بجنورد -گلستان موسوم به جاده مرگ ،راه
آهنمشهد-بجنورد-گرگان،مشکلپروازهایفرودگاهبجنورد،واحدهای
زلزلهزدهمسکنمهر،پروژههایراهمیامی-گرمه-جاجرم-اسفراینواوغاز
باجگیرانخبرداد.دکتر«قربانی»پسازنشستبا«محمداسالمی»وزیرراهوشهرسازیبهخبرنگارماگفت:دراینجلسهپسازتبییناهمیتمحور
بجنورد-گلستانوانجامنشدنمصوبهسفرریاستجمهوریبهاستان،وزیر
بهمعاونانشدرحوزهساختراههادستوردادتاسالآیندهبههرطریقممکن
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تأمین و جاده مرگ حذف شود .وی
افزود:وزیرراهوشهرسازیدراینبارهپیشنهاددادعالوهبرتخصیصکامل
 60میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهدرالیحهبودجهسالآیندهکشوربرای
این پروژه پیمانکاران این محور  100میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها
دریافتکنندووزارتراهوشهرسازیطیتهاتریکهبابانکمرکزیخواهد
داشتبهجایپیمانکارانتسهیالتدریافتشدهراپرداختکند.
آغــاز پــروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان موضوع دیگر بحث مجمع

نمایندگان استان و استاندار خراسان شمالی با مقامات عالی وزارت راه و
شهرسازیبودکه «قربانی»بهنقلازوزیرراهوشهرسازیدراینبارهگفت:آخر
ماهجاریهیئتمشترکیازکشوربهریاسترئیسمجلسونمایندگانوزارت
راه و شهرسازی با فاینانسور چینی دیدار خواهد داشت تا 85درصد بودجه
موردنیازبرایاینپروژهازطریقرایزنیباطرفچینیفراهمشود.ویافزود:
 15درصدباقیماندهاعتباراینپروژهمطابقمصوبهمجلسازطریقصندوق
توسعهملیتأمینخواهدشد.ویخاطرنشانکرد:دراینجلسهدرخصوص
پروژه محورهایمیامی-گرمه-جاجرم-اسفراینوسنخواستبهبجنوردو
همچنینوضعیتمسکنایثارگرانوجانبازانومشکالتمسکنمهربجنورد
پساززلزلهسال 96نیزرایزنیشدکهوزیرراهوشهرسازیدستورتسریعدر
روندرفعمشکالتوتخصیصاعتباربرایاینمواردراداد.همچنینوزیرراهو
شهرسازیبرایاحداثمسیراوغاز-باجگیراندستورپیگیریوبرایتسریع
درپروژهراهآهنجوین-اسفراین-بجنورد-شیروانوعدهداد.رئیسمجمع
نمایندگاناستاناظهارکرد:درایندیدارگوشزدکردیمخراسانشمالیاز
معدوداستانهاییاستکهمشکالتعدیدهایدرزیرساختهایاساسی
همچونراه،راهآهنوفرودگاهداردومیطلبدنگاهویژهایبهایناستانشود.

فارس-آیتا ...مکارم شیرازی گفت :فضای مجازی راه اصالح دارد و میتوان کاری کرد که از مزایای آن استفاده و آفات آن را کم کرد،
هیچ عزمی برای اصالح فضای مجازی در بین مسئوالن وجود ندارد.وی افزود :ما منکر این که با جمع شدن فضای مجازی برخی
تجارتها از بین میرود ،نیستیم .ما میگوییم در کنار این مزایا زهرهایی وجود دارد و مسئوالن باید آن را اصالح کنند.

دوامخواهدداشتیاخیر.ازطرفیطرحتجزیه
منطقه هنوز جدی است و ریاض در منطقه ای
قرارداردکهاستقرارسامانهتسلیحاتاتمیبه
طورحتمبرایکشورهایمختلفازجملهرژیم
صهیونیستی هزینه ساز خواهد بود .به روابط
سازشمیاناسرائیلوعربستانتوجهنکنید،
دلیل عمده بــاال بــودن سطح ســازش ،ترس
عربستانازاقدامنظامییابرخوردواشنگتنبا
عربستانهمچوناشغالعراقاست.عربستان
هستهایمیتواندسطحبازیگریاینکشوررا
از یک کشور تاثیرگذار منطقه ای به یک کشور
تاثیرگذار بین المللی تغییر دهد و حتی در
مواردی منافع واشنگتن را تهدید کند .سال
هاستعربستانمیخواهدهمچونپاکستان
دارایسالحهستهایشوداماتمامکشورهای
دارای این فناوری می دانند که داشتن چنین
سالحی نیازمند هوش راهبردی و مدیریت
تسلیحاتی است که عربستان حداقل فاقد
عنصر مهمی چون هوش راهبردی و تصمیم
تسلیحاتی است و به نظر نمی رسد این اتفاق
بیفتد و عربستان هیچ گاه وارد چنین فناوری
پیشرفتهایشود.البتهفراموشنشود،درکنار
آمریکا،کشوریچونروسیهبهدنبالاستفاده
از منافع اقتصادی تصمیم هسته ای شدن
عربستان است .مسکو می داند که عربستان
یک بخش از تصمیم گیری های منطقه خلیج
فارساستوسرمایهخوبیهمدارد.سیاست
های مسکو در این سال ها بر سه پایه ارتباط
با تهران ،آنکارا و ریاض بوده و هر کدام را در
بخشی از سبد سیاست خارجی خود جای
دادهاست.حرکتمسکوبهسمتریاضبرای
تعامالتاقتصادی،ضمنتقویتروابطتجاری
دوکشوردارایذخایرانرژی،برایمسکوحائز
اهمیتژئوپولیتیکاست.نبایدفراموشکرد
کهمسکودرمشکالتمالیوتحریمهایاروپا
قرار دارد و کمک های اقتصادی عربستان به
ویژه طراحی و راه اندازی صنعت هسته ای،
می تواند گره های اقتصادی روسیه را در برابر
این تحریم ها باز کند و این کشور را مقاوم تر از
گذشته در روابط بین الملل نشان دهد .اما با
این حال مسکو نیز هیچ گاه حاضر به پذیرش
عربستانباقدرتسالحهستهاینخواهدبود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

سروش9033337010:

•• قراربوددولتتاپایانسالسهمرحلهسبدکاال
بدهولیهنوزعدهایمرحلهاولروهمنگرفتهاند.
•• متاسفانه وزیر صمت ضعیف ترین وزیر دولت
آقای روحانی است که سازمان ها وشرکت های
زیر مجموعه ایشان نه تنها از او حسابی نمی برند
بلکهدرنقطهمقابلوزیرقراردارندوگرنهاینهمه
گرانیپیشنمیآمد.
•• از برنامه های شاد و فیلم های شاد ،سرگرم
کننده و کمدی در تلویزیون خبری نیست!
افسردگیبینمردمبهخصوصبازنشستگانکه
تفریحیجزتلویزیونندارندروبهافزایشاست.
•• بیشترین آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت
هایقدیمیاست.چرادولتطرحیبرایخرید
واسقاطکردناینموتورسیکلتهاندارد؟
•• اگر در توان اداره بهداشت است به وضعیت
کارت بهداشت پیک موتوری های رستوران ها و
فست فودها که به طور مستقیم در عرضه غذای
مردمسروکاردارندرسیدگیکند.
•• خانمیکهدرشرکتهواپیماییبودمیگفت
بیشتر مسافران پزشکان و افراد مرفه هستند که
باهواپیماسفرمیکنند!مردمعادیبهویژهقشر
متوسط با چند بچه راهنمایی ودبیرستانی پول
بلیتاتوبوسرا همندارند.
•• به خــدا آدم جرئت نمی کنه خونه و خــودرو
بفروشه چون بعد چند روز همون جنس دوبله
شده.اینچهوضعشه؟
•• من یه آدم بازاری ام برای خودم کسی بودم.
حسابم با مردم همیشه خوب بود چون اعتقادم
به برکت کاسبی و رزق حالل بود و سر سفره
پدر و مادرم بزرگ شدم .یه سالی هست که یکی
کاله منو برداشت و چک هام برگشت خورد  .با
اینبازاریکههستکاسبیخیلیسختشده.
االنمتوعقدمبرایوامازدواجمرفتمگفتندچک
برگشتی داری تعلق نمی گیره .با این که بازار

ایتا،

آیگپ

نمابر05137009129:

خرابه ولی از پرداخت اقساط وام ازدواج عاجز
نیستم .ولی نمیدن .اگه کسی راهی می دونه
معرفیکنه.
•• چهخوباستسالنوکهباماهمولودکعبه،ماه
رجب آغاز می شود ،شهرهای ایران مزین شود
به آذین بستن و حمایت از کاالی ایرانی تا سفره
کارگران ایرانی و بنیان خانواده هایشان محکم
شود که هر چه بنیاد خانواده ها محکم تر باشد،
جامعهصالحتراست.
•• موضوع جالبیکهامروزشنیدماینبودکهیک
عده صبح زود در صف گوشت می ایستند و نوبت
خودشانرادرقبالدریافت30هزارتومانواگذار
می کنند! بعد یک عده به دولت انتقاد دارند که
دولتدرزمینهایجادشغلکوتاهیمیکند!
•• آخر این چه آبروریزی است! در شهر زیارتی و
گردشگری مقابل در بانک مرکزی پول نو می
فروشند ! پیشنهاد می دهیم درصدی از حقوق
رئیس خانوار را پول نو بدهید تا جلوی بانک ها
زیباییخودراحفظکند!
•• دریــای خزر که واقعا دریا نیست .انتقال آب
از یک دریاچه می تواند باعث خشک شدن آن
بشود .کاری نکنیم که همان بالی ارومیه بر سر
خزربیاید.
•• هزینهبازدیدگازخانگینظاممهندسیبهیک
باره از  100به  250هزار تومان افزایش یافته .
لطفاپیگیریکنید.
•• پس این بسته حمایتی چی شدکه قولش رو به
مردمدادید؟ چراسرحرفتوننیستید؟
•• فرمانده ناجا گفته هیچ کس حق نــدارد از
مامورانتصویربرداریکند.چرا؟منخودمدیدم
ماموری را که از موتورسواری می خواست رشوه
بگیردوبرسرمبلغرشوهبحثمیکردند!اگر
تصویربرداریمجازباشدمطمئناچنیناتفاقاتی
نمیافتد.

