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ایران و چین؛ اتحاد در پیچ تغییر
نظم جهانی

سرانجام به نظر می رسد بعد از حدود پنج سال
از آغــاز ابتکارات بــرای تدوین سند همکاری
های  25ساله ایران و چین  ،آن چنان که گفته
می شود این سند قرار است در آینده نزدیک و
حداکثر تا پایان امسال به تایید نهایی دو کشور
برسد  .فارغ از همه گمانه زنی ها و احتماالت
درباره جزئیات این سند -که در گزارش امروز
روزنــامــه خراسان بر اســاس اطالعات موثقی
منتشر شــده -باید به این ســوال پاسخ داد که
اصوال چنین سندی چه ابعاد راهبردی و منافعی
برای دو کشور خواهد داشت؟
در این که در عالم سیاست و روابط بین الملل
نمی تــوان دوســت دایمی و همیشگی متصور
بود و منافع تعیین کننده نهایی و اصل حاکم در
روابط جهانی است ،تردیدی نیست ،حتی اگر
بتوان یکی دو نمونه خالف این قاعده را یافت
.اما اکثر کشورها با لحاظ کردن همین قاعده
سعی می کنند حداکثر منافع خود را از شرایط
موجود کسب کنند .نگاهی به شرایط حاکم
در نظام جهانی به ویــژه روابــط متشنج و شاید
بتوان گفت بحرانی چین با آمریکا که از زمان
روی کار آمدن دونالد ترامپ با جنگ تعرفه ها
آغاز شد ،در کنار تحرکات بلوک غربی در دریای
جنوبی چین و سپس ماجرای کرونا و اکنون
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چالش هنگ کنگ ،نشان می دهد چین که طی
برآوردهای اقتصادی در یک دهه آینده به اولین
قدرت اقتصادی جهان بدل خواهد شد ،در حوزه
سیاسی نیز در حال تعریف جدید از نقش خود در
صحنه جهانی است .نقشی که قطعا باید حافظ
جایگاه اقتصادی اولین قدرت اقتصادی جهان
باشد.تکانه های حضور پکن در عرصه روابط بین
الملل به خوبی برای ما قابل رویت است این که
برای اولین بار در کنار روسیه در شورای حکام
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به نفع ما رای
میدهد یا آن چنان که منابع آگاه به ما گفته اند
برای قطعنامه آینده آمریکا درباره تمدید تحریم
های تسلیحاتی ایران رای وتو کنار گذاشته از
جمله این تحرکات است .قطعا دولتمردان پکن
درایــن رویکرد نمی توانند قدرتی مانند ایران
آن هم در منطقه حساسی به نام خاورمیانه را
نادیده بگیرند لــذا می تــوان گفت  این چهره
جدید چین   با رویکرد های جمهوری اسالمی
ایران در صحنه منطقه ای و جهانی قرابت های
زیادی دارد .بنابراین در یک برآورد کالن آن چه
مشخص است زمینه های خوبی برای بنا نهادن
یک همکاری مستمر و طوالنی که اکنون در
قالب سند همکاری  25ساله ایران و چین مطرح
شده ،وجود دارد.
جدای از این نگاه کالن ،برخی موارد جاری نیز
نزدیکی ایران و چین در شرایط فعلی را موجه
تر جلوه می دهد  .در حقیقت یکی از مشکالت
اصلی ما در سال های اخیر در حوزه سیاست
خارجی که به اقتصاد ما نیز رسوخ کرده موضوع
تحریم ها و فشارهای اقتصادی غربی ها به ویژه
آمریکاست که حتی با توافقی به نام برجام و
گفت و گوهای دوجانبه با آمریکا نیز حل نشد
و پس از یک دوره کوتاه آرامش باز هم تنش ها

توضیحات شورای عالی امنیت ملی
درباره حادثه سایت نطنز

هــادی محمدی –سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی با بیان این
که کارشناسان مسئول ارزیابی و رسیدگی به حادثه از اولین ساعات
وقــوع این رخــداد در سایت نطنز حاضر شدند ،افــزود  :فرضیههای
مختلف درباره علت این رخداد با واکاوی دقیق آثار ،نحوه و میزان تخریب
ایجاد شده بررسی و علت اصلی حادثه مشخص شده اما به دلیل برخی
مالحظات امنیتی ،علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب
اعالم خواهد شد.کیوان خسروی،گفت  :در محل وقوع حادثه هیچ گونه
مواد هستهای وجود نداشته و موضوع نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع این
رخداد کامال منتفی است.

مسئول کارگاه قبلی پدیده شاندیز:

کرونا هیچ خلل و مشکلی درپیشرفت
پروژه ایجاد نکرده است
در جریان آغاز عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه
شاندیز با مهندس احمد محمدی مسئول کارگاه
هتل به گفتگو نشستیم .وی گفت  :سازه فلزی هتل
در  ۵۲طبقه و با  ۳۰۰هزار متر مربع زیر بنا خواهد
بود و فاز اول آن تا آخر امسال شامل  ۳۲طبقه از
نظر اسکلت و بتن ریزی سقف اجرا خواهد شد .وی
تصریح کرد  :در حال حاضر برای  ۳۰۰نفر به طور
مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه اشتغال ایجاد
شده و با روند پیشرفت کار پیشبینی میشود حدود
 ۶۰۰نفر مشغول کار شوند.در حال حاضر با مشکل
خاصی روبرو نیستیم و با توجه به شرایط آب و هوایی
این فصل در بهترین شرایط قــرار داریــم و بهترین
زمان کاری ماست چراکه تابستان است و روز ها بلند
میباشد و مشکلی نداریم .وی در پاسخ به این سوال
که آیا شرایط بیماری کرونا تاثیری در روند کار خواهد
داشت ،گفت :کلیه نیروها پروتکل های بهداشتی
شامل تست آزمایش و غیره را رعایت میکنند و توجه
به نکات بهداشتی برای ما از اهمیت باالیی برخوردار
است .کرونا هیچ خلل و مشکلی در پیشرفت کار
ایجاد نکرده است و تمام هدف مااین است که پروژه
در بازه زمانی  ۵ساله به بهره برداری برسد.

به اوج رسید و موضوع فروش نفت و مبادالت
مالی کشور دچار وقفه و مشکل شده است .در
این شرایط سخت چین تنها کشوری است که
به صــورت رسمی و غیر رسمی نفت ما را وارد
می کند و در واردات نیز تا حد زیادی نیازهای
ما را برطرف می سازد و این یعنی کار بانکی و
بیمه و حمل و نقل هم انجام می دهد که ما در
دنیا مشکل داریم و بسیاری از کشورهای دیگر
انجام نمی دهند .بماند که  میل شدید و دایمی
چین به نفت و گاز و فراورده های نفتی همچون
پتروشیمی نیز این همکاری را برای رونق توسعه
اش توجیه می کند.می تــوان نتیجه گرفت با
نهایی شدن این سند  ،چین با اعتماد و سهولت
بیشتری با ایران کار خواهد کرد که در مجموع
شرایطی مکمل برای اقتصاد و سیاست دو طرف
ایجاد کرده که می تواند بهانه بسیار خوبی برای
نزدیکی تهران و پکن باشد.
بدیهی است هر گونه رابطه و قرارداد بلند مدت
با چین به معنی محدودیت رابطه با دیگر کشور
ها نخواهد بود کما این که خود چین شبیه چنین
سندی را با 80کشور دیگر نیز دارد .در این میان
ایــران اهــرم هایی مانند رابطه با روسیه و هند
دو رقیب منطقه ای و جهانی چین را به عنوان
برگه هایی به منظور متعادل ســازی و گرفتن
امتیاز های متناسب در این خصوص می تواند
مدنظر داشته باشد .در هر صورت   سند 25
ساله می تواند فصل جدیدی را در روابط تهران
و پکن بگشاید به گونه ای که دو کشور در فضایی
با معادله بــرد – بــرد و با روابطی راهــبــردی در
مناسبات دوجانبه منطقه ای و بین الملل ،در
حوزه های متنوع و متفاوت با هم افزایی یکدیگر
منافع مشروع خود را از دنیای پرتالطم فعلی به
دست آورند.

لشکرملخ ها به فردوس رسید!
پنجمین مقصد ملخ های مهاجم کوهان دار ،مراکشی و صحرایی بعد
از نهبندان ،سربیشه ،درمیان و زیرکوه ،فردوس اعالم شد.مدیرجهاد
کشاورزی فردوس اعالم کرد :با تهاجم این آفت به عرصه های طبیعی و
کشاورزی شهرستان ،مبارزه ضربتی با ملخ های مراکشی با سم پاشی
 120هکتار در منطقه بندسارکیای باغستان طی دو روز گذشته آغاز
شد.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اظهارکرد  :از این وسعت
کانونهایآلوده 60هزارهکتارمربوطبهنهبندانوبقیهمتعلقبهسربیشه،
زیرکوه ،درمیان و فردوس است.مهندس«یوسفی» سطح مبارزه با ملخ
صحرایی در استان را  25هزار هکتار دانست و ادامه داد :برای اجرای این
سطحمبارزه،یکمیلیاردو۵۰۰میلیونتومانهزینهشد.

انتصابات و احکام جدید
در آستان قدس رضوی
همزمان با سالروز والدت حضرت رضا(ع)،
برخی احکام جدید در آستان قدس توسط
تولیت ایــن آســتــان صــادر شــد .بــه گــزارش
آستان ،این انتصابات به شرح زیر است :مدیر
عالی حرم مطهر« :محمدمهدی برادران» /
ریاست دفتر تولیت « :حسن رنگرز جدی»
 /مشاور و معاون رئیس دفتر « :عبدالحمید
طالبی» /مشاور تولیت « :رضا خوراکیان»/
هیئت امنای حرم مطهر  :قائم مقام تولیت،
مدیر عالی حــرم ،مدیر حــوز ههــای علمیه،
رئــیــس س ــازم ــان اوقـــــاف ،رئــیــس هیئت
امــنــای بنیاد بــهــرهوری مــوقــوفــات ،حجج
اســام محمدباقر فــرزانــه و محسن قمی،
غــامــعــلــی حــــداد عــــادل ،محمدحسین
صــفــارهــرنــدی ،عــلــی کــریــمــی قــدوســی،
رضــا مط ّلبی کاشانی و انسیه خزعلی /
اعضای شورای راهبردی موقوفات  :محمد
جواد ایروانی ،محمد مخبر دزفولی ،سید
مرتضی بختیاری ،سید پرویز فتاح ،علیرضا
تابش،مصطفیخاکسارقهرودی،محمدرضا
اسکندری و مالک رحمتی.مشاور علمی
و فرهنگی تولیت و عضو شــورای علمی و
فــرهــنــگــی  :مــحــمــدرضــا مــخــبــر دزفــولــی
اعضای شــورای علمی و فرهنگی :رئیس
ســازمــان علمی فرهنگی رض ــوی ،معاون
تبلیغات حرم ،حجج اسالم علیرضا اعرافی،
علی اکبر صادقی رشــاد ،حمید پارسانیا،
احمد واعــظــی ،مجتبی الهیخراسانی،
محمدمهدی مــســعــودی ،وحــیــد جلیلی،
مجتبی بــذرافــشــان مــقــدم ،محمدسعید
احدیان ،سید علی سرابی ،مهندس رضا
دیشیدی و صدیقه خدیوی.اعضای هیئت
امنای بنیاد بهره وری موقوفات  :محمد
مخبر دزفولی(رئیس هیئت)  ،سید مسعود
میرکاظمی ،سید حسن صفاریان ،عباس
علیآبادی ،محمدرضا فرزین ،محمد کافی،
علی اوتارخانی ،ابوالفضل خودمانی و رئیس
بنیاد بــهــر هوری موقوفات.اعضای هیئت
مدیره بنیاد کرامت رضوی :مدیرعامل بنیاد
کرامت ،مدیرعالی حــرم و آقایان مهرداد
بــذرپــاش(رئــیــس هــیــئــت) ،حسین یکتا،
سید صولت مرتضوی ،محسن منصوری،
داوود پرچمی ،مصطفی زمانیان و فهیمه
فرهمندپور.

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

تلفن051 37009111 :

•• قیمت یک شانه تخم مرغ  20هزار تومان
اعالم شده ولی چند جا رفتم بخرم میگن
کیلویی ۱۳تومان یعنی شانه ای  26هزار
تومان .ازدست این مسئوالن به کجا باید
شکایت کنیم؟
•• وقتی نمی توانید از مردم حمایت کنید،
پس چرا پیشنهاد تعطیلی میدین؟ این آقایان
مسئولین ،نفس شان از جای گرم در میآید.
فکر می کنند همه مثل خــودشــان حقوق
ثابت ماهانه دارند .آقایان محترم! کاسب و
تولید کننده ،ورشکسته شده اند .با این تورم
و گرانی من چندماه اســت که با طالهای
خانممزندگیامرامیچرخانم.دیگرطالهم
نداریم .پیشنهادتان چیست؟ دزدی کنیم؟
•• میگن چند ساله که موادمخدر گرون
نشده .به نظرم اگر چند تا قاچاقچی نامزد
ریاست جمهوری بشن رای میارن!
••از پارسال به اجبار برای کارت ملی اقدام
کردم .یک تکه کاغذ دستم دادند و گفتند
هرجایی بــروم همین برگه را نشان بدهم
و  50-40هزارتومان گرفتند .تا به حال
دوبار پیگیری کردم .می گویند از دوسال
پیش هیچ کارت ملی برایمان نیامده! آخه
شما که عرضه ندارید یک کارت ملی تولید
کنید چرا مردم را به دردسر می اندازید؟
••اتوبوسران هستم .متاسفانه از هر10
مسافر 9نفر ماسک نمی زنند .به مسافر هم
که میگی ماسک بزن با تمسخر جوابت را
میده .تو را به خدا فکری کنید.
•• چــطــوری گفتند تــا خـــرداد نمی خــواد
اقساط وام را پرداخت کنید؟ برای چهار
ماه اقساط عقب افتاده ،اخطار مسدودی
حساب و چک اومده.
•• برای یکی از فروشگاه ها برنج پاکستانی
آمد .رفتم ماشینم را منزل گذاشتم و در کمتر
از نیم ساعت برگشتم جلوی فروشگاه اما
تمام شده بود! پرسیدم چرا به این زودی؟
گفتند مقدارش زیاد نبود ،هر کدام از پرسنل
دو ،سه تا کیسه برداشتند و تمام شد!
• •منکارگرمومثلهزارانکارگردیگهدرشرایط

پیامك2000999 :

بد اقتصادی گیر کردم و کارفرما بعد از 15سال
خدمت صادقانه دست رد به سینه ام زده .چرا
اداره کار با کارفرمای بد برخورد نمی کند؟
•• یه جوان سالمم با زن و یک بچه مشغول
به کــارم .مشکلم فقط رهــن خانه است.
بدون رهن چه کنم؟ بروم در خیابان چادر
بزنم؟ آقایان مسئول! کجایید؟! این چه
بالیی است که سر امثال من آوردید؟ یعنی
آن قدر بد شانسم که حتی پیامم را چاپ
نمیکنید؟ خدایا حداقل تو صدامو بشنو.
دیگه خسته شدم.
•• با آن دوستی که گفته بود آقای روحانی
و دولتش کارهای بزرگ و قابل تقدیری در
کارنامه خود دارند موافقم .از بزرگ ترین
کارهای دولــت آقــای روحانی می تــوان به
مــوارد زیــر اشــاره کــرد :هفت برابر کردن
قیمت دالر ،کاهش شدید ارزش پول ملی،
تورم افسار گسیخته ،تعطیلی کارخانجات و
واحد های تولیدی ،بیکاری های گسترده،
اعتماد به بیگانگان ،سند ننگین ۲۰۳۰و...
•• آقــای روحانی هر روز بــرای استفاده از
ماسک تاکید می کنه و به قول خودش از
 15تیر استفاده از ماسک اجباریه .پس
چرا خودش هیچ وقت از ماسک استفاده
نمیکنه؟ هرکسی عکسی از ایــشــان با
ماسک دید نشون بده.
•• 10خرداد 30درصد سهام عدالتم را در
بانک ملت فروختم و گفتند چند روز دیگه
میاد توی حسابت .االن یک ماه گذشته
اما حتی یک ریال هم برایم نریختن .من
با خانه اجاره ای و بیکاری چطوری شکم
زن و بچه ام را سیر کنم؟ انگار فروش سهام
عدالت همه اش دروغ بوده .شما هم چاپ
نمی کنید حق دارید باید از افراد قدرتمند و
ثروتمند حمایت کنید.
•• دهــم تیر ،دخترم عالیم کرونا داشــت.
به چند مرکز مراجعه کــردم ،گفتند کیت
نداریم .در ضمن دخترم پرستار هم هست.
حداقل اگر واقعا کیت تولید داخل هست
چرا آن را جیره بندی نمی کنند؟

رپرتاژ آگهی

همزمان با میالد مسعود حضرت ثامن االئمه علیه السالم عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه پدیده شاندیز آغاز شد

خورشید پدیده دوباره طلوعکرد
همزمان با میالد فرخنده حضرت علی بن موسی
الرضا علیه السالم طی مراسمی عملیات عمرانی
پروژه هتل بلندمرتبه پدیده شاندیز آغاز شد .آغاز
این عملیات در چنین روز فرخنده ای  ،بارقه امید

را برای سهامداران و دلسوزان پدیده شاندیز به
ارمغان خواهد آورد.ایــن حرکت سازنده و اقدام
عملی نشان می دهد که حامیان پدیده شاندیز از
استاندار خراسان رضوی ،دادستان ،عوامل قضایی

و اجرایی ستاد تدبیر و مدیران شرکت پدیده
شاندیز با تالش زیاد و با حمایت های علمی و عملی
خود به دنبال توسعه و پیشرفت این پروژه بزرگ و
ملی هستند.

مدیرعامل شرکت ناظر پرتو صنعت :

مردم به زودی پیشرفت خوبی درپدیده احساس
خواهند کرد

مهندس ابراهیم خلیلی افسر بیگی مدیرعامل شرکت ناظر پرتو صنعت نیز
با بیان این مطلب که مردم تا دو ماه دیگر  ،پیشرفت خوبی را در این پروژه
احساس خواهند کرد ،گفت  :امروز و همزمان با مناسبت سالروز والدت
حضرت امام رضا علیه السالم به طور رسمی عملیات اجرایی را آغاز کردهایم
و امیدواریم تا پایان امسال طبق برنامهریزیهای انجام شده کار ما به پایان
برسد .خوشبختانه مشکل مالی وجود ندارد و برنامه ها مطابق با زمان بندی
الزم اجرا می شود .پیمانکار هتل پدیده جهت اجرای یال  THهستیم و هم
اکنون  ۳۵نفر در این بخش مشغول کار هستند و انشاءا ...هر دو یال پروژه تا
پایان امسال به پایان خواهد رسید.

گرمابی از فعاالن سهامداران:

تابش بارقه امید بین سهامداران پدیده

ویژگی های هتل پدیده شاندیز
مهندس مسعود بزرگی مدیر عامل شرکت
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ضمن تشریح
ویژگیها و روند عملیات این هتل گفت :پروژه
هتل  ۵ستاره پدیده شاندیز با زیربنایی بالغ
بر  877/270متر مربع و با رعایت باالترین
استانداردهای بین المللی دارای ۶۱۰سوئیت
مسکونی و  ۶۷۴اتــاق هتلی در  ۴۲طبقه و
رستوران در ۵طبقه است که جمعا ۴۷طبقه و با
احتساب تاج و هتل به ارتفاع  ۲۰۶هزار و ۳۷۵

متر معادل  ۵۲طبقه خواهد بود .این پروژه بلند
مرتبه با حجم هندسی شبیه به عدد  ۸یکی از
کاربردهای منحصر به فرد در شهر رویایی پدیده
شاندیز است و در آن مجموعه امکاناتی نظیر
رستوران های متعدد  ،استخر ،سالن بدنسازی
وورزشی ،بیزینس سنتر ،تاالرهای پذیرایی و
غیره پیشبینی شده است .وی تصریح کرد :
پروژه هتل پدیده از نظر اهمیت و سختی کار و
محاسبات و اسکلت آن در ۵۲طبقه همواره یک
پروژه منحصر به فرد در پدیده شاندیز محسوب

میشود و دارای دو بال است که یکی اقامتی و
دیگری هتلینگ خواهد بود .این پروژه به دلیل
تعطیلی و رکود گذشته دارای نواقصی بود که
باید تثبیت و نواقص آن رفع میشد .مجموعه
کارها تا پایان سال شامل تثبیت  ۶طبقه آخر و
نصب  ۹طبقه دیگر و همچنین  ۱۵طبقه سقف
خواهد بود و امیدوارم طی 3فاز و در 5سال اجرا
شود .مهندس بزرگی از تامین منابع مالی الزم
در اجرای این پروژه خبر داد و گفت :منابع مالی
الزم تامین شده و با حمایت های خوبی که شد

سعی می کنیم پروژه هر چه سریعتر اجرا شود
البته برای اجرا حدود  ۳هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز است و برنامه ما حرکت گام به گام
است و برای سایر پروژه ها اعم از اقامتی ،مرکز
خرید و ...منابع مالی الزم از طریق کنسرسیوم
بانکی تامین می شود.نکته مهم دیگر این
است که هم اکنون بهترین زمان برای فعالیت
محسوب می شود و با توجه به حجم عملیات
اجرایی المان پروژه و غیره بهترین زمان شروع
عملیات می باشد.

مهدی گرمابی از فعاالن سهامداران پدیده شاندیز در حاشیه برگزاری مراسم
آغاز مجدد عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه پدیده شاندیز گفت :با شروع
این عملیات بارقه های امید بین سهامداران خواهد درخشید و امید به خانواده
سهامداران باز خواهد گشت .از همت مدیران شرکت استان و کشور و حمایت
کمکهای استاندار خراسان رضوی که با فعالیت جهانی خود زمینه حل
مشکالت را فراهم کردهاند تشکر می کنیم .از دادستان محترم و عوامل قضایی
و اجرایی و همه عزیزانی که در پدیده شاندیز دلسوزی کردهاند ،قدردانی
میکنم ان شاءا ...با شفاف سازی بیشتر و اطالع رسانی مناسب امیدواری
بیشتری به سهامداران بدهند تا ضرر و زیان های سهامداران جبران شود .امروز
تمام سهامداران خود را حامی پدیده می دانند و انتظار دارند سهام آن ها رونق
بگیرد و با ورود سهام ابنیه به بورس شاهد رشد و شکوفایی شهر و منطقه باشیم.

