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بازی انکار و اصرار برای تخریب 
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زلزله و آثار روانی آن
زلزله و سیل و فجایع دیگری که بشر از سر می گذراند، 
ابعاد مختلفی دارند. بخش پررنگ این فجایع آسیب های 
مالی و جسمی و جانی است که طبیعت خشمگین به 
انسان تحمیل می کند. اما بُعد مهمتری هم در این میان 
غفلت می شود.  آن  از  فاجعه  کوران  در  که  دارد  وجود 
آسیبی که بعد از خالی شدن شهر از تیم های امدادرسانی 
و خیرین نمایان می شود و تا پایان عمر چون سایه همراه 
بازماندگان فاجعه است. سیل و زلزله و آسیب هایی که 
جمع زیادی از مردم یک شهر را در یک بازه زمانی مشخص 
پدیده هایی  موارد  اغلب  در  می دهند،  قرار  تاثیر  تحت 
طبیعی هستند، اما کیست که نداند امر طبیعی از امر 
انسانی متمایز نیست. زلزله امری طبیعی است اما برای 

بازماندگان فاجعه ، در بستر اجتماع درک می شود.
باید پذیرفت که زلزله امری است طبیعی، اما آسیب 
آن تجربه می کنند بسیار  از  بعد  بازماندگان  روحی که 
پر اهمیت  تر از فاجعه  ای است که شهر و معماری و 
شناسان  انسان   می کند.  ویران  را  آن  زیرساخت های 
معتقدند یک فاجعه اثراتی بر خودآگاه و ناخودآگاه فردی 
و جمعی افرادی دارد که آنرا لمس کرده اند. تاثیری که بر 
ناخودآگاه یک فرد یا جمع از یک فاجعه باقی می ماند، 
اثری است که »روان« آن را تجربه می کند و تاثیراتی که بر 
خودآگاه فردی و جمعی یک جامعه بعد از یک فاجعه قابل 
مطالعه است، تغییراتی است که در »نظام ایدئولوژیکی« 

افراد رخ می دهد.
وقتی که مردم بعد از سیل یا زلزله دچار یک  فقر عمومی 
می شوند، نیاز به توجه ویژه پیدا می کنند، بی  توجهی و یا 
رسیدگی  های نادرست و غیر اصولی در چنینی شرایطی 
تبعاتی به دنبال دارد که شاید بتوان چند سال بعد از وقوع 

یک فاجعه برای بررسی آن اقدام کرد و به نتایجی رسید.

آرین احمدی سرمقاله

درمورد  را  توضیحاتی  خصوصی سازی  سازمان  رییس 
طرح مولدسازی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده در نشست خبری با 
تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت ها بود، 
عنوان کرد: این موضوع چالش های متعددی داشت چراکه 
و  نداشت  وجود  دولت  دارایی های  از  کاملی  شناسایی 
دستگاه های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت 

می کردند.
وی با اشاره به چالش قیمت گذاری اموال مازاد عنوان 
کرد: بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه ها بیش براوردی 
کارشناس رسمی دادگستری باعث می شد مزایده به نتیجه 
نرسد. به دلیل سوابق موجود ریسک تصمیم گیری مدیران 
افزایش یافت تا حدی که انگیزه بخش خصوصی کاسته 
قراردادها  داشت  ضرورت  اعتماد  این  احیای  برای  شد. 
کامل و جامع باشد و بخش خصوصی باور کند ورودش به 

استمرار مالکیت منجر می شود.
رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در طرح 
مولدسازی نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از 
سال ۱۳۹۷ موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت. 
المللی  بین  همایش  در  نیز  جاری  سال  اردیبهشت  در 
خصوصی سازی نشست های متعدد در حوزه حکمرانی 
از ۱۰۰ صاحب نظر خارجی و  دارایی های دولت برگزار و 
داخلی مشاوره گرفته شد و در نهایت طرح در آبان ماه به 
تایید رهبری رسید و ایشان تاکید کردند که باید مراقبت و 

نظارت صورت بگیرد.
تصمیم  مرجعیت  اساس  این  بر  داد:  ادامه  قربان زاده 
شورای اقتصادی سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در 
مصوبه شورای اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین 
شد. در نهایت ۲۱ دی آیین نامه اجرایی در دستور کار قرار 
گرفت. در آخرین جلسه نیز برخی نکاتی که افکار عمومی 
نسبت به آن حساس شده بود تغییراتی اعمال شد که 

مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی چهار طرح اجرا 
می شود، گفت: نخست طرح رونق است. ۶۵ هزار پروژه 
عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دوم طرح آزادسازی 
است که در این طرح اماکن، اراضی و امالکی که در راستای 
وظیفه ذاتی دستگاه ها استفاده نمی شود در دستور قرار 
می گیرد که در قالب صندوق امالک و مستغالت به مردم 
عرضه شود. سوم طرح نجات و برای شرکت های دولتی 
چالش  دچار  آن ها  گردش  در  سرمایه  که  است  زیان ده 
است. در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی درخصوص 

فضاهای اداری است.
به  پاسخ  در  ادامه  در  خصوصی سازی  سازمان  رییس 
سوال ایسنا درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت 
نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعالم شده 
است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه های 
نیمه تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی 
این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن 
مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید 
تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می گیرند از 

تعقیب و پیگرد مصون هستند.
قربانزاده ادامه داد: اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ 
رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت 
تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه 
درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی 

نیستند.
وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، 
توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، 
قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری 
توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح 
از  خارج  نباید  تصمیمات  این  می شود.  اخذ  قوه  سه 
چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود 
اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر 

فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.
اجرا  سازی  مولد  هم  باز  بود  ثروت  قله  در  دولت  اگر 

می شد
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوال دیگر 
برای  سازی  مولد  طرح  اجرای  آیا  این که  بر  مبنی  ایسنا 
جبران کسری بودجه دولت است یا خیر؟ عنوان کرد: اگر 
دولت در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازی اجرا 
مولد شود. چه دولت کسری  باید  دارایی ها  زیرا  می شد 
داشته باشد چه نداشته باشد باید نسبت به استفاده از 

دارایی های راکد اقدام کند.
قربانزاده با تاکید بر این که پوشش دادن کسری بودجه 
عمرانی یک مزیت است، اظهار کرد: باید مراقب بود که 
عواید حاصل از طرح مولد سازی صرف هزینه های جاری 
اخذ  پیمانکاران  که  گواهی  و  تهاتر  مصوبه  طبق  نشود. 
می کنند باید ۱۰۰ درصد صرف تملک دارایی شود. همچنین 
فروش  عواید  درصد   ۵۰ که  است  شده  ذکر  مصوبه  در 
فروش مستقیم امالکی که متعلق به وزارتخانه های آموزش 
و پرورش و بهداشت نیست به خزانه و ۵۰ درصد دیگر به 

طرح تملک اختصاص یابد.
به گفته وی، در الیحه بودجه سال آینده نیز پیش بینی 
شده است که هرچه از اموال غیرمنقول فروخته شد باید 

صرف تملک دارایی شود.
به  پاسخ  در  ادامه  در  رئیس سازمان خصوصی سازی 
تقویت بخش  باعث  مولد سازی  آیا طرح  که  این سوال 
خصولتی نمی شود؟ توضیح داد: دو هیات در کشور وجود 
دارد نخست هیات عالی واگذاری که مطابق سیاست های 
اصل 44 عمل می کند و در مورد شرکت های دولتی تصمیم 
می گیرد و دوم هیات مولد سازی که این هیات هیچ ربطی 

به هیات واگذاری و شرکت های دولتی ندارد.
قربانزاده ادامه داد: اهلیت و صالحیت شخصی که در 
مزایده برنده می شود تایید شود. اگر بخش خصوصی در 
کشور 8۰ درصد و توانمند بود می توانستیم حضور نهادهای 

عمومی غیردولتی را منع کنیم اما سهم بخش خصوصی در 
کشور ما ۲۰ درصد است. لزوما هر واگذاری به نهاد عمومی 
غیردولتی بد نیست بلکه رد دیونی که صالحیت فرد تایید 
نشده باشد نامطلوب است. در طرح مولد سازی امالک 
روی تابلوی بورس به فروش می رود. بنابراین مالکیت در 
طرح مولد سازی از دولت به غیردولت در رقابت شفاف 

بورس صورت می گیرد.
نحوه تشخیص مازاد بودن یک ملک

مازاد  ملک  یک  چگونه  این که  مورد  در  ادامه  در  وی 
تشخیص داده می شود، توضیح داد: در ابتدا خوداظهاری 
دستگاه تعیین کننده است که توسط وزیر اعالم می شود. 
باید تعیین کند که ملکی که از سوی  از آن هیات  پس 

دستگاه معرفی شده مازاد است یا خیر.
چنانچه  داد:  ادامه  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
دستگاهی خوداظهاری نکند مجری و دبیرخانه که وزارت 
ملک  یک  بودن  مازاد  مورد  در  می تواند  است  اقتصاد 
تصمیم گیری کند. براین اساس اگر ملکی در راستای وظیفه 
ذاتی دستگاه استفاده نشود مازاد تشخیص داده خواهد 
موقعیت  و  اقتصادی  ارزش  است  ممکن  همچنین  شد. 
جغرافیایی یک ملک بیشتر از بهره برداری اداری آن باشد. 

در این شرایط نیز ملک مازاد تشخیص داده می شود.
قربانزاده با تاکید بر این که اشراف دقیقی در مورد حجم 
دارایی های غیرمنقول دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر 
بود.  از مشکالت حل شده  اشراف وجود داشت بسیاری 
بسیاری از دارایی های دولت در سامانه سادا ثبت نشده اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در طرح مولد 
سازی دولت ملک راکد و غیرمولد را از دست می دهد و یک 

ملک مولد به دست می آورد.
وی با اشاره به رونمایی از سامانه طرح مولد سازی اظهار 
کرد: همه اطالعات در این سامانه شفاف است و مردم 
می توانند پیشنهادات سرمایه  گذاری خود را در آنجا مطرح 

کنند.

معاون وزیر اقتصاد:

وت هم  بود مولدسازی اجرا می شد اگر دولت در قله ثر

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
افزایش قیمت جدیدی در حوزه لوازم خانگی نداریم

خبر
سخنگوی وزارت صمت:

نمی گوییم خودرو گران نمی شود
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه ما نمی گوییم 
خودرو گران نخواهد شد به صراحت اعالم کرد که می توانیم مدعی شویم که با 
افزایش عرضه، قطعاً میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم خواهد رسید و 

براین اساس دیگر تقاضاهای سرمایه گذاری شکل نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف در گفت وگویی رادیویی ضمن اشاره به اظهار 
نظر یک ماه پیش خود پیرامون اتفاقات مثبت در حوزه تولید و اشباع بازار خودرو 
از خودروهای تولیدی و وارداتی تا بهار ۱4۰۲، تشریح و شفاف سازی کرد: بنده 
اعالم کردم که بازار خودرو ظرف شش ماه آینده به یک نقطه اشباعی در عرضه 
خواهد رسید؛ اکنون تنها یک ماه و نیم است که از اعالم این ادعا می گذرد. ضمن 
اینکه تاکنون تولید یک میلیون خودرو محقق شده است و هدف گذاری شد که 
یک میلیون و 4۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما بازار خودرو و ارز ارتباط 
مستقیمی با یکدیگر دارند و با افزایش نرخ ارز، تقاضایی در بازار خودرو شکل 

می گیرد که در حقیقت تقاضا به جهت حفظ ارزش دارایی هاست.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه ما نمی گوییم 
خودرو گران نمی شود، گفت: چرا که تورم ۵۰ درصدی وجود دارد و این تورم 
بسیاری از حوزه ها و به ویژه خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما می توان ادعا 
کرد که با افزایش عرضه، میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم می رسد؛ 
بنابراین دیگر تقاضای سرمایه ای برای حفظ ارزش پول ها در بازار خودرو شکل 

نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدای آغاز دولت سیزدهم، شرایط خودروسازان به گونه ای 
بود که حدود ۷۰۰ الی 8۰۰ هزار دستگاه به تولید می رسید و نیمی از این تعداد هم 
در پارکینگ ها به عنوان خودروی ناقص باقی می ماند و عمالً بیشتر از 4۰۰ هزار 
دستگاه تولید کامل نداشتیم. اما اکنون میزان توقف خودروهای ناقص صفر شده 
و رشد تولید خودروی کامل در دو خودروساز بزرگ  ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده 
و رشد تولید خودروها در بخش خودروسازان خصوصی ۱8۰ درصد برآورد شده 
است. این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به پیچیدگی زنجیره تامین 
تولید خودرو و جمع ۳۰۰۰ هزار قطعه بصورت همزمان در خط تولید، اظهار کرد: 
با اصالحات صورت گرفته در زنجیره تأمین، خودروهای ناقص به صفر رسید و 

در مقابل تولید خودروی کامل رشد یافت؛ البته این نقطه هم مطلوب ما نبود.
تولید خودروی اقتصادی مشترک ایران خودرو و سایپا

قالیباف به از رده خارج شدن سه خودروی قدیمی و در مقابل ورود خودروهای 
جدید نظیر شاهین و تارا بر روی پلتفرم های موجود به بازار اشاره کرد و گفت: 
از  تبعیت  به  موظف  وزارت صمت  و  نیستیم  کیفیت  کم  ما حامی خودروی 

استاندارهای اجباری است که سازمان استاندارد وضع می کند.
وی افزود: پس از شاهین و تارا، برنامه اصلی برای سال آینده و سال ۱4۰۳ 
است که خودروهای جدید روی پلتفرم های جدید تولید شوند. برنامه ریزی ها از 
نیمه دوم سال جاری آغاز شده و سال آینده به نتیجه خواهد رسید. از جمله این 
خودروها، خودروی اقتصادی است که ایران خودرو و سایپا بصورت مشترک تولید 
می کنن. قطعا از قِبل این همکاری و رعایت مقیاس تولید و زنجیره تأمین، در 
هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: پراید و 
پژو ۲۰۶ هم که قرار است دیگر تولید نشود، یک روز خودروی روز دنیا بودند اما 
زمانی که صنعت در حال بلوغ و تکامل است، خودروی تولیدی ۳۰ سال پیش هم 
خودروی استاندارد محسوب نمی شود. در حقیقت توان صنعت دنیا و صنعت ما 
در  آن زمان بیشتر از این نبوده است. قالیباف تورم را یک تهدید بزرگ برای تولید 
و صنعت دانسته و متذکر شد: قدرت خرید مردم هم مسئله ای است که طی ۱۰ 
سال گذشته متناسب با تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا نکرده و بنابراین توان خرید 
مردم نه تنها برای خودرو و مسکن بلکه در همه حوزه ها کاهش پیدا کرده و وزارت 

صمت، ذی ربط ماجرای ترمیم قدرت خرید مردم نیست.
عرضه خودروی وارداتی در بورس همچنان پابرجاست اما روش های دیگر هم 

طراحی می شود
قالیباف در رابطه با حذف عبارت “عرضه خودروهای وارداتی صرفاً در بورس 
کاال” توضیح داد: طبق آئین نامه واردات خودرو قرار بود عرضه و فروش 
خودروی وارداتی صرفاً از مسیر بورس کاال انجام شود اما طبق نظر هیات 
دولت، این صرفاً برداشته شده است؛ اما این به معنای حذف فروش در 
بورس کاال نیست و عالوه بر آن روش های دیگر فروش خودروی وارداتی نیز 

برنامه ریزی می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در میانه دی ماه برخی 
از برندها، قیمت لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، 
ظرفشویی و غیره را پنج تا ۱۵ درصد و کولر آبی را ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش دادند، 
تصریح کرد: دبیر اتحادیه هم اخیرا در یک مصاحبه رادیویی همین موضوع را 
اعالم کرده، اما خبر به گونه ای منعکس شده که انگار کل صنعت لوازم خانگی 

۶۰ درصد افزایش قیمت داشته که این موضوع درست نیست.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت جدیدی در بازار 
لوازم خانگی اتفاق نیفتاده و البته هیچ کدام از شرکت ها برای افزایش قیمت اخیر 
مجوز افزایش ندارند و سازمان حمایت گفته در حال بررسی است، اظهار کرد: 
باید سه ضلع تولید مواد اولیه، تولید لوازم خانگی و مصرف یا فروشنده کاال را با 
هم ببینیم. اگر صحبت هر کدام از این سه ضلع را نشنویم ممکن است برداشت 
متفاوتی داشته باشیم . اما مشکل اینجاست که وقتی دست همه از همه جا 
کوتاه می شود می گویند کاسب گران کرده است. اما فروشندگان نه تعیین کننده 
قیمت و نه قیمت گذار کاال هستند. تولید کننده بر اساس قیمت مواد اولیه مثل 

ورق، رنگ، مواد پتروشیمی، فوم و غیره قیمت را تعیین می کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: حرف فروشندگان 

این است که اگر طبق گفته تولیدکنندگان و سازمان صمت مواد اولیه امسال تا 
۷۵ درصد بومی سازی شده و ایران هشتمین تولید کننده فوالد در جهان است، 
باید فوالد در بورس به قیمت دالر روز قیمت گذاری و به تولیدکننده عرضه شود. 
این وضعیت صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است . شرکت تولیدی نمی تواند 

به طرف خارجی بگوید فوالد گران شده یا رنگ ندارد.
وی افزود: اگر قرار است قیمت ثابت بماند دولت باید حداقل به مدت شش 
ماه تا یک سال ورق، فوالد، مواد پتروشیمی، رنگ و غیره را به قیمت ثابت 
به تولید کننده بدهد و قیمت ارز نیما را ثابت نگه دارد. در این شرایط بگوید 
تولیدکننده حق افزایش قیمت ندارد. نظارت برای زمانی است که مواد اولیه با 
قیمت مشخص به تولیدکننده عرضه شود و بعد نظارت شود که از قانون تخطی 

و گرانفروشی نکنند. گرانی در کشور هست اما گرانفروشی نداریم .
چرا کولر گران شد؟

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، شرکت کولرسازی یکی از 
دالیل اصلی افزایش ۶۰ درصدی قیمت را افزایش قیمت ورق از ۲۳ هزار تومان 
به نزدیک ۵۰ هزار تومان عنوان کرده است. هر کولر ۷۰۰۰ حدود هشت کیلو 
ورق نیاز دارد که قیمت آن چهار میلیون تومان است. همچنین قیمت موتور 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و باید قیمت پمپ، کارگر، رنگ و غیره را 
در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه باید حرف تولیدکننده را شنید، تصریح کرد: تولیدکننده 
حمایت  سازمان  و  صمت  سازمان  و  دارد  قیمت  افزایش  درخواست 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی این کار است. چرا وقتی تولیدکننده 
درخواست افزایش قیمت دارد و آنالیز قیمت را به سازمان حمایت ارائه کرده 

سریع بررسی نمی شود؟
فروش قسطی، بالی جان تولیدکنندگان

پازوکی با بیان اینکه باید به این نکته اشاره کرد که با افزایش قیمت، هر روز 
قدرت خرید مردم کم می شود، تصریح کرد: حقوق کارمندان به اندازه تورم 
افزایش پیدا نکرده است . از طرف دیگر با وجود اینکه در این چهار سال که 
واردات لوازم خانگی ممنوع شده، کسبه سعی کردند سلیقه مردم که به کاالی 
خارجی عادت کرده بودند را عوض کنند. اما در مقابل وسط همه برنامه های 
تلویزیونی تبلیغ فروش لوازم خانگی قسطی می شود و مردم دیگر از مغازه ها 
خرید نمی کنند چون پول آن را ندارند. فروشندگان لوازم خانگی در حال ضعیف 

شدن هستند و می توان بررسی کرد که در هفته چند کاال فاکتور می کنند.

بدون بدون رشد اقتصادیرشد اقتصادی کار کشور  کار کشور 
ود ودپیش نمی ر پیش نمی ر
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تهران به دنبال عبور از 
دیوار تحریم در پکن

شرح در صفحه  2

گزارش » ابتکار« از دومین روز سفر رئیس جمهوری به چین

گروه بین الملل- سید ابراهیم رئیسی در دومین روز از سفر سه روز خود به پکن پایتخت چین، از 
دانشگاه پکینگ در شهر هایدیان بازدید کرد؛ در بدو ورود رئیس جمهوری دانشجویان این دانشگاه 
با خواندن قطعه شعری فارسی به وی خوش آمد گفتند و در مراسمی با حضور رئیس، استادان و 
دانشجویان این دانشگاه هائو پینگ رئیس دانشگاه پکن به پاس خدمات و اقدامات رئیس جمهور 
اسالمی ایران در مسیر تقویت و توسعه روابط ایران و چین و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه 
و جهان، عنوان »استاد افتخاری« دانشگاه پکن را به وی اعطا کرد. رئیس جمهوری در این دانشگاه 
به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین اشاره کرد و گفت: چین از طریق جاده ابریشم باستانی، 
جهانی شد و این سعادت و رفاه از رهگذر این مسیر تجاری و بازرگانی در ایران زمین پایداری یافت 
که نه تنها مهمترین مسیر در تسهیل تجارت و همکاری میان ملت های مختلف بوده، بلکه به مثابه 

ریسمانی فرهنگی جوامع گوناگون را در طول تاریخ به یکدیگر پیوند داده است.
رئیسی در ادامه با استقبال از ابتکار کمربند-راه از طرف دولت چین تصریح کرد که با احیای این 
ابتکار در جهان جدید، دو ملت بار دیگر عزم راسخ خود را برای تحکیم دوستی و برداشتن گام های 
استوار در راه توسعه همگون و شراکت راهبردی برای شکل دادن به آینده امیدبخش برای سعادت 

جامعه بشری نشان داده اند.

ولع بی پایان قطر برای 
درآمدهای گازی

قرارداد تازه بین دوحه و پکن بر سر میدان 
گازی مشترک با ایران همزمان با سفر 

رئیسی به چین
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