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◾

خبر
روز

رئیس جمهور
با مردم
سخن میگوید

حجتاالسالم
والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی
امروز بعد از خبر
ساعت  ۲۱در
گفتوگوی زنده
تلویزیونی با مردم
سخن میگوید.
گفتوگوی
رئیسجمهور با
مردم از شبکه یک
سیما بهصورت زنده
پخش خواهد شد.

خبـر

◾اشتغال پایدار در ۱۷استان مرزی به ثمر مینشیند
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در
صفحهشخصیخودازتصویببرنامهملیتقویتکسب
و کار و معیشت مرزنشینان خبر داد .وی در این باره نوشت:
وضعیت اقتصادی مناطق مــرزی شایسته مرزنشینان
غیور نیست .با همراهی مردم و جدیت دولت در اجرای این
مصوبه ،انشاءهللا اشتغال پایدار و زودبازده در  ۱۷استان
مرزی به ثمر خواهد نشست.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
مهدی خالدی «سیاست
خ ــارج ــی دول ـ ــت م ــا م ـحــدود
ب ــه ب ــرج ــام ن ـی ـســت؛ در ب ُـعــد
س ـیــاســت خ ــارج ــی اول ــوی ــت
ارتباط با همسایگان اســت».
شاید همین دو جمله کوتاه که
 31خ ــرداد در نخستین نشست خبری حجت
االســام و المسلمین رئیسی پس از پیروزی در
انتخابات از زبان رئیس جمهور منتخب بیان شد،
برای درک دورنمایی سیاست خارجی دولت کافی
بــود؛ افقی که دو ویژگی داشــت ،محدود به غرب
نبوده و اینکه همسایگان در آن اولویت داشتند.
در  9ماه گذشته هم ضــرورت گسترش ارتباط با
همسایگان به یک گزاره مهم و برجسته در دولت
تبدیل شــده اســت .انعطاف تهران بــرای برقراری
روابط با عربستان سعودی و امــارات باوجود همه
اختالفات ،نقشآفرینی مثبت در بحران قفقاز و
افغانستان و همچنین حضور گسترده هیئتهای
سیاسی و تجاری کشورهای همسایه در تهران در
ایام اخیر گواه این مدعاست .با وجود این ،اتخاذ
هرگونه راهبرد در زمینه روابط با همسایگان پیش
از هر چیز به زمینهسازی داخلی و هماهنگی بر
سر این موضوع نیاز دارد .دولــت نیز با درک این
موضوع نخستین گردهمایی پنج روزه سفرای ایران
در کشورهای همسایه را در اواخر آذر برگزار کرد.
روز گذشته همچنین اولین همایش ملی «ایران و
همسایگان» برگزار شد.

◾

◾سیاست همسایگی؛ یک ضرورت منطقهای
در این نشست که در مرکز مطالعات وزارت امور
خارجه برگزار شد ،احمد وحیدی وزیــر کشور در
سخنانی با اشــاره به اینکه این همایش میتواند
نقش خوبی در گفتمان سازی در حوزه سیاست
و همسایگی داشته باشد ،گفت :امروز سیاست
همسایگی یک ضــرورت مهم منطقهای است.
وحیدیافزود:همسایگیاگرچهدرغربموردتوجه
بوده و ادبیات آن ساخته شده ،اما نیازمند این است
که ما با نگاه ،برداشت و نیازهای خود این مفهوم را
دوباره تعریف کنیم و ادبیات آن طراحی شود .وی با
بیان اینکه سیاست همسایگی یکطرفه نیست
متذکر شد :مخالفان و دشمنان تالش میکنند

عالءالدین بروجردی
رئیس سابق کمیسیون
امنیت مجلس به تازگی
از خسارت  50میلیارد
یورویی آخوندی به
اقتصاد کشور خبرداده
و دلبستگی او به فرانسه
و اروپا را عامل عدم قبول
فاینانس مهم چینیها
دانسته است .عباس
آخوندی سرانجام روز
گذشته در گفت وگو با
خبرگزاری مهر درباره
اظهارات بروجردی
گفت :به هیچ وجه
حاضر به صحبت در
این خصوص نیستم
و همه آنچه الزم بود
را یکی از معاونانم و
فخریه کاشان مشاور
من در آن زمان ،اعالم
کردهاند.

◾

◾اُمیکرون در کشور سویه غالب شد
ابــراهـیــم قـ ــادری ،رئـیــس اداره مــراقـبــت مــرکــز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از غالب شدن سویه
اُمیکرون در بین مبتالیان به ویروس کرونا خبرداد و گفت:
بین  ۲ ۰تا  ۸۰درصد مبتالیان ،به عنوان بیماران خاموش
اُمیکرون شناخته میشوند .قادری گفت :علت اینکه هنوز
سویه کرونا اُمیکرون در کشور شدت نگرفته ،به دلیل رعایت
شیوهنامههایبهداشتیپیکپنجموواکسیناسیوناست.

◾تخریبساختمانقوهقضائیهدرسعبرتیبرایمتجاوزان
حجتاالسالممنتظریدادستانکلکشوردرجلسهشورای
معاوناندادستانیکلکشور،تخریبساختمانقوهقضائیه
در چالوس را درس عبرتی برای متجاوزان دانست .منتظری
گفت :در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی
هستیموقوهقضائیهبرخوردباتجاوزگرانراشروعکردهاست.
همهبایدبداننددستگاهقضادربرخوردبامجرمانومتخلفان
اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.

 9220000239باز نشدن سیستم ایربگ در رویداد
برخورد بیش از 50خودرو در مسیر بهبهان در
حد جنایت است که منجر به مرگ و نقض عضو
بسیاری از افراد شد .این ارابه های مرگ همچنان
میتازند .چرا به این امور رسیدگی نمیشود.

 9360000158یکطلبهجامعهالمصطفیالعالمیه
اهل رواندا که از تکنولوژی دور بوده برای تحصیل
با مشقت یکساعت درس استادش در ایران را آنالین
گوش میدهد و تالش میکند تا موفق شود ،آنوقت
سخنگوی سازمان نظام پزشکی میگوید پزشکان از

نخستینهمایشملی«ایرانوهمسایگان»
با حضور وزرای کشور ،اقتصاد ،خارجه و مدیران اقتصادی برگزار شد

گفتمانسازیبرای
سیاست همسایگی

کار با سیستم آنالین ناتوان هستند!! مشخص است
که برای سرپیچی از نسخه نویسی آنالین چند ماه
است کارشکنی میکنند تا درآمدشان آشکار نشود و
به ثروت اندوزی غیرقانونیشان ادامه دهند و مالیات
بر درآمد که حق بیت المال است را پرداخت نکنند!؟

دینی و فرهنگی و اشتراکات زبانی با این کشورها
میتواند فرصت بینظیر بــرای ملتهای منطقه
براساس فرصتها و چالشهای مشترک به حساب
بیاید .وی اف ــزود :در راسـتــای سیاست منطقهای
و سیاست همسایه پایه توجه بــه ســازمــانهــای
منطقهای از جمله اکو ،شانگهای و اوراسیا و توجه به
دیپلماسیانرژیودیپلماسیآبودیپلماسیعلمی
و فناوری از جمله مباحث فراروی دولت در سیاست
همسایه پایه و همسایه محور اســت .امــروز ایران
مسیر مهم ترانزیت جهانی است.
امیرعبداللهیان ی ــادآور شــد :البته ایــن روزهــا در
فضای مجازی به دلیل تحرکاتی که وجــود دارد،
سعی میکنند درباره سفر رئیس جمهور به روسیه
حاشیههایی ساخته ش ــود .بــه صــراحــت اعــام
میکنیم در حوزه روابط خارجی هم با غرب و هم با
شرق کار میکنیم ،ولی در حوزه استقالل ،سیاست
نه شرقی نه غربی با قــدرت در جــای خــودش و به
درستی قرار دارد.

◾
ملتها را از هویت خود جدا کنند .اما با همه این
مسائل امــروز نیز همکاریها ادامــه دارد و ادامه
خواهد داشت.
سرلشکر سید یحیی رحیم صـفــوی ،دستیار و
مشاور فرماندهی معظم کل قوا نیز در نخستین
همایش ملی ایران و همسایگان با اشاره به راهبرد
سیاست منطقی و راهبردی ایران برای رسیدن به
تفاهممشترکومنافعمشترکدرمقابلتهدیدات
مشترک ،گفت :دوران جدیدی در حیات سیاسی
ای ــران به خصوص سیاست خارجه شــروع شده
است .در تنظیم سند راهبردی ایران در سال 1424
هجری شمسی میخواهیم ترسیم کنیم که با هر
یک از ۱۵کشور همسایه و منطقه چگونه راهبردی از
نظر اقتصادی ،فرهنگی ،گردشگری ،علمی ،محیط
زیست و سایر حوزهها به صورت درازمدت و حداقل
برای ۲۰سال برنامهریزی کنیم؛ این مهمترین بحثی
است که امروز دنبال میشود.
سيد احسان خــانــدوزی ،وزیــر اقتصاد نیز طی

سخنانی خاطرنشان کــرد :اقتصاد مقاومتی
بــا ویــژگــی آسیب ناپذیر بــودن اقتصادی فوق
فعال و توسعهای اســت .خاندوزی ادامــه داد:
باید پنج مرکز تجاری در مــرزهــای همسایگی
(مرزهای شرقی ،شمالی و کرانههای غربی با دو
نقطه تمرکز بر ترکیه و عراق) در نظر گرفته شود.
این پنج نقطه کانونی با ایجاد پنج مرکز تجاری
میتوانند نقشآفرینی خوبی در روند فعالیت
اقتصادی تجار ایرانی و خارجی داشته باشند و
این از تدابیری است که میتواند در روند تجاری
همسایگان ایران مؤثر باشد.

◾

◾نه شرقی نه غربی سیاست اصلی ماست
وزی ــر ام ــور خــارجــه نیز در ایــن نشست بــه مبانی
سیاست همسایه محور دولت اشاره کرد و گفت :بنا
به دالیل مختلف تاکنون ظرفیت ۱۵کشور همسایه
دیدهنشدهاست.حسینامیرعبداللهیانادامهداد:
مؤلفههای تاریخی و جغرافیایی به اضافه قرابتهای

◾الزاماتتحققسیاستهمسایگی
همانگونه که گفته شد ارتباط با همسایگان به
عـنــوان یکی از مهمترین اولــویــتهــای سیاست
خارجی ایران تعریف شده است .تنها چیزی که ما
در سیاست و نظام بینالمللنمیتوانیم آن را تغییر
دهیم ،همسایگان هستند .چه به لحاظ سیاسی،
چه به لحاظ امنیتی ،چه به لحاظ ژئوپلتیک و
ژئواستراتژیک ،همسایگان حائز اهمیت بسیار
زیادی هستند .در این مسیر برگزاری رویدادهای
علمی مانند همایش ملی ا ی ــران و همسایگان
میتواند به سیاستهای راهبردی و کالن کشور
جهتدهی ویژه ای دهد .از سوی دیگر هم میتواند
آن روایــت نادرست را تصحیح کند و ضمن ارائــه
روایــتهــای درس ــت ،بسیاری از سوءتفاهمها و
سوءبرداشتهای ناشی از عدمشناخت درست
از جمهوری اسالمی را برطرف کنیم .در نهایت
اینکه همسایگان فینفسه برای ایران حائز اهمیت
هستند .اگر ما بتوانیم در شرایط تحریم و در حالی
که اقدامات خصمانه غرب علیه ما همچنان ادامه
دارد ،تــوازن و تعادل میان سیاست بینالملل و
منطقهایبرقرارکنیم،گاممؤثریبرایتحققوتأمین
منافع خود برداشتهایم.

عدلیه

دولت

حقوق بشر

مأموریت اژه ای به دادستان و
سازمان بازرسی درباره رمزارزها

مهاررشداجارهبها
در دستور کار دولت

 48هزارکشته
دستاوردحقوقبشرآمریکایی!

حجتاالسالم محسنی اژهای ،روز گذشته در نشست
شــورای عالی قوه قضائیه ،دستور کارهای مهم این قوه را
بررسی و اعالم کرد .موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن
است از این ناحیه درآینده داراییهای مردم را تهدید کند و
برای دولت دردسرآفرین شود ،از مقولههای مطرحشده از
جانب رئیس عدلیه بود .به گزارش فارس ،رئیس دستگاه
قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی
را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال
مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای
مختلف در این رابطه شفافسازی کند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست
دکتر سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور کشورمان برگزار
شد ،سه موضوع مهم در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
به گــزارش مهر در این جلسه ،گــزارش مرکز آمــار در مورد
تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح
و پــس از بــررســی مقرر شــد ستاد هماهنگی اقتصادی،
سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره
بها و حمایت از اجارهنشینان تدوین و ارائه کند .در ادامه
رئیسجمهور بانک مرکزی را ملزم به اتخاذ سریع راهکار
درست برای مدیریت رشد نقدینگی کشور کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بینالملل قوه قضائیه
از اقدامات ضدانسانی آمریکا در سالهای گذشته پرده
برداشت .کاظم غریبآبادی ،در توییتر نوشت :آمریکا به
بهانه مبارزه با تروریسم در دو دهه گذشته ۱۴هزار حمله
پهپادی در هفت کشور انــجــام داده اس ــت؛ نتیجه چه
بود؟۴۸هزار غیر نظامی کشته و دهها هزار خانه ویران شد.
الزم به توضیح است  ۵۰نماینده کنگره آمریکا در نامهای به
جو بایدن رئیس جمهور این کشور در چند روز گذشته ،با
اشاره به خسارات سیاست مبارزه با تروریسم این کشور
برای غیرنظامیان ،خواهان تغییر در این سیاست شدند.

در حاشيه

واکنش
آخوندی
بهاظهارات
بروجردی

◾

22جمادیالثانی 1443

 25ژانویه 2022

سال سی و پنجم

خبرمشروح
آرش خلیلخانه سخنگوی
وزارت امــور خارجه کشورمان در
واکنش به طــرح پیشنهاد توافق
موقت هستهای با تأکید بر اینکه
جمهوری اسالمی ایران پایدار و قابل اتکاست و
هیچ چیزی را کمتر از این نمیپذیرد ،به خبرنگار
قدس گفت :توافق موقت یا چیزهای شبیه این،
هیچگاه در دستورکار ما نبوده اســت .سعید
خطیبزاده در نشست خبری هفتگی خود
با اصحاب رسانه افــزود :موضع ما دربــاره آنچه
در وین در حال گفتوگو است ،روشن و ثابت
است .ماهیچ چیزی را کمتر از یک توافق پایدار
نمیپذیریم؛ زیــرا آنچــه بــرای ما اصالت دارد،
کیفیت آن چیزی است که توافق میشود.

◾

◾پیششرطنمیپذیریم
ایــن دیپلمات ارش ــد کـشــورمــان همچنین در
واکنش به اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران که گفته است حصول توافق
هستهای بدون آزادی چهار تن از اتباع دوتابعیتی
که به اتهام جاسوسی در ایران دوران محکومیت

خطیبزاده در پاسخ به قدس تأکید کرد

پاسخ منفی تهران به توافق موقت

بررسی است ،اما همچنان موضوعات مهم باقی
ماندهاند .ولی باید تصمیم سیاسی در واشنگتن
دربارهبرخیازاینموضوعاتگرفتهشودتاشاهد
پیشرفت توافق باشیم .خطیبزاده تأکید کرد:
اکنون از هر زمان دیگری به توافق نزدیکتریم در
عین حال به همان میزان به نقطهای که آمریکا
تصمیم سیاسی الزم را اتخاذ نکند و توافق با
مشکل روبهرو شود ،نزدیک هستیم.

◾

◾مذاکره با طالبان درباره حقابه ایران

خود را میگذرانند ممکن نخواهد بود ،تصریح
کرد :ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته
و نخواهد پذیرفت و طــرح ایــن موضوعات اگر
برای مسائل داخلی و رسانهای باشد از آن عبور
میکند ،ولی معتقدیم مذاکرات به اندازه کافی
پیچیده است و نباید با چنین اظهاراتی آن را
پیچیدهتر کرد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی
کشورمان با اشــاره به بازداشت و گروگانگیری
اتباع ایرانی در آمریکا به اتهام واهــی دورزدن
تحریمهایغیرقانونیویکجانبهایاالتمتحده

یادآور شد :درباره وضعیت اتباع ایرانی بازداشت
شده در آمریکا نگرانی خود را از ابتدا اعالم کردیم
و بــه خاطر موضوعیت انسانی ایــن داستان
چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم و چه
پیش از مــذاکــرات و چه همراه با ایــن مذاکرات
این موضوع در دستورکار ما بــوده ،ولی طبیعی
است که دو مسیر مختلف است .خطیب زاده
درباره مذاکرات وین افزود :در حوزه راستیآزمایی
پیشرفتها قابل توجهتر از حوزه تضامین بوده
و ایدهها و پیشنهادهای ارائــه شــده در دست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره رهاسازی
آب سد کمالخان و مذاکرات با طالبان در مورد
حقابه ایــران نیز با اشــاره به اینکه در سالهای
گذشتهتنها 5درصدازاینحقابهتوسطحاکمان
افغانستان پرداخت شــده ،اظهار کــرد :اصول
حقوق بینالملل شامل وفــای به عهد و اصول
حسن همجواری تأکید میکند که هر کس در
افغانستان حاکم است این حقابه را برای ایران
و مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود و در
گفتوگوهای اخیر با مقامات هیئت سرپرستی
افغانستان نیز بر این موضوع تأکید شد.
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◾

◾حق رأی ایران در سازمان ملل از روز دوشنبه احیا میشود

«مجید تخت روانچی» نماینده دائم ایران در سازمان
ملل متحد با تأیید پرداخت حق عضویت ایران اعالم
کــرد ای ــران اســامــی حــق رأی خــود را در ایــن سازمان
باردیگر بدست آورد .به گزارش ایرنا ،وزارت دارایی کره
جنوبی در بیانیهای در این زمینه گفته بود این پرداخت
روز جمعه پــس از درخــواســت ای ــران از کــره جنوبی
انجام شد.
 91500000017متأسفانه چشم و هم چشمی حتی
به روز مادر هم رسیده و باعث شده بسیاری که به
لحاظ مالی کمی ناتوان تر هستند در مقابل زن و
خانوادهشان سرشکسته شوند .ای کاش به همان
سادگی گذشته بازگردیم.

یادداشت
مجلس مانع ادامه خامفروشی
پتروشیمیها میشود؟

مهدی پناهی یکی از راهکارهای
کالن برای حل مشکالت و ایجاد رونق
اقتصادی حذف خام فروشی از منابع
طبیعی کشور ا س ــت .موضوعی کــه رهبر معظم
انقالب از آن به «نهضت کاهش خام فروشی» تعبیر
کــردهانــد .ایشان در سال  94و در جــوار حرم مطهر
علیبن موسیالرضا (ع) فرمودند« :اینکه من چندی
پیش راجــع به وابسته بــودن اقتصادمان به نفت
اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم ،ناظر به این است.
ما باید کاری کنیم خامفروشی بهتدریج کاهش پیدا
کند تا اینکه بهکلی از بین برود؛ باید ارزشافزوده ایجاد
کرد» .باوجود صراحت و اهمیت موضوع باید پرسید
آیا زمانش نرسیده مسئوالن و فعاالن اقتصادی برای
عملی شدن این خواسته اقدام کنند؟ این روزها دولت
و مجلس در حال بررسی بودجه سال  1401کشور
هستند و کمیسیون تلفیق آوردگاه این شعار است.
در الیحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه
پنهان انرژی ،افزایش درآمد دولت و تکنرخی شدن
گازطبیعیتحویلیبهصنعتپتروشیمی،مقررشده
است نرخ سوخت گاز پتروشیمیها ،پاالیشگاهها
و صنایع پاییندستی و مجتمعهای احیای فوالد
افزایش یابد .از سوی دیگر بر محصوالت صادراتی
همچون قیر ،متانول ،اوره ،پلیاتیلن و غیره عوارض
بیشتریبستهشود.
تکمیل زنجیره ارزش یکی از شعارهای همیشگی
مــســئــوالن وزارت نفت و شــرکــت ملی صنایع
پتروشیمی بوده است ،به زبان ساده محصوالتی
همانند اوره جــزو ک ـمارزشتــریــن محصوالت
پتروشیمیایی هستند ،اما عمده صادرات صنایع
پتروشیمی مربوط به همین محصوالت است .با
وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی
پــتــروشــیــمــی ،بیشتر واح ــده ــای پتروشیمی
کــشــور در بــخــش بــاالدســتــی ســاخــت ـهشــده و
توسعهیافتهاند و سایر زنجیره ارزشافزوده مورد
غفلت قرارگرفته است.
بــا ایــن اوص ــاف پتروشیمیها جــزو کــم بــازد هتــریــن
بخشهای اقتصاد نفت و انرژی کشور شدهاند که
بهجای تحول ،به دنبال رانت خوراک ارزان هستند
تا از این طریق سود باالی خودشان را تضمین کنند.
برای همین دولت با ایجاد مالیات به دنبال ترغیب
پتروشیمیها برای ادامه زنجیره ارزش تولید و خلق
محصوالت بـ ــاارزش اس ــت .از طــر یــق مالیات هم
درآمدی برای دولت تأمین میشود و هم مهمتر از آن
پتروشیمیها را وادار میکند دست از خام فروشی
برداشته و وارد تولید سایر محصوالت بــاارزش هم
بشوند .با بررسی ارزش تناژ وارداتــی و صادراتی در
پتروشیمی کشورمان متوجه میشویم ارزش هر تناژ
صادراتی 360دالر است اما ارزش واردات محصوالت
پتروشیمی 2هزار دالر است!
بــرای همین مالیاتهای تنظیمگری نیاز اســت که
پتروشیمیها را مجبور به تغییر رویه کند .از سوی
دیگر درآم ــد حاصله از ایــن مــوضــوع میتواند در
سایر بخشهای زنجیره ارزشافـ ــزوده پتروشیمی
ســرمــای ـ هگــذاری ش ــود .البته ایــن درآم ــد صــرفــا ًدر
چند ســال اول بــرای دولــت وجــود دارد و بـعــدازآن
نفعی بـرای دولــت نــدارد ،بلکه هدف اصــاح فرایند
پتروشیمیهاست.
در چنین شرایطی همزمان با بررسی موضوع در
کمیسیون تلفیق مجلس ،صنایع پتروشیمی
البیهای مختلفی را برای تغییر ریل دولت انجام
دادهانـ ــد .آنهــا با ژســت حمایت از بــورس مدعی
هستندباافزایشنرخخوراکگازصنایعپتروشیمی
و مالیات محصوالت صــادراتــی ،ســهــامداران خرد
متضررمیشوند!هرچنداینمالیاتازسایرصنایع
نیزگرفتهمیشود،اماپتروشیمیهابیشترینسهم
را در خام فروشی دارند .برای فهم اهمیت موضوع
پتروشیمیها و نرخ خــوراک آن میتوان به دعوای
وزیــر نفت و وزیــر صمت در دولــت روحانی اشــاره
کرد؛ جایی که زنگنه به دنبال افزایش نرخ خوراک
بود و از سوی دیگر نعمتزاده مخالف آن .دعوای
این دو وزیر در سال  94منجر به دوئل در بهارستان
شد و درنهایت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی
افزایش یافت .البته هدف اصلی نه توسعه صنعت
پتروشیمی بلکه صرفا ًافزایش درآمدهای دولت
با کاهش سود صنایع پتروشیمی بــود .اما اکنون
هدف دولت اصالح رویه و عمل به وعده حذف خام
فروشی اســت .در چنین شرایطی خــرج کــردن از
جیب مردم به بهانه حمایت از بورس ،صرفا ًحاکی
ازمنافعبخشیاست.صنایعپتروشیمیمعتقدند
با تصویب بودجه  1401ســهــامداران ایــن صنایع
متضرر میشوند ،اما باید اشاره کرد بخش عمده
این صنایع متعلق به بخش خصولتی و شبهدولتی
است نه مردم.

