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سنگینیان در گفتوگو با »شرق« از پتانسیل برجام برای جوسازی در بازار سرمایه خبر داد

ﯾﺎدداﺷﺖ

رشد ۴۰۰درصدی حضور خارجیها
در نمایشگاه شویندهها

موجسواری »شناختهشدهها« در بورس

فرصتسوزي در صنعت پتروشیمي
با نیتهای سیاسی و جناحی

طرح نعمتزاده برای پرداخت وام
به بدهکاران بانکی
 مهر :براساس طرحی که وزیر صنعت به دولت
ارائــه داده ،قرار اســت منابع مالــی به طرحهای
نیمهتمــام صنعتــی دارای پیشــرفت بــاالی ۶۰
درصد اختصاص یابــد و تخصیص آن بدونتوجه
بــه بدهی بانکــی بنگاه یا چک برگشــتی باشــد.
آنگونه که محمدرضا مسفروش ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران میگوید :در
بررســیهایی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت
انجام داده ۲۲۸ ،طرح صنعتی با پیشــرفت باالی
 ۶۰درصد تعیین شــده اســت که بــا تزریق منابع،
تکمیــل میشــوند .در این میان ۱۶ ،هــزار میلیارد
تومان منابع مالی از ســوی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت برای این طرحها به دولت پیشــنهاد شــده
است.وی میافزاید :براساس مذاکراتی که با بانک
مرکزی انجام شــده است ،پیشــنهاد شده اعطای
تسهیالت بدون توجه به بدهی بنگاهها باشد ،ضمن
اینکه در اعطای این تســهیالت ،چکهای برگشتی
اعضای هیأتمدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم
در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد:

کیفیت بنزین تهران استاندارد است
 ایرنا :رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران گفت:
براساس نمونهبرداریهای انجامشده از بنزین هشت
کالنشــهر اصلی کشور ،بنزین شــهر تهران سالم و
مطابق اســتاندارد اســت و تا پایان اردیبهشــتماه
گزارش هفت کالنشــهر دیگر نیز اعالم خواهد شد.
نیره پیروزبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه
همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت
جهاد کشــاورزی در جمع خبرنگاران بــا بیان اینکه
اعالم نتایج آزمایش بنزین محرمانه نیســت ،افزود:
نتایج آزمایشها از نمونهبرداریهای پاالیشــگاهها و
جایگاههای سوخت تهران مطلوب بوده است.

دومین نمایشگاه پروژه ایران
با حضور  ۳۴۲شرکت خارجی
 ایرنا :دومین نمایشگاه بینالمللی پروژه ایران دیروز با
حضور  ۳۴۲شرکت خارجی از  ۳۴کشور جهان در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
در دومین نمایشگاه بینالمللی پروژه ایران شرکتهایی
از اتریش ،آلمان ،اســپانیا ،اســلوونی ،اردن ،انگلیس،
ارمنســتان ،امارات ،ایتالیا ،بلغارستان ،بلژیک ،تایوان و
ترکیه شــرکت کردهاند .همچنین نمایندگانی از تونس،
پرتغال ،روسیه ،رومانی ،ژاپن ،دانمارک ،جمهوری چک،
چین ،فرانسه ،سوئیس ،سریالنکا ،صربستان ،لبنان ،هند،
هلند ،مالزی ،مجارستان ،نیجریه ،کرواسی ،کره جنوبی
و یونان در این نمایشــگاه حضور دارند .این شــرکتها
درزمینه تولید ماشینآالت سنگین ،مصالح ساختمانی،
ســنگ طبیعی و سیستمهای سرمایشــی و گرمایشی
فعال هســتند و آخریــن نوآوریهای خــود را در این
عرصه بــه بازدیدکنندگان و عالقهمندان ارائه میکنند.
این نمایشــگاه به مســاحت هشــت هزار مترمربع به
مدت چهار روز تا هشتم اردیبهشتماه در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران پذیرای عالقهمندان
است.

نرخ تورم فروردینماه  ۱۱/۲درصد
 بانک مرکــزی اعالم کــرد :نرخ تــورم در ۱۲ماه
منتهی به فروردینماه  ۱۳۹۵نسبت به  ۱۲ماه منتهی
به فروردینماه سال گذشته معادل  ۱۱٫۲درصد است.
به گزارش بانک مرکزی ،خالصه نتایج بهدستآمده
از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق
شــهری ایران براساس ســال پایه  ۱۳۹۰=۱۰۰نشان
میدهد ،شــاخص بهای کاالهــا و خدمات مصرفی
در مناطق شــهری ایران در فروردینماه امســال به
عدد  ۲۳۵٫۹رســید که نسبت به ماه قبل ،نیمدرصد
افزایــش یافت .شــاخص ذکرشــده در فروردینماه
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۷٫۴
درصد افزایش داشته است.

برخورد کمقدرت ناظران بازار سرمایه ،سودجویان را جریتر کرده است
احمد میرخدائی :بازار ســرمایه ایــران به دلیل عمق
کمــی که دارد و همچنین بــه دلیل محدودیتها در
رویههــای معامالتــی ،مانند درصد نوســان و روش
تعیین قیمت پایانی ،ظرفیت باالیی برای دســتکاری
قیمتها و ایجاد نوســان دارد .به عبارتی در این بازار
شــرایط برای دســتکاری و باالوپایینکردن قیمتها
فراهــم اســت؛ ازایــنرو در برخی مقاطــع ،گروهی
از ســهامداران عمدتا شناختهشده و باســابقه بازار
کــه برخی از رســانهها را نیز در اختیــار دارند ،روی
ســهام شــرکتهای خاص ،فضا و جوی غیرواقعی
ایجاد میکننــد که تحلیلپذیر نیســت .این واقعیت
در همه زمانها کموبیش وجود داشــته اســت؛ اما
حاال ،در این جوســازیها از خوشبینیهای حاصل
از اثرگــذاری توافــق هســتهای بــر اقتصــاد و بازار
سرمایه نیز اســتفاده میکنند تا با اســتفاده از رانت
اطالعاتی یا شــایعهپراکنیهای بیاساس ،سودهای
چندصددرصــدی به جیــب بزنند .علی ســنگینیان،
رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتــاق تهران
و مدیرعامل شــرکت تأمین ســرمایه امین با بیان این
مطلب ،در گفتوگو با »شرق« دستکاری در معامالت
بازار را با اســتفاده از کارایینداشــتن اطالعاتَ ،سم
بازار سرمایه لقب میدهد و معتقد است با وضعیت
فعلی ،نمیتوان سرمایه خارجی درخورتوجهی را به
این بازار جذب کرد .سنگینیان میگوید پیچیدگیهایی
که در قوانین بورس ایران وجود دارد ،برای خارجیها
درککردنی نیســت و آنها حجم مبنا ،گره معامالتی،
دســتورالعمل رفع گره معامالتــی و روش بازکردن
نمادهــا و ...در بورس ایــران را نمیفهمند؛ ازاینرو
اصالح قواعد و قوانین بورس و نزدیککردن بازار به
شفافیت و ثبات نسبی از الزاماتی است که باید برای
حضور سرمایه خارجی تحقق پیدا کند.
 ارزیابی شما از وضعیت بازار سرمایه در سال
 ۹۵چیســت؟ آیا اتفاقات پس از برجام میتواند
یکی از سالهای طالیی بورس را رقم بزند؟
از ابتــدای ســال پیشبینی میکردم بــا توجه به
اتفاقات فضای سیاســی ،ســال  ۹۵از نظر بنیانها و
شرایط کالن اقتصادی به مراتب شرایط بهتری نسبت
به ســال  ۹۴خواهد داشت .به نظر میرسد نهادهای
بینالمللی نیز چنین جمعبندیهایی دارند؛ صندوق

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪى ،ﺷﺮق

 ایرنا :بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی مواد
شــوینده ،پاککننده ،بهداشــتی و سلولزی با رشد
۴۰۰درصدی مشارکت شرکتهای خارجی نسبت
به ســال گذشــته ،در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد .در این نمایشگاه
چهــارروزه بیش از  ۲۰۰شــرکت داخلــی و ۱۴۵
شرکت خارجی از  ۱۴کشور شــامل ترکیه ،آلمان،
چیــن ،فرانســه ،ایتالیا ،اســپانیا ،امــارات متحده
عربی ،مالزی ،هلند ،پاکستان ،اتریش ،هندوستان،
روســیه و کرهجنوبــی حضــور دارنــد و آخریــن
تولیدات ،تجهیــزات و خدمات خود را به نمایش
گذاشــتند .علی مــرادی ،مجری و رئیس ســتاد
برگزاری بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی مواد
شوینده ،پاککننده و بهداشتی تهران ،گفت :تعداد
شرکتهای خارجی شرکتکننده در این نمایشگاه
در همســنجی با سال گذشــته ،از  ۳۴شرکت به
 ۱۴۵شــرکت و تعداد کشــورهای شرکتکننده در
نمایشگاه نیز از  ۱۰به  ۱۴کشور افزایش یافته است.
بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده
از پنجم تا هشــتم اردیبهشــتماه جاری به مدت
چهار روز آماده بازدید عالقهمندان است.

پیــش از تحریم و به شــرایط چهار ،پنج ســال پیش
بینالمللــی پــول ) (IMFدر پیشبینیهــای خود از
برمیگردد؛ گرچه در همــان روزها هم عدهای بر این
رشــد اقتصادی ایران در ســال  ۹۵عددهای خوبی را
تخمین زده اســت؛ یعنی در کنار فعــاالن اقتصادی
باور بودند که این شــرایط نمیتواند به این ســرعت
داخلــی ،نهادهــای بینالمللی نیز بــه اقتصاد ایران
تحقق پیدا کند .به هر حال ما مراحلی را طی کردهایم
در ســال  ۹۵خوشــبین هستند،
تا به تحریمهای کامل اقتصادی
برخالف سال  ۹۴که سال سخت
دچــار شــدیم .در حقیقــت این
بازار ما به دلیل
تحریمها پلهپله وضع شــدند و
اقتصادی ما بــود و عمال فضای
عمق کمی که دارد و همچنین به
شرکتها و فعاالن اقتصادی ما
چندانی برای رشــد بازار سرمایه
دلیل محدودیتهایی که
وجود نداشــت .این پیشبینیها
تالش کردنــد مرحلهبهمرحله،
در رویههای معامالتی داریم
میتوانــد بســتری باشــد برای
آثار این تحریمها بر فعالیتهای
مثل درصد نوسان
و روش تعیین قیمت پایانی
اینکه انتظار داشــته باشیم سال
خــود را بــه حداقل برســانند و
ظرفیت ایجاد نوسان
 ،۹۵بورس نیز شــرایط به مراتب
بخشی از پتانســیل مالی و فنی
و دستکاری را دارد؛
مــا در ایــن دوره از بیــن رفت.
بهتری داشــته باشــد؛ چراکه به
یعنی شرایط برای دستکاری
احتمــال زیاد شــرکتهای ما از
بنابراین اگر بخواهیم به شــرایط
و اینکه قیمتها را باال و پایین کنند
نظــر عملکردی شــرایط بهتری
پیش از تحریم برگردیم ،نیازمند
فراهم است
گذر زمان و ایجاد اعتماد هستیم
پیدا خواهند کــرد .البته به نظر
من شــرایط کمی تعدیل شــده
تــا تأثیــر تحریمها از بیــن برود
و بخشــی از توان فنی ،انســانی و مدیریتی ما دوباره
اســت؛ به عبارتی خوشــبینیهایی که در مورد تأثیر
برجام بر اقتصاد وجود داشــت ،واقعیتر شده است.
بازسازی شود .بر همین اســاس تأثیر وضعیت جدید
تصــور ابتدایی ایــن بود که بالفاصله بعــد از اجرای
اقتصــادی کشــور بر بازار ســرمایه نیز خیلی ســریع
نخواهد بود .یعنی اینکه در ســال  ۹۵انتظار داشــته
برجــام ،همه تحریمها و محدودیتهایی که بر حوزه
مبادالت خارجی و اقتصاد کشــور حاکم بود ،برداشته
باشــیم بورس به شــرایط خوب و پررونق ســالهای
اولیــه دهه  ۹۰یا ســالهای ابتدایی دهه  ۸۰برســد،
میشــود و مبادالت تجاری و بانکی سریعا به شرایط

تاجگردون در نامهای به الریجانی:

ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﻮﯾﺪ
شرق :دیروز غالمرضا تاجگردون ،رئیس کمیسیون برنامه
برنامــه« .این جمله پنــج کلمهای دنیایــی از نگاههای
و بودجــه مجلس خطــاب به رئیس مجلــس نامهای
حقوقی متفاوت است .نباید ساده از آن گذشت و بیتدبر
نوشت و در آن صراحتا از الریجانی خواست از هر طریقی
و بدون دســتیابی به باور یکسان بین مجلس و دولت و
که میتواند مانع تصویب برنامه ششم در مجلس فعلی
کارشناسان کشور ،عجوالنه تصمیمی گرفت و کار اجرای
شــود .تاجگردون در همان ابتدای نامه ،تاکید کرده که
برنامــه را به چالش بکشــیم؛ برنامهای کــه انبوهی از
این یادداشت سیاسی نیست و سپس دالیلش را توضیح
سیاستهای کلی باال دست آن است و ابزارهای نظارتی
داده اســت .او نامه را با اشــاره به یک تجربه تلخ آغاز
آن مفقود و نظم قانون اساسی ما انحصارا قانونگذاری
میکند :مجلس ششــم در چنین شرایطی مشابه فضای
و نظارت را بر عهده مجلس گذاشته است.
کنونــی مجلس نهم و دهــم قرار گرفته بــود )البته با
برخی از دوستان اصرار بر ارائه برنامه توسط دولت و
شــرایط سیاســی خاص خود( .اکثریت قاطع نمایندگان
تصویب آن توسط مجلس دارند و برخی غیر از این تصور
تغییر کرده بودند ،برنامه چهارم روی میز مجلس بود و
دارند و دولت هم نظر دیگر .آنچه مشــهود است دولت
کشور هم بدون برنامه .مجلس
همچنان اصرار بر نظر خود دارد.
ﻧـﮑﺘـﻪ
فــوق از تجربــه خود اســتفاده
این موضــوع هم بــدون بحث
کرده و همچون دوســتان امروز
اســتداللی و برداشــت یکسان
ما اینگونه برداشــت میکردند
حقوقی و در یک فضای ســالم
که بهتــر اســت از تجربه مفید
کارشناســی و غیرسیاسی ،قابل
مجلس استفاده شــده و با قید
حل نیست.
فوریــت برنامه را بــه تصویب
شــاید یکــی از دالیلــی که
برسانیم و آنچنان کردند که شما
قاطبه نمایندگان مجلس رأی بر
بهتر از من میدانید و برنامه در
تمدید برنامه پنجم دادند ،همین
مجلس ششم به تصویب رسید.
بود و بس.
تمدید برنامه پنجم این فرصت را
با
مجلــس هفتــم آمــد و
تمدیــد برنامــه پنجــم این
برای مجلس خلق کرد که بدون
شــورای
نگاهــی دیگر ،ایرادات
فرصت را بــرای مجلس خلق
تعجیل در تصویب ،خرد بیشتر
نگهبان ،رفتوبرگشت در مجمع
کرد که بدون تعجیل در تصویب،
صاحبنظران به کار گرفته شود تا
و حرفوحدیثهــای متعــدد
خرد بیشــتر صاحبنظران را به
برنامه دچار انحراف نشود
موجب شــد در آغازین روزهای
کار گرفته شــود تــا برنامه دچار
کاری خود ،برنامه را به شکل دیگر اصالح و به تصویب
انحراف نشــود .نه افراط مسلط شــود و نه تفریط ،ما را
رســانند؛ برنامهای که پایهاش چیز دیگری بود و رویش
به انحراف بکشــاند .جناب دکتر الریجانی ،تصویب این
نمای دیگر .نتیجه آن شــد که دولتی آمد و ضعف خود
برنامه یا تصویــب تعدادی حکم توســط این مجلس،
یــا بهعبارتی نیت خــود مبنیبر بیتوجهی به ســاختار
کار سخت و پیچیدهای نیســت و شاید بتوان در واپسین
نظارتی و برنامهای را در پشــت ایــن دوگانگی پایه و رو
روزهای مجلس در یکی ،دو ،ســه شیفت اضافه و بدون
پنهــان کرد و آنچه کرد که همــگان میدانند و قصد بر
تعصب و انگیزه باال کار را به سرانجام رساند.
واکاوی آن نــدارم .برنامه مثله شــد و انحراف جدی در
تاجگردون در بخش پایانی نامه با طرح این پرسش
فرایند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که
که »نتیجه چه میشود و بعد چه اتفاقی میافتد« ،چنین
این موضوع را تقریبا همه تأیید میکنند .برنامه ششم نه
آورده است :مجلســی خواهد آمد که قطعا نگاهش با
با آن تندی ،بلکه نمایشی از آن حالت است و یقین دارم
این مجلس متفاوت اســت و یقینا انسانهایی با تجربه
اتفاق مشــابه صورت خواهد گرفت .دومین نکته در این
متفاوت هســتند کــه دارای نگاهی متفــاوت به فرایند
نامــه به اختالف نظر جدی مبنیبر نــوع نگاه به برنامه
توســعه و واقعیات امروز جامعه هستند .دولتی حاکم
بین دولــت و برخی از دوســتان و صاحبنظران درباره
است که شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن
شکل و ماهیت برنامه میپردازد :با تقدیم برنامه از سوی
خواهد شــد که دولت برنامه را اجرا نکند و مجلسی که
دولــت به مجلس و از شــکل ظاهــری برنامه اینگونه
اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشــته و
استنباط میشود که دولت فعلی حرفنگفته و پنهان در
کشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و همه ضعفهای
وجود دولتهای گذشته را نهان کرد؛ حرفی که میگوید
دولــت و مجلس در پشــت ایــن فضــای غبارآلود گم
برنامه به حکم قانون اساســی ،متعلق به دولت است و
میشــود .دولت و مجلس دســت بهکار خواهند شد و
دولت صرفا احکامی را که نیازمند اجرای برنامه است،
هر روز باید شــاهد اصالحی در برنامــه بوده و درنتیجه
از مجلــس مطالبه میکند و به این منظور عنوان برنامه
بودجههــای مصوب کشــور انحــراف جــدی از برنامه
ششم تقدیمی به مجلس شد» :احکام مورد نیاز اجرای
خواهند داشت.

اتفاق نمیافتد .به نظر من سال  ۹۵از نظر عملکردی
ســال بهتری برای بورس خواهد بود؛ چراکه اقتصاد
شــرایط بهتری را تجربــه میکند اما جزء ســالهای
خیلی موفق بازار نخواهد بود.
 ما در ســال  ۹۲شــاهد واکنش پرشــور بازار
ســرمایه به مذاکرات بودیم .در دو ســال گذشته
نیز چندبار شــاهد واکنش مثبت اما مقطعی بازار
سرمایه به تفاهم لوزان و توافق ژنو و اجرائیشدن
برجــام بودیم اما هر بار پس از چند روز بازار منفی
شد .حاال هم پس از رشــد قابلتوجه در ماههای
پایانی سال  ۹۴دوباره شاهد بازار منفی هستیم .آیا
بازار نسبت به تأثیر برجام بر اقتصاد شک دارد؟
مــا باید بین دو ،ســه عامل تفکیک قائل شــویم.
اینکه همــه رفتارهایی کــه در بازار اتفــاق میافتد
ناشــی از برجــام و انتظــارات فعــاالن اقتصادی و
سرمایهگذاران از برجام ،نیســت و بازار سرمایه فارغ
از برجام ،همیشه نوســانات کوتاهمدت داشته است.
در حقیقت بازار ما چند مشــکل اساسی دارد که در
سالهای اخیر باید به حلشدن آنها کمک میکردیم.
بــازار ما به دلیل عمق کمی کــه دارد و همچنین به
دلیــل محدودیتهایــی که در رویههــای معامالتی
داریــم مثــل درصد نوســان و روش تعییــن قیمت
پایانــی ،ظرفیت ایجاد نوســان و دســتکاری را دارد؛
یعنی شــرایط برای دســتکاری و اینکــه قیمتها را
بــاال و پایین کنند ،فراهم اســت؛ ازاینرو میبینیم در
برخــی مقاطع ،با هماهنگی گروهی از ســهامداران،
که عمدتا شناختهشــده هستند و سالهاست در بازار
فعالنــد و برخی از رســانهها را نیــز در اختیار دارند،
فضا و جوی روی سهام شرکتهای خاص ،مثال روی
خودرو ،ایجاد میشــود که تحلیلپذیر نیســت .همه
تحلیلگــران اقتصادی میدانند که صنعت خودروی
ما فعال شــرایط مناســبی ندارد؛ مگر اینکه اتفاقاتی
بیفتد و قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی
بسته شود و محصوالت جدیدی تولید و صادر شوند
که این یک پروســه دوساله اســت؛ اما اینکه حاال با
اســتفاده از برخی از اخبار و شــایعات این ســهم را
باال میبرند و نوســانی ایجاد میکنند بیشتر ناشی از
ضعفهای بازار ســرمایه ما و فرصتطلبی برخی از
سرمایهگذاران این بازار است.
ادامه در صفحه ۱۵

ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎجدﯾﻨﻰ  .ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
 برنامه جامع اقدام مشــترک یا برجام از لحاظ
سیاســی بدونشــک یک موفقیت چشمگیر برای
خروج ایران از انزوا و بازگشت غرورآفرین کشورمان
به عرصه سیاســت دنیاست و نشاندهنده تعامل
ایران بــا دیگر کشورهاســت .قطعا ایــن تأثیرات
چشمگیر سیاسی بر کســی پوشیده نیست و هیچ
انســان منصفــی نمیتواند منکر آن شــود و این
مدیون درایت ریاســت محتــرم جمهوری ایران و
وزیر خوشفکرمان ،جناب ظریف اســت؛ ولی آیا
برجام در وجه اقتصادی خود هم میتواند همان
تأثیر شــگرف سیاسی را داشته باشــد و نتایج آن
مانند سیاســت خارجی ملموس خواهد بود؟ این
سؤالی است که شاید اکنون ذهنها را درگیر خود
کرده است.
البته بر همگان مبرهن اســت اولین گام جهت
رونق اقتصادی داشــتن روابط درست با جهانیان
اســت که از ایــن بابت میتوان گفــت که برجام
فتحالفتوحی بوده اســت؛ حتی در مسائل دیگری
که ایران در منطقه با آن دستوپنجه نرم میکند
باعث میشــود ایران دســت باالتری داشته باشد
و این مســئله در گفتار و نگرانیهای ســعودیها
و ...بهخوبــی مشــهود اســت.در گام دوم باید به
بررســی وضعیت صنعت و تولید پرداخت .برای
بررســی درســت تأثیرات برجام باید نگاهی گذرا
به تحریمها و تأثیرات آن داشــت و سپس شرایط
پساتحریم را بررسی کرد .شــاید یکی از مهمترین
صنایعــی که باید دراینخصوص بررســی شــود
صنایع پتروشــیمی باشد .صنایع پتروشیمی اصوال
از ســودآورترین صنایع فعال در ایران اســت که
حتــی در دوران تحریــم هم به نحوی توانســت
برتری خود را نســبت به صنایــع دیگر حفظ کند.
تشــدید تحریمهای ظالمانه غــرب علیه ایران در
دوران گذشــته صدمات انکارناپذیــری به صنایع
ایران وارد کرد و نوک پیکان این تحریمها به دلیل
اهمیت ویژه و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم به
سمت صنایع نفت و پتروشیمی هدفگذاری شده
بود .این مســئله در صنایع پتروشیمی بهخصوص
در توســعه ،حوزه بازرگانی و عملیات اجرائی به
نحوی چشمگیر نمایان کرد.
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