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خبر
در کشور دچار
«خود تحريمي» هستيم

علي الريجاني رييس مجلس در ديدار
با مجمع نمايندگان استان مرکزي گفت:
بايد روي موضوع صادرات در کشور کار
شده و ايرادات در اين بخش حل شود.
رئيس مجلس شــوراي اسالميبا تأکيد
بــر لزوم ارائــه مشــوقهاي صادراتي
مستمر گفت :بايد صادرکنندگان کشور
مورد حمايت بيشــتري قــرار بگيرند و
حتي ميتوان در اين راستا پشتوانههاي
مستمري براي صادرکنندگان لحاظ کرد
چرا که اگر صادرات با رونق جدي روبرو
نشــود ،اوضاع اقتصادي کشــور خيلي
پيشــرفت نميکند .به گزارش فارس،
الريجانــي بــا تأکيد بر لــزوم حمايت
مجلــس از صادرکننــدگان گفت :در
سياستهاي اقتصاد مقاومتي به موضوع
برونزا بودن در زمينه اقتصاد توجه شده
اســت و در اين راستا بايد اقدامات الزم
انجام شــود .وي ادامه داد :در شــرايط
کنوني در کشــور شــرکتهاي بزرگي
که بتوانند در زمينــه صادرات عملکرد
قابل توجهي داشــته باشند وجود ندارد
و بايد در اين راســتا اقدامات اساســي
صورت گيرد چرا کــه گاهي کم دقتي
در صادرات محصوالت باعث ميشــود
برخــي از بازارهــا را در دنيا از دســت
بدهيــم .رئيــس نهاد قانونگــذاري در
خصوص مشکالت استان مرکزي گفت:
اينکه منابع مالي براي توسعه طرحهاي
عمراني در اســتانها محدود بوده يک
موضوع قابل تأمل اســت بنابراين بايد
از ظرفيت بخش خصوصي براي تکميل
طرحهاي عمراني استفاده شود و در اين
راستا ميتوان از ظرفيت منابع صندوق
توســعه ملي و فاينانس در پروژههاي
مختلف مانند ساخت بيمارستان استفاده
شود .وي افزود :در ساخت جاده و راهها
نيز موانعي وجــود دارد که اگر برطرف
شود بخش خصوصي ســرمايهگذاري
بيشتري در راهسازي انجام خواهد داد،
در موضــوع تقويت نــاوگان ريلي نيز
ميتــوان از ظرفيــت بخش خصوصي
استفاده شود و در اين راستا حمايتهاي
الزم صورت خواهد گرفت.

همدردی مسئوالن با زلزلهزدگان در عرصه عمل و کمک با قوت ادامه یابد
گروه سیاسی :حضرت آیت اهلل خامنهای
با ابراز تأســف عمیق از حادثه بسیار تلخ
زلزلــه کرمانشــاه و با تقدیــر از حضور
مسئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردی
با مردم تأکید کردند :این همدردیها باید
در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت
ادامه پیــدا کند .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیت اهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی شــامگاه سه شنبه در جلسهای
با حضور رؤســای قوای سهگانه و تنی
چند از مســئوالن کشــور با ابراز تأسف
عمیق از حادثه بسیار تلخ زلزله کرمانشاه
و با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق
زلزلهزده و همدردی با مردم تأکید کردند:
این همدردیهــا باید در عرصه عمل و
کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از
مشکالت و رنج مردم بکاهد.حضرت آیت
اهلل خامنهای با اشاره به داغدار شدن مردم
کرمانشاه در این حادثه گفتند :ما در این
غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر استان

کرمانشاه شــریک هستیم.رهبر انقالب
اسالمی افزودند :مصیبت و فقدان عزیزان
تلخ و ســخت است اما امیدواریم خداوند
متعال سکینه و آرامش خود را بر دلهای

خانوادههای داغدار نازل ،و چشمان آنان را
به لطف و رحمت خود روشن کند .ایشان،
جاریشــدن خون محبــت و همیاری
در رگهای جامعه اســامی را از تأثیرات

اینگونــه حوادث دانســتند و گفتند :این
حوادث همه را به حضور در صحنههای
همیــاری وارد میکند و امیدواریم در اثر
این محبت و برادری ،برکات الهی شامل

حال مردم دالو ِر ســرزمین پهلوانپرور
کرمانشاه و همه ملت ایران شود .حضرت
آیــت اهلل خامنهای ،حادثــه تلخ اخیر را
آزمایشی الهی و میدانی برای ادای وظیفه
مسئوالن برشــمردند و افزودند :در این
دو روز مســئوالن از جمله رئیسجمهور
محترم با حضور در میان مردم مصیبتزده
با آنــان همدردی کردند و امیدواریم این
همدردیهــا در عرصه عمل و کمک به
مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشکالت
و درد و رنج مردم با توجه به هوای سرد
و در پیشبودن فصل دشوار سرما بکاهد.
در این جلسه ،آقای روحانی رئیسجمهور
نیز با اشاره به تالش همه دستگاهها در
عملیات امداد و نجات و رسیدگی به حال
مجروحان و بازماندگان حادثه ،گفت :این
حادثه برای ما یــک امتحان و آزمایش
اســت و از همه دستگاههایی که تالش
کرده و میکنند از جمله نیروهای مسلح
که بســیار خوب وارد عمل شدند ،تشکر
میکنم.

مقام آمريکايي اعالم کرد

براي خروج از برجام با متحدانمان رايزني ميکنيم

يک مقام وزارت خارجه آمريکا ميگويد اين کشــور موگريني ،مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نوشته
رايزني با شــريکان و متحدانش براي اجراي راهبرد اين اتحاديــه برنامهاي براي رايزنــي درباره اعمال
جديد دولت اين کشور عليه ايران را آغاز کرده است .تحريمهاي جديد عليه ايران ندارد.
والاستريتژورنال به نقل از اين مقام آمريکايي که فرانسه هم از تحريم دوباره ايران حرف زد
اشارهاي به نامش نکرده مينويسد« :ايران تهديدي همچنين روز دوشنبه سخنگوي وزارت خارجه فرانسه
جدي عليه اياالت متحده و متحــدان ما در اروپا به گفته بــود اتحاديه اروپا ممکن اســت تحريمهاي
شمار ميرود ».وي با اشــاره به اعالم راهبرد جديد جديدي عليه ايران اعمال کند .ســخنگوي دستگاه
از سوي «دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا عليه ديپلماسي فرانســه گفت« :همانطور که ميدانيد
ايران گفت« :حمايت متحدانمان در سراسر جهان از اتحاديه اروپا همين حاال تحريمهاي عليه نهادهاي
اهميتي حياتي براي اجراي راهبرد مطرحشده توسط ايراني دخيل در برنامه بالســتيک وضع کرده است.
رئيسجمهور برخوردار خواهد بود ».دولت آمريکا بعد از در صورت لــزوم ميتوان تحريمهايي جديد اعمال
بررسي سياستهايش در قبال ايران از اعالم پايبندي کرد ».موگريني ،عليرغم اين گفت که موشکهاي
تهران به توافق هســتهاي برجام خودداري کرده و از بالستيک جزو توافق هســتهاي ايران نيستند .وي
متحدانش خواسته فشــارها بر ايران را بابت برنامه اضافه کرد« :ما هيچگاه در ماههاي اخير اين موضوع
موشکي و فعاليتهاي منطقهاي اين کشور افزايش را ســر ميز مذاکرهمان مطرح نکردهايم و پيشبيني
دهند .مقــام وزارت خارجه آمريکا همچنين تصريح نميکنم اين اتفاق در آينده نزديک هم بيفتد ».اين
کرد« :ما رايزنيها با بسياري از شريکان و متحدانمان مقام اتحاديه اروپا و ساير مقامهاي اروپايي در گذشته
درباره اين موضوعات را آغاز کردهايم و مشتاق هستيم گفتهاند که بروکسل آماده رايزني درباره افزايش فشار
در اسرع وقت پيش برويم ».روزنامه والاستريتژورنال بر ايران بابت برنامه موشکي و فعاليتهاي منطقهاي
عليرغم اظهارات اين مقام آمريکايي به نقل از فدريکا اين کشور است .آنها عليرغم اين تأکيد کردهاند که

اين موضوع بايســتي خارج از چارچوب برجام مورد
بررسي قرار گيرد .مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپــا  :اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران فع ً
ال در
دســتور کار اين اتحاديه نيست .به گزارش تسنیم
به نقل از روزنامه والاستريتژورنال ،ديپلمات ارشد
اتحاديه اروپا گفت اين اتحاديه برنامهاي براي رايزني
درباره اعمال تحريمهاي جديد عليــه ايران ندارد.
دولت آمريکا بعد از بررســي سياستهايش در قبال
ايران از اعالم پايبندي تهران به توافق هســتهاي
برجام خودداري کرده و از متحدانش خواسته فشارها
بــر ايران را بابــت برنامه موشــکي و فعاليتهاي
منطقــهاي اين کشــور افزايش دهنــد .مقامهاي
اروپايي گفتهاند براي افزايش فشارها عليه ايران در
موضوعات موشکي و منطقهاي با واشنگتن همراه
خواهند شــد ،اما آنها در عين حال در تالش هستند
آمريکا را به ماندن در توافق هستهاي با ايران ترغيب
کنند .موگريني ،بعد از نشست شوراي وزيران خارجه
اتحاديه اروپا دربــاره اعمال تحريمهاي جديد عليه
ايران گفت« :ما نه امروز ،نه هفته گذشــته [در سفر
واشنگتن] درباره اعمال تحريمهاي بيشتر از جانب

اتحاديه اروپا عليه ايران صحبت نکرديم ».عليرغم
اين اظهارات مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا،
روز دوشنبه ســخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفته
بود اتحاديه اروپا ممکن اســت تحريمهاي جديدي
عليه ايران اعمال کند .سخنگوي دستگاه ديپلماسي
فرانسه گفت« :همانطور که ميدانيد اتحاديه اروپا
همين حاال تحريمهاي عليه نهادهاي ايراني دخيل
در برنامه بالستيک وضع کرده است .در صورت لزوم
ميتوان تحريمهايي جديد اعمال کرد ».موگريني،
عليرغم اين گفت که موشــکهاي بالستيک جزو
توافق هســتهاي ايران نيستند .وي اضافه کرد« :ما
هيچــگاه در ماههاي اخير اين موضوع را ســر ميز
مذاکرهمان مطرح نکردهايم و پيشبيني نميکنم اين
اتفاق در آينده نزديک هم بيفتد ».اين مقام اتحاديه
اروپا و ساير مقامهاي اروپايي در گذشته گفتهاند که
بروکســل آماده رايزني درباره افزايش فشار بر ايران
بابت برنامه موشــکي و فعاليتهاي منطقهاي اين
کشور است .آنها عليرغم اين تأکيد کردهاند که اين
موضوع بايستي خارج از چارچوب برجام مورد بررسي
قرار گيرد.

در نشست خبری مطرح شد

علي اکبر واليتي مشــاور بين الملل مقام معظم
رهبري روز گذشــته ( سه شــنبه ) در پاسخ به
ســوالي در مورد ديدار خود با ســعد حريري به
مباحثي که درمورد اين ديدار مطرح شده است،
اشــاره و اظهارکرد :حريري اين گونه بيان کرده
کــه در اين مالقات به بنده گفته اســت که در
امــور داخلي لبنان دخالت نکنيد که اصال چنين
چيزي مطرح نبود .وي افزود :مذاکرات ما به هيچ

تکذیب ادعای حریری از سوی والیتی

وجه تند ،خشن و اين مواردي که گفته اند ،نبوده
است و اينها القائات سعوديها و ديگراني است
که مايل نيستند لبنان در آرامش باشد و دوستي
اســتراتژيک دو کشور را ببينند .به گزارش ایرنا،
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد:
در اين ديدار بجز بنده ســفير ايران در لبنان هم
حضور داشــت و ما هيچ گونه تهديدي نکرديم،
محور ديدار با ســعد حريــري روابط دو جانبه و

منطقهاي بود .واليتي خاطرنشان کرد :از طرفي
وي خواست که ميان ايران و عربستان وساطت
کند که من گفتم ما مشکلي با مذاکره نداريم ولي
به سعوديهاي بگوئيد شما سه سال است يمن را
ويران کرديد و اجازه ورود غذا و دارو را نميدهيد.
وي ادامه داد :در اين ديدار به آقاي حريري گفتم
به ســعوديها بگوئيد که از جنايات انساني در
يمن دست برداريد چرا که اينها ربطي به سياست

ندارد و بايد با يمنيها مذاکره کنند چرا که مساله
يمن راهکار صرفا سياسي دارد و نه بمباران کور.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين
گفــت :به آقاي حريري گفتــم از اتحاد احزاب
گروههاي سياسي داخلي لبنان استقبال ميکنيم
و اين کشــور امروز يکي از امنترين کشورهاي
اسالمياست و اين از برکت مقاومت اسالميو
مردم فهيم و آگاه لبنان است.

خبر
سپاه عمليات احداث منازل در
کرمانشاه را به سرعت آغاز ميکند

فرمانده کل ســپاه در ادامه روند بازديد
از مناطــق زلزله زده کرمانشــاه ،گفت:
عمليات آوار برداري را از ســاعات اوليه
پس از زلزله شروع کردهايم و ميخواهيم
احــداث منازل مناطق روســتايي را که
به بســيج و ســپاه واگذار شده است به
ســرعت آغاز کنيم .وي بــا بيان اينکه
کانــون زلزلهاي که دو شــب پيش رخ
داد عمدتا شهرستان سرپل ذهاب(دشت
ذهاب) ،شهرســتان داالهو ،دامنهاي از
اســام آباد و قصر شــيرين بود ،گفت:
متاســفانه بخش عمــدهاي از تخريب
در ســرپل ذهاب و روســتاهاي اطراف
رخ داد .فرمانده ســپاه گفت :متاسفانه
ســاختمانهايي که به خوبــي احداث
نشــده و يا قديميبودند ،دچار تخريب
کامل يا تخريب قابل توجهي شدند ،اما
از آنجايي که اين منطقه در دوران دفاع
مقدس جزو مناطق جنگي بود و بسياري
از منازل روســتاها و شــهرهاي سرپل
ذهاب بعد از جنگ بازسازي شده و جديد
ســاز بودند ،کمتر دچار آسيب شدند .به
گزارش فارس ،جعفري در ادامه با بيان
اينکه عمليات آوار برداري از ساعات اوليه
پس از زلزله در روســتاها و شهر سرپل
ذهاب به وســيله خود مردم و نيروهاي
نظامياعم از ارتش و سپاه که در منطقه
حضور داشــتند آغاز شد ،گفت :عمليات
آواربرداري در مناطقي که حجم تخريب
خيلي گسترده نبود و منازل نوساز بودند
به ســرعت صورت ميپذيرد .فرمانده
کل ســپاه با بيان اينکه نيازمنديهاي
مردم عمدتا چادر ،پتو ،آب آشــاميدني و
نان گرم اســت ،گفت :تا بعد از ظهر روز
گذشته چنين مشکالتي وجود داشت اما
با پيگيرهاي که صورت گرفت ،از امروز
صبح ،کمکها در حال رسيدن است .وي
گفت :شب گذشته نيز چادرهاي زيادي
ميان روســتايان منطقه توزيع شد و در
بازديدي که از آســيب ديدگان ســرپل
ذهاب داشــتم اکثر مردم چادر داشتند.
جعفري با بيان اينکه ميخواهيم احداث
منازل روســتايي را که به سپاه و بسيج
واگذار شده است ،شــروع کنيم ،گفت:
پس از پايان عمليات آواربرداري ،احداث
منازل را به سرعت انجام ميدهيم .وي
با بيان اينکه اکنون مــردم حادثه ديده
جان پناه ندارند ،گفت :حادثه ديدگان با
چادرهايي که توزيع شــده بود  ،اسکان
موقت داده شــدهاند و فقط بايد برنامه
ريزي کرد تا به ســرعت منازل مردم را
بســازيم .جعفري با بيان اينکه قرارگاه
ســازندگي خاتم االنبيــا(ص) به همراه
ماشين االت زياد در منطقه حضور داشته
اســت ،گفت :نيروهاي کمکي از همان
لحظات اول کمک کردند تا آوار برداري
به ســرعت پيش رود .وي افزود :براي
حفظ امنيت مردم و بازکردن جادهها نيز
تمهيدات الزم صورت گرفته است.

جانسون عذرخواهی کرد

انگلیسدرصدداعطای«محافظتدیپلماتیک»بهزاغری

«بوریس جانســون» ،وزیر خارجه انگلیس که به دلیل افشــای ناخواسته
بخشــی از مأموریت یک شهروند انگلیسی بازداشتشــده در ایران تحت
فشــار قرار گرفته بود سرانجام عذرخواهی کرد .به گزارش تسنیم ،جانسون
چهارشــنبه دو هفته پیش در در اظهاراتی متناقض با جنجالهای تبلیغاتی
رسانههای انگلیس گفته بود «نازنین زاغری» شهروند ایرانی-انگلیسی که
به جرائم امنیتی در ایران بازداشت شده در زمان دستگیری در حال آموزش
روزنامهنگاران در ایران بوده اســت.این اظهارات جانســون در حالی بیان
میشد که رســانههای انگلیس در تبلیغات خود در ماههای گذشته همواره
تأکید کردهاند نازنین زاغری برای گذراندن تعطیالت به ایران ســفر کرده
بود .این رســانهها ،جانســون را برای تصحیح آنچه به گفته آنها «اشتباه»
بوده ،تحت فشــار قرار دادند .فشارها روی جانسون تا حدی باال گرفت که
سیاستمداران این کشور از جمله رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن
از وی خواســتند بابت این گاف از ســمتش استعفا کند.مدیر عامل شرکت
رسانههای گروهی تامســون رویترز هم در بیانیهای دوشنبه هفته گذشته
اظهارات «جانسون» را «اشتباهی جدی» توصیف کرد و از وی خواست آن
را تصحیح کند .وی مدعی شد[« :زاغری] برای مالقات دخترش گابریل با
پدربزرگ و مادربزرگش به ایران سفر کرده بود که در فرودگاه تهران دستگیر
شد».جانسون دیروز ،دوشنبه در جلسهای در پارلمان این کشور در این باره
گفت« :من اشتباه کردم .باید حرفم را روشنتر میزدم .من بابت آزردگی و
ناراحتی که احتما ًال برای خانم زاغری و خانوادهاش ایجاد کردم عذرخواهی
میکنم .اولویت ما اکنون این اســت که بتوانیم او را بر اســاس زمینههای
بشردوستانه از ایران خارج کنیم».ساعاتی قبلتر ،دولت انگلیس اعالم کرده
بود در راستای تالش برای آزادی نازنین زاغری در حال بررسی راهکارهایی
برای اعطای «محافظت دیپلماتیک» به او است .خبرگزاری رویترز نوشته

مشخص نیست که انگلیس چگونه میتواند به صورت عطف به ماسبق به
زاغری محافظت دیپلماتیک اعطا کند و یا اینکه آیا چنین اقدامی میتواند
به آزادی وی از زندان منجر شود یا خیر ،اما یک سخنگوی دولت انگلیس
گفت که این اقدام یکی از گزینههای در دست بررسی است.گاردین نوشته
اعطای محافظت دیپلماتیک به یک شهروند با مصونیت دیپلماتیک تفاوت
دارد .مصونیت دیپلماتیک به معنی تعهد دو کشور برای اجتناب از صدور قرار
تعقیب برای دیپلماتها و مقامات ارشــد دولتی یکدیگر است .محافظت
دیپلماتیک ،به نوشته رسانه دولتی بیبیسی ،نشاندهنده آن است که دولت
انگلیس این پرونده را نه یک موضوع کنســولی عادی ،بلکه یک مناقشه
حقوقی رســمی با تهران میداند ،زیرا مطابق قوانین بینالمللی ،محافظت
دیپلماتیک ســاز و کاری است که دولت یک کشــور میتواند از آن برای
حمایت از اتباعش که حقوقشــان در کشور دیگر نقض شده ،استفاده کند.
ســپاه ثاراهلل کرمان  26خرداد سال  95طی اطالعیهای دستگیری «نازنین
زاغری» را بهعنوان دســتگیری یکی از سرشــبکههای اصلی وابسته به
بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان
نظام انجام داده بود ،توصیف کرد.در این بیانیه آمده است« :ایشان با عضویت
در شــرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و
ســایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسالمی مشارکت
داشته اســت .نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات معاند بوده که
تحت هدایت و حمایت سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه
فعالیتهای مجرمانه خود را طی ســالیان گذشته انجام داده است».پرونده
زاغری برای ادامه رسیدگیها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام
تحقیقات و بررسیهای الزم ،با صدور کیفرخواست به دادگاه انقالب صادر
شد و شعبه  15دادگاه انقالب ،زاغری را به  5سال حبس محکوم کرد.

سعيد جليلي در نشست بررسي برنامههاي وزير نفت:

وزير نفت بايد توضيح دهد منظورش از «ازدياد برداشت» چيست؟
ادامه از صفحه یک

وي افزود :روزانه معادل  7ميليون بشکه نفت خام در ايران استخراج ميشود که 2
ميليون آن صادر و  5ميليون آن مصرف ميشود و اگر پارس جنوبي با توليد روزانه
معادل  3.4ميليون بشــکه نفت نبود ،امروز به مشکل بر ميخورديم .آنچه در اين
ميان اهميت دارد ،لزوم برنامه ريزي دقيق براي اســتخراج نفت و فاصله گرفتن از
خام فروشي است .درخشان گفت :وزير نفت اخيرا هرجا صحبت ميکنند بر «ازدياد
برداشت» تاکيد ويژهاي دارند .در حالي که ازدياد برداشت سه قسم است که شامل
ازدياد برداشــت چاه محور ،ازدياد برداشت تجهيزات محور و ازدياد برداشت مخزن
محور اســت و پيش از هر چيز الزم است ايشان روشــن کند منظورش از ازدياد
برداشت دقيقا کدام است؟
استاد اقتصاد انرژي دانشگاه عالمه طباطبايي در بخش ديگري از سخنانش گفت:
خود آقاي زنگنه معتقد است ساخت سکوهاي تقويت فشار ضروري است و رقم آن
هم باال است .نبايد دست روي دست بگذاريم و معطل شويم که شايد خارجيها به
کمک ما بيايند! لذا چرا شرکت ملي نفت به سمت متخصصين و سازندگان داخلي
و دانشگاهها نميآيد؟

وي در پايان ســخنانش گفت :بايد يک بسيج دانشي در حوزه نفت و گاز به وجود
بياوريم که دانشــمندان ،دانشجويان ،کارشناسان و صنعتگران و ...را شامل شود و
الزمه اين کار نيز اين است که مديريت صنعت نفت مان بايد ماهيت ًا تغيير کند.
در بخش ديگري از اين نشســت تخصصي حسين ُدر دبيرکل اتحاديه سراسري
تعاونيهاي تامين نياز صنايع پايين دســتي پتروشيميبا بيان اينکه در برنامه وزير
نفت به مجلس هيچ اشــارهاي به صنايع پايين دستي پتروشيمينشده ،گفت :اين
در حالي اســت که مقام معظم رهبري در خرداد ماه سال  95در ديدار با مسئوالن
نظام بر فعال کردن ظرفيت صنايع پايين دســت پتروشيميتاکيد کردند تا از اين
طريق اشــتغال بيشتري نيز ايجاد شود اما متاسفانه اين محور مهم در برنامه وزير
نفت هيچ جايي نداشــته استُ .در افزود :حتي پيش تر رييس جمهور در ديدار سال
 95خود با مردم کردســتان نيز وعده داد بود که در دولت آينده برنامههاي مفصلي
براي صنايع پاييندســت پتروشيميوجود دارد اما امروز در اين باره هيچ برنامهاي
اعالم نشده است.
وي در پايان ســخنانش تاکيد کرد :فعال کردن اين ظرفيت ميتواند صدها هزار
شغل در کشور ايجاد کند.

