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دو فوریت طرح بهینه سازی مصرف آب شرب در مجلس تصویب نشد

آغاز موج دوم بحران آب تهران؛ دی و بهمن

دوشنبه 5 آبان 1393 | سال دوم | شماره 413 4

ش�هروند| چند روز بارش ب��اران و نزول موهبت 
الهی کافی بود تا خیلی ها بگویند، شکر، بحران تمام 
شد! اما بودند برخی هم که در پاسخ به این عده گفتند 
بحران آب ایران جدی تر از این حرف هاست و پس از 
چند  سال خشکس��الی و مصرف ذخایر آبی، با چند 

بارش جبران نمی شود. 
این دو دی��دگاه درباره بح��ران آبی ک��ه در ایران 
مدت هاست وارد مرحله هشدار ش��ده قضاوت را به 
افکار عمومی سپرده که ذخایر آبی تهران و شهرهای 
بحرانی کشور را به عینه می بینند و می دانند سد های 
اصلی کش��ور و رودخانه ها خالی از آب ش��ده اند )در 
مقایسه با گذش��ته(. واقعیت این اس��ت که ذخیره 
سدها به خط قرمز رسیده، بارندگی ها چنگی به دل 
نمی زده و هنوز هم نمی زند و از سویی نیز مصرف آب 
با استاندارد و منطق همخوانی ندارد. در چنین شرایط 
وانفس��ایی هم هزاران ترفند و اما و اگر باعث ش��د تا 
تابستان گرم به آخر برسد؛ با این امید که بارندگی های 

پاییز و زمستان گره از کار باز کند.
هرچند این امیدها هم چندان پررنگ نشد و حاال 
اگر تهرانی ها )و 5 ش��هر بزرگ دیگر( می خواهند به 
سالمت و بدون قطعی آب  س��ال را به آخر برسانند 
باید تا 60 درصد در مصرفشان صرفه جویی کنند. این 
موضوع در مورد دیگر کالنش��هرها هم مصداق دارد 
به خصوص در مورد چند شهر که حتی از تهران هم 
پیشتر هستند. این همه درحالی است که ظاهرا موج 
دوم بحران هم در پایتخت دی و بهمن از راه خواهد 
رسید بنابراین پاییز و زمستان سختی هم در پیش 

است و در نتیجه باید چاره ای اندیشید.
فوریتی که در مجلس کم شد

نزدیک تری��ن راه ه��م در این میان تغیی��ر الگو و 
بهینه سازی مصرف است. یکی از تدابیر هم طرحی 
اس��ت که با دو فوریت به مجلس رفته بود و با وجود 
تمام ضرورت ها، نمایندگان یکی از فوریت های آن را 
حذف کردند اما کلیت طرح به تصویب رسید. جالب 
این که در کن��ار 136 نفر موافق، 16 نفر کال به تغییر 
الگوی مص��رف رأی منفی دادن��د و 12 نماینده هم 
نظر خاصی در این خصوص نداشتند. البته گروهی از 

مخالفان هم دالیلی برای این مخالفت داشتند ازجمله 
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی که 
معتقد است بیشترین هدررفت آب مربوط به بخش 
کشاورزی است. به گفته او تمام آبی که از بین می رود 
مربوط به بخش کشاورزی اس��ت و اگر می خواهیم 
چنین طرحی را تصویب کنیم باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که چالش اصلی مدیریت منابع آب با 
ضریب 95 درصد در بخش کش��اورزی اس��ت. این 

موضوع البته واقعیتی غیرقابل انکار است.
اسراف بیشتر کشاورزها 

به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در کشور ما 
55 درصد از آب مورد نیاز از طریق منابع زیرزمینی تأمین 
می شود، درحالی که یک ریال نیز بابت این آب دریافت 
نمی شود و تنها کشاورز برای استحصال و استخراج آب 
هزینه پرداخت می کند که به هزینه تمام شده نمی رسد. 
او تصریح کرد: زمانی در کشور آب زیرزمینی بها داشت، 
اما در  س��ال 82-83 این بها در مجلس گرفته شد ولی 
امروز دوباره ضرورت بازنگری نسبت به این موضوع به 
صورت کامل حس می شود چون وقتی کاالیی مجانی 
در اختیار قرار می گیرد، قدر آن کمتر دانسته می شود. 

به گفته محمودی در حوزه کشاورزی براساس قیمت 
تمام شده به ازای هر مترمکعب 50 تا 60 تومان هزینه 
می شود و با احتس��اب قیمت استهالک، نرخ تمام شده 
تأمین آب به 50 تومان می رسد درحالی که از مجموع 
آب در بخش سنتی، نیمه مدرن و مدرن کمتر از 5 تومان 
اخذ می شود. به هر حال دلیل این شرایط هرچه باشد 
این واقعیت را عوض نمی کند که موج بحران در راه است 

و باید کاری کرد. 
مگر ترسالی داشته باشیم تا بحران بگذرد

در این خصوص علیرضا نوذری پور معاون شرکت 
آب و فاضالب اس��تان تهران با تأکید ب��ر این که اگر 
بارندگی در ش��رایطی نرمال باش��د و بیشتر نشود، 
در دی م��اه و بهمن ماه با مش��کل مواج��ه خواهیم 
ش��د، گفت: هنوز مدیریت افت فش��ار را به صورت 
سازماندهی ش��روع نکرده ایم بلکه تنها در جاهایی 
که در ش��بکه فش��ار بیش از اندازه بوده، از فشار آب 
کاسته ایم و آن را به نرمال رسانده ایم. او مدیریت فشار 
آب را بستگی به شرایط منابع آبی دانست و گفت: در 
صورتی که مردم در مصرف آب صرفه جویی نکنند 
و بارش ها نیز به خوبی اتفاق نیفتد، اگر ناچار شویم 

چون برنامه جیره بندی آب نداریم مجبوریم برنامه 
افت فش��ار را آغاز کنیم. نوذری پور با تأکید بر این که 
بارندگی های اخیر سهمی در بهبود شرایط منابع آب 
تهران نداشته است، گفت: حتی اگر بارش ها در وضع 
نرمال باشد، با بحران مواجه ایم. چون به دلیل دو سال 
خشکسالی گذشته و از دست دادن آب سدها با وجود 
بارش نرمال کمبودها جبران نمی شود. وی گفت: در 
شرایطی وضع بهبود پیدا می کند که امسال،  سال آبی 
نرمال نباشد بلکه در شرایط ترآبی قرار گیریم و 420 
میلیمتر بارندگی داشته باشیم. نوذری پور با تأکید بر 
این که سد الر حجم مفید خود را از دست داده است، 
گفت: تهران همچنان در وضع زرد و در آستانه وضع 

قرمز قرار دارد.
تقاضا از هیأت های عزاداری

بحث آب و کمبود آنچنان جدی اس��ت که آبفای 
تهران از هیأت های ع��زاداری هم خواس��ته در ایام 
محرم الگوی مص��رف را رعایت کنند. ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان تهران در اطالعیه  خود با اشاره به 
این که بارندگی های اخیر نقش��ی در بهبود شرایط 
منابع آب تهران نداشته، از شهروندان درخواست کرد 
در دهه نخست محرم و همزمان با برپایی آیین های 
مذهبی، مسأله رعایت الگوی مصرف را جدی بگیرند. 
در اطالعیه این ش��رکت تأکید ش��ده ک��ه به دلیل 
خشکسالی های دو س��ال گذش��ته و از دست دادن 
بخش اعظمی از منابع آب سدها، حتی اگر بارش ها 
نرمال باشد، باز هم استان تهران با کمبود منابع آب 
مواجه است. مسئوالن شرکت آبفای تهران از مردم 
خواس��ته اند در جریان مراس��م و آیین های مرتبط 
با سوگواری دهه نخس��ت ماه محرم ، کم آبی را از یاد 
نبرند و حرمت آب را که به این ماه گره خورده است، 
بیش از پیش نگه دارند. به اعتقاد متولیان توزیع آب 
شرب تهران تنها در ش��رایطی وضع منابع آبی این 
استان بهبود پیدا می کند که امسال به  لحاظ بارش در 
وضع مناسبی قرار گیریم و نزدیک به 420 میلی متر 
بارندگی داش��ته باش��یم. اما تاکنون چنین بارشی 
در تهران سابقه نداشته و متوسط بارش در 46 سال 

گذشته تنها 325 میلیمتر بوده  است.

شهروند | کاهش ارزش پول ملی، تورم سنگین 
و فزاینده و البته کاهش درآمدهای ملی در سال های 
اخیر هم دامن اقتصاد ایران را گرفته و هم عامه مردم 
را. برآیند این اتفاقات هم کاهش قدرت خرید مردم 
بود به عبارت دیگر همزمان با گران شدن بی سابقه 
همه کاالها و خدمات، درآم��د قریب به اتفاق مردم 
به گ��رد پای قیمت ه��ا هم نمی رس��ید و هنوز هم 
نمی رسد. نتیجه هم این بود که حداقل درآمد برای 
حداقل زندگی به ش��دت افزایش یافت و بس��یاری 
از م��ردم به خصوص در کالن ش��هرها از باالی خط 
تورم به پایین این خط س��قوط کردند. البته باید به 
این نکته هم اش��اره کرد که خط تورم در ایران چند 
سالی اس��ت که به خطی فرضی تبدیل شده چون 
هیچ کدام از نهادهای مدعی انتش��ار آمار حاضر به 
ترس��یم آن نیس��تند. یعنی نه مرکز آمار، نه بانک 
مرکزی و نه حتی مرک��ز پژوهش های مجلس که 
برای انتشار آمار و ارقام دیگر گوی سبقت را از دست 
هم می گیرند در این مورد ترجیح می دهند سکوت 

کنند. با اینهمه تخمین این رقم چندان دشوار هم 
نیست. فعاالن کارگری می گویند حداقل سبد هزینه 
برای کارگران بیش از دو میلیون تومان است. حسین 
راغفر کارشناس اقتصادی هم معتقد است خط فقر 
در پایتخ��ت برای یک خانواده 5 نف��ره دو میلیون و 
300 هزار تومان اس��ت. این درحالی است که قانون 
کار دستمزد را به زحمت به 600 هزار تومان رسانده 
است. با این تفاسیر تخمین تعداد مردمی که زیرخط 
فقر روزگار می گذرانند هم دشوار به نظر نمی رسد. 
با این وجود و در شرایطی درصد قابل مالحظه ای از 
مردم عمال با فقر دست و پنجه نرم می کنند رئیس 
مرکز آم��ار حداقل هزینه ب��رای زندگی یک خانوار 
ش��هری را یک میلی��ون و 800 هزار توم��ان عنوان 
می کند اما حاضر نیس��ت خط فقر را اعالم کند. به 
عبارت دیگر کار به این جا که می رسد تفکیک وظایف 
در اعالم آمار اهمیت می یابد. جالب تر این که در مورد 
نرخ تورم، مرکز آمار و بانک مرکزی ماراتن س��رعت 
برگزار می کنند. به هرحال ع��ادل آذر در تازه ترین 

اظهارنظر خ��ود اعالم کرد: در به��ار 93 هزینه یک 
خانوار روستایی ایران ماهانه یک میلیون و 92 هزار 
و 500 توم��ان و هزینه یک خانوار ش��هری ایرانی 
یک میلیون و 822 هزارتومان بوده است که عدد قابل 

توجهی است.
او در توضی��ح اظهاراتش درخص��وص این که اگر 
شخصی 270 هزار تومان درآمد داشته باشد، فقیر 
نیس��ت، هم گفت: در یک برنام��ه تلویزیونی اعالم 
کردم که طبق استانداردهای جهانی خط فقر مطلق 
درآمد 1.5 دالری فرد در روز اس��ت که متأسفانه با 
برداشت ها و انعکاس اشتباهی که از این موضوع شد 

این نقل قول از من انتشار یافت.
او درباره دلیل عدم اعالم خط فقر هم گفت:  قباًل 
متولی اعالم نرخ خط فقر، وزارت رفاه بود امروز هم 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ای��ن وظیفه را 
برعهده دارد به همین دلیل مرکز  آمار ایران هیچ وقت 
نرخ خط فقر را اعالم نکرده و نمی کند ضمن این که 
خط فقر جزو آمارهای رسمی نیست که بخواهیم آن 

را اعالم کنیم.
حف��ظ ح��وزه کاری در مورد خط فق��ر درحالی 
صورت می گیرد که جنگ با بانک مرکزی در مورد 
انتشار آمار رس��می کماکان ادامه دارد درخصوص 
این جدال هم آذر تصریح کرد:  این موضوع س��ابقه 
تاریخی دارد و به قبل از شکل گیری بانک مرکزی و 
مرکز آمار برمی گردد. به گفته او برای اولین بار بانک 
ملی، تورم را در تاریخ ایران محاسبه کرده است و پس 
از تشکیل بانک مرکزی، این مسئولیت به این بانک 

منتقل شد تا این که مرکز آمار ایران شکل گرفت.
آذر تأکید کرد: قانون منعی برای محاس��به تورم 
توس��ط بانک مرکزی یا دیگر دس��تگاه های دولتی 
ندارد اما در تحلیل ها، اظهارات و گزارش��ات رسمی 
کش��ور بدون تردید، عدد مرکز آمار ایران باید مورد 
استناد قرار گیرد. به گفته او قبال  سال پایه محاسبه 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت بود اما االن 
 سال پایه هر دو،  سال 90 قرار گرفته و به این ترتیب 

اختالف ها کم و آمارها نزدیک شده است.

رئیس مرکز آمار افراد با درآمد 270هزارتوماني را فقیر نمي داند

يك ميليون و800 هزارتومان؛ حداقل هزينه خانوار شهري
وزیر تعاون: صندوق های تأمین اجتماعی 
حیاط خلوت هیچ جریان سیاسی نیست

معاون وزیر نفت: اسناد یورو۴ بودن بنزین 
وارداتی موجود است

رئیس هیأت تفحص از خودرو: بی توجهی 
نعمت زاده به گزارش تخلف خودروسازان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: راه آهن 
گرفتار رانت شده است

طی ۶ ماه نخست امسال؛ ۶۱۵ میلیون دالر 
دارو وارد کشور شد

نایب  رئیس کمیسیون اقتصادی: 
خصوصی  سازی  پتروشیمی ها نیاز به تحقیق 

و تفحص دارد

رئیس بنیاد مسکن انقالب: 2۶7 هزار واحد 
مسکن مهر به مردم تحویل شد

قائم مقام خانه کشاورز: مدعیان کمبود 
مرکبات به فکر جیب شان هستند

 D8 عضو ناظر سازمان ملل شد

ایران در زمینه استاندارد ملی رتبه 28 جهان 
را دارد

 سهام ۶ شرکت دولتی در سبد
 واگذاری های آبان

معاون وزیر صنعت: صدور ویزا بین ایران و 
قرقیزستان تسهیل می شود

رئیس کمیسیون انرژی: مشتریان قیر ایران 
در چند  سال گذشته نصف شد

مدیرعامل فرابورس: ۱0 اختراع و طرح 
صنعتی در فهرست عرضه بازار دارایی فکری 

عضو مرکز پژوهش های مجلس: کسری 
7 هزار  میلیارد تومانی بودجه با نفت 80 دالری

اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره بار: 
افزایش 8 درصدی نرخ سیب زمینی و پیاز 

بدون شرح

حاشيه های واردات خودروهای 
لوکس و اوج گيری بورس

ش�هروند| 5 آبان ماه را به روایت اخبار اقتصادی 
می خوانی��د: در ای��ن روز در  س��ال 92 چراغ س��بز 
دولت به واردات خودروهای لوکس درحالی نش��ان 
داده ش��د که در زمان ممنوعیت ورود خودروهای با 
حجم باالی 2500سی سی به باال وزیر صنعت یک 
اظهارنظر جالب کرد. در آن زمان نعمت زاده با وجود 
دپو ش��دن تعدادی خودروی لوک��س در گمرک و 
کش��مکش میان واردکنندگان و این نه��اد، اعالم 
کرد: پیشنهاد وزارت صنعت افزایش تعرفه واردات 
خودروهای لوکس و پرمصرف با حجم موتور باالی 
2500سی س��ی اس��ت. این اظه��ارات او درحالی 
مطرح ش��د که برخی محدودیت ه��ای بین المللی 
و اوضاع اقتص��ادی موجب کمبود مناب��ع ارزی در 
کش��ور ش��ده بود و اختصاص این می��زان ارز برای 
واردات خودروهای لوکس امری غیرضروری به نظر 
می رسید. در نمایی دیگر اما در این روز در  سال 91، 
بازدهی بورس کشورمان در این زمان از 18.7 درصد 
عبور کرد اما همچنان بازارهای رقیب نیز مشتریان 

بسیاری را به سمت خود می کشاندند.

اقتصاد در چنین روزی

گزیده خوانی

  اعتب�ار 700 میلی�ارد تومان�ی آب و برق 
مس�کن مهر| اس��حاق جهانگیری مع��اون اول 
رئیس جمهوری با بیان این ک��ه معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به زودی س��هم 
700 میلیارد تومانی خود را برای سرعت در تکمیل 
خدمات زیربنایی پرداخت می کن��د، گفت: دولت 
پیش��رفت کار و تأمین خدمات زیربنایی واحدهای 

مسکن مهر را رصد می کند. 

  کاهش قیمت نفت موقتی نیست| منصور 
معظمی معاون وزی��ر نفت می گوید: کاهش قیمت 
نفت مقطعی نخواهد بود و یک سیاست طراحی شده 
است که در یک دوره زمانی ادامه خواهد داشت. او در 
ادامه با بیان این که به دنبال افزایش تولید 740 هزار 
بشکه در روز هستیم، افزود: در آینده نزدیک ظرفیت 
تولید نفت خام به چهار میلیون و 300 هزار بش��که 
می رس��د که مدل انجام کار به تصویب شورایعالی 

اقتصاد رسیده است.

  پایداری کس�ب و کار در ایران| محمدرضا 
نعمت زاده وزیر صنعت با اشاره به افزایش کارآفرینی 
تثبیت شده از 9/5 درصد در  سال 91 به 10/6 درصد 
در  سال 92 گفت: این مهم نشان از بهبود جزیی در 
پایداری کسب و کار در کشور دارد که همچنان باید 

با تالش دولت و کارآفرینان افزایش پیدا کند.

   درخواست آبفای تهران در یک اطالعیه: هیأت هاي مذهبي الگوی مصرف را رعایت کنند

چند خط دلواپسی

  درس »بابا برقی«
 برای مسئوالن گذشته و حال

»هرگز نشه فراموش، المپ اضافی خاموش«؛ شعار 
تبلیغاتی سال های نه چندان دور حوزه برق ایران بود. 
شعاری که همیش��ه در صداوسیما و جراید شنیده و 
دیده می شد تا با محبوبیت چهره محوری »بابا برقی« 
فرهنگ سازی شود و مصرف برق کاهش یابد. مصرفی 
که با رشد اقتصاد و صنایع کش��ور در ابتدای دهه 80 
باال رفت اما با زیرس��اخت های فرس��وده تولید برق 
تناسبی نداشت. این تبلیغات خاطره انگیز برای مردم 
ایران، یادآور مشکالت صنعت برق کشور و قطعی برق 
بخش خانگی تا بخش صنعتی در دوره ایس��ت که به 
تعریف طرح های توسعه ای انجامید. با همت صنعت 
برق )در همان سال ها( مشکالت کم کم به فراموشی 
س��پرده ش��د، زیرا افزایش ظرفیت تولید برق ایران 
شرایطی ساخت که دیگر کس��ی برای کمبود تولید 
برق چنین تبلیغاتی را س��فارش پخش ندهد! بعدتر 
هم با هدفمند ش��دن یارانه ها و کندی شتاب توسعه 
صنعت، قیمت برق و قبوض، گران��ي پلکانی را برای 
مش��ترکان پرمصرف به ارمغان آورد ت��ا خودبه خود 
مصرف بیش��تر مدیری��ت شود.بس��یاری از مردم با 
المپ های کم مصرف و لوازم مصرفی کاهنده به فکر 
مدیریت قبوض افتادن��د و برای اولین ب��ار فاصله ای 
کوچک با اقتص��اد یارانه ای حس ش��د؛ هرچند که 
خرید خارجی برق هم بی اثر نبود اما این که چرا »بابا 
برقی« به ناگهان فراموش ش��د، نکته ها دارد! ظاهرا، 
واقعی تر ش��دن قیمت برق و کاهش مصرف صنایع، 
کار فرهنگ سازی را متوقف کرده اما باید از وزارت نیرو 
هم پرسید: اگر واقعا فرهنگ سازی مدنظرش بوده و 
قصد پوشش کم توانی تولیدش )در دوران قطعی ها( را 
نداشته، چرا روند توصیه ای کاهش مصرف برق توسط 
بابابرقی را ناگهان فراموش کرد؟فلس��فه اقتصادهای 
آزاد پاسخ خوبی برای این پرسش دارد و می گوید که 
قیمت واقعی بهترین موازنه  برای بازار است و بر همین 
اساس هم هیچ گاه به میزان مصرف مردم کاری ندارد 
و به ازای خدمات بخش دولت��ی و خصوصی، هزینه 
می گیرد. آیا خداحافظی با بابابرقی در دوران موردنظر 
بر همین اس��اس محقق نش��د؟ آیا این راه درس��ت 
نیست؟ این که دولت ها فضای غیررقابتی را فراموش 
کنند و همواره یارانه را منتی بر سر مردمی ندانند که 
صاحبانش هستند.باید از دولتی های گذشته و کنونی 
پرسید که اگر هدف فرهنگ سازی مصرف درست بود 
چرا این تبیلغات ادامه نداش��ت؛ اما اگر عبور از بحران 
دولت های گذشته مطرح بوده، بگویند با کدام روش 
و با چه میانگین هزینه ای، تولید برق می کنند که برق 
این قدر گران تمام می ش��ود؟ زیرا وزیر نیروی فعلی 
دوباره تأکید بر قیمت را مدنظر ق��رار داده و می گوید 
که هزینه تولی��د 95 تومان��ی هر کیل��و وات برق با 
فروش حدود 50 تومانی آن س��ازگار نیست و در این 
میان م��ردم 45 تومان یارانه برای ه��ر کیلو وات برق 
می گیرند. اگر قیمت برق نصف قیمت واقعی اش است 
چرا دولت نمی گوید که با کدام روش تولید این قیمت 
تمام شده را دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که وزارت نیرو به 
رفتارهای فرهنگ سازانه اش نگاهی بیاندازد. اگر قرار 
باشد طی ماه های آینده که رشد اقتصاد باال می گیرد 
و صنایع راکد به تولید می افتند، دوباره توان کم تولید 
به قطعی و بازگشت بابابرقی منجر شود دست کم رویه 
گذشته تکرار نشود. بازگش��ت بابابرقی یعنی همان 
روش فرهنگ س��ازی ناموفق »کاهش مصرف آب« 
که تابستان اخیر ناموفق نشان داد. چرا از این ماجرا ها 
درس گرفته نمی شود و فقط بحث قیمت حرف اول و 
آخر اس��ت؟ چرا های فراوانی براي نگراني وجود دارد؛ 

اگر گوش شنوایی باشد!

حمیدرضا طهماسبی پور 
روزنامه نگار
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عدد خبر

با وجود تمامی هیاهویی که برای برگرداندن بیش از 87 یا در برخی اظهارات 
150 هزار  میلیارد تومان معوقات بانکی برپاست آمار معوقات بانکی نه تنها کاهش 
نیافته بلکه اغلب ثابت و یا حتی اضافه شده است. این درحالی است که برخالف 
استانداردهای بین المللی برای نسبت 5 درصدی مطالبات معوق به کل تسهیالت 

پرداختی، این نسبت به 15 درصد در ایران می رسد.

۱۵0
 هزار  میلیارد

تومان معوقات بانکی تکان نخورد

علیرضا فیض بخش رئیس ستاد مدیریت حمل  ونقل و سوخت گفت: توافق 
ما با سایپا جایگزینی 60 هزار خودروی فرسوده است که پیش بینی می کنیم تا 
پایان امسال 30 هزار خودرو جایگزین و بقیه در  سال آینده انجام شود. او افزود: 
در مهرماه گذشته 70 هزار خودرو به کشور وارد و 70 هزار خودرو از رده خارج شد 

درحالی که نسبت آن باید یک به 4 می بود.

۶0
 هزار

خودروی فرسوده جايگزين می شود

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه مهرماه  سال جاری را 19.1 درصد اعالم کرد که 
نسبت به 20.6 درصد ماه قبل )شهریور( 1.5 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ 
تورم نقطه به نقطه )مقایسه با ماه مشابه  سال قبل( در مهرماه 14.2 درصد اعالم شده 
که در مقایسه با شهریور ثابت مانده است. همچنین تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها 

درحالی که در شهریورماه 21 درصد بوده در مهر به 18.1 درصد رسیده است.

محمدحسن پیوندی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
وجود 67 پروژه نیمه تمام در صنعت پتروشیمی کشور خبر داد و گفت: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته، توسعه پایین دست پتروشیمی پروتیلن محور خواهد 
بود. او افزود: صنعت پتروشیمی در ایران از نظر مدرن بودن، چیزی از کشورهای 

دیگر که صاحب صنعت پتروشیمی هستند، کم ندارد.

۱/۵
درصد

۶7
پروژه

کاهش نرخ تورم در مهرماه

نيمه تمام در صنعت پتروشيمی
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