نوبخت اعالم کرد:

بودجه  97از امروز در دستور کار دولت

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه بودجه بــا تاکید بر اینکه آخرین اصالحات
بودجه  97در سازمان برنامه و بودجه انجام شده است ،گفت :از فردا ( امروز ) الیحه در دستور
کار دولت قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت روز شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی استان البرز افزود:
باید مصوبات هیات دولت درخصوص پیش نویس الیحه بودجه ســال  97را نهایی کرده و در
وقت مقرر که  15آذر است ،به مجلس ارایه دهیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه  11موضوع متفاوت در الیحه بودجه سال  97لحاظ کرده ایم ،گفت:
این الیحه بنا به ضرورت ها ،بودجه ای متفاوت از سنوات گذشته است.
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ادامه در صفحه 2

وزیر کشور:

ساخت مسکن دائمی در مناطق زلزله زده
تا یک ماه آینده آغاز می شود
دریافت کمک های مردمی و هزینه آن در مناطق زلزله زده مشکلی ندارد
اسکان موقت زلزله زدگان در دستور کار دولت است
دولت آمادگی دارد در حد نیاز کانکس در شهرها مستقر کند

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

شکست داعش استکبار را
به توطئههای جدید وا میدارد

رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به پیروزی جبهه مقاومت بر گروه تروریستی داعش ،تاکید کرد:
شکســت داعش ،اســتکبار را به توطئههای جدید وا میدارد .به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات رییس
مجمع تشــخیص مصلحت نام ،آیت اهلل ســید محمود هاشــمی شاهرودی روز شــنبه در جلسه مجمع تشخیص
مصلحت نظام از تالشها و مجاهدات نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســامی و نیروهای جبهه مقاومت،
تشکر و قدردانی کرد .وی همچنین با گرامیداشت هفته بسیج ،این نیرو را شجرهای طیبه و حاصل تفکر معنوی و
انقالبی امام راحل و رهبر معظم انقالب دانست و گفت :بسیج ،برکات بسیاری برای انقالب ،کشور و جهان اسالم
داشته و دارد.
ادامه در صفحه 2

نان به نرخ روز

در صفحه 2
عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

همه آن آقایانی که در این هفته های اخیر در مصاحبه با رسانه ها خواهان افزایش قیمت نان شده بودند چه در
شــرکت بازرگانی دولتی و چه در اتاق اصناف  ،بهانه ای برای اینچنین درخواســتی حاال به درست یا غلط که فعال
مجالی برای بحثش نیســت  ،نداشــتند جز افزایش کیفیت ظاهری نان  ،غنی ســازی آرد  ،بهبود معیشت نانوایان ،
جلوگیــری از اتــاف منابع مالی به جهت کاهش دور ریز نان و ...هر چند که در این میان برخی از اظهارات چون
ثابت بودن نرخ ســه ســاله قیمت نان هم خبر از ناگفته های دیگری چون افزایش قیمت نان فقط به دلیل رشد نرخ
تورم نیز داشت .دستور رییس جمهور روحانی در این شرایط تقریبا نامساعد اقتصادی که همچنان کشور با چالش
وحشتناکی چون افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می کند در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت نان  ،اقدام
بسیار به جا و در زمانی مناسب است چرا که از یک سو تبعات نارضایتی اقشار کم درآمد که دو دهک پایین طبقاتی
کشــور را تشــکیل می دهند را از بین می برد و هم از سوی دیگر ترمز افزایش قیمت زنجیره ای سایر محصوالت
غذایی  ،صنعتی و حتی خدماتی به بهانه صدور مجوز افزایش قیمت ها را می کشد.
در همین صفحه
صفحه 3

صفحه 5

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

هیچ تغییری در خرید هواپیما
به وجود نیامده است

الیحه اصالح قانون کار
به شورای عالی کار برگشت

صفحه 12

صفحه 5

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد:

کاهش  10کیلومتری سقف سرعت مجاز
در جادههای کشور

 ۱۷۰۰دالر؛ سرانه بهداشت و درمان
هر ایرانی
گزارش روز

توصیه های ولید جنبالط به ولیعهد عربستان:

نان به نرخ روز

حمیدرضامهدیزاده
همه آن آقایانی که در این هفته های اخیر در مصاحبه با رسانه ها خواهان افزایش قیمت نان شده
بودند چه در شرکت بازرگانی دولتی و چه در اتاق اصناف  ،بهانه ای برای اینچنین درخواستی حاال به
درستیاغلطکهفعالمجالیبرایبحثشنیست،نداشتندجزافزایشکیفیتظاهرینان،غنیسازی
آرد  ،بهبود معیشت نانوایان  ،جلوگیری از اتالف منابع مالی به جهت کاهش دور ریز نان و...
هر چند که در این میان برخی از اظهارات چون ثابت بودن نرخ سه ساله قیمت نان هم خبر از ناگفته
های دیگری چون افزایش قیمت نان فقط به دلیل رشد نرخ تورم نیز داشت.
دستور رییس جمهور روحانی در این شرایط تقریبا نامساعد اقتصادی که همچنان کشور با چالش
وحشتناکی چون افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می کند در خصوص جلوگیری از افزایش
قیمت نان  ،اقدام بسیار به جا و در زمانی مناسب است چرا که از یک سو تبعات نارضایتی اقشار کم
درآمد که دو دهک پایین طبقاتی کشور را تشکیل می دهند را از بین می برد و هم از سوی دیگر ترمز
افزایش قیمت زنجیره ای سایر محصوالت غذایی  ،صنعتی و حتی خدماتی به بهانه صدور مجوز
افزایش قیمت ها را می کشد.
ولی نکته تعجب آور و حتی خالف قانون در این میان اطالعیه اتحادیه نانوایان سنتی تهران در
خصوصتعییننرخمصوبانواعنانسنتیتهراناستکهباهیچمعیاروخطکشعقالنیهمخوانی
ندارد اطالعیه ای که در حکم دستور صنفی مبتنی بر افزایش قیمت نان در عین کم کردن وزن چانه ها
برای انواع نان ،صادر شده است.
این دستور تامل برانگیز حتی صدای یک نماینده مجلس که از اعضای کمیسیون کشاورزی هم
هست را درآورده و آن را خالف قانون به حساب می آورد.
به گزارش کار و کارگر  ،یک عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس گفت :افزایش
قیمت نان صرفا به دلیل لحاظ بخشی از افزایش نرخ تورم است و قیمت آرد و گندم تغییری نمیکند اما
کاهش وزن چانه نان هیچ توجیهی ندارد.
علی اکبری بیان کرد :اگر قرار اســت افزایش قیمت نان تا سقف  30درصد برسد ،این مسئله را
روراست با مردم در میان بگذاریم ،اما اینکه از وزن نان نیز بکاهیم و اعالم کنیم که 15درصد قیمت نان
افزایشمییابد،غیرقابلتوجیهاست.
ویافزود:افزایش 15درصدیقیمتنانعایدتولیدکنندهیاهماننانوامیشودواینافزایشقیمت
به این دلیل است که قیمت نان در سه سال گذشته تغییر نکرده است در صورتی که افزایش قیمتها و
نرخ تورم ساالنه در این سه سال بسیار بیشتر از این مقدار است .در این سه سال نانواها تالش و پیگیری
زیادی کردند تا قیمت نان نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند و میزان تغییری که االن اتفاق افتاده کمتر از
 50درصدنرختورماست؛بنابراینقیمتگندموآردیکهدراختیارنانواقرارمیگیرد،تغییرنخواهدکرد.
اکبری با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نان بر روی سایر کاالها گفت :این امر اجتناب ناپذیر است
که ما بخشی از جامعه را نادیده بگیریم به دلیل تاثیری که ممکن است بر روی سایر بخشها گذارد .ما
اگر نگران تاثیر این افزایش قیمت بر روی سایر کاالها هستیم باید با اهرمهای مناسب سایر بخشها را
مدیریت کنیم .اینکه در سه سال یک درصد افزایش قیمت برای این بخش وجود نداشته باشد منطقی
نیست .ما اگر میزان تعیین شده را بین سه سال تقسیم کنیم ،معادل سالی 5درصد می شود که این میزان
کمتر از نصف تورم جاری کشور است.
نمایندهمردمبجنورددرمجلسگفت:البتهتعزیراتوظیفهنظارترابرعهدهدارد.بازرسانسازمان
صنعت،معدن،تجارتدراستانهاکهزیرمجموعه
وزارت صنعت و معدن هســتند وظیفه مستقیم
نظارت روی عملکرد واحدهای صنفی را برعهده
دارند؛ به عالوه کارگروه تعزیرات آرد و نان و گندم
دراستانهاکهباحضوراستاندارانتشکیلمیشود
وظیفه نظارت بر این بخش را بر عهده دارند.
ســوال اصلی در این میان این است که اوال
نهادهای نظارتی در کجای میدان مبارزه با چنین
تخلفاتی قرار گرفته اند که با امنیت روانی جامعه
آنهمدرحوزهفوقاستراتژیکامنیتتغذیهبازی
میکند وثانیا ساز وکار تعیین چنین قیمتهایی و
حتیتبیینچنیندستورالعملهاییبرچهاساسو
پایهشکلگرفتهاست؟
پاسخبهچنینپرشسشهاییقطعادرراستای
تنویر افکار عمومی در مســاله مبــارزه با جرایم
اقتصادیوفسادکمکبسیارشایانیخواهدکرد.

اخبار ویژه استان خوزستان را در صفحه  7بخوانید

ژه
وی

استان خوزستان

در صفحه ++

ولید جنبالط رهبر حزب سوسیالیســت ترقی خواه
و نماینده پارلمان لبنان به «محمد بن ســلمان» ولیعهد
عربستان توصیه کرد که به تخریب و محاصره یمن پایان
بدهد و با ایران درباره وضعیت این کشــور به صورت
مستقیم گفت و گو کند.
جنبــاط این نکات را در صفحه شــخصی اش توئیتر
نوشت.
آنطــور که جنبالط نوشــته وی این توصیــه ها را پس
از مشــاهده مصاحبه اخیر محمد بن ســلمان با «توماس
فریدمن» روزنامه نگار مطرح آمریکایی ارائه کرده است.
جنبالط که این توصیه ها را در چند توئیت مطرح کرد،
نوشــت :از باب اهتمام به موفقیت عربستان و خروج این
کشور از انزوا و افراط گرایی ،نظرم را درباره برخی نکات
مطرح شده در این مصاحبه اعالم و نصیحت هایی تقدیم
می کنم.
جنبالط افزود :آنچه شــاهزاده محمد بن سلمان مطرح
کرده شــبیه یک انقالب فرهنگی اســت که عربستان را به
مرحله پیش از سال  1979میالدی برمی گرداند .این مساله
اهمیت زیادی دارد چون جریان اعتدال اسالمی به دور از
افراط گرایی را در این کشور ایجاد می کند .جریانی که با
همه ادیان کشور ارتباط برقرار می کند .سفر اخیر «بشاره
پطرس الراعی» سراســقف مسیحیان مارونی به عربستان
بهترین مثال است .اطالع پیدا کردم یک کلیسای قدیمی در

به تخریب ومحاصره یمن پایان بدهید

عربســتان بازگشایی خواهد شد و قرار است یک کلیسای
جدید نیز راه اندازی شود.
نصیحت اول :هشدار می دهم که در این زمینه شتابزده عمل نکنید و فرصت ها را از دســت ندهید .انقالب
فرهنگی چین در دهه شــصت را به خاطر داشته باشیم که
چه خسارت های هنگفتی بر جای گذاشت .سیاست باز و
انفتاح به شــیوه «دنگ شائو پینگ» را که چین نوین را به
دنبال داشــت ترجیح می دهم .البته هر کشور ویژگی های
خاص خود را دارد.
نصیحت دوم :باید از تجربه ناموفق گروه ها در ترکیهدر دوران حکومت عثمانی درس گرفت.
نصیحت سوم :جناب شــاهزاده ،چالش های بزرگیوجود دارد و نوســازی مملکت اگرچه از بعد اســامی و
عربی اقدامی ضروری اســت اما ایــن کار با وجود ادامه
یافتن جنگ یمن امکان موفقیت ندارد.
قصد یــادآوری ندارم که یمن امروز برای جهان عرب
به منزله افغانســتان اســت که هیچ کشــور خارجی آن را
تحت اشــغال خود در نیــاورده و بــر آن حکمرانی نمی
کند .عثمانی ها در حاشــیه مانده اند و انگلیس بر عدن و
برخی کشورهای دیگر مسلط شده و بعدا دچار مشکالت
عدیده ای شــدند .اما عبدالناصر در یمن شکست خورد.
شــما زمان ملک فیصل ،زیدی ها را که حوثی های امروز
هستند کمک کردید تا با عبدالناصر بجنگند و نبرد سختی

بینشــان درگرفت .پس از نشســت خرطوم ،بین فیصل و
ناصر مصالحه صورت گرفت و تا جایی که می دانم شیخ
صباح در این مصالحه نقشی ایفا کرد.
نصیحت چهــارم :امروز از باب اهتمامی که نســبتبه حکومت عربســتان و ملــت یمن داریم (به شــما می
گوییم) چاره ای جز مصالحه نیســت .اســمش را هر چه
می خواهیــد بگذارید .همچنین هیچ عیــب و ایرادی در
گفت و گوی مستقیم با جمهوری اسالمی برای تحقق این
مصالحه وجود ندارد .حمله های شخصی به این و آن نیز
فایده ای نخواهد داشت .باید صلح و تفاهم بین دو ملت
برقرار شود.
نصیحت پنجــم :به ویرانی و محاصــره یمن پایاندهیــد .باید تضعیف مادی و نیروی انســانی عربســتان
متوقف شود .زمان بازسازی ها در یمن به دور از «علی
عبداهلل صالــح» و «عبدربه منصور هادی» فرا رســیده
اســت .باید ملت یمن هرکســی را می خواهد انتخاب
کنــد و شــما جناب شــاهزاده باید مانند گذشــتگان در
جایگاه داور و برادر بزرگتر باشــی .شلیک اولین گلوله
در جنگ کار بسیار ساده ای است.
متوقف ســاختن جنگ ممکن نیســت مگر اینکه امور
شــکلی را کنار بگذارید و با ایرانی ها وارد گفتگو شوید.
مصلحت عربســتان مهمتر از آن است که خدای نکرده در
جنگی نیابتی مورد اســتفاده قرار بگیریــد .جنگی که جز

در تماس تلفنی بشار اسد ؛

روحانی:ایران در مبارزه با تروریسم ،در کنار مردم و دولت سوریه خواهد ماند

رئیــس جمهوری اســامی ایــران در
تماس تلفنی بشــار اســد همتای سوری
اش ،با تاکید بر ضــرورت تداوم مبارزه با
گروههای تروریســتی در منطقه ،تاکید کرد
که جمهوری اســامی ایــران در مبارزه با
تروریســم ،همچنان در کنار مردم و دولت
سوریه خواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهــوری ،دکتــر حســن روحانی عصر
شــنبه در این گفت و گوی تلفنی با تبریک
پیروزی های اخیر مردم و دولت سوریه و
حامیان آنان بر تروریست ها و فروریختن
پایگاههــای اصلــی گروهک تروریســتی
داعش در عراق و ســوریه ،گفت :برخی از
قدرتهای غربی و اذناب آنها در منطقه فکر
می کردند که داعش ،یا عراق و ســوریه را
تصرف می کند و یا اینکه ســالها می تواند
دراین منطقه و در راستای منافع آنها ،جنایت
کرده و ویرانی به بار آورد.
روحانی با تاکید بر اینکه دو ملت ایران
و ســوریه در این مبارزه چند ساله در کنار
یکدیگر کار بزرگی را به ثمر رساندند ،گفت:
جمهوری اســامی ایران آماده مشــارکت
فعال در روند بازسازی سوریه است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه هر گام

پیروزی که در سوریه علیه تروریسم برداشته
می شود ،ملت و دولت ایران همانند ملت
و دولت سوریه خوشحال می شوند ،گفت:
روابط راهبردی ایران و ســوریه ادامه می
یابــد و به نفع دو ملت و ملت های منطقه،
مسیر درســت را با یکدیگر ادامه خواهیم
داد .روحانی با تاکید بر اینکه آینده سوریه
را ملت بزرگ ســوریه بایــد بدون دخالت
بیگانگان تعیین کند ،افزود :آنهایی که فکر
می کنند در خالء قدرت در سوریه می توان
برای آینده سوریه فکر کرد ،سخن غیر عملی
می گویند و برای برداشتن گامهای بعدی،
باید حاکمیت دمشق قوی تر از همیشه باشد
تــا بتواند این مرحله گذار را به خوبی طی
کند .رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران در
گامهای سیاســی دولت سوریه نیز در کنار
این کشور خواهد بود ،گفت :در عین حال
معتقدیم که معارضین دولت سوریه نیز باید
از این فرصت مناسب استفاده درست کنند
و در آینده ســوریه بر مبنای جایگاه خود،
سهم داشته باشند.
روحانــی بــه برگزاری موفــق اجالس
سوچی اشاره کرد و گفت :اجالس سوچی
کــه به میزبانی رییس جمهور روســیه و با
حضور روســای جمهوری ایــران و ترکیه

تشکیل شد ،گامی مناسب در زمانی مناسب
بود و سه کشور در سوچی اتفاق نظر داشتند
که برگزاری کنگره ملی گفت وگوی سوری
– سوری در شــرایط کنونی می تواند گام
مناسبی در روند ثبات و امنیت سوریه باشد.
رئیس جمهوری همچنین به اظهارات
سخیف یکی از مقامهای کشورهای منطقه
علیه ایران اشــاره کــرد و گفت :جمهوری
اسالمی ایران به دنبال صلح ،ثبات و برادری
و امنیــت در کل منطقه اســت و در همین
راســتا ،اعتقاد داریم که اگر برخی از سران
کشــورهای عربی چنین بی تجربه ســخن
می گویند ،به نمایندگی از مردم خود حرف
نمی زنند .روحانی با بیان اینکه این سخن
از عجایب اســت که کشوری در منطقه ما
ملت ایران را دشــمن و رژیم صهیونیستی
را دوســت خود تلقی کند ،اظهارداشــت:
متاسفانهمقامهایناپختهبرخیازکشورهای
منطقه ،گاهی ســخنانی می گویند که عین
سخنان رژیم صهیونیستی است.
رئیــس جمهوری تصریح کرد :همه می
دانیــم که ایــن غده ســرطانی در منطقه ما
طی  70ســال گذشــته چه جنایات بزرگی
را مرتکب شده اســت .امیدوارم در آینده
 ،رهبران برخی از کشــورهای عربی نیز در

مســیر درست قرار گیرند و به ضرر خود و
کل منطقه ،گامهای جدیدی را بر ندارند.
بشار اســد رئیس جمهوری سوریه نیز
در ایــن تماس تلفنی با قدردانی از مواضع
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با سوریه
گفت :ملت و دولت سوریه قدردان تالش
های ملت و دولت ایران هستند.
رییــس جمهوری ســوریه با اشــاره به
فروپاشــی آخریــن پایگاههــای گروهک
تروریستی داعش در کشورش تصریح کرد:
این پیروزی مرهون تالش مردان شجاعی
است که در مبارزه با تروریست ها ،در کنار
ملت سوریه ایستادند.
وی مواضع عصبی و نابخردانه برخی از
کشورهای منطقه و بویژه در اتحادیه عرب
علیه ایران را ناشــی از پیروزی های اخیر
بر گروهک تروریستی داعش در سوریه و
عراق خواند و اظهارداشت :مواضع اتحادیه
عرب بی تردید مواضــع ملت های عرب
نیســت و ما از حمایت های دولت و ملت
ایران در مبارزه با تروریســم  ،قدردانی می
کنیــم  .رئیس جمهوری ســوریه همچنین
خواهان مشــارکت فعال ایران و شرکتهای
بخــش خصوصــی کشــورمان در رونــد
بازسازی کشورش شد.

فروش مهمات و وعده های دروغین و از بین رفتن منابع
مالی عربســتان و خلیج (فارس) نتیجه ای به دنبال ندارد.
این منابع مالی باید در توســعه حقیقی کشور و آموزش و
درمان مورد استفاده قرار گیرد.
جنبالط در پایان سلســله توئیت هایش نوشــت :اینها
برخــی نکات بــود که به خود اجــازه دادم آن تقدیم کنم.
مصالحه حداقلی با جمهوری اســامی ،توان مضاعفی به
ما در لبنان می دهد و عزم ما را برای اجرای سیاســت بی
طرفی و خارج ســاختن لبنان از این ورطه افزون می کند.
اقدام ســعد الحریری که نســبت به تقدیم استعفای خود
درنگ کرد اقدام خوبی بود.
پس از توقف جنگ و جنگ های تبلیغاتی ،باید گفت و
گوی عربی – ایرانی شروع شود تا نحوه حل نکات مورد
اختالف مشخص و تالش ها برای مقابله با توسعه طلبی
و شــهرک سازی اسرائیل در خاک کشور عربی و اسالمی
یعنی فلســطین بسیج شود.اینها بخشی از نکاتی بود که با
در نظر گرفتن مصاحبه جنابعالی با توماس فریدمن برایتان
نگاشتم.
یک نکته هم از باب مزاح بگویم :جنگ شــما با فساد
بدون شــک گامی مهم است اما شما باید با شمشیر قانون
حکمرانی کنید .اگر حکومت در لبنان تصمیم بگیرد از کار
شما الگو برداری کند ما نیاز به مساحتی دو برابر هتل ریتز
کارلتون خواهیم داشت

 21درصد توان تولید پتروشیمی
خاورمیانهدراختیارایراناست

مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که در
سال های آتی میزان صادرات متانول کشور به حدود چهار میلیارد دالر در سال
افزایــش خواهد یافت ،گفت :حدود  21درصد از ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمی خاورمیانه و 2.5درصد از جهان در اختیار ایران قرار دارد .به گزارش
ایرنا،فرنازعلویروز(شنبه)بابیاناینکهانرژی،کلیداصلیتوسعهاقتصادیبه
شمار می رود ،افزود :به دلیل مسایل محیط زیستی و آالیندگیکمتر ،توجه بهگاز
به عنوان سوخت اصلی رو به افزایش است .مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت
ملیصنایعپتروشیمیادامهداد:دراینمیانتالشمیشودکهبرایایجادارزش
افزوده بیشتر از گاز ،تولید محصوالت پتروشیمی از زنجیره گاز را توسعه دهند.
علوی اضافه کرد :در ســال های اخیر با توسعه فازهای پارس جنوبی ،میزان
تولید گاز به بیش از  700میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است که این
موضوع ،فرصتی را برای افزایش تولید انواع خوراک پایدار گاز فراهم می کند.
وی با تاکید بر این که توسعه صنعت پتروشیمی از اولویت های اصلی بخش
صنعت در ایران و جهان است ،گفت :جلوگیری از خام فروشی ،ایجاد ارزش
افزوده بیشتر و اشتغال زایی از جمله اهداف توسعه صنعت پتروشیمی است.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که اکنون
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به بیش از  62میلیون تن در سال
رسیده است ،افزود :حدود  21درصد از ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی
خاورمیانه و 2.5درصد از جهان در اختیار ایران قرار دارد .علوی به برنامه های
در دست اجرای توسعه طرح های متانول و اوره اشاره کرد و ادامه داد :ظرفیت
تولید اوره و متانول کشور ،هر کدام پنج میلیون تن در سال است ،که در سال
های آینده افزایش چشمگیری می یابد .وی خاطر نشان کرد :با توجه به افزایش
تولیدمتانولدرکشوربایدبهاجرایطرحهایتولیدتبدیلگازبهپروپیلنتوجه
بیشتریکرد.مدیربرنامهریزیوتوسعهشرکتملیصنایعپتروشیمییادآورشد:
در سال های آتی میزان صادرات متانول کشور به حدود چهار میلیارد دالر در
سالافزایشخواهدیافت.

