
اقتصـاد

»شهروند« دستاوردهای 38 سالگی جمهوری اسالمی ایران را در مهمترین بخش های اقتصادی بررسی می کند

اقتصاد به روایت انقالب 
   جمعیت زیر خط فقر از 46 درصد در سال 56 به 8 درصد در سال 94 رسید                           ایران از واردکننده محصوالت کشاورزی و غذا به یکی از 20 تولید کننده بزرگ جهان تبدیل شد
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 قانون سرقفلی را گذاشتند
 تا اخاذی کنند!

ایســنا| مهدی یوســف خانی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان پرنده و ماهی با اشاره به این که قانون 
ســرقفلی به نفع مالــکان کالن و ســرمایه داران 
اســت، گفت: کســانی که ۵۰ ســال پیش قانون 
سرقفلی را تصویب کردند، مالکان بزرگی بودند که 
می خواستند از مستاجر اخاذی کنند؛ اینک با توجه 
به محدودیت های پیش  آمده برای کسبه، باید این 
قانون حذف شــود. به گفته او، کسی که سرقفلی را 
خریداری می کند، به اندازه ارزش واقعی مغازه پول 
پرداخت می کند اما تا آخر عمر مستاجر مالک باقی 
خواهد ماند و این قانون تماما به نفع مالک اســت. 
یوســف خانی با انتقاد از قانون ســرقفلی ها گفت:   
این قانون باید برداشته شود و مالکان اجازه خرید و 
فروش سرقفلی را نداشته باشند بلکه ملکیت به طور 

کامل انتقال پیدا کند. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

هند بدهکار ایران نیست 
ایلنا|  سوراب کومار سفیر هند در ایران  اعالم کرد: 
هند به ایران، بدهی نــدارد و تمام بدهی نفتی خود را 
پرداخت کرده اســت.  او دراین باره توضیح داد: نکته 
مهمی که وجود دارد این است حجم وارداتی که هند 
از ایران دارد؛ بیش از صادرات است.پس منفعت این 
تجارت بیشتر برای ایران است و هر چقدر ما به التفاوت 
معامالت بوده، هند آن را به طور کامل آن را پرداخت 
کرده اســت.  نکته دیگر این که به دلیل مشــکالت 
مبادالت ارزی و کانال های پرداختی،  پرداخت ها به 
صورت یورو با مشــکل روبه رو شده بود اما امروز دیگر 

چنین مشکلی وجود ندارد. 

حداقل حقوق برای معیشت کارگران 
2 میلیون و 446 هزار تومان 

احسان ســهرابی، عضو هیات مدیره کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار کشــور گفت: با محاسبه 
۱۰ درصــد افزایش و هزینه امــور مربوط به تغذیه 
حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر 
حدود ۲ میلیــون و ۴۴۶ هزار تومان اســت که باید 
لحاظ شود.  او با اشاره به برخی از گفته ها برای پایین 
بودن بهره وری کارگران، تأکید کرد: این گفته ها تنها 
برای این اســت که به اندازه ای که باید، مزد به آنها 
پرداخت نشود درحالی که آخرین آمار نشان می دهد  
که بهره وری کارگران بــرای کارگاه های باالی ۱۰ 
نفر  در ســال ۱۰۱ میلیون تومان بوده درحالی که 
پرداختی کارفرما به آنان متوسط ۲۵ میلیون تومان 

است. 

 توسعه صنعت برق
 قربانی قیمت غیرمنطقی 

ایلنا|  پس از تثبیت قیمت ها در ســال ۱383، 
مهر ثبات بر قیمت فروش برق زده شد درحالی که 
تورم رشد فزاینده داشت، دالر از هزار تومان به بیش 
از چهار هزار تومان رســید و تأمین تجهیزات برق 
نیاز به سرمایه کالن داشــت؛ در این بین روز به روز 
بر کوله بار بدهــی وزارت نیرو افزوده شــد و از توان 
پرداخت آن کم تا جایی کــه در دولت یازدهم پس 
از مذاکرات بسیار مقرر شــد وزارت نیرو از پرداخت 
ســهم هدفمندی یارانه ها به دولت معاف شــود. 
هم اکنون قیمت تمام شده تولید برق به ۱۱۰ تومان 
بدون احتساب هزینه ســوخت رسیده درحالی که 
به طور متوسط ۶۰ تومان از خریداران برق دریافت 
می شود البته مشترکین کشاورزی و روستایی نیز 
با تخفیف چشمگیر هرکیلووات ساعت برق را ۱۵ 

تومان می خرند. 

  رتبه بندی شرکت های ریلی
 از تابستان۹6

مهر| علی کاظمی منش مدیــرکل برنامه ریزی و 
نظارت بر خدمات مسافری راه آهن از آغاز رتبه بندی 
شرکت های ریلی از تابستان  سال آینده و تعیین قیمت 
بلیت براساس رتبه بندی شرکت ها خبر داد. به گفته 
او، در نوروز سال آینده نرخ بلیت  قطار افزایش نمی یابد 

و قیمت ها با نوروز سال ۹۵ برابری می کند. 

عمده وسایل بازی  مهدها و پارک ها 
غیراستاندارد است

ایسنا|  ســعید تاجیک، معــاون اجرایی شرکت 
بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایــران با اشــاره به 
این که عمــده تجهیزات بــازی در پارک های بازی و 
مهدکودک ها استاندارد نیســتند، اظهار کرد:   اخذ 
گواهینامه استاندارد برای تجهیزات در شهرهای بازی 
باید مدنظر قرار گیرد. او  با بیان این که 3۰۰۰ شهربازی 
در اسکله های مختلف در کشــور وجود دارد، اظهار 
کرد: به طور مثال شهربازی هایی که در محیط مسقف 
قرار دارند، باید سازه ساختمان شان مورد بررسی قرار 
گرفته و ایمنی های الزم در ارتباط با اشتعال را داشته 
باشند.  همچنین پارک های آبی باید به تأیید نجات 
غریق برسند و کیفیت آب نیز باید مورد تأیید وزارت 

بهداشت و سازمان ملی استاندارد باشد. 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

کاهش دارایی بانک های انگلیسی 
مهر| خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)برگزیت( 
موجب نقل مــکان ۱.8 تریلیون یــورو از دارایی 
بانک هــای جهان از لندن شــده اســت. خروج 
انگلیــس از اتحادیه اروپا برگزیــت موجب نقل 
مکان ۱.8 تریلیون یــورو )۱.۹تریلیــون دالر( 
از دارایــی بانک های جهان از لنــدن و در نتیجه 
کاهش 3۰ هزار شغل در این کشور شود.مؤسسه 
مطالعاتی بروگل بلژیک با اعالم اینکه، این مبلغ 
۱۷ درصــد از کل دارایی هــای سیســتم بانکی 
انگلیس را تشکیل می دهد، تخمین زد 3۵ درصد 
از فعالیت های بانکی لندن به سراسر اتحادیه اروپا 

منتقل خواهد شد.

نزول اقتصاد آمریکا تا 2050
فارس| شرکت مشــاوره ای PWC اعالم کرد 
تا  سال ۲۰۵۰ آمریکا با جاماندن از هند به جایگاه 
سوم اقتصاد جهان افت پیدا می کند، همچنین 
کشــورهای اروپایــی و آمریکایی افت شــدید 
اقتصادی را خواهند داشــت و چیــن در جایگاه 
نخســت جهان باقی  می ماند. شرکت مشاوره ای 
PWC اعالم کرده اســت که طی سه دهه آینده، 
چین اقتصاد جهان را تسخیر خواهد کرد و آمریکا 
موقعیت کنونی خود را از دست می دهد و حتی از 
هند هم عقب می ماند و به جایگاه سوم نزول پیدا 
می کند. براساس این گزارش، روسیه هم به عنوان 
رهبر اقتصاد اروپا خواهد بود و جلوتر از اقتصادهای 
آلمان، انگلیس و ایتالیا با رشــد ناخالص داخلی 

۷تریلیون دالر جلو خواهد بود.

تحریمی های توییتر 

فارس| توییتر ابزاری را به این شــبکه اجتماعی 
اضافه کرده اســت که از ایجاد حساب های کاربری 
جدید توسط افراد منع شده از استفاده از این سایت 
جلوگیری و جســت وجوی ایمــن را در آن ممکن 
می کند.توییتر قــول داده تا جلوی فعالیت کاربران 
نامناسب را در این ســایت بگیرد تا دیگر کاربران با 
محتوای ارسالی نامناسب آنها برخورد نداشته باشند. 
بنابراین افرادی که به طور دایمی از توییتر حذف شده 
باشند، شانسی برای فعالیت مجدد در آن نخواهند 
داشت و با توجه به سوابقشان نمی توانند حساب های 

کاربری جدیدی خلق کنند.
 

رتبه 16 ایران در استفاده از اینترنت

ایسنا| بررســی آمار اتحادیــه جهانی مخابرات 
در سال ۲۰۱۶ گویای آن است که استفاده ایرانیان از 
ICT در بخش های مختلف به گونه ای بوده که ایران 
با عدد 3.3 در رتبه شانزدهم زیرشاخص استفاده قرار 
دارد که نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییری نداشته است.

در این زمینه ایران درحالی رتبه ۱۶ منطقه را به خود 
اختصاص داده که پس از کشورهای امارات متحده 
عربی، رژیم صهیونیســتی، قطر، بحرین، عربستان 
ســعودی، عمان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، 
کویت، اردن، ترکیه، ارمنســتان، گرجستان، لبنان 
و مصر قرار دارد.البته از منظر استفاده شخصی رتبه 
ایران ۱۷، استفاده کسب و کارها ۱8 و استفاده دولت 

۱۵ اعالم شده است.

پهپادی که جلسه برگزار می کند

 مهر| اگر قادر به شرکت در برخی نشست ها و 
جلسات مهم کاری نیستید، می توانید از این پس 
برای تبادل نظر و گفت وگو بــا افراد حاضر در این 
جلسات از پهپاد کمک بگیرید. گوگل به تازگی 
پهپادی را اختراع کرده که ابعادی بسیار کوچک 
داشــته و در کف دست انســان جا می شود. این 
پهپاد که قادر به دریافت و ضبط تصاویر نیز هست، 
می تواند در یک اتاق پرواز کند و برقراری ارتباط 
صوتی و تصویری را میان حضار و افرادی در نقاط 
دیگر جهان ممکن کند.مزیت این پهپاد آن است 
که به افراد خارج از محل برگزاری جلســه حس 

حضور در آن را منتقل می کند. 
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حسن هفده تن معاون وزیر کار با اشــاره به کاهش نرخ حوادث ناشی از کار از ۵.۵نفر به 
۴.۵نفر در 3 ســال اخیر، از آموزش ۲ میلیون ســاعت نفر بــرای پیش بینی مخاطرات در 
کارگاه های تولیدی و صنعتی خبر داد. او افزود: از ابتدای دولت، مدلی ازســوی وزارت کار 
دربحث ایمن سازی محیط واحدهای تولیدی بر مبنای پیش بینی و پیشگیری از حوادث 

ناشی از کار تهیه شد تا این حوادث کاهش  پیدا کند. 

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس اعالم کرد:   هم اکنون ۹۰ درصد گردش 
مالی بازار موبایل دراختیار قاچاق است و این بازار حدود ۲هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. او 
ادامه داد: گوشی های قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می شوند و بنابراین  خدمات مورد نیاز 
درحوزه پشتیبانی و تعمیرات نیز برای آنها انجام نمی شود. این درحالی است که برندهای خارجی 

گوشی تلفن همراه نمایندگی ایجاد کنند تا فعالیت آنها وجهه قانونی داشته باشد.

4/5 
نفر

90 
درصد

گوشی های تلفن همراه  بازار قاچاق است  شمار فوتی های روزانه حوادث کار 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

شهروند|  بر اساس آمار بانک جهانی 46 درصد مردم 
ایران در  سال 56 زیر خط فقر به سر می بردند؛ این در 
شرایطی اســت که تازه ترین آمار بانک جهانی نشان 
می دهد که در حال حاضر تنها 8 درصد مردم کشــور 
زیر خط فقر به سر می برند. از همین رهگذر در آستانه 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نگاهی داشته ایم به 
وضع سایر صنایع و بخش های اقتصادی مهم کشور. 
بر این اساس ایران توانسته است در تولید کشاورزی 
و غذا از کشــوری وارد کننده در دهــه 50، به یکی از 
20 تولیدکننده بزرگ کشــاورزی در جهان تبدیل 
شود. همچنین بررســی گزارش های بانک مرکزی 
نشان می دهد از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون شمار 
صدور پروانه بهره برداری صنعتی 3 هزار و 499 درصد 
رشد داشته و ایران توانســته است در برخی صنایع 
مانند تولید پتروشیمی با 2 هزار و 675 درصد، تولید 
فوالد خام با 4 هــزار و 468 درصد، تولید برق با  هزار و 
283 درصد و تولید سیمان با رشد 830 درصدی جهش 

خیره کننده ای در پیشرفت صنعتی تجربه کند.

جمعیت زیر خط فقر از 46 به 8 درصد رسید                                                
انقالب اسالمی نجات بخش بسیاری از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه شد. در دوران طاغوت  
درصد کمی از مردم ایران از خدمات گوناگون برخوردار بوده و بخش اعظم جامعه در شــهرها و 
روستاها با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کردند. در کالنشهرهایی چون تهران، حلبی آبادها 
در جنوب شهر از فقر و محرومیت ها حکایت داشت. انقالب اسالمی در این وضع دگرگونی ایجاد 
کرد و سیاست اصلی جمهوری اسالمی محرومیت زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر و فاقد درآمد 
یا کم درآمد شد. آمارهاي جهاني نیز گویاي بهترشدن وضعیت رفاه مردم ما در سال هاي پس از 
انقالب است. بر اســاس آمار بانک جهاني، ۴۶ درصد مردم ایران در  سال ۵۶ زیر خط فقر بودند؛ 
این در حالی است که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در  سال ۲۰۱۵ تنها 8 درصد مردم 
ایران زیر خط فقر قرار دارند و  با درآمد کمتر از ۲ دالر در روز زندگی می کنند. برخی کشورها که 
 فقر بیشتری نسبت به ایران دارند، عبارتند از برزیل با ۱۰.8 درصد، الجزایر با ۲3.۶ درصد، هند با

 ۶8.۷ درصد، پاکستان با ۶۰.۲ درصد، زامبیا با 8۶.۶ درصد، چین با ۲۷.۲ درصد.

تعداد سدهای کشور 8.5 برابر شد 
مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و 
بعد از انقالب اسالمی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقالب اسالمی، ۱۹ سد مخزنی 
با حجم مخزن ۱3 میلیــارد مترمکعب )معادل ۲۵ درصد( و ظرفیت آب قابل تنظیم ســاالنه 
۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره برداری می شــد که این میزان پس از انقالب اسالمی و تا 
بهمن ماه  ســال ۱3۹۵ به تعداد ۱۶۵ ســد مخزنی با حجم کل حدود ۵۱ )معادل ۷۵ درصد( و 
ظرفیت آب قابل تنظیم 3۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. همچنین تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ 
سد در کشور به ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخازن 
آنها به ترتیب ۲3.۷ و ۲۱.۶ میلیارد متر مکعب است. سدهای در حال بهره برداری کشور با وجود 
خشکسالی و کاهش حجم موثر آب مخازنشان در سال های اخیر توانسته اند به مدیریت توازن 
میان عرضه و تقاضای آب کمک شایانی کنند و نسبت به گذشته نقش پررنگ تری داشته باشند. 
تقریباً بخش اعظم منابع سطحی آب شرب مصرفی کشور از طریق حدود ۵۵ سد استراتژیک 

تأمین می شود و این سدها در تأمین آب شرب شهرها اهمیت ویژه ای دارند. 

9هزار  کیلومتر خط ریلی بهره برداری شد
پیشــرفت صنعت حمل ونقل پس از انقالب تحریم ها را در هم شکســت. مرکز پژوهش های 
مجلس نوشته است حمل ونقل در کشور ما به ویژه پس از انقالب رشد چشمگیری داشته و در 
نقاط گوناگون کشور توســعه یافته به طوری که با ارزآوری فراوان توانسته رشد اقتصادی را نیز 
تا حدودی منجر شود. آن گونه که آمارها نشــان می دهد، از زمان اجرای نخستین پروژه ریلی 
در  ســال ۱۲۹۱ تا  ســال ۱3۵۷ یعنی پیروزی انقالب، ۱۲ پروژه ریلی یعنی ۴۶۷۶ کیلومتر از 
مجموع ۱۰۱۷۱ کیلومتر )خطوط راه اندازی شده تا پایان سال ۱3۹۲( انجام شده است که این 
رقم حدودا ۴۶ درصد کل مسیرهای ریلی کشور است. جدول مشخصات پروژه های ریلی که بعد از 
انقالب انجام شده اند، گویای این است که بعد از توقف سه ساله از  سال ۱3۵۷ تا ۱3۶۰ و روند کند 
فعالیت های بهره برداری ناشی از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، بعد از انقالب از  سال ۱3۶۰ تا 
۱3۹۵، حدود ۹ هزار کیلومتر خط ریلی بهره برداری شده است. این موضوع بدین معنی است که 
حدود ۵۴ درصد از کل پروژه های ریلی بعد از انقالب اسالمی و حدود ۴۴ درصد آنها قبل از انقالب 

به بهره برداری رسیده است. 

شمار نیروگاه های برق 10 برابر شد
انقالب اسالمی ایران سرآغازی برای جهش در صنعت برق رسانی به نقاط مختلف کشور شده به 
گونه ای که در حال حاضر کمتر منطقه ای در کشور هنوز از نعمت برق و روشنایی بی بهره است. 
آن گونه که آمارها نشان می دهد، ظرفیت تولید برق پس از انقالب ۶۴  هزار ۵۶3 مگاوات افزایش 
یافت.  سال ۵۷ در حالی  3 میلیون و 3۹۹  هزار مشترک برق در کشور از انرژی بهره مند بودند که 
بر اساس آمارهای ارایه شده تعداد مشترکین در  سال ۹۴ به 3۱.۷ میلیون رسیده است. آن گونه که 
معاون وزیر نیرو اعالم کرده،  ما در  سال ۵۷  معادل ۷۶۰۰ مگاوات نیروگاه نصب شده داشتیم که 
این رقم در حال حاضر به  ۷۶ هزار مگاوات یعنی میزان نصب ما ۱۰ برابر شده است. او بهره مندی 
از آب لوله کشی  و برق را از دیگر دستاوردهای انقالب می توان دانست.  امروز  ۱۰۰ درصد شهر ها و 
روستاهای باالی ۱۰ خانوار به برق دسترسی دارند، همچنین جمعیت تحت پوشش آب شهری 

۹۹.۲ درصد است و دسترسی به آب لوله کشی روستایی نیز به  ۷۲.۵ درصد افزایش یافته است. 

رشد 1927 درصدی تولید آلومینیوم 
معیار کلیدی ارزیابی وضع یک اقتصاد، تولید ناخالص داخلی یا GDP  اســت. تولید ناخالص 
داخلی، ارزش بازاری کلیه کاالها و خدمات نهایی تولید شــده در یک اقتصاد در یک بازه زمانی 
معین است. اگر شما ارزش بازار تمام خودروهای تولید شده، منسوجات، اغذیه، مسافرت های 
هوایی، موســیقی، مجالت و موارد دیگر از این دست را که در یک  سال تولید شده اند با یکدیگر 
جمع کنید، تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. تولید سرانه  بعد از جنگ تحمیلی با اجرای 
برنامه های توسعه روند صعودی داشــته هر چند که درسال های تحریم این روند نزولی شد، اما 
آمارهای موجود از بهبود وضع در دو  سال گذشته حکایت می کند. به عنوان مثال میزان تولید 
فوالد در کشــور که  قبل از پیروزی شــکوهمند انقالب، 3۶ صدم میلیون تن بود؛ هم اکنون به  
حدود۱۷/۷میلیون تن رسیده و بیانگر پیشرفتی ملموس است. در بخش تولید آلومینیوم، کشور 

با رشد حدود ۱۹۲۷ درصدی روبه رو شده است. 

ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان 
در  سال 3۹ تولید محصوالت کشاورزی ۲۹.۱ درصد تولید ناخالص 
ملی را تشکیل می دادند. این رقم در  ســال ۵۶ به ۱.۹ درصد تولید 
ناخالص ملی ســقوط کرد. در حال حاضر ایران نزدیک به ۶ میلیون 
هکتار اراضی زیر کشت محصوالت کشاورزی دارد و بالغ بر ۹۰ درصد 
نیاز کشور به محصوالت کشــاورزی از داخل ایران تأمین می شود و 
بر اساس گزارش سازمان جهانی خوار و بار کشــاورزی )فائو( ایران 
در تولید بسیاری از محصوالت کشــاورزی جزو ۲۰ کشور نخست 
جهان است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی میزان تولید محصوالت 
کشاورزی نسبت به قبل از انقالب 3 برابر شده و در حال حاضر بالغ 

بر ۱3 میلیون تن است. در زمینه تولید کاالهای استراتژیک نیز تولید 
برنج در ســال های پس از انقالب رشــد ۵۲ درصدی داشته است و 
واردات اقالمی مانند گوشــت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر به حداقل 
ممکن رسیده است. در حال حاضر ایران نخستین تولید کننده جهان 
در محصوالتی مانند پســته، زعفران و انار اســت. آمارهای موجود 
نشان می دهد ایران در  سال ۵۶-۵۷ معادل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن 
گندم تولید کرده است و واردات گندم در سال های قبل از انقالب به 
 بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن می رســید؛ در حال حاضر ایران

 توانسته است به تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم نیز دست پیدا کند.

65 میلیون تن ظرفیت نصب شده  پتروشیمی پس از انقالب
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، بیش از ۵۰ طرح  پتروشیمی با ظرفیت ۶۵ میلیون 
تن که بخشی از آن شــامل توسعه پتروشیمی شیراز، توسعه پتروشــیمی رازی، پتروشیمی 
بندر امام، پتروشــیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، گســترش دوده صنعتی اهواز، پتروشیمی 
ارومیه، پتروشــیمی خراسان، پتروشــیمی تبریز، متانول خارک )پتروشیمی خارک(، الفین 
ششم )پتروشیمی امیرکبیر(، سرویس های جانبی متمرکز )پتروشیمی جم(، آروماتیک سوم 
)پتروشیمی بوعلی سینا(، متانول سوم )پتروشــیمی فن آوران(، LAB نخست )پتروشیمی 
بیستون( و PET/ PTA  اول )پتروشیمی شهید تندگویان( است، افتتاح شده است. بر اساس 
اعالم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت کنونی نصب شده تولید این صنعت 
۶۵ میلیون تن است و این مقدار تا چند  سال آینده سه برابر می شود. بر اساس آمار موجود تولید 
محصوالت پتروشــیمی از یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۱۰۰ تن در  ســال ۱3۵۷ به ۴۶ میلیون و 

۴۰۰ هزار تن در  سال ۹۴ رسید. بدان معنا که تولید پتروشیمی در کشور ۴۶ برابر شده است.


