
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

 رتبه اقتصاد ایران در جهان 
چند است؟

توســعه ایرانی- 
ســمی،  قا مک  ســیا
کارشناس اقتصادی در 
صفحه شــخصی خود 
در یکی از شــبکه های 
اجتماعی نوشت: باالخره  بانک جهانی هم آمار تولید 
ناخالص داخلی یا همان GDP ایران بر حسب دالر 
را بر اساس قیمت واقعی دالر در ایران به روز رسانی 
کرد و اقتصاد ایران با تولید ۱۹۲ میلیارد دالر در سال 
در جایگاه ۵۱ امین اقتصــاد جهان قرار گرفت . وی 
تاکید کرده است: اقتصاد ایران اقتصادی به اندازه 

نصف امارات و یک چهارم ترکیه و عربستان است. 
    

فعال برنامه ای برای پروازهای 
اربعین نداریم

ایســنا- مدیرکل 
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، 
شــرکت ها و موسسات 
هوانــوردی ســازمان 
هواپیمایی کشوری گفت:  
تاکنون برنامه ای از سوی دو کشور عراق و ایران برای 
سفرهای اربعین و پروازهای آن به صورت رسمی 
ابالغ نشده است و ما تابع تصمیمات و پروتکل های 
بهداشتی هستیم. حسن خوشخو گفت: شرکت های 
هواپیمایی منتظر تصمیم گیری  مسئوالن دو کشور 
در این زمینه هستند. اگر برنامه ای برای برگزاری 
مراسم اربعین در این شرایط کرونایی باشد، مسلما 
برنامه ریزی ها برای پروازهای اربعین نیز از ســوی 
شرکت های هواپیمایی انجام شده و به اطالع زائران 

خواهد رسید.
    

آغاز توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج 
خارجی در سطح کشور 

صدا و سیما- مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی گفت: توزیع قریب بــه ۱۰۰ هزار تن برنج 
تایلندی، هندی و پاکســتانی در کشور در سطح 
فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و 
اتحادیه ها آغاز می شود. یزدان سیف گفت: به واسطه 
ذخایر راهبردی برنج هیــچ کمبودی در خصوص 
تأمین این محصول وجود نــدارد و علیرغم اینکه 
خشکسالی موجب کاهش تولید برنج شده است از 
طریق این ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین 
می شود. وی ادامه داد: با آغاز توزیع برنج در سطح 
کشور قریب به ۱۰۰ هزار تن از این محصول از نوع 
هندی، تایلندی و پاکستانی از طریق فروشگاه های 
زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی، 
اتحادیه و... در اختیار مردم قــرار می گیرد و هیچ 
کمبودی در مورد برنج بــرای مصرف خانوار وجود 
ندارد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: در 
حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع کمبود برنج در 
جامعه ایجاد شده است که با این توزیع گسترده این 

جو روانی از بین می رود.
    

 حذف ضامن رسمی وام اجاره 
در حال بررسی است

ایسنا-  معاون وزیر 
راه و شهرســازی با بیان 
اینکه تا کنون بیش از ۸۰۲ 
هزار نفر برای دریافت وام 
اجاره ثبت نــام کرده اند 
گفت: برای صرف نظر کردن از مساله معرفی ضامن 
رسمی با رئیس و مســئوالن بانک مرکزی مکاتبه 
کرده ایم و در جلســه هفته جاری نیز مجددا این 
درخواســت را به نمایندگی از متقاضیان پیگیری 
خواهیم کــرد. محمود محمودزاده گفــت: تا روز 
گذشــته بیش از ۸۰۲ هزار متقاضی برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن ثبت نام کردند. 
بالغ بر ۱۰۱ هزار خانوار اطالعات خود را تکمیل و 
شعبه بانکشــان را انتخاب کردند. ۱۵۰۰ نفر نیز تا 
کنون تســهیالت را دریافت کرده اند. وی افزود: از 
متقاضیانی که ثبت نام کرده اما نتیجه ای حاصل 
نشده درخواست می کنیم به ســامانه اقدام ملی 
مراجعه و اگر مدارکشان نواقصی دارد یا شعبه بانک 
را انتخاب نکرده اند نسبت به انجام این کارها اقدام 

کنند تا فرآیند به صورت هوشمند ادامه پیدا کند.
    

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران

دولت منابع ساخت یک میلیون 
مسکن را در اختیار ندارد

نود اقتصادی-  عضو هیات مدیره انجمن صنفی 
انبوه سازان مســکن تهران: بعید می  دانم بیشتر از 
سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکن بتوانیم بسازیم. اکبر 
میرشفیعی گفت: برای ساخت سالی یک میلیون 
واحد مســکن، ۴۰۰ هزار هکتار زمین و ۴۸۰ هزار 
میلیارد تومان منابع نیاز اســت که دولت چنین  

منابعی را ندارد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

قراردادهای اخیر عراق زنگ هشدار 
برای اقتصاد ایران اســت و حاال به نظر 
می رسد که همســایه غربی به دنبال 
بی نیازی از بازار ایران اســت. عراقی ها 
همین دو روز پیش قــرارداد بزرگی به 
ارزش ۲۷ میلیارد دالر با توتال فرانسه 
به امضا رساندند و چند روز پیش از آن 
قرارداد دیگری را با چین بســته اند تا 
برق مورد نیاز خــود را از طریق احداث 
نیروگاههای خورشیدی تامین کنند. 
این دو قرارداد بــزرگ در حالی منعقد 
شده است که تولید گاز همراه نفت عراق 
از ایران پیشی گرفته و عراقی ها تصمیم 
دارند با شراکت چین و فرانسه نیاز خود را 

به گاز و برق ایران برطرف کنند. 
پارســال همین زمان هم عراقی ها 
بدون توجه به درخواست ایران، خط آهن 
خود را به ریل سراسری ترکیه متصل 
کردند. این در حالی اســت که فعاالن 
برخی بازارهای بزرگ ایــران در عراق 

مانند فوالد و سیمان و مواد غذایی هم 
خبر می دهند که کاالهای مشابه ترکیه 
در حال جایگزینی کاالهای ایرانی در 

بازار عراق است. 
قرارداد بزرگ فرانسه با عراق

گرچه عــراق یکــی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت است اما در مقابل 
واردکننده بــزرگ انــرژی از ایران به 
شمار می آید. حاال عراق چیزی حدود 
۵ میلیارد دالر بابت صادرات برق و گاز به 
ایران بدهکار است اما به نظر می رسد که 
این کشور تصمیم گرفته است نیاز خود 
را به بازار انرژی ایران کاهش دهد و حاال 
گرچه میزان تولید گاز همراه نفت عراق 
از ایران بیشتر شــده است اما یورونیوز 
گزارش داده که این کشور قرارداد کالنی 
با توتال فرانسه امضا کرده تا تولید نفت و 

گاز خود را افزایش دهد. 
این چنیــن اســت که احســان 
عبدالجبار اســماعیل، وزیر نفت عراق 
روز یکشنبه از امضای قراردادی به ارزش 
۲۷ میلیارد دالر با شرکت فرانسوی توتال 

برای سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز 
و انرژی خورشیدی کشورش خبر داد.

وزیــر نفــت عــراق این قــرارداد 
را بزرگتریــن ســرمایه گذاری یــک 
شــرکت غربی در عراق خواند. پاتریک 
پویانه،مدیرعامــل »توتــال انرجیز« 
)TotalEnergies( هم در مراســم 
امضای ایــن قــرارداد در بغداد حضور 
داشت. الزم به توضیح است غول صنعت 
نفت و گاز نام خود را از »توتال« به »توتال 
انرجیز« تغییر داده اســت تــا بر تنوع 
منابع انرژی و اســتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر تاکید کند.
همچنین یورونیوز گزارش داده است 
که منبعــی در وزارت نفت عراق گفت 
که قرارداد با توتال شــامل چهار طرح 
می شود. یکی از این طرح ها در راستای 
اســتفاده از انرژی خورشیدی است تا 
وابســتگی عراق به انرژی های فسیلی 
کاهش پیدا کند. عراق ذخایر نفت و گاز 
فراوانی دارد و دومین کشور صادرکننده 
نفت در اوپک است. با این حال شهروندان 

این کشــور نفت خیز با بحران انرژی و 
قطع متناوب جریان برق روبرو هستند. 
خاموشی ها در عراق طی سال های اخیر 

منجر به ناآرامی های اجتماعی نیز شد.
عراق یک ســوم گاز و برق مورد نیاز 
خود را از ایران تامیــن می کند. توتال 
یکی از پنج شــرکت اصلــی فعال در 
بخش نفت و گاز در سطح جهان است. 
این شــرکت در نظر دارد ۲۰ درصد از 
سرمایه گذاری های خود در سال ۲۰۲۱ 
را به توســعه صنعت برق و انرژی های 

تجدیدپذیر اختصاص دهد.
 جزئیات قرارداد برق عراق 

با چینی ها
اما عراقی ها فقط به همین قرارداد 
بزرگ اکتفا نکرده اند و چند روز پیش از 
مراسم امضای قرارداد با توتال، عرب نیوز 
گزارش داد که همســایه غربی قرارداد 
بزرگ دیگری با چینی ها امضا کرده تا 
نیروگاه های خورشیدی را در این کشور 
احداث کنند. این رســانه عربی نوشت 
قرارداد مذکور با شــرکت پاور چاینا بر 
ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی با 

ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات استوار است.
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
عراق در همین زمینه اعالم کرد این 
اولین پــروژه در نوع خود در کشــور 
است که یک انرژی پاک و تجدیدپذیر 

عرضه می کند.
بنا به اطالعات منتشــر شده درباره 
این قرارداد، ظرفیت اولین نیروگاه۷۵۰ 
مــگاوات خواهــد بــود و بــه تدریج 
نیروگاه های جدیدی اضافه می شوند 
تا به ظرفیت هدف ۲۰۰۰ مگاوات برسد.
هرچند درباره زمان شروع این پروژه 
اطالعاتی منتشر نشده اما مقامات عراقی 
به صراحت گفته اند که بــا این قرارداد 
قصد دارند نیــاز خود را به بــرق ایران 

کاهش دهند. 
همچنین احسان اســماعیل وزیر 

نفت عراق اعالم کرد کشورش تا ۲۰۲۵ 
پروژه های برق خورشیدی برای تولید 
۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ مگاوات راه اندازی 
می کند. این مقدار ۲۵ درصد از کل نیاز 
عراق به برق اســت و با این حجم تولید 
برق در واقع عراق از بــرق ایران بی نیاز 

می شود.

ترکیه شریک ترانزیت عراق شد
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 
پارسال همین موقع عراق خط راه آهن 

سراسری خود را به ترکیه متصل کرد. 
در همین ارتباط پارسال وزارت حمل 
و نقل عراق  از آغاز ساخت و تکمیل خط 
راه آهن عراق، سوریه و ترکیه خبر داد و 
طالب الحسینی مدیرکل شرکت راه آهن 
عراق برای مذاکره با مقامات ترک درباره 
اتصال شبکه راه آهن دو کشور به آنکارا 
سفر کرد. او گفته بود که ارتباط ریلی با 
ترکیه از موضوعات فوری برای وزارت 

حمل و نقل عراق است. 
این در حالی است که ایران با وجود 
آنکه خط ریلی خود را تا مرز کرمانشاه 
رساند اما عراق خط ریلی خود را به ایران 
متصل نکرد. با این حال این کشور تالش 
کرد برای گســترش خطوط راه آهن و 
ترانزیت خود شراکت با ترکیه را انتخاب 
کند و حاال عراق سعی دارد با بهره برداری 
از موقعیت جغرافیایی ویژه  خود به عنوان 
گذرگاه پیونددهنده آســیا به آفریقا و 
مشــرف بودن به خلیج فارس، ازعبور 
کاالهای تجاری میان شرق و غرب، به 
درآمد چشمگیری دستیابی پیدا کند. 

عالوه بر این عراق با توجه موقعیت 
متمایزی که در مسیر جاده ابریشم دارد 
و براساس آن آسیا و اروپا را به هم وصل 
می کند، در تالش است تا در نقل و انتقال 
کاالهای تجاری از این مسیر نیز نقش 
مؤثری ایفا کند و منبع درآمدی پایداری 

را برای خود دست و پا کند.

این تالش عراق به ویژه پس از کاهش 
درآمدهای ارزی این کشــور در نتیجه 
کاهش جهانی قیمــت نفت دوچندان 
شــده اســت و نمونه این تالش را در 
اظهارات مقامات محلی عراق در زمینه 
اتصال خط آهن این کشــور به ترکیه 

می توان مشاهده کرد.
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
عراق دومین بازار بزرگ صادرات ایران 
به شــمار می آید اما حاال حتی برای 
صادرات ســایر کاالهای ایرانی هم، 
عراق در حال جایگزینی ترکیه به جای 
ایران اســت. انجمن تولیدکنندگان 
فوالد و فعــاالن صنعت ســیمان از 
جایگزینی فوالد و ســیمان ایران با 
ترکیه در بازار عــراق خبر می دهند.

عالوه بــر این عــراق بــرای واردات 
کاالهــای کشــاورزی و محصوالت 
غذایی ایران نســبت به ترکیه تعرفه 

سنگین تری وضع کرده است.
همــه این ها نشــان می دهد عراق 
زنجیره ای از اقدامات را برای بی نیازی به 
ایران تدارک دیده است. آیا این اتفاقات 
زمینه تغییر موقعیت ژئوپلتیک ایران در 
قبال همسایه غربی است . بسیاری به این 

سئوال پاسخ مثبت می دهند.

قرارداد 27 میلیارد دالری عراق با توتال چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

بی نیازی تدریجی همسایه غربی از برق ایران  
احسان اسماعیل وزیر نفت 

عراق اعالم کرد کشورش 
تا 2۰2۵ پروژه های برق 
خورشیدی برای تولید 
۱۰۰۰۰ تا ۱2۰۰۰ مگاوات 
راه اندازی می کند. این 

مقدار 2۵ درصد از کل نیاز 
عراق به برق است و با این 
حجم تولید برق در واقع 

عراق از برق ایران بی نیاز 
می شود

اخیرا برای دومین بار در سال جاری اخباری 
از واردات قانونی لوازم خانگی کره ای به کشــور 
منتشر شده است؛ در حالی که بررسی ها نشان 
می دهد تصمیم جدیــدی در این رابطه گرفته 

نشده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دوباره بحث 
واردات لوازم خانگی کره ای به جای بدهی های 
کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شده 
است. برخی رســانه ها مدعی شدند که آمریکا 
برای آزاد کردن بخشی از پول های ایران به کره و 
شرکت های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران 
را تنها از طریق واردات کاال به ایران پرداخت کنند، 
اما در این مجوز قید شده که شرکت های جدید 
امکان صادرات محصوالت خود به ایران را ندارند 
و همان شرکت های پیشین ال جی و سامسونگ 

باید محصوالت خود را به ایران صادر کنند.

اما جست وجویی در ســایت های مختلف 
انگلیسی زبان نشان می دهد که این خبر اواخر 
تیر ماه در برخی سایت ها منتشر شده که البته در 
آن ها اشاره ای به نام شرکت ها نشده است. همان 
زمانی که اولین بار گمانه زنی هایی از واردات لوازم 
خانگی کره ای بعد از توافق با کشــورهای غربی 

مطرح شد.
البته چند روز بعــد از آن ماجرا، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( مجوز ورود 
محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور را رد 

و اعالم کرد که هیچ تصمیمی 
برای ورود محصوالت لوازم 
خانگی خارجی به کشــور 

ندارد.
در ایــن رابطه عباس 
هاشمی گفت: اطالعات ما 

هم بر اساس اخبار منتشر شده است که به نظر 
می رسد وزارت خزانه داری آمریکا اجازه داده 
به جای بخشی از پول ایران که در ژاپن و کره 
بلوکه شــده، اقالم غیر تحریمی به کشورمان 
صادر شود. به عبارت دقیق تر این مجوز برای 
کشورهایی است که سابقه همکاری با ایران 
داشــتند و می توانند اقالم غیــر تحریمی را 

ارسال کنند. 
اما به گفتــه وی در این مجوز 
اشــاره ای بــه نــام 
شــرکت ها یا اقالم 
خاصی نشده است 
و حتی اگر توافقی 
هم صورت گیرد، 
اجــرا شــدن آن 

زمان بر است. 

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان 
اینکه احتماالً عده ای برای پیشگیری از واردات، 
چنین فضایــی ایجاد می کننــد، تصریح کرد: 
مشخص است که کره تمایل دارند کاالی ساخته 
شده خود را به ایران وارد کند، اما ما نباید اجازه 
دهیم این اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به عنوان کشوری 
که استراتژی مشخصی دارد از این فرصت برای 
واردات اقالم مورد نیــاز ازجمله اجزا و قطعات، 
ماشین آالت و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، 
استفاده کنیم تا به گردش کار واحدهای صنعتی 

هم کمک شود. 
می توانیم از این مجوز استفاده بهینه کنیم

هاشمی با بیان اینکه وزارت خزانه داری آمریکا 
هیچ وقت نام شرکت های مجاز به فعالیت را اعالم 
نمی کند، گفت: ایران باید تعیین کند که چگونه 
می خواهد از این مجوز بهره برداری کند. در اصل 
ما باید طرفدار رفع تحریم ها باشیم اما نباید اجازه 
دهیم بیگانــگان برای ما تعییــن کنند که چه 
کاالیی وارد کنیم، بلکه باید با یک سیستم صحیح 

اقتصادی و صنعتی، منافع ملی را در نظر بگیریم؛ 
بنابراین دلیلی ندارد در حال حاضر کاالهای نهایی 

که در کشور تولید می شود وارد شود. 
وی افزود: به نظر می رســد برخی به دنبال 
اهدافی هســتند که از هر تکانی موج رسانه ای 
ایجاد می کنند. شاید هم نگران هستند که به قول 
خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین 

سالیق مختلف لوازم خانگی وارد کند. 
البته این مقام صنفی معتقد است هر چند 
جای نگرانی وجود دارد اما به همان میزان باید 
از طرف دیگر ماجرا نگاه کرد و نگران انحصار 
بود؛ چراکه انحصار در خودروسازی هم کمکی 
نکرده و نه تنها قیمت ها در این بخش باالست و 
کیفیت قابل قبول نیست، بلکه مصرف کننده 
مجبور اســت برای خرید هر چیزی که ارائه 
می شود در صف بماند و آن را بخرد. اما در قرن 
۲۱ وقت این حرف ها نیســت  و باید با منطق 
عمل کرد؛ چراکه ممنوعیت ها نمی تواند تا ابد 

ادامه داشته باشد. 

چه مرجعی پشت شایعه آزادسازی واردات لوازم خانگی کره ای است؟

خبر

یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: ما پیشنهاداتی از 
سوریه داشتیم که خط لوله نفت ایران از طریق عراق و سوریه به 
مدیترانه برود اما این طرح هنوز شکل نگرفته چون اردن تمایلی 
به شکل گیری همکاری سه جانبه بین ایران، عراق و اردن ندارد، 

اما زمینه بین سوریه و عراق وجود دارد.
به گزارش ایلنا، طبق اعالم برخی رسانه های خارجی اردن، 
مصر و عراق توافق هایی را امضــا کرده اند که مبتنی بر صادرات 
نفت از بندر بصره به اردن و سپس به سمت مصر از طریق بندر 

العقبه است.
آنگونه که از شــواهد امر پیداست اســرائیل نیز بی میل به 

پیوستن به طرح شام جدید بین مصر، اردن و عراق نیست.
بنا بر این گــزارش؛ عــراق، اردن و مصــر در ژوئن ۲۰۲۱ 
توافق هایی امضا کردند که نفت عراق از طریق بندر بصره به اردن 

و از بندر العقبه به سمت مصر برود.
شاید پیوســتن اســرائیل به شــام جدید، جبهه دیگری 
است که بوسیله آن تل آویو می تواند گســترش نفوذ ایران در 

 منطقه را متوقف و نفوذ خــود در خاورمیانه را عمق بخشــد. 
اکنون این سوال مطرح اســت که آیا مصر و اردن با درخواست 
احتمالی اسرائیل برای مشــارکت در طرح شام جدید موافقت 

می کنند؟
موضوع دیگری که مطرح اســت اینکه با توجــه به روابط 
مستحکمی که عراق با ایران دارد در مورد هر گونه رابطه با اسرائیل 

محافظه کاری می کند.
رضا میرابیان در این باره گفت: ارسال نفت به اردن سال هاست 
از طریق تانکرها انجام می شــود، در واقع ۱۰ سال قبل در زمان 
صدام توافقی بین عراق و اردن امضا شد مبنی بر اینکه عراق نفت 
را با قیمت ترجیحی در اختیار اردن قرار دهد، بارها بحث بود که 
در امتداد ارسال نفت از بصره به استان االنبار به اردن نیز فرستاده 
شود اما تاکنون عملی نشده است، باتوجه اجالس سه جانبه اردن، 
عراق و مصر که در دوران صدام شکل گرفت و در واقع تقابلی با 
کشورهای شورای همکاری بود اما بعد از سرنگونی صدام مدت ها 
اجالس برگذار نشد، اما در ۴ ســال اخیر 3 کشور تالش کردند  

اجالس سه جانبه مصر-اردن-عراق را شکل دهند و این همکاری 
نفتی نیز در همین راستا است. 

وی افزود: مصر هم ابراز تمایــل کرده که نفتی که از عراق به 
اردن می رود به مصر هم ارسال شود اما اینکه اسرائیل بخواهد 
به این طرح اضافه شــود عراق به هیچ وجه زیر بار نمی رود، زیرا 
رابطه ای بین عراق و اســرائیل چه خوب و چه بد برقرار نیست، 
عراق بارها موضع خود را اعــالم کرده و زیربار موضوع همکاری 

چهارجانبه نمی رود. 
این کارشــناس حوزه بین الملل انرژی تاکید کرد: به نظر 
می رسد انتقال نفت از عراق به مصر یک تز بلندمدت بوده و تحقق 
آن بسیار مشــکل است گرچه نفت به ســمت اردن می رود اما 
علیرغم اینکه ۱۰ سال از این قرارداد می گذرد هنوز خط لوله ای 
احداث نشده اســت، در عین حال این موضوع را نیز باید در نظر 
داشت که اسرائیل این مسائل را مطرح می کند تا روابط ایران و 

عراق را تحریک کرده و شائبه ایجاد کند.
وی گفت: ما پیشنهاداتی از سوریه داشتیم که خط لوله نفت 

ایران از طریق عراق و سوریه به مدیترانه برود اما این طرح هنوز 
شکل نگرفته چون اردن تمایلی به شکل گیری همکاری سه جانبه 
بین ایران، عراق و اردن ندارد، اما زمینه بین سوریه و عراق وجود 
دارد. میرابیان خاطرنشان کرد: در هر حال عالوه بر اردن، امریکا 

نیز تاکنون به هر نحو ممکن مخالفت و مانع تراشی کرده است. 
وی با بیان اینکه بهترین گزینه برای رســیدن نفت ایران به 
مدیترانه از مسیر سوریه است، گفت: فعال نه اردن زیربار می رود و 
نه اسرائیل و امریکا اجازه انتقال انرژی از ایران را می دهند و با توجه 
به شرایط منطقه و دخالت های امریکا حتی عراق نیز حاضر نشده 
این خط لوله شکل بگیرد، بنابراین باید شرایط فراهم شود که در 

آینده تحقق پیدا کند اما در نهایت تحقق پیدا خواهد کرد.

یک کارشناس خبر داد:

پیشنهاد سوریه به ایران برای ایجاد خط لوله نفت تا مدیترانه


