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خبر اقتصادی

بدهی خارجی ایران کم شد 

تســنیم- بدهی خارجی ایران در اسفند ۱۴۰۰ 
با کاهش نســبت به ســال ۹۹،  به رقم ۸میلیارد و 
۶۷۵میلیون دالر رسیده است. گزارش جدید بانک 
مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان ســال 
۱۴۰۰ نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی 
کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با کاهش همراه  شده و به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ 
میلیون دالر رسیده اســت. بدهی خارجی ایران در 
پایان اسفند ۱3۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴2 میلیون 
دالر بود. میزان بدهی های کوتاه مدت کشور در پایان 
اسفند ۱۴۰۰ حدود 2.۵  میلیارد دالر و بدهی های 
بلندمدت ایران نیز ۶.۱ میلیارد دالر اعالم شده است.

    
رکورد مصرف برق کشور

شکسته شد
قرن نو- سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در 
تهران بزرگ مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه در 
سال گذشته حدود 2۰۰ تا 3۰۰ مگاوات بیش از الگوی 
تعیین شده برق مصرف شده که بیش از میزان پیش بینی 
و تدارک دیده شده اســت. مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق در تشــریح مصرف برق کشور 
و تهران گفت: روز گذشــته رکورد مصرف برق کشور 
شکسته شد و به عدد ۶۷ هزار و 3۱۸ مگاوات رسید؛ این 

رقم، رکورد سال گذشته را پشت سر گذاشت.
    

تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی با قدرت 
خرید مردم همخوانی ندارد

ایلنا- رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
گفت: حدود ۱2۰۰ تن تخم مرغ به افغانستان صادر 
شــد اما هنوز مرزهای عراق بر روی تخم مرغ های 
ایرانی باز نشده است. خبر فشار ترکیه بر عراق برای 
وارد نکردن تخم مرغ از ایران از ســوی مســئوالن 
وزارت کشاورزی تکذیب شد اما این سخن از سوی 

صادرکنندگان تخم مرغ تایید شده و واقعیت دارد.
ناصر نبی پور با بیان اینکه میانگین قیمت فروش 
تخم مرغ درب کارخانه کیلویی 3۱ تا 3۴ هزار تومان 
است، افزود: قیمت بار ۱۱ کیلویی، هر کیلو 3۱ هزار 

تومان و بار ۱3 کیلویی 3۴ هزار تومان است.
وی ۹۰ هزار تومان را نرخ منطقی برای یک شانه 
تخم مرغ درب واحدهای صنفی دانســت و افزود: 
قیمت یک شانه تخم مرغ 2 کیلویی درب کارخانه 
حدود ۶۴ هزار تومان تمام می شود پس با احتساب 
کرایه حمل و نقل و سود قانونی یک شانه تخم مرغ 

۹۰  تا ۱۰۰ هزار  تومان تمام می شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت نرخ مصوب 
یک کیلو تخم مرغ را 3۵ هزار تومان اعالم کرد این 
در حالیست که قیمت تمام شده یک کیلو تخم مرغ 
۴۸ هزار تومان برای مرغدار تمام می شود. اینجا این 
پرسش مطرح است که دولت با توجه به کدام آنالیز 

به این قیمت رسیده است؟
    

بررسی بسته دوم برای کنترل
 بازار اجاره در هیات دولت

خبرآنالیــن- وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر 
لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف 2۵ 
درصدی افزایش اجاره  مسکن گفت: بسته جدیدی 
برای کنترل بازار اجاره بها فردا در هیئت دولت مطرح 
خواهد شد. رستم قاسمی در جلسه شورای مسکن به 
موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش 
اجاره بها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و 
زمان جابه جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد 
قیمت های بســیار باال در همه شهرها به ویژه شهر 
تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت 
راه و شهرسازی برای بهبود شــرایط اجاره نشینی 
فراهم شــد و یکی از مهم ترین مصوبات آن توسط 
سران سه قوه همزمان با ارســال طرح وزارت راه و 
شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای 
اسالمی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد 
سقف اجاره بها در تهران 2۵ درصد و سایر شهرها 2۰ 

درصد باشد.

 محمد علی صادقی، کارشناس ارشد 
انرژی معتقد است که ایران دچار غفلت 
عجیبی در بازار انرژی شده است و همین 
امر نشان می دهد نقش ایران در بازارهای 
انرژی جهان در حال کمرنگ شدن است. 
وی با اشاره به موقعیت تازه پیش آمده 
برای روسیه پس از جنگ اوکراین گفت: 
روسیه به ســادگی از بازار جهانی انرژی 
حذف نمی شــود اما باید توجه داشــت 
قطر مهره های خــود را برای بهره گیری 
از فرصت جدیــد چیده اســت و ما نیز 

نظاره گریم. 
در ماه های اخیر حمله روســیه علیه 
اوکراین سبب شده تا کشورهای اروپایی 
با بحران گاز مواجه شــوند و برخی از این 
کشــورها از جمله آلمان ســعی کرده با 
استفاده از سوخت های فسیلی، بخشی 
از نیازهای نیروگاه های خود را برای تولید 

برق از این راه تامین کند. 
در سال های گذشته، روسیه نخستین 
صادرکننــده انرژی به اروپا محســوب 
می شد اما شروع جنگ این کشور علیه 
اوکراین موجب شد تا بسیاری از کشورها 
با روی خوش نشــان دادن نســبت به 
تحریم روسیه و با محدود کردن واردات، 
وابســتگی خود را به یکی از نخستین 
قدرت های تامین کننده انرژی منطقه 

و جهان کاهش دهند. 

سهم نابرابر ایران و قطر
 از میدان مشترک پارس جنوبی

 این شرایط سبب شده تا قطر به عنوان 
جایگزین روسیه در تامین انرژی بیش از 
پیش به گوش بخورد و این کشور کوچک 
در سایه بهره برداری از میدان گازی پارس 
جنوبی درصدد رفع نیازهای اروپا برآید. 
بر اســاس گزارش های رســمی اکنون 
میدان گازی پارس جنوبــی را می توان 
بزرگترین میدان گازی جهان به شــمار 
آورد بــه طوری که مطابــق برآورد های 
شرکت انرژی قطر این میدان گازی حدود 
۱۰ درصد از منابع شناخته شده جهان را 
در خود جــای داده و دارای ۴۰ تریلیون 
مترمکعب ذخایر بوده که یک ســوم این 

ذخایر در اصل سهم ایران است.
شــرایط بی ثبات تامین انرژی اروپا 
ازســوی روسیه ســبب شــده تا به این 
میدان گازی نگاه ویژه ای شود و شرکت 
توتال با قطر برای توســعه میدان میدان 
 گازی، قراردادی بلند مدت و ارزشمند را 

امضا کند. 
بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، قطر قصد دارد کمبود گاز اروپا را در 
یک بازه زمانی نه چندان بلند جبران کند 
و شاهد این ماجرا نیز امضای قراردادی به 
ارزش 2.۵ میلیارد دالر از سوی دولت قطر 
با شــرکت »توتال« فرانسه برای توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی در واپســین 
روزهای خرداد امسال بود، شرکت »اِنی« 

ایتالیا نیز برای توسعه این  میدان قرار است 
که 3 درصد از پــروژه 2۸ میلیارد دالری 
شرق میدان شمالی پارس جنوبی را در 

دست بگیرد. 
تا پیش از وقوع حمله روســیه علیه 
اوکراین و به مخاطره افتادن نحوه تامین 
منابع گازی کشــورهای اروپایی؛ عمده 
صادرات قطر به کشــورهای آسیایی و 
در قالب قراردادهــای بلندمدت بود اما با 
قراردادهای جدید این کشور با غول های 
نفتی اروپایی قرار است اتفاقات جدیدی 
رخ دهد که به حتم منافع ایران از میدان 
گازی پارس جنوبی را دستخوش تغییراتی 
خواهد کرد.  با توجه به این موارد بعضی از 
کارشناســان براین باورند که در شرایط 
فعلی، عقب ماندگی ایران در برداشت گاز 
از میدان مشترک با قطر جبران نمی شود. 

سوء مدیریت، بالی جان تولید
 و صادرات انرژی ایران 

محمدعلی صادقــی، تحلیلگر بازار 
انرژی دربــاره قراردادهای جدید قطر به 
»توسعه ایرانی« گفت: باید توجه داشت 
توتال امروز قرارداد توسعه این میدان گازی 
را امضا نکرده بلکه حدود 3۰ سال است که 
این شرکت در قطر فعال است؛ متاسفانه از 
زمانی که یک سری از فعالیت های گازی 
ایران را متوقف کردیم؛ قطر از این فرصت 
استفاده کرده و چه شــرکت توتال و چه 
آریاساسول در این کشور سرمایه گذاری 

کردند و اکنون در حــال بهره برداری از 
سرمایه گذاری خود هستند.  وی افزود: این 
مساله در اصل به دلیل ممانعت های برخی 
از مسئوالن از فعالیت توتال یا آریاساسول 
بوده و باید مشخص شود به چه عنوانی این 
کار را انجام داده انــد و اکنون باید میزان 
ضرر و زیان های ایران ناشی از این اقدام را 

مشخص کنند. 
وی اظهار کرد: شرایط فعلی را بیشتر 
باید ناشی از سوء مدیریت داخلی دانست و 

اگر امروز عده ای نگران این شرایط شده اند 
باید از مسئوالن داخلی دلیل این شرایط 
را جویا شوند نه از خارجی ها؛ زیرا آنها به 

دنبال فرصت و منابع خود هستند. 
وی توضیح داد: حدودا در سال ۱3۸۴ 
 GTL  بود که طرح آریاساسول را برای
در داخــل ایران و با ۱۰هــزار تن در روز 
طراحی و سرمایه گذاری شد و 3۰ میلیون 
دالر نیز سرمایه گذاری صورت گرفت و 
در زمان دولت محمود احمدی نژاد این 
پروژه را متوقف کردند و باید توجه داشت 
که آریاساسول معطل ایران نماند و همان 
زمان به قطر پیشنهاد داد و طرف قطری 
اعالم کرد که فقط گاز را تامین می کند و 
این شرکت باید پول و سرمایه و همچنین 
تکنولوژی مورد نیاز و بازار هدف را تامین 
کند و این شــراکت به صورت ۵۰-۵۰ 
منعقد شد و این شرکت ۱۹ میلیارد دالر 
در قطر سرمایه گذاری کرد. حال چگونه 
می توان تقصیر را به گردن شرکت های 
خارجی انداخت؛ در حالی که کسانی که 
ادعای تخصص و کارآمدی دارند، باعث 

ضرر و زیان ایران در این بخش شدند. 

لزوم تغییر     رویه
 در بازارهای جهانی 

کارشــناس حوزه انرژی درباره این 
موضوع که اکنــون فرصت خاصی پیش 
آمده و روســیه در بازارهای گاز جهانی 
ناامنی ایجاد کرده و قطر در حال استفاده 

از این فرصت و تولید گاز بیشتر از مخزن 
مشترک با ایران و در حال ایجاد موقعیت 
اســتراتژیک برای خود اســت؛  آیا واقعا 
فرصت های ایران برای حضور در بازارهای 
جهانی گاز در حال از بین رفتن است؛ بیان 
کرد: متاسفانه همیشه ما در کشور برعکس 
عمل کرده ایم به طوری که برای نمونه در 
سال های اخیر سوآپ گاز با ترکمنستان و 
آذربایجان بسته شده است، در حالی که 
آذربایجان در حال انتقــال گاز به اروپا از 
طریق خط انتقال شاه دنیز است و در این 
مســیر ترکیه را نیز پوشش می دهد و ما 
فقط هزینه سوآپ دریافت می کنیم که در 
برابر درآمد سرشار این کشورها واقعا رقم 
ناچیزی است در حالی که می توانستیم 
سوآپ را به خلیج فارس می دادیم و ضمن 
مصرف داخلی هم نیاز مشتریان خود را 
پوشش دهیم اما متاسفانه اکنون مشتریان 
آذربایجان را پوشش داده ایم؛ نقش ما در 
این پروسه بســیار ناچیز است و همیشه 

وارونه عمل کرده ایم. 
وی تصریح کرد: در حالــی که برای 
انجام برخی پروژه ها و طرح ها باید تمام 
ابعاد و زوایا آن را بررســی کرده و با انجام 
کارهای کارشناسی و استفاده از نظرات 
صاحبنظران و افراد بــا تجربه در نهایت 
مولفه هایی که منافع ملی را تامین می کند، 
انتخاب کنند؛ باید در نظر داشت گاهی 
اوقات منتقدان طرح هــا و برنامه هایی را 
ارائه و پیشنهاد می دهند که دربرگیرنده 
منافع ملی اســت و اگر کســی در انجام 
امور منافع ملی را در نظر نمی گیرد باید 

حذف شود. 

پیش بینی وضعیت روسیه
 در بازار انرژی جهان 

صادقی در پاســخ به این سوال که آیا 
واقعا نقــش روســیه در بازارهای انرژی 
جهانی در حال کاهش است یا خیر، گفت: 
خیر؛ زیرا روسیه بزرگترین قدرت گازی 
دنیاست؛ هم تولیدکننده بزرگی است و 
هم مدیریت هماهنگ کننده در این عرصه 
محسوب می شــود و تمام شرکت های 
دارای گاز کــه در اروپا و خاورمیانه وجود 
دارند، زیر چتر این کشور هستند. روسیه 
در رأس اتحادیه کشورهای صادرکننده 
گاز در قطر قــرار دارد و دو مقوله تولید و 
مدیریت را در اختیار دارد و این کشــور 
دارای شبکه است و در مقابل ایران، قطر 
و ... فاقد شبکه این چنینی هستند و این 
موارد جزو امتیازات روســیه محسوب 
می شــود. حتی اگر برای نمونه تصمیم 
 بگیرد گاز ایران به ســایر کشورها نرود، 

سنگ اندازی می کند. 

محمد میرزایی

کارشناس ارشد انرژی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 ایران دچار غفلتی عجیب در حوزه انرژی است

 نایب رئیس شــورای رقابت گفت: یکی از ابزارهای تجاری 
گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ 
در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و 
اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید 
برخی بانک های تجاری که محور تجارت دارند مثل توســعه 

صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.
محمود دودانگه در گفت وگو با ایلنا، درباره تشکیل وزارت 
بازرگانی اظهار داشت: موضوع ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی 
و صنعت و معدن موضوع مهمی است که از سال های گذشته 
همیشه مورد بحث بوده و همیشه یک رفت و برگشتی بین وزارت 
بازرگانی و وزارت صنایع و اقتصاد و بخش های مختلف برقرار بوده 
و این نشان می دهد این موضوع همیشه بحث برانگیز بوده است.

وی افزود: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر اساس 
مفروضاتی بود؛ یکی اینکه واگذاری ها و تصدیگری ها نباید در 
دولت وجود داشته باشد و این دو، یک نهاد و دستگاه حاکمیتی 
شوند که روی تولید و تجارت تمرکز کنند، یعنی سبک سازی و 
تبدیل شدن به یک دستگاه حاکمیتی فرض اول بوده است. فرض 
دوم این بود که ادغام کامل صورت گرفته و در سطوح مختلف 

اهداف، ساختار و فرایندها شکل بگیرد. 
نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بعد از ادغام قانونی 
که توسط مجلس انجام شد اتفاقات و تحوالت مختلفی رخ داد از 
جمله تحریم و تغییر رویکرد و نظریات وزرایی که در وزارتخانه 
منصوب شدند که باعث شد ثمره ادغام سال ۸۹-۹۰ آنگونه که 
تصور می شد نباشــد، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت به 
دالیل مختلف کارایی الزم را نشان نداد و ذینفعان جامعه از جمله 
تجار، بازرگان، فعاالن اقتصادی و کسبه که مشتری خدمات 
این وزاتخانه بودند، اظهار رضایت نداشتند، زیرا ناکارامدی به 

چشم می خورد. 
وی تاکید کرد: اکنون اگر قرار است تفکیک انجام شود باید 
بدانیم چگونه انجام شود که یک معضل به معضالت گذشته 
اضافه نشود چون آنچه در مجلس مصوب می شود با آنچه در 

عمل اتفاق می افتد باید مطابقت داشته و بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. اگر تفکیک به گونه ای باشد که به وزارت بازرگانی و وزارت 
صنایع و معادن گذشته برگردیم؛ خسارت محض است و این 
وزارتخانه حتی کارایی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ۱۰ 
سال پیش را هم نخواهد داشت، اگر بخواهیم از چالش کنونی 
به عنوان فرصت استفاده کنیم باید تالش کنیم این دو دستگاه 
به جای اینکه درگیر تصدیگری های غیراصولی و نادرســت 
شوند؛ تبدیل به دستگاه های حاکمیتی و سیاستگذار شوند، 
ضمن اینکه تالش کنیم وزارت بازرگانــی و صنایع و معادن 
ابزارها و ساختارهای الزم را برای سیاستگذاری در حوزه خود 

را داشته باشند. 
دودانگه خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را 
جدا کنیم و به وزارت بازگانی سال ۸۹ برگردیم مشکل ایجاد 
می کند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند، ما باید وزارت بازرگانی 
ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار الزم برای 
تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد، به عنوان مثال 
یکی از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد 
شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی 
وجود خواهد داشت، اگر قرار باشــد توسعه صادرات و تجارت 
داشته باشیم حتما باید برخی بانک های تجاری که محور تجارت 
دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم، 
باید سیاستگ ذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و 

نقل و لجستیکی ذیل این وزارتخانه باشند. 

نایب رئیس شورای رقابت:

بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته، خسارت محض است

خبر

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که هر کیلوگرم مرغ 
در بازار در بازه قیمتی ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش قرن نو، از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت 
مرغ و گوشت قرمز شتاب بیشــتری گرفت به طوری که هر 
کیلوگرم مرغ تا فروردین امسال در مرز ۴۰ هزار تومان قرار 
گرفت و هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز در مرز 2۰۰ هزار تومانی 

قرار گرفت.
اما افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز به فروردین ماه ختم 
نشد و این افزایش قیمت ها تا امروز ادامه داشته است و حتی در 

روزهای ابتدایی تیر ماه شتاب بیشتری گرفته است.
بررسی های میدانی حاکی از آن است که هر کیلوگرم مرغ 
در بازار در بازه قیمتی ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان به فروش می رسد 
و هر کیلوگرم فیله مرغ نیز در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار 
تومان به فروش می رسد. خیز تورم در خرداد ماه در افزایش 
قیمت کاالهای اساسی و خصوصا مواد خوراکی بی تاثیر نبوده 
است؛ طبق گزارش های مرکز آمار تورم ماهانه از 3.۵ درصد 

در اردیبهشت به باالی ۱2 درصد در خرداد ماه رسید.
این تورم در سال های پس از جنگ بی سابقه بوده است. 
همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از 3۹ درصد به ۵2 درصد در 
خرداد رسیده است. با توجه به آمار، علت اصلی این جهش 
تورم در خرداد ماه افزایش شدید قیمت کاالهای خوراکی 
است به طوری که تورم ماهانه اقالم خوراکی در این ماه 2۵.2 
درصد به ثبت رسیده است، در حالی که تورم ماهانه خوراکی 

ها در اردیبهشت ماه تنها حدود 3 درصد بوده است.
نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و 
گو با خبرنگار قرن نو گفت: در حال حاضر میزان تولید مرغ در 
سطح کشور خوب است و قیمت مرغ نیز در بازار پایین تر از 
قیمت مصوب است اما قیمت تمام شده مرغ برای واحدهای 

مرغداری ما خیلی بیشتر از قیمت مصوب است.
حبیب اسداهلل نژاد، افزود: در حال حاضر متوسط قیمت 
مرغ زنده در بازار حدودا 3۹ تا ۴۰ هزار تومان است که حدود 

۱۰ هزار تومان پایین تر از قیمت تمام شده برای مرغداری ها 
است و مرغدار ها در حال حاضر به ازای هر کیلوگرم مرغ ۱۰ 

هزار تومان ضرر می کنند.
اســداهلل نژاد در ادامه افزود: ما تقاضــای اصالح قیمت 
را براســاس مصوبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ قــرارگاه امنیت 
موادغذایی به وزیر جهاد داده ایم و امیدوار هستیم و انتظار 
داریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و قیمت اصالح شود 
اگرچه آن چیزی که در حال حاضر قیمت را مشخص می کند 

عرضه و تقاضا است.
اســداهلل نژاد در ادامه با اشــاره به اینکه افزایش قیمت 
چشــمگیری را در بازار مرغ شاهد نیســتیم؛ گفت: قیمت 
نهاده های دامی نزدیک به ۶ برابر شده است اما قیمت مرغ از 
3۱ هزار تومان به حدود ۵۸ هزار تومان رسیده است و با توجه 
به افزایش قیمت مولفه های تولید ما افزایش خیلی شدیدی 
روی قیمت مرغ نداریم و قیمت منطقی و معقول مرغ برای 
آنکه تولیدکنندگان ما متحمل زیان نشوند خیلی باالتر است.
این مقام مسئول ر ادامه افزود: ممکن است که یک واحد 
مرغداری در جایی دچار آسیبی شده باشد اما اکثریت غریب 
به اتفاق واحدهای مرغداری ما مجهز به ژنراتور هستند و اگر 
واحدی آسیبی ببیند به این دلیل است که در هنگام قطع برق 
ژنراتور آن از کار افتاده است وگرنه همه واحدها پیش بینی 
های الزم را کرده اند و ژنراتورهای مناســب را در واحدهای 

خود دارند.

خبر

هر کیلوگرم در بازار 65 تا 75 هزار تومان فروخته می شود

نرخ رسمی مرغ افزایش پیدا خواهد کرد؟ 

سال 1384 بود که طرح 
آریاساسول برای  GTL در 

داخل ایران و با 10هزار تن در 
روز طراحی و سرمایه گذاری 

شد و 30 میلیون دالر نیز 
سرمایه گذاری صورت گرفت؛ 

اما دولت احمدی نژاد این پروژه 
را متوقف کرد و آریاساسول 

همان زمان با پیشنهاد به قطر 
در نهایت 19 میلیارد دالر در 

این کشور سرمایه گذاری کرد


