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ونفتصدوریعنیخوددرآمدیاصلیمنبعدوکشوراینسوریه،درداخلیجنگآغاززماناز
وروسیهجملهازخودنزدیکمتحدانبهسوریهحکومتواستدادهدستازراتوریستیدرآمدهای

.استمتکیایران
وعربیغیروعربیکشور50حداقلبهکاالصادرکنندهکشورهایجزءبحرانازقبلسوریهکشور

ویتونز،میوه)کشاورزیبخشدرفراوانیمحصوالتکننده،مصرفنهوبودهصادرکنندهکشوریاصوال
بیعروهمسایهکشورهایبهپارچهونساجیمحصوالت(نفتوگاز)انرژی(فسفات)معدنی،(آنروغن

.گردیدمیصادراروپائیو
ثباععمالداشتندبعهدهرانفتتولیدواستخراجکارکهسوریهازملیتیچندهایشرکتخروج

.برسدصفربهنفتازسوریهدرآمدتاگردید
ویبهداشتوآرایشیوشویندهموادنساجی،محصوالتونخپنبه،صادراتوتولیدچشمگیرکاهش

شهرهایردمحصوالتاینتولیدیمراکزاینکهبدلیلاستسوریهتولیداتمهمترینازکهزیتونروغن
وتخریبشورشیانتوسطبشدتشهرهااینصنعتیمراکز.استشدهواقعادلبوحلبزدهبحران

.استشدهزیادیضررهایمتحمل
همامابودداروکنندهتولیدعربیکشورهایبزرگترینازیکیداروسازیکارخانه60ازبیشباسوریه

.اندشدهتخریبیاتعطیلداروسازیهایکارخانهازنیمیاکنون
افزایشبرزیادیتاثیرهاجادهامنینابدلیلشهریدرونایجادهنقلوحملسیستمدراختالل

.استداشتهنانخصوصامصرفیاقالمقیمت



دررقبتامینتاشدهباعثنفتصنعتافتادنکاراز.استدادهرخایتازهتحوالتنیزانرژیبخشدر
.شودمواجهمشکلبانیزبرقهاینیروگاه

نمسکساختهادرگیریتداومرغمبه.شودمیدیدهایمالحظهقابلرشدنیزسازوساختبخشدر
اتعملینیزشهرهاازبسیاریدر.استگرفتهچشمگیریرونقمناطقبرخیدردولتچشمازدوربه

جملهازشهرهابرخیدرمسکنقیمتتاشدهباعثمسالهاین.استشدهآغازاکنونهمازبازسازی
ریفوحماهحمص،شهرهایازسوریپناهندههزارانکهبخصوص.باشدداشتهچشمگیریرشددمشق

هانآنیازموردمسکنتامیندرمعضالتیایجادباعثمسالهاینکهاندشدهشهراینوارددمشقبه
.استشده

ومعنویاندکیهزینهصرفباسوریهتجاریشرکایعنوانبهچینوروسیهکشورهایاکنونهم
.باشندمیهاسوریازفراوانامتیازاتکسبحالدرمادی،

دررقبتامینتاشدهباعثنفتصنعتافتادنکاراز.استدادهرخایتازهتحوالتنیزانرژیبخشدر
.شودمواجهمشکلبانیزبرقهاینیروگاه

ومعنویاندکیهزینهصرفباسوریهتجاریشرکایعنوانبهچینوروسیهکشورهایاکنونهم
سوریصنعتکارانوبازرگانانبحرانازقبل.باشندمیهاسوریازفراوانامتیازاتکسبحالدرمادی،
دشمنیشدنآشکارازبعدوبحرانازبعد.داشتندتجاریمراودهفارسخلیجعربیکشورهایبابیشتر

.استشدهمعطوفایرانبهسوریتجارنگاهسوریه،ملتومردمباکشورهاآن



ولیداردوجودکیفیتباپوشاکوکشاورزیمحصوالتصادراتوتولیدسوریه،درجنگوجودبا
.استنشدهبازایرانبهورودبرایراهیکنونتامتاسفانه

ازحاصلهانزوایازخروجوهاتحریمشکستنسوریه،کاروکسبازواقعیتصویریارائهمنظوربه
درموفقبسیارتخصصینمایشگاهدو2017سالاوایلازسوریهخصوصیبخشودولتظالمانه،جنگ

200ضورحبا(عراقبازاربرایاختصاصی)اولنمایشگاهکهکردهبرگزارسوریهالمللیبیننمایشگاه
لیبی،الجزایر،عراق،ازبازرگان600ازبیشحضوربا(عمومینمایشگاه)دومنمایشگاهوعراقیبازرگان

.گردیدبرگزارایرانومصرلبنان،





مهمیهایپروژهبهمیتوانسوریهوایرانمیانآمدهعملبههایهمکاریاهمازاقتصادیسطحدر
نگهداریوتعمیربازسازی،ها،خانهتلمبهتعمیرواحداثسازی،پلوراههایپروژهاجرایچون

اندازیراهوساختآرد،یکارخانه5ساختمتعدد،سیلوهایساختبرق،نیروگاههایتاسیسات
.کرداشارهپرایدوسمندسواریتولیدسوری-ایرانیمشترکخودروسازییکارخانه

انسازموتعهدعدمجنبشملل،سازمانجملهازالمللیبینمجامعدرهمکارینیزسیاسیسطحدر
وفلسطینولبناندرمقاومتازحمایتبویژهخاورمیانهمسائلدرهماهنگیواسالمیکنفرانس
.استکشوردوبینهایهمکاریاهمازعراقملیدولتاستقرار

لصمخوپاکجوانانعزیزترینتقدیم)معنویهایهزینهکهکشوریعنوانبهایراناسالمیجمهوری
نیفخدماتواعتبارخطدالریمیلیاردیکاعتباراختصاصنفت،صدور)مادیو(حرمینازدفاعبرای

انسبتورودتجاریواقتصادیمراوداتیحوزهدرولیگردیدهمتحمل(برقنیروگاههایدرمهندسی
.استداشتهکشورایندرظهوریکم



کهتاسکشوردوبینآزادتجارتنامهموافقتشدناجراییوامضامابین،فیتجاریقوتنقاطازیکی
بهرهاالکنقلوحملمشکالتوپولانتقالونقلمشکلسوریه،درجنگیوضعیتبدلیلمتاسفانه

گردیدهتعیین%4کشوردوبینکاالهاکلیهگمرکیتعرفه)استنگرفتهانجامآنازمناسبیبرداری
.(گرددنمیموافقتنامهاینمشمولکهکشورهرازکاالقلم88بجزاست

دمعبرایهاآنتعجبوتاسفاظهارباسوریه،اقتصادیفعاالنوتجارباگرفتهانجامهایمالقاتدر
متقدیوکشوردوبینسیاسییدیرینهروابطرغمعلیسوریهبازاردرایرانیهایشرکتحضور

اختیاردرسوریهاقتصادیهایفرصتحالیکهدر.شویممیمواجهسوریهدرایرانیعزیزشهدای
.استگرفتهقرارعربستانواردنترکیه،همانندکشورهایی

استهشداندازیراهکشوردوسمتبه(پنجشنبهوشنبهسه،یکشنبه)سوریپروازسهحاضرحالدر
.شوداندازیراهکشوردوبیندیگریهوائیخطاستقرارو
بندردریاییخطبرقراریامکانکاال،وجودصورتدردریایینقلوحملخطاندازیراهخصوصدر

.داردوجودالذقیهبندربهعباس
ریقطزاسپسوارسالترکیهمرسینبندربهزمینیسوریهبهایرانیکاالهایصادراتحاضرحالدر

.گرددمیصادرکشورآنبهسوریه،طرطوسوالذقیهبندرهایبهدریا
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سوریهتراز تجاری ایران و 

میلیون دالر: ارزش1397ماهه 11لغایت 1389تراز بازرگانی از سال 



سوریهمشکالت عمده کار با 

(سوریه–عراق–ایران)کشوردوبینکاالزمینیترانزیتمسیروجودعدم
سینمربندربهزمینیطریقاجبارازبهدریا،طریقازارسالبرایکافیبارنبودبدلیل:نقلوحمل

وندگانصادرکنبهرازیادیهایهزینهامراین.گرددمیانجامالزقیهبندربهکشتیباآنجاازوترکیه
.کندمیتحمیلواردکنندگان

مالیانتقالونقلبهمربوطمشکالتومابینفیبانکیروابطوجودعدم.
کشوردوبینآزادتجارتنامهموافقتنشدناجرایی.
وریضرنیازمندیهایتامینبرایاولیمرحلهدرکهدالریمیلیاردیکخریداعتبارازتخصیصعدم

ردایرانخصوصیبخشجدیفعالیتوحضورعدمباعثخصوصی،بخشبهبودشدهمنظورسوریه
.گردیدسوریه

سوریهتجاریواقتصادیاوضاعوشرایطازمیدانیدقیقوکافیاطالعاتنبود.
ورتصبهکشوردوبینسفرامکانوگرددانجامهماهنگیباوخاصیکانالازبایدسوریهبهپروازها

.استنگردیدهعادیهنوزآزاد
سوریهدرخصوصیبخشفعالیتبرایضمانتیهایپوششوامنیتوجودعدم.
ایرانتجاریوصنعتیتوانمندیهایوامکاناتازسوریهاقتصادیفعاالنشناختعدم.



سوریهاهم کاالهای صادراتی ایران به 

ادموبرقی،هایهادیفعال،مخمرهایدارویی،هایمکملاسکلت،قطعاتواسکلتترانسفورماتورها،
رزشی،وهایکفشکاتالیسک،هایفرآوردهوشیمیائیهایواکنشکنندهتسریعموادوکنندهشروع

بهنایراصادراتاقالمترینمهمرنگیهایگرانولپارافین،اطفال،خشکشیربهداشتی،شیرآالت
.دهندمیتشکیلراسوریه

سوریهاهم کاالهای وارداتی ایران از 

وختدنخپالستیکی،موادازمصنوعاتها،میوهوسبزیجاتها،باطریضایعاتوقراضهزیتون،روغن
تاناورپلیازوهاورقهوهاصفحهوبافتاروپودهایپارچهالیه،چندکتاننخمصنوعی،هایرشتهاز

.باشندمیسوریهکشورازایرانوارداتیکاالهایترینمهمجملهازاسفنجیهای



سوریهاولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در 

ائی،شیمیصنایعدرمشترکگذاریسرمایهتواندمیسوریهدرایرانصنعتیگذاریسرمایههایاولویت
دایجاسوریه،آزادیمنطقهدرتولیدیوصادراتیهایواحدسهامخریدامکانغذایی،موادواساسیفلزات

لزیفغیرکانیمحصوالتانواعمشترکتولیدمعدنی،وصنعتیآالتماشینساختوخودروتولیدخط
ی،طبالکلشکر،کاغذی،محصوالتوکاغذها،کنندهپاکوشیمیائیمحصوالت،(آهکوسیمانمانند)

کشباف،وپارچهپوشاک،تولیدمنسوجات،تکمیلفرآیندوبافندگیریسندگی،شیمیایی،کودسیمان،
اهکشتارگایجادو((س)زینبحضرتمطهربارگاهجواردرهتلساخت)جهانگردیزمینهدرگذاریسرمایه

.باشدمنطقهکشورهایسایربهتولیدیمحصوالتصدورهدفباصنعتیهای



در دست اقدام جهت توسعه ی روابط اقتصادی با سوریهموارد مهم ترین 

مل و ایجاد مسیر ترانزیت کاالی ایران به سوریه از طریق کشور عراق جهت پایین آوردن هزینه ی ح
نقل بین دو کشور و سرعت در ارسال کاال



انبازرگانوتجارآمدورفتامکانجهتروادیددریافتسهولتوکشوردوبینپروازهایتعدادافزایش
کشوردو
یانمدروکشوردوهایصرافیظرفیتازاستفادهبامدتکوتاهدرمالیانتقالونقلیشبکهایجاد

حلبودمشقدرایرانیهایبانکشعباتاستقراربامدت
ونایرااقتصادمشترکیکمیتهیوسیلهبهدمشقآزادیمنطقهدرایرانیانتجارتمرکزتاسیس

سوریه
خشباقتصادیتبادالتوهامالقاتافزایشجهتسوریهوایرانمشترکاقتصادییکمیتهتشکیل

کشوردوخصوصی
نامهتوافقایناجرایرویپیشمشکالترفعوکشوردوتجاریآزادینامهموافقتاحیاء
درحضوروبرگزاریبرتمرکزوکشوردواقتصادیفعالینبیناقتصادیهاینشستافزایشجهتتالش

سوریهکشورمعتبرهاینمایشگاه

یاطالعاتبانکیکتشکیل
تشرکواقتصادیفعالیناز

یتهیهوکشوردوهای
کاالهایوهااولویتلیست

یهسورنیازمورداستراتژیک
وکارخانجاتیاولیهمواد)

(بازسازیدرحضور



به طور اتاق های بازرگانی سوریه به سه بخش اتاق صنعت، بازرگانی و کشاورزی تقسیم می شوند و هریک
شوندمستقل و در چارچوب زیر انتخاب می 

توسطنفر12انتخابباوسال4مدتبرایقالعغسانآقایریاستبهسوریهبازرگانیاتاق•
مینفرهزار730تقریبااتاقایناعضای.شودمیانجاماقتصادوزیرانتخاببهنفر6واعضاء
.باشند

توسطنفر8انتخابباوسال4مدتبرایکشتومحمدآقایریاستبهسوریهکشاورزیاتاق•
مینفر411000اتاقایناعضاءتعداد.شودمیانجامکشاورزیوزیرانتخاببهنفر8واعضاء
.باشد

توسطنفر8انتخابباوسال4مدتبرایالشهابیفارسآقایریاستبهسوریهصنعتاتاق•
.باشندمینفر113000بربالغاتاقاعضای.شودمیانجامصنعتوزیرانتخاببهنفر4واعضاء

وداردعضو5000حدود:السواحناصرمحمدآقایریاستبهسوریهصادرکنندگانیاتحادیه•
تهیااعضای.باشندعضوکشاورزییاوصنعتبازرگانی،هایاتاقازیکیدربایدآناعضای
ازمدیرههیاتعضو5واتحادیهاعضایانتخابباعضو11)عضو16ازمرکباتحادیهمدیره
اعضای.باشدمی(شوندمیمعرفیکشاورزیوصنعتدارایی،اقتصاد،هایخانهوزارتطرف
.کنندمیانتخابسال4مدتبرایرااتحادیهرئیسمدیره،هیات





حلبتشریح وضعیت شهر 

نموودرشکهشدمیمحسوبکشوراینتجاریواقتصادیپایتختسوریهبحرانآغازازقبلتاحلب
ی،نساجمانندصنایعبرخیدروبودهصنعتوکشاورزیبخششکوفاییورشدمرهونآناقتصاد

.بودانهمگزبانزدبحرانازقبلدرحلب،سازی،صابونوزیتونروغنتولیدغذایی،صنایعزنی،پنبه
ریتجاواقتصادیرونق،آناززیادیهایبخشغارتوتصرفواستاناینبههاتروریستیورشبا

.رفتبینازشهراین
کشورایننقاطدیگرهمچونبعدسالدوآنآتشهایشعله،1389اسفند24درسوریهبحرانآغازبا

شمالکیلومتری350درنفریمیلیون3جمعیتی،باحلبیعنیسوریهتجاریواقتصادیپایتختبه
ومهجموردکهبودمکانیاولینشهرایناطرافدرحلبنساجیکارخانجات؛کردسرایتنیزدمشق،

وردهبتاراجبههاتروریستسویازآنهایدستگاهوتجهیزاتوگرفتقرارتکفیریهایتروریست
.شدفروختهنازلیقیمتباایترکیهتجاربه
هکشتآنبهتروریستیحمالتدرشهرایناهالیازنفرهزارچهارازبیشمللسازماناعالمطبق

حدودبحرانازپیشحلباستانشدند؛جمعیتآوارهخودهایخانهازنیزنفرهزار200ازبیشوشده
.ودشمیمحسوبسوریهاستانبزرگتریندمشقازبعداستاناینوبودنفرمیلیوننیموچهار

زمینهبود،هاتروریستبرایمستحکمدژیکهحلب1395سالماهدیابتدایدرشرقسازیآزادبا
بهتروریستهزار40خروج.زدرقمراسوریهارتشواسالمیمقاومتجبههدیگرهایپیروزیی

جبههپیروزیدرعطفینقطهادلباستانبههاآنرفتنوحلبشرقازهایشانخانوادههمراه
.بوداسالمیمقاومت



شرایط اقتصاد حلب پیش از بحران

تیسنتولیداتوصنایعداشتنبهکهبودسوریههایاستانجملهازواستقدیمیتاریخیدارایحلب
اجی،نسکهنامیدندمیکشوراینصنعتیواقتصادیپایتختراحلبسوریهبحرانازپیشبود،معروف

.دادمیتشکیلراسوریهاقتصاداصلیعنصرسهگردشگریوکشاورزی
املشراشهرایناقتصادعمدهبخشوداشتندبسیاریرونقحلبدرنساجیکارخانجاتیعنیاولبخش

.داشتنداشتغالحوزهایندرحلبریفوحلباستانجمعیتازنیمیکهجاییتاشدمی
نصرعبود،آنسرآمدپنبهتولیدکهحلبکشاورزیمحصوالت.استسوریهدرکشاورزیاصلیمرکزحلب

باغهایجودو،(بودچشمگیربسیارحلبدرنیزپستهتولیدالبته).دادمیتشکیلرااستانایناقتصاددوم
هایبارشازکشاورزیهایزمینمندیبهرهکناردرفشارتحتوایقطرهآبیاریسیستموزیتونمتعدد
کشاورزیبخششکوفاییورشدباعثفراتبزرگیرودخانهازشدهانجامهایکشیکانالنیزوجوی

رقراکشوراینصادراتنخستیرتبهدرپنبهآنازپسوپستهکشاورزی،محصوالتمیاناز.گردید
پاارودرخوبیبازارجانبی،محصوالتهموفروشیخامصورتبههمسوریهپنبهمحصولهمچنین.داشت
.داشت

مسقفکیلومتری13بازاروجامعمسجدحلب،تاریخیقلعهکهبودشهرایناقتصادسومبخشگردشگری
.بودجهاننقاطسراسرازگردشگرانمقصدشهر،اینگردشگریهایجاذبهازیکیعنوانبهآنکنار

جادهبینهکتار3500مساحتبهکهنجارشیخنامباشهراینشرقشمالدرحلبصنعتیشهرازجدای
به«وبالعرق»و«اللیرمون»،«الراموسه»حلبصنعتیمناطقمهمترینشده،ساختهالمسلمیهوالبابقدیم
خودرو،وصنعتیآالتماشینپتروشیمی،وشیمیاییصنایعصنعت،عصربهسوریهورودبا.آیندمیشمار
رونقسنتیهایکارخانهکناردرنیزچوبوشیشه،چرم،فوالدوآهنسرامیک،وکاشیخانگی،لوازم

.یافتند



حلبتخریب روند 
لمیعوفرهنگیهایبخشترینمهموگرفتبردررااستاناینتمامیحلباستاندرهاتروریستتخریبیاقدامات

یکشاورزهایزمین.کردندتخریبنیزراحلبدانشگاهوامویتاریخیمسجدحلب،تاریخییقلعهجملهازحلب
دنبالهبراکشاورزیهایزمینکاربریتغییرروند،اینکهشدتبدیلهاتروریستنظامیمقروپایگاهبهحلباطراف
.داشت

ینادروشدسنگینخساراتمتحملکشورایندربحرانآغازباکهبودهاییبخشجملهازسوریهدرصنعتبخش
ودنشامننا.بودسوریهدیگرهایاستانومناطقازبیششد،واردهاآنصاحبانوحلبصنایعبهکهایضربهبین

دررابحلدرصنایعبخشرکودشدهتولیدمحصوالتصدورواولیهموادوارداتتوقفالمللی،بینهایراهشدنبسته
شدهنربودهیاکشتهتروریستیهایگروهدستبهاگرحلبصنایعصاحبانودارانکارخانهازبسیاری.داشتپی

همواندکردهترکدیگرکشورهاییاسوریهدیگرشهرهایقصدبهراحلبشانخانوادهوخودجانحفظبرایباشند،
.برندمیسربهسختیشرایطدراکنون

بودندفعالحلباستاندرصنعتیهایمجتمعغالبدرکارخانهوکارگاههزار30ازبیشسوریه،بحرانآغازازپیشتا
وهاکارگاهایناغلبتنهانهسوریه،بحرانآغازبا.بودشدهایجادشغلنفرهزار500ومیلیونیکازبیشبرایو

وحلبتصاداقنابودییزمینهدیگرنوعیبهترکیههایدخالتبلکهشدند،بیکارهاآنکارنیرویوتعطیلهاکارخانه
روهگنداشت،وجودصنعتیتجهیزاتوهادستگاهانتقالامکانکهمواردیدر.کردفراهمرامنطقهاینصنعتبخش
ایترکیههایواسطهبه«قراضهآهن»عنوانبهوقطعهقطعهآهنبرهایارهباراهادستگاهاینتروریستیهای

.فروختند
وتتجهیزاانتقالازناشیحلبصنایعبخشبهواردهخساراتکهکنندمیتاکیدخصوصایندرسوریمسئوالن

آمریکادالرهر).استسوریلیرهمیلیارد300بربالغترکیهبهتروریستیهایگروهتوسطآنکارخانجاتهایدستگاه
(است(سوریپوند)سوریلیره-514.996معادل98خرداد27-اکنونهم

تانسبشرایطدرشهرایناقتصادیاوضاعگذرد،میحلبازهاتروریستفرارازاستسالدوبهنزدیککهاکنون
هکحدیبهدارد،حکایتاستاناینکشاورزیوصنعتیمختلفهایبخشبهبودازهاگزارشوگرفتهقرارخوبی

.کردخواهندآبادخودهایسرمایهبارااستاناینکهاندکردهاعالمحلبتجارازشماری



داخلیوضعیت حلب پس از جنگ 

اقتصادنجاتقطبعنوانبهشهراین،1395ماهدیدرحلبشهرازهاتروریستفراروشکستازبعد
ایهکارخانهاندازیراهباتاهستندتالشدرشهراینمسئوالنمنظورهمینبهاست؛شدهمعرفیسوریه

.درآورندحرکتبهراسوریهاقتصادهایچرخهگردشگرانامنیتتامینوصنایعدیگرونساجی
خیابانبازسازیبرایطرحچندیناختصاصازحلبشهرقدیمیبخشمدیر«احمداحمد»رابطههمیندر

هکاستگفتهواستآوردهمیانبهسخنآیندهبرایخصوصهمیندرهاییپروژهریزیپیواصلیهای
.تالشنددرحلببیکخایرخانوانطاکیهبابوالعبیمانندسنتیبازارهایبازگشاییبرای

فعالرکگمخانمانندبازارهاییواندشدهافتتاحتجاربازگشتمنظوربهاستاناینهایبازارچهازبسیاری
میحلباستاندرکاالنقلوحملاصلیمحورهایترینمهمازیکیعنوانبهکهالخندقیجادهواندشده

.استشدهبازسازیوتعمیرباشد،
برایایویژهجایگاهکه((ع)حسینامامفرزند)«محسنحضرتمقام»حلبشهرتاریخیاماکنمیاندر

ازسازیبوترمیمحرممدافعانتوانمنددستبهنیزبوددیدهجدیآسیبهاتروریستتوسطوداردشیعیان
.استشده

آزادودمشقجنوبوشرقییغوطهدرپیمانهمنیروهایوسوریهارتشپیدرپیواخیرهایپیروزی
-عربی-غربییجبههحمایتموردهایتروریستدستازسوریهنقاطازدیگربرخیوحلبسازی

التتحوازنشانهمهارزهادیگروآمریکادالرمقابلدرسوریهلیرهارزشافزایشهمچنینوصهیونیستی
.اردداجتماعیواقتصادیهایزمینهدرسوریهتجاری-اقتصادیپایتختعنوانبهحلبدربینانهخوش





2019گزارش اکونومیست از اقتصاد سوریه در سال 

:اکونومیستمجلهاطالعاتواحدگزارشبه

رکوردشدخواهدموفقآمریکامیالدی،آیندهسالاواسطتا.استمتغیرجهاناقتصادیجو•
خواهددهکشیرکودسمتبهسالپایانتاامابشکند،راخودوقفهبدوناقتصادیرشدطوالنی ترین

اراقتصادیرشدنرخافزایشهندوستانحالی کهدرشدخواهدکندچیناقتصادیرشدنرخ.شد
خنرباالتریندارایکشور هایلیگبهشدخواهدموفقمرج،وهرجازپسسوریه.کردخواهدتجربه

ندخواهجایایرانوونزوئالامااقتصادی،رشدنرخ هایطیفدیگرسویدربپیوندداقتصادیرشد
.کردخواهدنرمپنجهودستمالیبحرانباایتالیااروپا،در.گرفت

اهندخوقبولقابلعملکردیاقتصادیعرصهدرمیالدیجدیدسالدرکهکشورهاییمیانهدر•
9.9بهوریهساقتصادیرشدنرخمیشودبینیپیش.استسوریهاختیاردررکوردباالترینداشت،
واقتصادروزیخلیل،سامر.باشدداشتهجهانکشورهایمیاندررارشدنرخباالترینتابرسددرصد
اندازشم چباهاییگزارشچنین»:گفتانگلیسیمجلهاینگزارشبرتأکیدباسوریهخارجیتجارت

برایراالزماقداماتدولتزیراداردتطابقاست،شدهترسیمآیندهبرایکهسوریهاقتصادی
اهمیتهاییگزارش چنینانتشاردرآنچه.استکردهاتخاذسوریهاقتصادبهشکوفاییبازگرداندن

المجکشوراینهایواقعیت وشدخواهدمتحولسوریهاقتصادبهجهاننگاهنوعکهاستایندارد،
.«کنندمی پیداابراز



دمشقدرمختلفکشورهایهایسفارتخانهسریعبازگشایی•
مانندسوریهدرنفوذصاحبکشورهایبینکشوراینبازسازیبازاردرحضورجهترقابت•

عربستان-آمریکا-ترکیه-ایران-روسیه
.استهسوریدرایرانحضورجهتسرمایهبهترینکشوردومسئولینبیننزدیکارتباطاتوجود•
وعلمیسطحواستبودهمنطقهدرمحکمیاقتصادیجایگاهدارایسوریهداخلیجنگازقبل•

شوریکبامقایسهقابلوباالستبسیارآندولتیهایشرکتوخصوصیبخشتجاراقتصادی
.باشدنمیافغانستانوعراقمانند

قرونایجاددرخارجیگذارانسرمایهجلبوبازسازیبرتمرکزسوریهدولتاولویتترینمهم•
.استکشورایناقتصادییدوباره

گرفتنپیشدرومنطقهبازارهایدرگذشتهتجربیاتازاستفادهبابتواندایرانکشورمانچنانچه•
بهبیشتریسرعتدولتینبینموجوداستراتژیکروابطسطحونفوذبرتکیهبامنطقی،سیاستی

دالریمیلیارد2تبادالتسطحبهرسیدنظرفیتقطعابدهدکشورایندرخوداقتصادیحضور
.استمیسرکامالآیندهسال4تا3در

برندایدارکشاورزیاقالمازبسیاریوپوشاکمنسوجات،تولیددرسوریهکشورداشتتوجهباید•
هیالتتسایجادکهدارندراایرانبهصادراتجهتفراوانیتمایلکشورآنتولیدکنندگانواست
میالهسچندزمانیسیکلدرسوریهازکاالوارداتبرایترجیهیهایتعرفهگرفتننظردروالزم

.بینجامدکشوردوبیندارریشهاقتصادیهایپیوندایجادبهتواند



از حسن توجه شما 

سپاسگزار است


