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مساعد وزير الصناعة:

الصني خيار إيران لتصدير املنتجات املعدنية

ق��ال مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والتعدي��ن والتج��ارة :ان الصي��ن
بإمتالكه��ا  %50م��ن اإلنت��اج وتصدي��ر المنتج��ات المعدني��ة
العالمي��ة ،ه��ي الخي��ار الجيد الس��تبدال الش��ركات التي ل��م تلتزم
باإلتفاق النووي وصادرات المواد المعدنية.
وق��ال مه��دي كرباس��يان ،ف��ي مقابل��ة م��ع (إرنا) أمس الس��بت:
الصي��ن واح��دة من الدول التي حتى ل��و تخلى االتحاد األوروبي عن
اإلتف��اق الن��ووي ،يمكن أن يكون هناك اتصال أوس��ع معها في قطاع
التعدي��ن ،نظ��راً المتالكه��ا م��ا يق��رب م��ن  %50م��ن إنت��اج وتج��ارة
المناج��م وصناع��ات التعدي��ن ف��ي العال��م ،بم��ا ف��ي ذل��ك الصل��ب
واأللمنيوم واألحجار والنحاس والكروم وخام الحديد.
وأشار كرباسيان ،وهو رئيس الهيئة التنفيذية لمؤسسة تنمية
وتحدي��ث صناعات التعدي��ن اإليرانية (إيميدرو) ،ال��ى أنه لمواجهة
العقوبات ،أعلن نائب وزير الخارجية مؤخراً عن إتفاقات مع زعماء
االتح��اد األوروب��ي ،كم��ا ان الرئيس اإليراني وخ�لال زيارته للصين
سيجري محادثات مع نظرائه في روسيا والصين.
ومن المقرر أن يزور الرئيس حس��ن روحاني ،الصين في  9و10
يونيو الجاري لحضور قمة منظمة ش��نغهاي للتعاون؛ وإيران عضو
مراقب في هذه المنظمة االقتصادية اإلقليمية .ولفت كارباسيان
ال��ى إدراج الصل��ب ف��ي قائم��ة العقوب��ات األمريكي��ة الت��ي مدته��ا
 90يوم �اً ،معلن �اً ع��ن وض��ع تدابي��ر م��ن قب��ل اتحاد منتج��ي الصلب
لمواجهة هذه المعضلة.

 4شركات تأمني أجنبية تفتتح
مكاتب تمثيل في إيران
أعل��ن مديرع��ام المؤسس��ة المركزي��ة
االيراني��ة للتأمي��ن ع��ن افتت��اح  4ش��ركات
تأمين أجنبية مكاتب تمثيل في البالد.
وأضاف عبدالناصرهمتي ،أمس الس��بت،
أن ثم��ة طلب �اً آخ��ر مق��دم م��ن ش��ركة تأمين
أجنبي��ة عل��ى ج��دول األعم��ال ،موضح �اً أن
تواج��د المكاتب يس��تهدف بقدر أكبر العمل
مع ش��ركات التأمي��ن االيراني��ة .وب ّين همتي
أن ش��ركات التأمي��ن األوروبي��ة وللعم��ل ف��ي
اي��ران ،يتعين افتتاحها فروعاً أو ش��راء أس��هم
في الشركات المحلية.
ولفت همتي الى أن المؤسسة المركزية
تدف��ع مس��تحقات إع��ادة التأمي��ن للش��ركات
األوروبية باليورو ،وعند تغطية الخس��ائر يتم
االستالم بهذه العملة أيضاً.

بدء تصدير الكهرباء من
جمهورية آذربايجان إلى إيران
أعل��ن المتح��دث باس��م ش��ركة (آذر
انرج��ي) الحكومي��ة في جمهوري��ة آذربايجان،
يحي��ى بابانل��ي ،بدء تصدير الكهرباء من قبل
هذه الشركة الى ايران.
وأوردت وكال��ة (آب��ا) ،ان بابانل��ي ق��ال
ف��ي تصريح ل��ه :انه وفق �اً لإلتفاقي��ة الموقعة
بي��ن ش��ركة (آذر انرج��ي) وش��ركة (تواني��ر)
االيراني��ة ،ب��دأت عملي��ة نقل الكهرب��اء بطاقة
 180ميغاواط �اً كح��د أقص��ى ،م��ن الس��اعة
الحادية عش��رة قبل ظهر الجمعة الى مناطق
مغان وآستارا االيرانية.
وقد تم التوقيع على هذه اإلتفاقية خالل
زي��ارة وزير الطاق��ة اآلذربايجاني ناطق عباس
أوف ال��ى طه��ران قب��ل فترة ،كما ت��م اإلتفاق
خ�لال الزيارة على ربط ش��بكات الكهرباء بين
ايران وروسيا وجمهورية آذربايجان ،وكذلك
ترانزيت الكهرباء الى دول أخرى .وحول ربط
ش��بكات الكهرب��اء بي��ن ال��دول الث�لاث اي��ران
وروس��يا وجمهوري��ة آذربايج��ان ،ق��ال بابانل��ي:
ان اجتماع العمل الثالثي سيعقد حتى نهاية
حزيران الجاري في موسكو.
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يذك��ر أن الرئي��س األميرك��ي ،دونال��د ترام��ب ،أعل��ن بص��ورة
رس��مية ف��ي  8أيار /مايو الماضي عن إنس��حابه م��ن اإلتفاق النووي
.بعد هذا القرار ،باتت بعض الشركات األوروبية مترددة في البقاء
بالس��وق اإليراني��ة ،أو تركه��ا ،رغ��م أن المفوضي��ة األوروبية أعلنت
أنه��ا س��تطبق قواني��ن عرقلة لحماية الش��ركات األوروبي��ة رداً على
الحصار األمريكي.
وس��ابقاً ،أعل��ن مستش��ار مش��اريع صناع��ة الصلب ف��ي ايران في
تصريح لـ(إرنا) :في غياب (دانيلي) االيطالية وغيرها من الشركات
األوروبية القوية ،سنشهد مرة أخرى حضور الشركات الصينية في
البالد ،لكن يجب أن نكون حذرين من أن تنفيذ المشاريع لن يكلفنا
كثيراً.
ومؤخ��راً ،أعلن��ت ش��ركة  UMMCالقابض��ة ،وه��ي مجم��ع
معدني روسي يمتلك  18عاماً من الخبرة ،عن استعدادها للتعاون
مع الصناعات المرتبطة بإيران.
وق��ال مس��اعد وزي��ر التج��ارة والصناع��ة :ف��ي الع��ام الماض��ي،
بلغ��ت قيم��ة ص��ادرات قط��اع المع��ادن وصناع��ات التعدي��ن 9
ملي��ارات دوالر ،وه��و رق��م قياس��ي ف��ي ه��ذا المج��ال .وأض��اف
كارباس��يان :ألول م��رة خ�لال الع��ام الماض��ي ت��م تصدي��ر خمس��ة
ماليي��ن ط��ن م��ن ركائ��ز الحدي��د و 700أل��ف ط��ن م��ن الحدي��د
اإلس��فنجي ،وه��و م��ا يمث��ل خط��وة إيجابي��ة نح��و من��ع بي��ع الم��واد
المنجمية الخام.

الخام اإليراني الخفيف يتخطى
عتبة الـ 77دوالر ًا للبرميل

شركة تكرير هندية
تطلب شراء مليون
برميل إضافي من
النفط اإليراني
ق��ال مصدران بصناعة تكرير النفط
إن ش��ركة (به��ارات بترولي��وم) الهندي��ة
المملوك��ة للدول��ة (بي.بي.س��ي.إل)
طلب��ت ملي��ون برمي��ل إضافي م��ن الخام
م��ن ش��ركة النف��ط الوطني��ة اإليراني��ة
للتس��ليم ف��ي يوني��و /حزي��ران ،وس��ط
تهدي��دات أمريكي��ة بف��رض عقوبات على
الجمهورية اإلسالمية.
وأوردت وكال��ة رويت��رز ،ان ه��ذه
الخط��وة م��ن ش��ركة التكري��ر الهندي��ة
إل��ى أن مص��اف نفطية س��تحاول تس��ريع
مشترياتها من طهران قبل مهلة أمريكية
تنتهي في نوفمبر /تشرين الثاني إلعادة
ف��رض عقوبات عل��ى القطاع النفطي في
إيران.
ويب��دأ س��ريان بع��ض العقوب��ات ف��ي
الس��ادس م��ن أغس��طس /آب ،في حين أن
باق��ي العقوب��ات وخصوصاً عل��ى القطاع
النفط��ي تس��ري ف��ي الرابع م��ن نوفمبر/
تش��رين الثاني .وحسب الوكالة ،وافقت
إي��ران عل��ى ش��حن النف��ط ب��دون مقاب��ل
تقريب �اً إلى مصاف��ي التكرير الهندية في
 2019-2018وه��و حاف��ز يقل��ل بش��كل
كبير تكلفة شراء الخام اإليراني مقارنة
مع الخامات المنافسة في المنطقة.
والهن��د ه��ي أكب��ر مش��تر للنف��ط
اإليران��ي بع��د الصي��ن ،وإح��دى ال��دول
القليل��ة التي واصلت التجارة مع طهران
أثن��اء الجول��ة الس��ابقة م��ن العقوب��ات
الغربي��ة ،ألن نيودله��ي تتقي��د فق��ط
بالعقوبات التي تفرضها األمم المتحدة.
هذا وصعد متوس��ط الخام االيراني
الخفي��ف ،ف��ي األس��بوع المنته��ي 25
ماي��و /أي��ار  ،2018بواق��ع  43س��نتاً ال��ى
03ر 77دوالر للبرميل.
وبل��غ برمي��ل الخ��ام االيران��ي
الخفي��ف ،خ�لال فت��رة  1يناي��ر /كانون
الثان��ي  25 -ماي��و /أيار  ،2018متوس��ط
41ر 67دوالر .كما سجل الخام االيراني
الثقيل (أحد خامات أوبك) ،في األسبوع
المذك��ور ،زي��ادة قدره��ا  83س��نتاً ال��ى
41ر 74دوالر.

رئيس قسم الدراسات اإليرانية في جامعة يريفان يؤكد:

أهمية العالقات التجارية واإلقتصادية بني أرمينيا وإيران
ق��ال المحل��ل األرمين��ي وارط��ان
وس��كانيان :إن توس��يع العالق��ات التجاري��ة
واالقتصادي��ة بي��ن أرميني��ا وإي��ران أمر مهم
لكال البلدين.
وفي مقابلة خاصة مع مراسل (إرنا) في
يريف��ان ،تن��اول الدكت��ور وس��كانيان ،رئيس
قس��م الدراسات اإليرانية في جامعة يريفان
الحكومية ،عدداً من القضايا ،بما في ذلك
الحاج��ة إل��ى توس��يع العالقات بي��ن أرمينيا
وإي��ران ف��ي جمي��ع المج��االت ،والتضام��ن
القوي في أرمينيا لحل التحديات الداخلية
والخارجي��ة ،وتأكي��د أرميني��ا عل��ى الح��ل
السلمي للصراع في قرة باغ.
ورداً عل��ى س��ؤال حول العالق��ة الحالية
بي��ن إي��ران وأرميني��ا ،ق��ال وس��كانيان:
قب��ل ذك��ر العالق��ات اإليرانية-األرمني��ة
الحالية ،س��أذكر بع��ض النقاط التاريخية
الهام��ة ..لق��د ارتب��ط األرم��ن واإليراني��ون،
كبلدي��ن جارين ،ومنذ أبد بعيد بالعالقات
السياسية واالقتصادية والثقافية ..الحدود
األرمينية-اإليراني��ة ه��ي واح��دة م��ن أق��دم
الح��دود بي��ن البلدي��ن ،لذل��ك العالق��ات
بي��ن البلدين والش��عبين العريقين متجذرة

وتش��كلت عل��ى أس��اس القي��م الحضاري��ة
الس��امية المش��تركة والثقاف��ة ،وأواص��ر
حس��ن الجوار والصداقة واألخوة الحقيقية
وتعتبر نموذج �اً لباقي دول العالم .وأضاف:
بعد استقالل أرمينيا في عام  ،1991تطورت
العالقات السياس��ية واالقتصادية والثقافية
بي��ن أرميني��ا وإي��ران بش��كل تدريج��ي ف��ي
اتجاه تصاعدي ،مبنية على الحوار النش��ط
والتع��اون الوثي��ق ف��ي مختل��ف المج��االت،
وه��و م��ا يعكس المس��توى العالي للثقة بين
الجانبي��ن ..لق��د حاول��ت أرميني��ا وإي��ران
مراع��اة المصال��ح المتبادل��ة لبعضهم��ا
البعض ف��ي جميع مجاالت التعاون تقريباً،
س��واء عل��ى المس��توى اإلقليم��ي أو الدول��ي،
حي��ث يعمل البلدان باس��تمرار على توس��يع
العالقات الثنائية بكل الطرق الممكنة.
وق��ال وس��كانيان ع��ن اآللي��ات الالزم��ة
لتوسيع العالقات االقتصادية بين البلدين:
إن ج��دول العالق��ات االقتصادي��ة التجاري��ة
الثنائية بين أرمينيا وإيران مهم جداً ،خاصة
ف��ي مج��االت ترانزي��ت الطاق��ة والس��لع..
أرمينيا البلد الصديق واآلمن في المنطقة،
بإمكان��ه أن يتح��ول ال��ى طري��ق أساس��ي

لترانزيت موارد الطاقة والس��لع من الخليج
الفارس��ي ال��ى البح��ر األس��ود وم��ن ث��م ال��ى
الدول األوروبية.
وفيم��ا يتعلق بوضع الس��ياح االيرانيين
ف��ي أرميني��ا وإج��راءات حكوم��ة يريف��ان
الس��تضافة المزي��د منه��م ،ق��ال :ان كل
س��ائح ه��و بمثاب��ة س��فير لثقافت��ه ف��ي
بل��د المقص��د ..باإلضاف��ة إل��ى الجان��ب
االقتصادي  ،إذا وضعنا في اعتبارنا التصور
الثقاف��ي للس��ائح ،فم��ن المفي��د بطبيع��ة
الحال لكل من إيران وأرمينيا ،تبادل المزيد
من السياح.
حالياً ،تستضيف مدينة يريفان معظم
الس��ياح اإليرانيي��ن ،ف��ي حي��ن أن الم��دن
الصغي��رة مث��ل كاب��ان وغوري��س ومغ��ري،
الممت��دة عل��ى ط��ول ح��دود إي��ران وأرمينيا،
لديه��ا ف��رص كبي��رة لجذب الس��ياح ،ولكن
لألس��ف فهي غي��ر مكتملة للغاي��ة من حيث
البنية التحتية السياحية .يبدو أن الحكومة
األرميني��ة يجب أن تب��ذل الكثير من الجهد
لتعريف هذه المدن وحتى القرى الطبيعية
لبلدنا للس��ياح اإليرانيين عن طريق إنش��اء
المرافق والتسهيالت الالزمة.

اليوم ..العراق يوقع عقود تطوير  6رقع إستكشافية
أعلن��ت وزارة النف��ط العراقية ف��ي بيان ،أمس
الس��بت ،إن الع��راق س��يوقع عق��ود تنقي��ب وتطوير
 6رق��ع استكش��افية للنف��ط والغ��از الي��وم األح��د
واالثنين.
وس��يتم التوقي��ع عل��ى ثالث��ة عق��ود ،الي��وم
األح��د ،م��ع ش��ركة اله�لال النفطي��ة الخاص��ة
المملوك��ة لعراقيي��ن ومقره��ا اإلم��ارات ،كم��ا
سيتم التوقيع على عقدين يوم االثنين (غداً) مع
ش��ركة جيوجيد الصينية وعلى عقد مع شركة
يونايتد إنرجي جروب ومقرها الصين أيضاً.
وقالت وزارة النفط إنها كانت نظمت الشهر
الماض��ي (فعالي��ة تقدي��م العط��اءات لتطوي��ر 11
رقعة استكشافية) قرب الحدود مع إيران والكويت
وف��ي مياه الخليج (الفارس��ي) .ول��م تجذب خمس
رقع استكشافية أي عقود.
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باكستان تبحث مع إيران إحياء مشروع نقل الغاز
تخط��ط هيئ��ة البت��رول والم��وارد الطبيعية الباكس��تانية للتف��اوض مع الجان��ب اإليراني
الستئناف مشروع نقل الغاز اإليراني.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء الحكومي��ة الباكس��تانية ( )APPأمس الس��بت ،ان هيئة البترول
والم��وارد الطبيعي��ة الباكس��تانية عازم��ة عل��ى اس��تئناف المش��روع المش��ترك للغ��از م��ن خالل
االتصال بنظيرتها في ايران.
ونظ��راً للعقوب��ات الدولي��ة ض��د إي��ران ،ف��ان الط��رف الباكس��تاني دع��ا إلى إج��راء مراجعة
ش��املة له��ذا الوض��ع الس��تئناف مش��روع نق��ل الغ��از من إي��ران إلى باكس��تان ،وفق �اً لتقرير من
مص��ادر حكومي��ة .وأضاف��ت المصادر :ان باكس��تان مس��تعدة الس��تكمال المش��روع ،وفي الس��نة
المالي��ة الجدي��دة س��يتم مناقش��ة كل التفاصيل حول خط أنابيب الغ��از ،بما في ذلك صفقة
الغاز مع السلطات اإليرانية.
وفك��رة بن��اء خ��ط أنابيب الس�لام طرحت في ع��ام  ،1990وكان من المفت��رض مد األنبوب
ال��ذي ينق��ل الغ��از اإليران��ي إل��ى باكس��تان والهن��د ،ويحمل رس��الة للس�لام والصداقة في ش��به
القارة .وبالنظر إلى أن الهند وباكس��تان اتفقتا على خفض اختالفاتهما من أجل تأمين خط
األنابيب هذا ،فان خط أنابيب الغاز سمي (خط أنابيب السالم).
وكان من المتوقع ،في حالة التوصل إلى إتفاق نهائي ،أن يتم إنشاء ألف و 100كيلومتر
م��ن ه��ذه األنابي��ب في إيران ،وألف كيلومتر في باكس��تان ،و 600كيلومتر ف��ي الهند .ووفقاً
للخط��ة االبتدائي��ة ،كان يفت��رض تصدي��ر  150ملي��ون مت��ر مكعب م��ن الغاز يومي �اً إلى الهند
وباكستان 90 ،مليون متر مكعب للهند ،و 60مليون متر مكعب لباكستان.
ول��م ت��ف باكس��تان بإلتزاماته��ا بإنه��اء إتفاقه��ا م��ع إي��ران إلكمال خ��ط أنابي��ب  IPعلى
أراضيه��ا تح��ت ذريع��ة العقوب��ات والضغ��وط الخارجي��ة ،وأعلن��ت إنه��ا تس��عى من أج��ل مد خط
األنابيب المرتبط بمش��روع  IPعلى أراضيها (أكثر من  700كيلومتر) لتمهيد الطريق أمام
اإلسراع باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

في األسبوع املاضي

بورصة السلع اإليرانية تعقد صفقات بنحو
 340مليون دوالر

عق��دت بورص��ة الس��لع االيراني��ة صفقات
بي��ع  575ألف �اً و 213طن �اً م��ن الس��لع بقيم��ة
تخط��ت 5ر 339ملي��ون دوالر ف��ي األس��بوع
المنتهي  31مايو /أيار .2018
وش��هدت قاع��ة المنتج��ات الصناعي��ة
والتعديني��ة مبيع��ات  73ألف �اً و 229طن �اً م��ن
الس��لع بقيم��ة 7ر 82ملي��ون دوالر ،ش��ملت
 3900ط��ن ألميني��وم ،و 10آالف ط��ن حدي��د
إس��فنجي ،و 5160طن نح��اس ،و 54ألفاً و17
ط��ن صل��ب ،و 12ط��ن مكث��ف مع��ادن ثمين��ة،
و 140طن موليبدن مكثف.
من جهة ثانية ،س��جلت الس��وق الداخلية
والتصديري��ة بقاع��ة المش��تقات النفطي��ة

والبتروكيماوي��ة ،مبيع��ات  460ألف �اً و920
طناً من أنواع السلع بقيمة  242مليون دوالر.
وبي��ع ف��ي القاع��ة المذك��ورة  133ألفاً و574
ط��ن قي��ر ،و 75ألفاً و 275طن مواد بوليمرية،
و 30ألفاً و 957طن مواد كيميائية ،و12800
طن كبريت ،و 1978طن عازل رطوبة ،و179
أل��ف ط��ن فكي��وم بات��وم (م��ادة أولي��ة بإنت��اج
القي��ر) ،و 26ألفاً و 70ط��ن (مادة أولية بإنتاج
زيوت المحركات) ،و 1265طن زيوت.
أما القاعة الزراعية ،فعقدت صفقات بيع
 39ألفاً و 520طناً من الصلب بأكثر من 39
ألف �اً و 520طن �اً م��ن المنتج��ات فاق��ت 4ر13
مليون دوالر.

مساعد غرفة تجارة إيران وبريطانيا:

شركات بريطانية ترغب في مواصلة التعاون مع إيران
أعل��ن مس��اعد رئي��س غرف��ة التج��ارة البريطانية-االيراني��ة ان الش��ركات البريطاني��ة
الراغب��ة ف��ي التج��ارة م��ع اي��ران تنتظر ص��دور ق��رارات االتحاد األوروب��ي الجدي��دة لمواجهة
العقوبات األمريكية كي تواصل تعاونها مع ايران.
وأش��ار س��يروس مه��دي زادة أم��س الس��بت ،ف��ي حديث م��ع مراس��ل (إرنا) ،ال��ى محادثاته
م��ع ع��دد م��ن رج��ال األعمال ف��ي بريطانيا ،وق��ال :ان التوج��ه األوروبي لتنفي��ذ خطة العمل
المش��ترك الش��املة (اإلتفاق النووي) من ش��أنه أن يطمئن الش��ركات األوروبية التي ترغب
في التجارة مع ايران .وأوضح ان االتحاد األوروبي س��يصدر خالل األس��ابيع القليلة القادمة
ق��رارات جدي��دة بش��أن العقوب��ات األمريكي��ة ض��د الش��ركات األوروبي��ة ،كم��ا ان الحكوم��ة
البريطاني��ة تعم��ل عل��ى صياغ��ة آلي��ة ك��ي تتمك��ن اي��ران م��ن خاللها االس��تفادة م��ن نتائج
اإلتف��اق الن��ووي ،كم��ا تفس��ح ه��ذه اآللي��ة المج��ال أم��ام الش��ركات البريطاني��ة لمواصلة
التعاون التجاري مع ايران.
وتاب��ع مه��دي زادة قائ� ً
لا :ان المجموع��ة التجارية في بريطانيا تأم��ل أن تحظى البنوك
باألمن وثقة أكبر للتعاطي مع ايران دون أن يساورها أي قلق من العقوبات األمريكية.

تونس ترفع أسعار البنزين
خالل أيام

«موديز» تخفض توقعات النمو
لتركيا في العام الجاري

تنوي الحكومة التونس��ية رفع أسعار الوقود
خ�لال أي��ام ،وكذل��ك تري��د تأجي��ل زي��ادة أجور
موظف��ي القط��اع الع��ام حت��ى الس��نة المقبل��ة
لتلبية ش��روط صندوق النق��د الدولي للحصول
على شريحة جديدة من القروض.
وقال مسؤول حكومي( :هناك تعديل متوقع
ألس��عار المحروقات في األيام القليلة المقبلة..
في ظل ارتفاع األس��عار ،فان دعم الطاقة س��يصل
م��ن 5ر 1ملي��ار دين��ار متوقعة إلى أربع��ة مليارات
دين��ار ف��ي  .)2018وأض��اف( :لذل��ك ال خي��ار
أمامنا س��وى تعديل جزئي في األسعار بنحو 70
مليم �اً ف��ي اللت��ر (أي بزيادة بنس��بة 8ر 3بالمئة)
ف��ي األي��ام القليل��ة المقبلة ،بينما ي��رى صندوق
النقد أنه يتعين أن تكون الزيادة بمئة مليم على
األقل هذه المرة).
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى إتفاق في
 2016لمس��اعدة تون��س ببرنام��ج إق��راض مدته
أربع س��نوات تبلغ قيمته حوالي 8ر 2مليار دوالر،
مرتب��ط بإصالح��ات اقتصادي��ة ته��دف لإلبق��اء
على العجز في ميزانية البالد تحت السيطرة.

ع ّدل��ت وكال��ة مودي��ز للتصني��ف
االئتمان��ي توقعاته��ا للنم��و الترك��ي ف��ي
ع��ام  2018إل��ى 5ر 2بالمئ��ة م��ن توقعاته��ا
الس��ابقة البالغ��ة أربع��ة بالمئ��ة ،ف��ي الوق��ت
ال��ذي يؤث��ر في��ه ارتف��اع أس��عار النف��ط
وانخف��اض قيم��ة اللي��رة بش��كل قياس��ي
س��لباً عل��ى النم��و الكل��ي في النص��ف الثاني
من العام.
ونقل��ت رويت��رز ،ع��ن مودي��ز ،قوله��ا ي��وم
أم��س ف��ي بي��ان :إن إع�لان رئي��س النظ��ام
الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان ف��ي اآلون��ة
األخي��رة نيت��ه الس��يطرة عل��ى السياس��ة
النقدية بعد االنتخابات أضعف اس��تقاللية
البنك المركزي التركي.
وس��جلت اللي��رة التركي��ة مس��توى
قياس��ياً منخفض �اً جدي��داً أم��ام ال��دوالر
مؤخ��راً م��ع تضرره��ا م��ن صع��ود العمل��ة
األمريكي��ة واس��تمرار القل��ق بش��أن مس��عى
أردوغ��ان للتأثي��ر عل��ى السياس��ة النقدي��ة
في البالد.

