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خالل ثالث سنوات

 29مشروع ًا لرفع إنتاج النفط اإليراني إلى
 460مليون برميل

طهران تقاضي «بوينغ»
األمريكية
تعت��زم طهران مقاضاة ش��ركة الطائ��رات األمريكية
(بوين��غ) بع��د إنس��حابها م��ن إتفاقية كانت ق��د أبرمتها
مع إيران لتزويدها بـ 100طائرة جديدة.
وق��ال المتح��دث باس��م هيئ��ة الطي��ران المدن��ي
اإليرانية ،رضا جعفرزادة ،لوكالة (سبوتنيك) الروسية
أمس الس��بت( :بحكم وجود عقد قانوني بيننا ،فس��نلجأ
إل��ى القان��ون ،لدين��ا ش��رط جزائ��ي ضمن العق��د الموقع
بي��ن الش��ركات اإليراني��ة وبوين��غ ،س��نعتمد علي��ه ف��ي
تحركنا القضائي) .وأضاف( :س��نتحرك بشكل قانوني،
ولن نضيع أي فرصة في هذا المجال).
وأبرم��ت طه��ران بعد رف��ع العقوب��ات األمريكية عنها
ف��ي مطلع الع��ام  2016بموجب اإلتف��اق النووي ،صفقة
م��ع (بوين��غ) تق��وم بموجبها الش��ركة األمريكية بتزويد
إي��ران بطائ��رات جدي��دة ،لك��ن بع��د انس��حاب الوالي��ات
المتح��دة م��ن اإلتف��اق الن��ووي وع��ودة العقوب��ات عل��ى
طهران ،قررت (بوينغ) عدم تسليم إيران أي طائرة.
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إيران تجتذب إستثمارات أجنبية سنوية
بـ 5مليارات دوالر
أعلن مس��اعد وزي��ر االقتصاد االيراني عن إجتذاب إس��تثمارات أجنبية
ب �ـ 5ملي��ارات دوالر ف��ي الس��نة المالي��ة الفائت��ة (انته��ت  20م��ارس /آذار
 ،)2018وذلك بحسب بيانات البنك المركزي والجمارك ووزارة النفط
والبورصة والمناطق التجارية الحرة.
وأوض��ح محم��د خزاع��ي ،في حديث لوكال��ة أنباء (ف��ارس) ،بأن حجم
االس��تثمارات األجنبية في الس��نة المالية المنتهية  20مارس /آذار ،2018
س��جل نمواً فاق  45بالمئة ارتفاعاً عن  3مليارات دوالر في الس��نة السابقة،
ما يعكس أن االس��تثمارات الخارجية تتخذ منحى صعودياً .وأش��ار خزاعي
ال��ى االس��تثمارات الخارجية المس��تقطبة من��ذ  ،2015موضحاً أن إجمالي
العقود التمويلية المبرمبة عبر النظام المصرفي والمؤسس��ات اإلئتمانية
األجنبية قد تخطى  32مليار دوالر.
وح��ول تأثي��ر إنس��حاب أمي��ركا م��ن اإلتف��اق الن��ووي عل��ى الوضعي��ة
االس��تثمارية ف��ي اي��ران ،أك��د خزاع��ي ،ال��ذي ي��رأس منظمة االس��تثمارات
الخارجي��ة ،أن المنظم��ة ل��م تتل��ق أي إخطار رس��مي يفيد بإعت��زام الجهات
االس��تثمارية االنس��حاب م��ن الس��وق االيراني��ة .وأضاف :ان األمر ينس��حب
أيض �اً عل��ى العقود التمويلية ،إذ لم تتل��ق وزارة االقتصاد والمالية والبنك
المركزي أي إش��عار رس��مي بذلك .ولفت الى أن وزارة الخارجية االيرانية
تقود مفاوضات مع الجانب األوروبي لضمان عمل شركاته في ايران.

متوقع ًا إرتفاع األسعار رد ًا على «عقوبات» واشنطن ضد طهران وكاراكاس

ممثل إيران في «أوبك» :طلب أميركا زيادة إنتاج النفط السعودي «جنوني ومذهل»
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تصدير أول شحنة من النفط
اإليراني إلى تشيلي بعد  16عاماً

أف��اد وزي��ر النفط االيران��ي ،بيجن زنغنة،
بقرار مجلس الش��ورى االسالمي لزيادة إنتاج
النفط في  29حق ً
ال نفطياً من خالل مشاريع
ف��ي غ��رب الب�لاد وجنوبه��ا وجن��وب غربيه��ا،
حيث س��يفضي ذل��ك الى زيادة إنت��اج النفط
 460مليون برميل خالل ثالث سنوات.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء ،نق� ً
لا عن
وزارة النف��ط ،أن الوزي��ر زنغن��ة أعل��ن ع��ن
التخطي��ط ل �ـ 29مش��روعاً لزي��ادة اإلنت��اج
النفط��ي ف��ي حق��ول مناط��ق إي�لام (غرب��ي
اي��ران) ،وخوزس��تان وكجس��اران والمنحدر
الق��اري وف��ارس ف��ي جن��وب وجن��وب غ��رب
اي��ران ،إذ س��يتم تمويله��ا م��ن خ�لال
المشاركة الشعبية.

ون��وه وزي��ر النف��ط ب��أن ه��ذه المش��اريع
س��يتم تس��ليمها جميع �اً لش��ركات ايراني��ة
و 75في المئة من المعدات س��تكون صناعة
ايرانية ،حيث س��يتم إلح��اق قائمة لألجهزة
والمعدات االيرانية الى العقود التي س��تبرم
مع الشركات .وأضاف :ان أحد أهداف هذه
المش��اريع ه��و ايج��اد ف��رص عم��ل وتزوي��د
الطلب��ات للبضاع��ة االيراني��ة والخدم��ات
االيرانية ،كما أن  4في المئة من العائدات
النفطي��ة له��ذه المش��اريع س��تخصص
لمش��اريع التنمي��ة ومكافح��ة الحرم��ان ف��ي
تلك المناطق.
وق��ال وزي��ر النف��ط :ان المناقص��ات
الخاص��ة به��ذه المش��اريع جاري��ة حالي �اً
والعق��ود س��تبرم في العام الج��اري ،حيث أن
الفت��رة األولي��ة المق��ررة لتنفي��ذ المش��اريع
س��تكون عامي��ن ،وبن��اء عل��ى ذل��ك س��يزداد
إنت��اج النف��ط االيران��ي  460ملي��ون برمي ً
ال

خ�لال ثالث س��نوات ،وم��ن ثم س��يزداد إنتاج
النف��ط ملي��اري برمي��ل بالنس��بة لخط��وط
الص��رف ،إذ سيس��اهم ذلك بش��كل ملحوظ
ف��ي زيادة دخ��ل البالد .وأك��د زنغنة أن هذه
المش��اريع هي من أفضل المش��اريع التي تم
التخطيط لها لحد اآلن وسوف تحقق على
يد الشركات االيرانية بشكل كامل.
ه��ذا وص �دّرت اي��ران أول ش��حنة م��ن
النف��ط ال��ى تش��يلي بع��د  16عام �اً ،وذل��ك
ف��ي مؤش��ر ي��دل عل��ى أن اي��ران تتطل��ع ال��ى
الحصول على أسواق جديدة لصادراتها من
النف��ط .وأعل��ن موقع (بلومب��رغ) األمريكي،
ان��ه م��ن المتوق��ع أن ترس��و حامل��ة النف��ط
(مونت��ة بول��دو) الت��ي تس��ع لملي��ون برمي��ل
م��ن النف��ط ف��ي  12تم��وز /يولي��و المقب��ل
في ميناء س��ن ويس��نته التشيلي .وتم شحن
حامل��ة النف��ط قب��ل أي��ام ف��ي مين��اء خ��ارك
االيراني وغادرت الخليج الفارسي.

إيران وأفغانستان لديهما
ستراتيجيات ملواصلة
التعاون التجاري
ق��ال المتح��دث باس��م غرف��ة التج��ارة
األفغاني��ة :ان اي��ران ش��ريكة تجاري��ة هام��ة
ف��ي مج��ال التنمي��ة االقتصادي��ة داخ��ل
أفغانس��تان ،مؤك��داً ان البلدي��ن لديهم��ا
س��تراتيجيات خاص��ة لمواصل��ة التع��اون
الثنائي.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل (إرن��ا) أم��س
الس��بت ،أش��ار س��يام بس��رلي ال��ى انس��حاب
أمري��كا م��ن اإلتف��اق الن��ووي وع��دم

رغم الحظر ..الهند تط ّور ميناء جابهار اإليراني
أعلن��ت وزارة المالح��ة البحري��ة الهندي��ة عزمه��ا على الب��دء قريباً بعملي��ات تطوير
ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) ،رغم قرار أميركا الخروج من اإلتفاق النووي وإعالنها
فرض إجراءات حظر جديدة على ايران .وأفادت صحيفة (إنديا تايمز) ،أن الهند اختارت
شركة كاوة للموانئ والخدمات البحرية االيرانية لتنفيذ عمليات تطوير ميناء جابهار
لفترة  18شهراً ،وخالل هذه الفترة سيتم إختيار شركة هندية إلدارة عمليات التطوير
على األمد البعيد .يذكر أنه خالل زيارة الرئيس االيراني حسن روحاني الى الهند قبل
عدة أشهر ،تعهدت الهند بأن تقوم شركة الموانئ الدولية الهندية (اي.بي.جي.ال) ببدء
عمليات تطوير ميناء جابهار قبل  17يونيو /حزيران .وكانت هذه الش��ركة قد وقعت
ف��ي ع��ام  2016إتفاق �اً م��ع ش��ركة (آريا بندر) االيراني��ة لتجهي��ز وإدارة محطات رصيف
الش��هيد بهش��تي متعدد األغراض .وبناء على هذا اإلتفاق ،تقوم هذه الشركة بتوظيف
استثمارات قدرها 21ر 85مليون دوالر بإدارة الرصيف لفترة  10أعوام.

«الريال» و«اليوان» كفيالن بحل مشكلة التبادل املالي بني طهران وبكني
y

املتحدث بإسم غرفة تجارة أفغانستان:

إتب��اع أوروب��ا له��ذا الق��رار ونتائ��ج ه��ذه
التط��ورات عل��ى الوض��ع االقتص��ادي ف��ي
أفغانستان.
ون��وه المس��ؤول التج��اري األفغان��ي الى
مطال��ب الدول األوروبية بما يش��مل فرنس��ا
وألماني��ا وبريطاني��ا م��ن حكوم��ة كاب��ول
بمواكب��ة موق��ف أوروب��ا فيم��ا يخ��ص
اإلتفاق النووي؛ مصرحاً :ان حجم التعامل
التج��اري بي��ن اي��ران وأفغانس��تان بل��غ ف��ي
مرحل��ة ماقب��ل توقي��ع اإلتف��اق 3ر 1ملي��ار
دوالر؛ لك��ن عق��ب تنفي��ذ اإلتف��اق الن��ووي
وص��ل حج��م التع��اون الثنائ��ي ال��ى ملي��اري
دوالر.
م��ن جان��ب آخ��ر ،ق��ال المتح��دث باس��م
وزارة التج��ارة والصناع��ة األفغاني��ة مس��افر
قوقن��دي :ان مس��يرة التع��اون التج��اري بين
البلدين تمضي قدماً في مس��ارها الطبيعي
دون أن تشهد أي آثار سلبية حتى اآلن.

(العقوب��ات) الس��ابقة ض��د إي��ران .وأض��اف:
(ال أح��د ف��ي أوب��ك س��يتحرك ض��د إثني��ن
من األعضاء المؤسس��ين ..حاولت الواليات
المتح��دة ذلك المرة الماضي��ة ضد إيران؛
لك��ن أس��عار النف��ط وصل��ت إل��ى  140دوالراً
للبرميل).
وقال كاظم بور :إن (المنظمة س��تقف
صف �اً واح��داً في وج��ه الطل��ب األميركي..
ل��ن تقب��ل أوب��ك بمث��ل تل��ك اإلهان��ة..
م��ن الصل��ف والجه��ل أن يس��تهين الم��رء

محافظ املركزي اإليراني ،خالل مؤتمر اإلستثمارات الصينية:

إيران نحو إطالق بورصة دولية للتداول باليورو
أعلن شابور محمدي ،رئيس منظمة البورصة االيرانية ،عن افتتاح بورصة (كيش)
الدولية للتداول بعملة اليورو األوروبية.
محمدي أوضح في تصريح له ،أمس الس��بت ،ان مش��روع تدش��ين البورصة الدولية
س��يطرح بالمجلس األعلى للبورصة في غضون الش��هرين المقبلين .وب ّين أن المشروع
يش��مل إدراج الش��ركات األجنبي��ة ويم ّك��ن الش��ركات المحلية إج��راء تعامالت مقومة
بعملة اليورو.
ولف��ت محم��دي ال��ى أن التعام�لات األجنبية لس��وق رأس المال االيراني��ة لم تتأثر
بانس��حاب أمي��ركا م��ن اإلتفاق الن��ووي ،فيما يتم إح��راز تقدم في التعام�لات الدولية
وباتج��اه ني��ل عضوي��ة المنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات األوراق المالي��ة (ايس��كو) .وأوض��ح
رئيس منظمة البورصة أن الدول التي ترتبط بش��كل أقل مع أميركا ،بإمكانها مزاولة
األنشطة بسهولة في ايران على غرار مستثمري دول الجوار.

ق��ال ممث��ل إي��ران ف��ي منظم��ة ال��دول
المص��درة للنف��ط (أوب��ك) :إن طل��ب
أمي��ركا ب��أن تض��خ الس��عودية مزي��داً م��ن
النف��ط لتغطي��ة أي نق��ص ف��ي الص��ادرات
اإليراني��ة جنون��ي ومذه��ل ،وأن (أوب��ك) لن
تقبل الطلب.
وق��ال حس��ين كاظ��م ب��ور أردبيل��ي،
الجمع��ة ،لرويت��رز( :إنه أم��ر جنوني ومذهل
أن ن��رى تعليم��ات تص��در م��ن واش��نطن
للس��عودية م��ن أج��ل التح��رك وتعوي��ض
أي نق��ص ف��ي ص��ادرات إي��ران نتيج��ة
للعقوب��ات غي��ر القانوني��ة عل��ى إي��ران
وفنزويال).
وكان الرئي��س األميرك��ي ق��ال ،ف��ي
أبري��ل /نيس��ان ،إن أس��عار النف��ط مرتفع��ة
عل��ى نح��و مصطنع بس��بب (أوب��ك) .كما
طلب��ت الحكوم��ة األميركية على نحو غير
رس��مي م��ن الس��عودية وبع��ض المنتجي��ن
اآلخرين في أوبك زيادة اإلنتاج قبل يوم من
فرض واش��نطن لحظر جدي��د على طهران.
ودع��ت إي��ران أوبك لبح��ث (العقوبات) غير
القانونية في االجتماع القادم للمنظمة في
 22يوني��و /حزي��ران وال��ذي م��ن المق��رر أن
يناقش سياسات اإلنتاج.
وتوق��ع كاظ��م ب��ور أال تمتث��ل (أوبك)
للطل��ب األميركي ،قائ ً
ال :إن أس��عار النفط
س��تقفز رداً عل��ى (عقوب��ات) واش��نطن ض��د
إي��ران وفنزوي�لا ،كم��ا ح��دث خ�لال جول��ة

 5مليارات دوالر ..تمويل صيني لقطاع المناجم اإليراني

ق��ال محاف��ظ البن��ك المرك��زي االيران��ي :ان الري��ال واليوان
الصيني كفيالن بحل مشكلة التبادل المالي بين البلدين بالنظر
لحجم التعاون التجاري الهائل القائم بينهما والحاجة الستخدام
آليات دفع باستخدامهما.
وأش��ار ول��ي اهلل س��يف ،ف��ي تصري��ح صحفي ي��وم الجمعة خالل
مؤتم��ر االس��تثمارات الصيني��ة ،ال��ى تصدي��ر  25بالمئ��ة من النفط
االيراني الى الصين ،ووصفها بمثابة أحد أهم الشركاء التجاريين
مع ايران خالل األعوام األخيرة وأحد كبار زبائن النفط االيراني،
لذل��ك فانه��ا تكتس��ب أهمي��ة كبي��رة في السياس��ة االس��تراتيجية
للبالد.
ولف��ت س��يف ال��ى المواق��ف الواضح��ة للمس��ؤولين الصينيي��ن
حول الحفاظ على االتفاق النووي ،مبيناً ان عمليات التبادل المالي
بي��ن البلدي��ن لن تواج��ه تحديات جادة بالنظر الى اس��تخدام آليات
مناس��بة للدفع عبر اس��تخدام عملتي البلدين .وأعرب عن أمله في
اس��تمرار تعاون البنوك الصينية ودعم المؤسس��ة الصينية للتأمين
عل��ى الص��ادرات ( )Sinowusurف��ي تموي��ل المش��اريع اإلنتاجي��ة
والبنية التحتية في البالد وفقاً للنهج السابق.
وأض��اف س��يف :إن الصي��ن تمث��ل الوجه��ة الرئيس��ية لتصدي��ر
البتروكيماوي��ات اإليراني��ة ،وم��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار سياس��ة
الحف��اظ عل��ى مصال��ح البلدين واالس��تراتيجيات العملي��ة الحالية
والتأكي��د عل��ى التعاط��ي المباش��ر إلي��ران والصي��ن بعمل��ة اليوان
ف�لا مش��كلة في مجال التبادل المالي بي��ن البلدين .وأوضح إنه في
ض��وء التط��ورات السياس��ية األخي��رة والحاجة إلى دع��م المصدرين
الصينيي��ن م��ن قب��ل المس��ؤولين الحكوميي��ن ف��ي هذا البل��د ،يبدو
أن هن��اك مناخ �اً سياس��ياً مناس��باً للتفاوض حول توطي��د العالقات
التجارية بين البلدين.
ونوه رئيس البنك المركزي الى أنه على الرغم من الضغوط

والحظ��ر المف��روض في مرحلة ما بعد اإلتفاق النووي ،فان البنوك
والش��ركات الصيني��ة تعاون��ت بش��كل جي��د للغاي��ة م��ع نظيراته��ا
اإليراني��ة ،وق��د ت��م التوقي��ع عل��ى العدي��د م��ن العق��ود بي��ن البنوك
والمؤسس��ات التجاري��ة بي��ن الجانبي��ن .وأش��ار إل��ى أن المس��ؤولين
الصينيي��ن ،بم��ا ف��ي ذل��ك المتح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة ،قالوا
إن بالده��م س��تواصل العم��ل م��ع إي��ران وااللت��زام باالتف��اق النووي،
وستعمل بكين مع االتحاد األوروبي على إبقاء اإلتفاق.
م��ن جانبه ،قال مس��اعد وزير الصناع��ة :ان  5مليارات دوالر من
التموي��ل الصين��ي البال��غ حجم��ه  20ملي��ار دوالر ق��د اجتذب��ت ف��ي
قط��اع صناع��ة المناج��م في البالد .وق��ال مهدي كرباس��يان رئيس
منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية (ايميدرو)،
في تصريح أدلى به في مؤتمر االستثمارات الصينية :ان  5مليارات
دوالر تع��ود عل��ى قطاع المناجم والصناعة والمنجمية هي جزء من
إجمال��ي حجم التمويل الناش��ط بي��ن البلدين ،بحيث ان  4مليارات
قد اجتذبت في مشاريع هذه المنظمة بمشاركة القطاع الخاص.
وأض��اف :يب��دو ان الحظ��ر المفروض لم يت��رك تأثيرات تذكر على
نش��اطات الش��ركات واألط��راف الصيني��ة ف��ي التع��اون م��ع اي��ران
وه��ي تب��دي رغبتها بتنمي��ة التعاون مع قط��اع المناجم والصناعات
المنجمية السيما مع (ايميدرو).
وأع��رب مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناجم والتج��ارة ،في مؤتمر
االس��تثمارات الصينية ،عن رغبة الوزارة في التعاون مع الش��ركات
الصينية في مجال التمويل واالستثمارات .ونوه الى انعقاد اجتماع
مع المدير التنفيذي لشركة الفلزات الصينية غير الحديدية (ان.
اف.سي) ،موضحاً ان الجانب الصيني قد أعلن خالل االجتماع عن
إنهاء مشروع بناء أكبر مصنع سالكو إلنتاج سبائك األلمنيوم في
ايران لغاية نهاية العام الجاري.
ولف��ت كرباس��يان ال��ى أن مش��روع ألمني��وم جاج��رم س��يدخل
حي��ز اإلنت��اج خالل الع��ام الجاري ،حي��ث سيدش��ن مصنعين إلنتاج
سبائك األلمنيوم في العام الجاري.

بس��تين عاماً م��ن التعاون بين متنافس��ين..
علين��ا أن نتعاي��ش مع �اً ..ال نس��تطيع
تغيي��ر الجغرافي��ا؛ لك��ن يتوج��ب علينا بناء
تاريخ أفضل).
وس��تدخل إجراءات الحظر األميركية
 إث��ر انس��حابها من اإلتف��اق النووي  -علىقط��اع البت��رول اإليران��ي حي��ز التنفي��ذ
بع��د فت��رة (إنه��اء تدريج��ي للنش��اط) تمتد
 180يوم �اً وتنته��ي ف��ي الرابع م��ن نوفمبر/
تشرين الثاني.

مصنعو قطع الغيار
الفرنسية يطالبون
بإستمرار التعاون مع إيران
أعل��ن أمي��ن جمعي��ة (همغ��ن) لصناع��ة
المح��ركات وقطع الغي��ار ،آرش محبي نجاد،
إن رابط��ة مصنع��ي قط��ع الغي��ار الفرنس��ية
طالب��ت ف��ي رس��الة لها باس��تمرار التع��اون مع
إيران ،مشيرة إلى إلتزامها بمذكرات التفاهم
الموقعة بين البلدين.
وف��ي ح��وار م��ع (إرن��ا) أم��س الس��بت،
ق��ال محب��ي نج��اد :إن رابط��ة مصنع��ي قط��ع
الغي��ار الفرنس��ية ( )FIEVأك��دت إلتزمه��ا
باإلتفاقي��ات ومذك��رات التفاه��م الموقع��ة
بي��ن الجانبي��ن خ�لال ش��هر فبراي��ر الماض��ي،
الفت��ة إلى أن بع��ض أعضاء الرابطة ينتظرون
الحصول على بعض التوضيحات وإزالة القلق
الموج��ود حت��ى يمكنه��م زي��ارة طه��ران قريباً.
وأش��ار إل��ى أن��ه ووفقاً لمذك��رة التع��اون التي
وقعه��ا الجانب��ان في فبراير /ش��باط الماضي،
فق��د تق��رر إرس��ال وف��د صناع��ي فرنس��ي إل��ى
إيران ،إال أن زيارة الوفد تم تأجيلها مؤخراً.
كم��ا أش��ار محب��ي نج��اد إل��ى أن��ه وبع��د
إنس��حاب الوالي��ات المتح��دة األح��ادي م��ن
اإلتفاق النووي ،فقد تتعرض مصالح مصنعي
قطع الغيار الفرنس��يين إلى مش��اكل خاصة
أولئك الذين يعملون في األسواق األمريكية،
وم��ن هنا فقد تم تأجيل زيارة الوفد الصناعي
الفرنس��ي إل��ى طه��ران لع��دة أش��هر م��ن أج��ل
تقيي��م األوض��اع والتوص��ل إل��ى حل��ول معينة
بهذا الشأن.

في العام «اإليراني» املاضي

حجم الصادرات اإليرانية إلى قطر ازدادت خمس مرات
تضاع��ف حج��م ص��ادرات الس��لع اإليراني��ة إل��ى قطر
خمس مرات خالل العام اإليراني الجاري (بدأ  21مارس
 )2018مقارنة بالعام الماضي (انتهى  20مارس .)2017
وأف��ادت أح��دث إحص��اءات الجم��ارك بش��أن التج��ارة
الخارجية خالل أول ش��هرين من الع��ام االيراني الجاري،
بأن��ه ت��م تصدي��ر 558ر 216طن �اً م��ن الس��لع بقيم��ة 47
مليون �اً و 666أل��ف دوالر من إيران إلى قطر ،والتي تظهر
نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفس��ها من العام الماضي،
بينما تم تصدير 814ر 131طناً من السلع اإليرانية إلى

قطر خالل نفس الفترة من العام اإليراني الماضي ،حيث
وصلت قيمتها إلى  8ماليين و 899ألف دوالر.
وتش��كل ص��ادرات الس��لع اإليراني��ة إل��ى قط��ر 15ر1
و65ر 0بالمئ��ة وزن �اً وقيم��ة م��ن إجمال��ي ص��ادرات الب�لاد
خ�لال ه��ذه الفترة ،حيث تحت��ل قطر المرتب��ة الـ 19بين
الدول التي تستورد البضائع من إيران .وأظهرت المقارنة
بين الصادرات إلى قطر في أول شهرين من العام الحالي،
مع نفس الفترة من العام الماضي ،أن الصادرات إلى هذا
البلد قد زادت نحو خمس مرات.

