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اقتصاد

ّ
املصدرة للنفط «أوبك»:
حسب منظمة الدول

بهدف تعزيز اإلستيراد والتصدير بني البلدين

8ر 3مليون برميل يومي ًا ..متوسط إنتاج النفط اإليراني خالل مايو
y

واردات الهند النفطية من ايران ترتفع ألعلى

مستوى منذ 2016

أعلن��ت منظم��ة ال��دول المص��درة للنف��ط (أوب��ك) ان
متوس��ط إنت��اج النف��ط االيران��ي خ�لال ش��هر ماي��و المنصرم
ش��هد زي��ادة بواق��ع  5600برمي��ل يومياً مقارنة بالش��هر الذي
سبقه ،ليبلغ  3ماليين و 829ألف برميل في اليوم الواحد.
ج��اء ذل��ك ف��ي تقري��ر منظم��ة (أوب��ك) ص��در الثالث��اء
لشهر يونيو الحالي ،مبيناً ان إجمالي إنتاج النفط لدى هذه
المنظمة الدولية بلغ خالل شهر مايو  31مليوناً و 869ألف

إحتياطي إيران من
النقد األجنبي يفوق
الـ 100مليار دوالر

سفير إيران يؤكد ضرورة تعزيز العالقات
الجمركية بني طهران وباكو
أك��د س��فير الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ف��ي جمهوري��ة آذربايج��ان ،الثالث��اء،
ضرورة تعزيز العالقات الجمركية بين طهران وباكو.
ول��دى لقائ��ه م��ع الرئي��س الجدي��د للهيئ��ة الحكومي��ة للجم��ارك ف��ي جمهوري��ة
آذربايج��ان صف��ر مه��دي أوف ،أكد الس��فير ج��واد جهانغي��رزادة ،ضرورة تعزي��ز التعاون
بي��ن البلدي��ن ف��ي مج��ال الجم��ارك ،واصف �اً اس��تمرار نش��اط مناف��ذ آس��تارا وبيلة س��وار
وجلفا على مدار  24س��اعة بدءاً من األول من أيار /مايو ،بأنه أمر هام ومؤثر في تعزيز
العالقات بين الجانبين.
وأب��دى الس��فير جهانغي��رزادة رغبة اي��ران لتعزيز العالقات م��ع جمهورية آذربايجان،
واصفاً العالقات والتعاون الجمركي وسائر المجاالت بين البلدين بأنه مناسب ويبعث
على االرتياح ،مؤكداً ضرورة اإلسراع في تنفيذ النشاطات المشتركة بين الجانبين.
م��ن جانب��ه ،أش��ار الرئي��س الجدي��د للهيئ��ة الحكوم��ة للجم��ارك ف��ي جمهوري��ة
آذربايج��ان ،صف��ر مه��دي أوف ،الى التنمي��ة الناجحة للعالقات السياس��ية واالقتصادية
والثقافي��ة بي��ن البلدي��ن ،وق��ال :ان التع��اون الجم��رك ي��ؤدي دوراً هام �اً ف��ي تنمي��ة
العالق��ات بي��ن البلدي��ن .وأردف :ان اللق��اءات المنتظم��ة بي��ن مس��ؤولي الجم��ارك
ل��دى البلدي��ن الجاري��ن ف��ي المناف��ذ الحدودي��ة ،ل��ه آث��ار ايجابي��ة عل��ى تطوي��ر التعاون
الجمركي بين البلدين.

أك��د المتح��دث باس��م الحكومي��ة
االيراني��ة ،محمد باقر نوبخت ،انه وبحس��ب
البن��ك الدول��ي ،ف��ان احتياط��ي النق��د
األجنب��ي للب�لاد يف��وق  100ملي��ار دوالر
حالياً.
وأوض��ح نوبخ��ت ،للتلفزي��ون االيران��ي
مس��اء الثالث��اء ،أن البن��ك وصن��دوق النقد
الدوليي��ن يتوقع��ان نم��و االقتص��اد االيراني
 4بالمئ��ة ه��ذا العام والمقبل ،إذ يفوق ذلك
معدل النمو في المنطقة .واعتبر ان وضعية
الموازن��ة العام��ة واإلي��رادات ف��ي الش��هرين
الماضيين من السنة المالية الجارية (بدأت
 21م��ارس /آذار  )2018ليس��ت س��يئة ،عل��ى
وق��ع ارتف��اع برمي��ل النف��ط  10دوالرات ع��ن
السعر المتوقع بـ 55دوالراً للبرميل.

بمناسبة انتخابها عاصمة للسياحة اآلسيوية
ق��ال مس��اعد محاف��ظ هم��دان لش��ؤون
اإلنم��اء :ان م��ن نتائج إنتخ��اب همدان عاصمة
للس��ياحة اآلس��يوية للعام  2018هو استقطاب
المس��تثمرين األجان��ب وأصح��اب رؤوس
األموال ،فض ً
ال عن تقديم األماكن الس��ياحية
في المحافظة.
وأض��اف محم��ود رض��ا عراقي ،ال��ذي كان
يتح��دث ف��ي اجتم��اع مجل��س التنس��يق لحدث
هم��دان  ،2018ان برام��ج الح��دث ال تقتص��ر
عل��ى المدينة فقط ،بل تش��مل الم��دن األخرى
التابعة للمحافظة.
وستستضيف مدينة همدان وزراء السياحة

رغم ارتفاع أسعار النفط

برمي��ل يومي �اً ،مس��ج ً
ال زي��ادة بمق��دار  35ألف �اً و 400برمي��ل
مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وع��زا التقري��ر أه��م أس��باب تخط��ي حج��م اإلنت��اج ع��ن
الس��قف المح��دد ف��ي أوب��ك (بواق��ع 5ر 32ملي��ون برمي��ل
يومي �اً) ،ال��ى زي��ادة إنت��اج النف��ط ل��دى كل م��ن الس��عودية
والجزائ��ر والع��راق خ�لال الش��هر المنص��رم .وأش��ار التقري��ر
ال��ى أن س��عر الخ��ام ل��دى منظم��ة (أوب��ك) بل��غ خ�لال ش��هر

ماي��و  74دوالراً و 11س��نتاً للبرمي��ل الواح��د ،محقق �اً زي��ادة
بنسبة 3ر 8بالمئة.
وف��ي الس��ياق نفس��ه ،بلغ س��عر النف��ط الثقي��ل االيراني،
خالل الفترة ذاتها 72 ،دوالراً و 15س��نتا لكل برميل ،محققاً
زيادة بنسبة 4ر 8مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ه��ذا وارتفع��ت واردات الهن��د النفطي��ة م��ن إي��ران إل��ى
نح��و  705آالف برمي��ل يومي �اً ف��ي ماي��و /أيار ،مس��جلة أعلى
مس��توياتها من��ذ أكتوب��ر /تش��رين األول  ،2016على الرغم
م��ن التهدي��دات بف��رض حظ��ر أميرك��ي جدي��د ،بحس��ب م��ا
أظهرته بيانات من مصادر مالحية وأخرى في قطاع النفط.
واعتباراً من يونيو /حزيران ،قد تهبط واردات النفط الهندية
القادم��ة م��ن إي��ران نظ��راً ألن مصفاتي��ن عل��ى األق��ل تس��تعدان
لتقلي��ص المش��تريات تح��ت ضغ��وط (العقوب��ات) األمريكي��ة.
وتش��كل المصفاتان نحو  %35من طاق��ة التكرير الهندية البالغة
نح��و خمس��ة ماليين برمي��ل يومي��ا ً .وأظهرت البيان��ات أن واردات
الهن��د النفطي��ة م��ن إيران ارتفع��ت في مايو /أي��ار 2ر %10مقارنة
مع الشهر السابق ،وإنها زادت بنحو  %45على أساس سنوي.
والهن��د ثال��ث أكب��ر بل��د مس��تورد ومس��تهلك للنف��ط
ف��ي العال��م ،وهي ثاني أكبر مس��تهلكي النف��ط اإليراني بعد
الصي��ن .وأظه��رت بيان��ات المص��ادر أن الهن��د اس��توردت 583
ألفاً و 500برميل يومياً من إيران في األشهر الخمسة األولى
م��ن ع��ام  ،2018بزي��ادة بنح��و 5ر %6مقارن��ة مع الفت��رة ذاتها
قب��ل ع��ام .وطلب��ت المص��ادر عدم الكش��ف ع��ن هوياته��ا ألنها
غي��ر مخولة بالحديث إلى وس��ائل اإلعالم .وأظهرت البيانات
أن إي��ران ظل��ت ثال��ث أكب��ر م��ورد للنف��ط إل��ى الهند الش��هر
الماض��ي بعد العراق والس��عودية ،بينما حل��ت اإلمارات محل
فنزوي�لا كراب��ع أكب��ر م��ورد .وبش��كل ع��ام ،اس��توردت الهند
34ر 4ملي��ون برميل يومياً ف��ي مايو /أيار ،بزيادة بنحو 8ر%2
على أساس سنوي.

إستقطاب اإلستثمارات األجنبية خالل «همدان »2018

ف��ي ال��دول اآلس��يوية ف��ي الفت��رة  29-27آب/
أغس��طس .وأعل��ن رئي��س غرفة تج��ارة وصناعة
وزراع��ة محافظة همدان رئيس اللجنة الدولية
لحدث همدان  ،2018علي أصغر زبردس��ت ،عن
إج��راء  11فعالي��ة دولي��ة فيم��ا يتعل��ق بح��دث
هم��دان عاصم��ة الس��ياحة اآلس��يوية .وأض��اف
زبردس��ت :ان��ه ت��م التنس��يق مع وزي��ر الخارجية
محم��د ج��واد ظري��ف لعق��د االجتم��اع األول
للسفراء والملحقين الثقافيين واالقتصاديين
لل��دول األجنبي��ة المقيم��ة في اي��ران يومي 12
و 13تم��وز  2018ف��ي مدين��ة هم��دان وال��ذي

سيشارك فيه أيضاً عدد من سفراء الجمهورية
االس�لامية االيرانية لدى مختلف دول العالم.
وتاب��ع :ان��ه س��يقام ف��ي الفت��رة  27-21تم��وز
معرض دولي للمدن العاملة في مجال صناعة
الفخ��ار والس��يراميك والموبيلي��ا والزخرف��ة،
مبين �اً ان��ه ت��م توجي��ه الدعوة ألكث��ر من 140
بلداً للمشاركة في المعرض.
يذك��ر ان��ه ت��م انتخ��اب مدين��ة هم��دان
كعاصم��ة للس��ياحة اآلس��يوية للع��ام 2018
وستس��تضيف المدين��ة وزراء س��ياحة  34دول��ة
وأكث��ر من  500ش��خصية تعم��ل في منظمات
سياحية دولية.

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في عام

اس��تقر التضخم في بريطانيا عند أدنى مس��توى في عام خالل
الش��هر الماض��ي على غي��ر المتوقع على الرغم من أن ارتفاع أس��عار
النفط يوحي بأن زيادة متواضعة قد تكون وشيكة.
ويت��رك ه��ذا المج��ال مفتوح �اً لجمي��ع التوقع��ات بش��أن س��عر
الفائ��دة ف��ي بن��ك إنجلت��را المرك��زي .وق��ال المكت��ب الوطن��ي
لإلحص��اء :إن تضخ��م أس��عار المس��تهلكين س��جل 4ر 2بالمئ��ة ف��ي
مايو /أيار ،وهو أدنى معدل سنوي منذ مارس /آذار  2017ويقل عن
توقع��ات اقتصاديي��ن بارتفاعه إل��ى 5ر 2بالمئة في اس��تطالع للرأي
أجرته رويترز.
وس��جل التضخ��م أعل��ى مس��توى ف��ي خمس��ة أع��وام عن��د 1ر3
بالمئ��ة في نوفمبر /تش��رين الثان��ي عندما بلغ تأثير تراجع الجنيه
بع��د اس��تفتاء االنفصال ع��ن االتح��اد األوروبي في يوني��و /حزيران
ذروته.
وق��ال بن��ك إنجلت��را المرك��زي ،الش��هر الماض��ي ،إن��ه يتوق��ع
ارتفاع التضخم قلي ً
ال من جديد في الش��هور المقبلة بس��بب ارتفاع
أس��عار النفط وفواتي��ر الطاقة قبل أن يس��تأنف انخفاضاً مضطرداً
صوب مستوى إثنين بالمئة ،وهو المستوى المستهدف.
وصع��د الجنيه االس��ترليني بع��د إعالن بيان��ات التضخم .وقال
آالن كالرك الخبير االقتصادي في (س��كوتيا بنك) :إن احتماالت
رف��ع بن��ك إنجلترا س��عر الفائدة في الش��هور القليل��ة المقبلة ربما
يط��ول أجله��ا قلي� ً
لا بس��بب وج��ود مؤش��رات عل��ى أن أي تس��ارع ف��ي
التضخم سيكون محدوداً.
وتوح��ي بيان��ات اقتصادي��ة حديث��ة أخ��رى أيض �اً بأن��ه م��ن غي��ر

خالل الثلث األول من العام الجاري

تعاون إيراني-صيني حجم إنتاج إيران من الصلب
في مجال األوراق املالية
يزداد بنسبة 6ر%27
أعل��ن رئي��س منظم��ة البورص��ة واألوراق
المالي��ة اإليراني��ة ،ش��ابور محم��دي ،ع��ن إب��رام
وثيق��ة للتع��اون م��ع الصي��ن ،قائ� ً
لا :ان تب��ادل
التجارب في مجال بورصة البضائع والطاقة في
إيران مع أربعة أس��واق بورصة في الصين يهدف
ال��ى تعزي��ز اإلس��تيراد والتصدير بي��ن البلدين،
كما ان عرض األوراق المالية الدولية اإليرانية
في هذا البلد إلستقطاب المستثمرين األجانب
يشكل أحد محاور هذه الوثيقة.
وأض��اف محم��دي ،ف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه
الثالث��اء ،ان التع��اون م��ع مختل��ف المنظم��ات
الدولي��ة والنه��وض بالعالق��ات الدولي��ة البناءة،
كان دوم �اً وال ي��زال يتص��در ج��دول أعم��ال
منظم��ة البورص��ة اإليراني��ة وان إب��رام وثيق��ة
التعاون المباش��ر بين س��وق اإلستثمار في إيران
والصين ،جاء في هذا السياق.
ووق��ع وزي��ر الش��ؤون اإلقتصادي��ة والمالي��ة
اإليران��ي م��ع نظي��ره الصين��ي وثيق��ة التع��اون
المذك��ورة عل��ى هام��ش الزي��ارة الت��ي ق��ام به��ا
الرئي��س روحان��ي ال��ى الصي��ن .وكان الرئي��س
روحان��ي ق��د زار الصي��ن ،يوم الجمع��ة الماضية،
بدع��وة م��ن الرئي��س الصين��ي ش��ي جي��ن بين��غ،
للمش��اركة في اإلجتماع الثامن عشر لمنظمة
شانغهاي للتعاون اإلقتصادي.
وراف��ق روحان��ي خ�لال زيارت��ه للصي��ن وف��د
رفيع من المسؤولين السياسيين واإلقتصاديين
شمل وزير الخارجية محمد جواد ظريف ،ووزير
النف��ط بيج��ن زنغن��ة ،ووزي��ر اإلقتص��اد مس��عود
كرباس��يان ،ومس��اعده للش��ؤون اإلقتصادي��ة
محمد نهاونديان ،ومحافظ البنك المركزي
ول��ي اهلل س��يف ،ورئي��س هيئة البورص��ة واألوراق
المالية اإليرانية شابور محمدي.

بل��غ حج��م إنت��اج اي��ران م��ن الصل��ب،
خ�لال الش��هور األربع��ة األول��ى م��ن الع��ام
الج��اري ،ثماني��ة ماليي��ن و 127أل��ف ط��ن،
مس��ج ً
ال بذل��ك ارتفاع �اً بنس��بة 6ر 27ف��ي
المئ��ة مقارن��ة بنف��س الفت��رة م��ن الع��ام
الماضي.
وتش��ير إحصائي��ات الجمعي��ة العالمي��ة
للفوالذ ،ان حجم إنتاجه في مجمع مباركة
(وس��ط) بلغ مليوني��ن و 276ألف طن ،فيما
بل��غ حج��م إنت��اج الصل��ب ف��ي هرم��زكان
(جن��وب)  505آالف ط��ن ال��ى جان��ب مجمع
س��با للف��والذ ال��ذي أنت��ج  388أل��ف طن في
الشهور األربعة األولى من عام .2018
ه��ذا وق��د ش��هد إجمال��ي إنت��اج الصلب
ف��ي  64دول��ة ف��ي العال��م خالل أربعة أش��هر
األول��ى من العام الجاري نم��واً يقدر بأربعة
ف��ي المئ��ة مقارن��ة بنف��س الفترة م��ن العام
المنصرم.
وال��ى جان��ب ذل��ك ،ناقش��ت الش��ركة
الوطني��ة لصناع��ة البتروكيماوي��ات
االيراني��ة وش��ركة كازال��ة السويس��رية
الس��بل الكفيل��ة بالتع��اون المش��ترك دون
االهتم��ام بانس��حاب أمري��كا م��ن خط��ة
العم��ل المش��ترك الش��املة (اإلتف��اق
الن��ووي) .وأوضح مديرعام ش��ركة صناعة
البتروكيماوي��ات رض��ا ن��وروززادة ،خ�لال
لقائ��ه كب��ار م��دراء ش��ركة كازال��ة ،ان��ه
ونظ��راً ال��ى التع��اون الجيد بي��ن الجانبين،
فانن��ا ندع��و ش��ركة كازال��ة ال��ى اس��تمرار
تعاونه��ا مع اي��ران في مجال العل��وم الفنية
ونقل التكنولوجيا الى ايران.

معلنة إنعقاد اإلجتماع السابع للجنة اإلقتصادية املشتركة قريب ًا

سفيرة السويد :نعمل على تعزيز العالقات اإلقتصادية مع إيران أكثر فأكثر
أش��ارت س��فيرة السويد لدى طهران ،هلنا سونغلند ،الى العالقات
الجي��دة القائم��ة بي��ن بالده��ا وإيران ،قائل��ة :ان س��توكهولم وطهران
تعمالن على تطوير عالقاتهما اإلقتصادية وان هذه العالقات ستتعزز
في المستقبل أكثر فأكثر.
وأضافت السفيرة سونغلند ،الثالثاء ،في حوار مع مراسل وكالة
أنب��اء الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) :تربطن��ا عالق��ات جيدة ج��داً مع
إي��ران ،وان ه��ذه العالق��ات ومن��ذ عامي��ن أصبحت أفضل م��ن الماضي
بكثير ،وأشارت الى دور اإلتفاق النووي في تعزيز التعاون بين البلدان
األوروبية مع إيران.
وتطرق��ت س��ونغلند ال��ى مذك��رات التع��اون المش��ترك بي��ن
س��توكهولم وطه��ران ،قائل��ة :ان رئي��س ال��وزراء الس��ويدي ق��ام الع��ام
الماض��ي بزي��ارة ال��ى إي��ران بح��ث خالله��ا مختل��ف القضاي��ا بم��ا في
ذل��ك القضاي��ا اإلقتصادية مع المس��ؤولين اإليرانيين .كما أش��ارت
الى زيارة مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة واألسرة ،معصومة
إبت��كار ،ال��ى الس��ويد ،قائل��ة :ان تب��ادل الزي��ارات بي��ن المس��ؤولين
اإليرانيي��ن والس��ويديين يعد مؤش��راً عل��ى العالقات الجي��دة القائمة
بي��ن البلدي��ن .وتابع��ت :ان اإلجتم��اع الس��ابع للجن��ة اإلقتصادي��ة
المشتركة بين البلدين سيعقد بعد أسبوعين لبحث السبل الكفيلة
بتعزيز التبادل اإلقتصادي بينهما.
وح��ول نش��اط الش��ركات الس��ويدية إلنتاج الس��يارات ف��ي إيران،
قالت س��ونغلند :ان ش��ركتي فولفو وس��كانيا تقومان حالياً بتجميع

مسؤول إقتصادي باكستاني
يدعو لتفعيل التجارة
مع إيران
أك��د رئي��س المجل��س التج��اري
الباكس��تاني-االيراني عل��ى ضرورة تش��كيل
غرف��ة عملي��ات لتفعي��ل التج��ارة بي��ن اي��ران
وباكس��تان ،وق��ال :ان هن��اك الكثي��ر م��ن
المقوم��ات االقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن
غير معروفة .

الس��يارات الثقيل��ة في إي��ران .مضيفة :ان هاتين الش��ركتين تبحثان
ع��ن ش��ريك إقتص��ادي ق��وي لهم��ا لمباش��رة إنت��اج س��يارات ال��ركاب
في إيران .تجدر اإلش��ارة الى أن س��فيرة الس��ويد وس��فير النرويج لدى
طهران ،قاما يوم اإلثنين ،بزيارة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال
الذي ضرب محافظة كرمانشاه (غربي البالد) في الخريف الماضي.

وأض��اف عل��ي رض��ا رض��وي ،ف��ي
تصري��ح لمراس��ل (إرن��ا) ف��ي اس�لام آب��اد:
ان ع��دم معرف��ة رج��ال األعم��ال والتج��ار
بالمقوم��ات االقتصادي��ة ف��ي البلدي��ن ه��ي
من أس��باب تدني التبادل التجاري بين ايران
وباكس��تان ،مش��يراً ال��ى زي��ارة أكث��ر م��ن
 100وف��د تج��اري ايران��ي لباكس��تان خالل
العام الماضي.
وب ّي��ن رض��وي -وه��و عض��و غرف��ة تجارة
مدين��ة اله��ور الباكس��تانية -أهمي��ة
االس��تثمارات المش��تركة بي��ن التج��ار
والصناعيي��ن في البلدين ،وقال :ان التوقيع
عل��ى مذك��رات تفاه��م للتع��اون المش��ترك
تعبد الطريق للتوقيع على إتفاقية التجارة

وفد تجاري سنغالي يعتزم زيارة إيران

المرج��ح أن ي��رى بنك إنجلترا المركزي حاجة ملحة لرفع س��عر
الفائ��دة .وواج��ه إنف��اق المس��تهلكين ،أكب��ر عام��ل دف��ع لالقتصاد
البريطان��ي ،ضغوط �اً ش��ديدة ف��ي الع��ام الماض��ي بس��بب ارتف��اع
التضخم عن إثنين بالمئة.
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أعل��ن رئي��س الغرف��ة التجاري��ة الس��نغالية داودا ج��م ،خ�لال
لقائ��ه الس��فير االيران��ي ل��دى داكار عي��ن اهلل قش��قاوي ،ان��ه
س��يترأس وف��داً تجاري �اً م��ن ب�لاده لزي��ارة طه��ران للتباحث حول
توطيد العالقات بين البلدين.
وخ�لال لقائهم��ا ف��ي داكار ،االثني��ن ،تباح��ث عین اهلل
قش��قاوي وداودا ج��م ح��ول مج��االت التع��اون والف��رص المتاحة
ف��ي توطي��د العالق��ات التجاري��ة بين البلدي��ن بالنظ��ر للملتقى
االقتص��ادي المش��ترك ف��ي داكار نيس��ان /أبري��ل الماض��ي
ودع��وة رئي��س غرف��ة التج��ارة االيراني��ة لنظي��ره الس��نغالي
لزيارة طهران.
من جهته ،أعرب داودا جم عن ترحيبه بدعوة نظيره االيراني
لزيارة طهران ،ووصف الجمهورية االسالمية االيرانية بالنموذج
التنم��وي والمق��اوم ،موضح �اً انه يعتزم االس��تفادة القصوى من
هذه الزيارة لتوطيد العالقات التجارية بين البلدين.
ولفت الى أن خططاً يتم وضعها حالياً بهدف تنمية التعاون
التج��اري ومنه��ا تأس��يس مجموع��ة صداق��ة تض��م الناش��طين
التجاريين في كال البلدين.

الح��رة بي��ن البلدي��ن .يذك��ر ب��أن ص��ادرات
الس��لع من الجمهورية االس�لامية االيرانية
الى باكستان ارتفعت العام الماضي بنسبة
 16بالمائ��ة م��ن حي��ث القيم��ة و 5بالمائ��ة
م��ن حي��ث الوزن لتبلغ  924مليون دوالر في
 ،2017بع��د أن كانت  795مليون دوالر في
. 2016
كما ان صادرات الس��لع من باكس��تان
ال��ى الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
ارتفع��ت الع��ام الماض��ي بنس��بة  13بالمائ��ة
م��ن حي��ث القيم��ة و 43بالمائ��ة م��ن
حي��ث ال��وزن لتبل��غ  412ملي��ون دوالر ف��ي
 ،2017بع��د أن كان��ت  364ملي��ون دوالر
في . 2016

إستئناف نشاطات سوق شيخان قرب
الحدود العراقية
أعل��ن حاك��م مري��وان (ش��مال غ��رب اي��ران) ع��ن إس��تئناف
نش��اطات س��وق ش��يخان ق��رب الح��دود م��ع الع��راق بع��د مصادق��ة
مجلس الوزراء.
وق��ال محم��د ش��فيعي :ان ه��ذا الس��وق الح��دودي قد اس��تأنف
نش��اطاته إعتب��اراً من صب��اح األربعاء بعد مصادق��ة مجلس الوزراء
األس��بوع الماض��ي على قرار تنظيم نش��اطات التب��ادل التجاري في
األس��واق الحدودي��ة ف��ي أرب��ع محافظ��ات ايراني��ة ،ه��ي كردس��تان
وآذربايجان الغربية وكرمانشاه وسيستان وبلوشستان.
وأضاف :ان هذا الس��وق هو األول الذي يس��تأنف نش��اطاته من
بين أسواق المحافظات األربعة ،حيث دخلت صباح األربعاء حاوية
تضم معدات منزلية وستس��تمر نش��اطات هذا الس��وق على مدى 3
أش��هر قابلة للتمديد .يش��ار ال��ى أن محافظة كردس��تان االيرانية
ترتب��ط بح��دود مش��تركة م��ع منطق��ة كردس��تان الع��راق بط��ول
 227كيلومت��راً وتض��م  3أس��واق حدودية ومنفذ رس��مي و 5منافذ
غير رسمية.

