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اقتصاد

مسؤول يؤكد :سوق الصرف يتجه نحو التوازن

املركزي اإليراني :السلع األساسية
واألدوية تستورد بسعر الصرف الرسمي

إيران تمنع إستيراد 84
نوع ًا من املعدات النفطية
من��ع وزي��ر النفط االيران��ي ،بيجن زنغنة،
إس��تيراد  84نوع �اً م��ن المع��دات النفطي��ة،
وذلك لتوافر معدات مماثلة مصنعة محلياً.
وش��مل الق��رار مع��دات رأس البئ��ر وأجهزة
إزال��ة األم�لاح وأن��واع المض��ادات للت��آكل
والكاتالي��زورات المس��تخلصة للكبري��ت،
وجه��از تحك��م رأس البئ��ر وغيره��ا .وأوض��ح
زنغن��ة ان الق��رار يأت��ي إنف��اذاً لوصاي��ا قائ��د
الث��ورة االس�لامية ف��ي دع��م الس��لع االيراني��ة،
ولقرار مجلس الوزراء المانع الستيراد السلع
األجنبية التي تصنع مثيالتها داخلياً.

طم��أن البن��ك المركزي االيراني ،في بي��ان ،المواطنين بأن
جمي��ع طلبي��ات الس��لع األساس��ية واألدوي��ة يت��م تلبيتها وفق س��عر
الص��رف الرس��مي  42أل��ف ريال للدوالر األميرك��ي الواحد وليس
هنالك أي قلق بهذا الشأن.
وجاء في جانب من بيان البنك المركزي مس��اء السبت ،انه
ومع تنفيذ الحزمة االقتصادية الجديدة ،فقد س��مح لبيع وش��راء
العملة األجنبية بحرية من قبل المستوردين والمصدرين ومكاتب
الصيرف��ة بالس��عر ال��ذي يت��م اإلتف��اق عليه في الس��وق وان الس��وق
الثانوي��ة الت��ي تع��د س��وق بي��ع العمل��ة األجنبي��ة بكمي��ات كبي��رة
ومكان �اً لتوفي��ر العملة األجنبية للس��لع الت��ي تحتاجها البالد عدا
الحاجي��ات األساس��ية ،ق��د تبل��ورت م��ن قب��ل جمي��ع الالعبي��ن وأن
الس��عر الحاص��ل في��ه يك��ون م��ن دون تدخل البن��ك المركزي في
آلية الس��وق .وأضاف :انه مثلما جرت عمليات الس��وق خالل األيام
األخي��رة وفق �اً للحزم��ة الجدي��دة للحكوم��ة فبإم��كان الصرافي��ن
المب��ادرة لبي��ع وش��راء العمل��ة الصعب��ة عل��ى أس��اس تعليم��ات
البنك المركزي.
وأوضح البيان بأن سعر العملة األجنبية الحاصلة من إجمالي
معام�لات الصرافي��ن يمك��ن مش��اهدتها من قبل عم��وم المواطنين
ف��ي الموق��ع االلكترون��ي . www.sanarate.irوأضاف :ان تجربة
األي��ام الماضي��ة وحج��م المعامالت المنجزة الت��ي رصدت من قبل
البن��ك المرك��زي تش��ير ال��ى أن��ه لي��س هنال��ك تباي��ن ملح��وظ
بي��ن الس��عر الناج��م م��ن الطل��ب واألس��عار المثبت��ة ف��ي منظوم��ة
س��ناً ،بالوق��ت ذات��ه ف��ان األس��عار ف��ي ه��ذه المنظوم��ة ق��د ش��هدت
إس��تقراراً أكب��ر نظ��راً لكونه��ا ناجم��ة ع��ن معام�لات أكث��ر بكثير
وبعمق كبير.
وتابع البيان :ال شك أن السعر في السوق الثانوية وفي ضوء
إش��راف البنك المرك��زي واآلليات القانونية وع��دم وجود أخطار
ناجمة عن هوية الزبون وغس��يل األموال وأمثال ذلك ،هو أقل من
السعر المعلن من بعض األفراد أو المواقع .وختم البيان :انه ومع
اس��تمرار سياس��ات الحكومة الجارية من قبل الوزارات والمؤسسات
العام��ة ،فم��ن المتوق��ع أن تتعم��ق س��وق العمل��ة األجنبي��ة وتش��هد
المزيد من العرض تدريجياً.
إل��ى ذل��ك ،أك��د مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة للش��ؤون
االقتصادي��ة ،أن س��وق صرف العم�لات األجنبية يتجه نحو التوازن
بع��د س��ريان حزم��ة السياس��ات االقتصادي��ة الجدي��دة ف��ي الب�لاد.
وأوض��ح محم��د نهاوندي��ان ،ف��ي حدي��ث للتلفزي��ون االيران��ي ،أن
الحركة االقتصادية في ايران تمضي بطريق االنسجام والتناسق
المنتظ��م .وب ّي��ن أن حرك��ة النقد األجنبي س��جلت فائضاً ،بحيث
تخطت إيرادات العمالت األجنبية النفقات.
يذك��ر أن اي��ران أطلق��ت حزم��ة اقتصادي��ة جدي��دة ش��ملت
ط��رح العم�لات ف��ي الس��وق الثانوي��ة ال��ذي يس��عر الصرف بحس��ب
آلي��ة الع��رض والطلب بمنأى عن الس��عر الرس��مي للدول��ة (الدوالر
األميركي=  44ألف ريال).

تسهيل عمل الشركات األسترالية في املناجم اإليرانية
سيتم تيسير عمل الشركات األسترالية في المناجم االيرانية وذلك ضمن إتفاق أبرم بين
جامع��ة ش��ريف الصناعي��ة ومنظم��ة تطوير وتحدي��ث المناج��م والصناعات المنجمي��ة االيرانية
(ايميدرو) ولجنة تطوير التجارة األسترالية (استريد).
وق��د ناق��ش مني��ر س��نكري ممث��ل اس��تريد ،وس��اناز مقي��م أس��تاذة البيئ��ة ف��ي جامعة ش��ريف
الصناعي��ة ،س��بل التع��اون ف��ي مج��ال المناجم بين الجانبين .وأش��ار س��نكري ،خ�لال اللقاء ،الى
أهمي��ة العالق��ات بي��ن أس��تراليا وايران ،مش��دداً على تطويره��ا ،وقال :ان اس��تريد تدعم العالقات
بي��ن جامع��ة ش��ريف الصناعي��ة والجامع��ات األس��ترالية ،مطالب �اً بتفعي��ل مذك��رات التفاه��م
المبرمة بينهما.
م��ن جانبه��ا ،قال��ت س��اناز مقي��م :ان الطرفي��ن ق��ادران عل��ى ايج��اد األرضي��ة الالزم��ة لتعاون
جامعات البلدين في مجاالت المناجم وإدارة الثروة المائية وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.
يذك��ر أن��ه خ�لال لق��اء رئي��س منظم��ة تطوي��ر التج��ارة االيراني��ة م��ع رئي��س لجن��ة تطوي��ر
التج��ارة األس��ترالية ت��م البح��ث ف��ي س��بل تطوي��ر وتنمي��ة التع��اون المش��ترك بي��ن البلدي��ن
وفي جميع المجاالت.

إستثمار صيني لتحديث
مزارع األرز شمال البالد
أعلن وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي،
الس��بت ،ع��ن الب��دء بتنفي��ذ عق��د التموي��ل
الصيني لتحديث مزارع األرز شمالي البالد.
وم��ن المق��رر تنفي��ذ ه��ذا المش��روع عل��ى
أراض لزراعة األرز تبلغ مساحتها  105هكتارات
شمالي البالد ويشمل المشروع إعداد وتحديث
ه��ذه األراضي وترش��يد المي��اه الزراعية .وأكد
ض��رورة اإلس��راع ف��ي تنفي��ذ مش��اريع إع��داد
وتحدي��ث م��زارع األرز؛ موضح �اً ان التقليل من
تكالي��ف اإلنتاج وإس��تهالك المياه من الميزات
الهامة لتنفيذ هذا المشروع.
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وكالة الطاقة الدولية تحذر من وقوع عاصفة
بسبب حظر النفط اإليراني
أعلن��ت وكال��ة الطاقة الدولية أن أس��واق النفط دخلت فترة قصي��رة من الهدوء؛ ولكنها قد
تواجه العاصفة في وقت الحق من هذا العام عندما يتم تنفيذ الحظر األميركي ضد إيران.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الشهري :إن (الهدوء األخير لسوق النفط الذي اقترن
بخف��ض التوت��رات قصي��رة األج��ل في قطاع اإلمدادات ما خفض األس��عار حالي �اً؛ ولكن ليس من
المرجح أن يستمر التباطؤ في الطلب).
وارتفع سعر النفط إلى نحو  80دوالراً للبرميل وكان األعلى منذ  ،2014بسبب المخاوف
م��ن نق��ص اإلم��دادات؛ ولك��ن ع��ودة ليبي��ا إل��ى الس��وق م��رة أخ��رى ف��ي األس��ابيع األخي��رة وظهور
مؤش��رات عل��ى إعف��اء واش��نطن للمش��ترين اآلس��يويين للنفط االيران��ي في العام المقبل س��اهم
في خفض األسعار.
وقال��ت الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة :إن��ه م��ع تطبيق الحظ��ر األميركي عل��ى النفط
اإليراني التي من المحتمل أن تتزامن مع مشكالت اإلنتاج في دول أخرى ،من المرجح أن يكون
استمرار إمدادات النفط في العالم صعباً للغاية وسيؤدي إلى تخفيض الفائض في الطاقة.
وح��ذرت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة م��ن ه��ذا الوض��ع( :وبالتالي ،ف��ان توقعات الس��وق ال يمكن
أن تس��تقر وف��ق الوض��ع الحال��ي) .ومع ذلك ،أعلنت أميركا أنها ال تزال تس��عى إلى إرغام زبائن
النفط اإليراني على التوقف عن شرائه.

«سي.إن.بي.سي»
تستحوذ على حصة
«توتال» بتطوير حقل
بارس الجنوبي
أعلن مدير ش��ؤون االس��تثمار واألعمال
بش��ركة النف��ط الوطني��ة االيراني��ة ،أن
ش��ركة النف��ط الوطني��ة الصيني��ة (س��ي.
إن.بي.س��ي) حل��ت م��كان ش��ركة (توت��ال)
الفرنسية في تطوير المرحلة  11من حقل
بارس الغازي الواقع في جنوب ايران.
وأوض��ح محمد مصطفوي ،في تصريح
ل��ه ي��وم الس��بت ،أن الش��ركة الصيني��ة
اس��تحوذت عل��ى 1ر 80بالمئ��ة م��ن مش��روع
تطوي��ر المرحل��ة  11وحل��ت م��كان توت��ال
الفرنس��ية وس��تواصل العم��ل .وأك��د
مصطف��وي تنفي��ذ عط��اءات المرحل��ة 11
وأن وتيرة العمل تمضي على نحو سريع في
المرحلة.
وكان��ت إي��ران ق��د وقع��ت ،الصي��ف
الماض��ي ،إتفاق �اً م��ع كونس��ورتيوم دول��ي
بقي��ادة ش��ركة توت��ال الفرنس��ية ويض��م
(سي.إن.بي.س��ي) الصيني��ة ،و(بت��رو ب��ارس)
االيراني��ة لتطوي��ر المرحل��ة  11م��ن حق��ل
ب��ارس الغ��ازي ،ف��ي صفقة ه��ي األضخم في

مرحلة ما بعد الحظر حينئذ .وبلغت قيمة
العق��د 8ر 4ملي��ار دوالر ،وم��ن المتوق��ع بعد
تدش��ين المرحل��ة  ،11رف��ع طاقة إس��تخراج
ايران من الحقل المش��ترك مع قطر ،بواقع
 56مليون مترمكعب يومياً.
وكان��ت توت��ال تمل��ك حص��ة 1ر50
بالمئة في عقد المرحلة الحادية عشرة من
حق��ل بارس الجنوبي ،ف��ي المقابل تمتلك
(سي.إن.بي.سي) الصينية حصة  30بالمئة
م��ن المش��روع ،بينم��ا تمل��ك بتروب��ارس
التابعة لش��ركة النفط الوطني��ة اإليرانية
الحصة الباقية التي تبلغ 9ر 19بالمئة.
وبحس��ب العقد ،فان الشركة الصينية
مخول��ة باالس��تحواذ عل��ى حص��ة توتال في
المش��روع عن��د انس��حابها وف��ي ح��ال ع��دم
ح��دوث ذل��ك ألي��ة أس��باب ف��ان المش��روع
سيرسي على شركة بتروبارس االيرانية.
م��ن جهت��ه ،أك��د باتري��ك بوي��ان
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة توت��ال ،ف��ي
وق��ت س��ابق ،أن ش��ركة النف��ط والغ��از
الفرنس��ية ستس��عى للحص��ول عل��ى إعف��اء،
بع��د الوالي��ات المتحدة حظ��را على طهران
من جدي��د ،وذلك من أجل مواصلة تطوير
حقل غاز إيراني.
وأمه��ل وزي��ر النف��ط االيران��ي ،بيج��ن
زنغن��ة ،ش��ركة توت��ال الفرنس��ية  60يوم �اً
للتفاوض مع أميركا للحصول على إعفاء
للعم��ل ف��ي المرحل��ة  11م��ن حق��ل ب��ارس
الغ��ازي ،حي��ث انقض��ت الم��دة ول��م تحص��ل
الشركة على اإلعفاء.

وبورصة طهران تغلق مرتفعة  888نقطة

بورصة السلع اإليرانية تعقد صفقات بـ 353مليون دوالر

السفير الفنلندي بطهران :ندعم شركاتنا لتتمكن من تجاوز الحظر
أك��د الس��فير الفنلندي بطهران ،كيجو انش��يو نوروانتو،
ب��أن حكومة بالده تدعم الش��ركات من أج��ل أن تتجاوز الحظر
األميركي المفروض على الجمهورية االسالمية االيرانية.
وف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه للصحفيي��ن ،الس��بت ،خ�لال
زيارت��ه لمدين��ة دماون��د ش��رق طه��ران لتدش��ين ش��ركة
الموبلي��ات المركزي��ة الت��ي تمتل��ك وكال��ة حصري��ة م��ن
ش��ركة (تاميس��توي) الفنلندي��ة القابض��ة ،أش��ار الس��فير
الفنلن��دي ال��ى أن هنال��ك نح��و  60ش��ركة فنلندي��ة ناش��طة

ف��ي اي��ران .ولف��ت ال��ى أن الش��ركات األجنبي��ة تعان��ي م��ن
وج��ود الحظ��ر ض��د الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ،وق��ال:
إنن��ا ندع��م الش��ركات ك��ي تتمك��ن م��ن العب��ور م��ن إج��راءات
الحظر بيسر.
وأش��ار نوروانت��و ال��ى مش��روع إلنش��اء محط��ة خش��بية
للمس��افرين ف��ي دماون��د ،وق��ال :ان إنش��اء محط��ة خش��بية
للمس��افرين في دماوند مدرج بجدية في جدول أعمال ش��ركة
(س��ي.اف تاميس��توي) الفنلدني��ة .ون��وه ال��ى أن ب�لاده تنش��ط

إيران ترفع إنتاجها من الذهب إلى  8أطنان سنوي ًا
قال عضو مجلس اإلدارة لشركة توفير وإنتاج المواد المنجمية :ان اإلحتياطات المؤكدة
للذهب في مناجم إيران تبلغ  250طناً وهي قيد اإلس��تخراج حالياً من قبل القطاعين الخاص
والحكوم��ي للب�لاد؛ مضيفاً :سنش��هد قريب �اً ارتفاع حجم إنتاج الذهب إلى ثمانية أطنان س��نوياً،
كما أن هناك إحتمال إلكتشاف الذهب حتى ألف طن.
وقال بهروز برنا :ان إيران تحتل المركز الـ 11آس��يوياً والـ 43عالمياً في إس��تحصال وإنتاج
الذهب ،مشيراً إلى أن هناك  24منجم ذهب نشط في إيران حالياً وتصل اإلحتياطات المؤكدة
فيها إلى  250طناً واإلحتياطات المحتملة  340طناً وقريباً سيزداد حجم إنتاج الذهب السنوي
إل��ى  8أطن��ان .وأوض��ح ان منجم (زرش��وران) يمتلك أضخم إحتياطات الذه��ب في البالد ،قائ ً
ال:
ان��ه يخط��ط لرف��ع إنتاجه إلى  3أطنان من الذهب س��نوياً ثم يليه منجم (س��اريكوني) ،وفي حال
إكتمال عملية اإلكتش��اف س��يكون صاحب اإلحتياطات الضخمة وهذا المنجم ينتج حالياً 3
أطنان من الذهب.

من��ذ عش��رات األع��وام ف��ي مج��ال صن��ع المن��ازل الخش��بية.
وأض��اف :ان المن��ازل الخش��بية فض�ل ً
ا ع��ن كونه��ا ذات متان��ة
ومقاوم��ة لل��زالزل فانه��ا ال تعتب��ر تغيي��راً الس��تخدام األراض��ي
الزراعية.
وأش��ار نوروانت��و ال��ى أنش��طة نح��و  60ش��ركة فنلندية في
ايران بصورة مباش��رة وغير مباش��رة ،وقال :إننا نرغب اليوم بأن
نع��رف أي أنش��طة أخ��رى يمك��ن القي��ام به��ا ونح��ن في الس��فارة
ندعم أنشطة هذه الشركات.

القائم باألعمال اإليراني في الهند:

عالقات طهران ونيودلهي ال تتأثر بالتهديدات األجنبية
أك��د القائ��م باألعمال اإليراني في الهند مس��عود رضواني��ان ،في معرض تقييمه
للعالقات بين طهران ونيودلهي ،ان عالقات الش��عبين متواصلة على مس��تويات جيدة،
على الرغم من التهديدات األجنبية بما في ذلك الحظر والضغوط األميركية.
وتاب��ع رضواني��ان الس��بت ،ف��ي تصري��ح لمراس��ل (إرن��ا) ،ح��ول م��دى آث��ار الحظ��ر
األميرك��ي عل��ى سياس��ات الهن��د ،قائ ً
ال :ان األح��داث والقضايا التي تقع على س��احة
التج��ارة الدولي��ة ،تؤث��ر بالتأكي��د عل��ى بعضه��ا اآلخ��ر؛ ولك��ن م��ن الممك��ن تحوي��ل
التهدي��دات ال��ى ف��رص بفض��ل اإلدارة القويم��ة وان القضاي��ا القائم��ة عل��ى صعي��د
العالقات اإليرانية-الهندية ال تستثنى عن هذه القاعدة.
وص��رح رضواني��ان :ان نوعي��ة الم��وارد النفطي��ة اإليراني��ة والق��رب الجغراف��ي
إلي��ران م��ن الهن��د يوف��ر فرص��ة جيدة لنيودله��ي لتطوي��ر تعاونها مع إي��ران في مجال
الطاق��ة .وتاب��ع :ان ص��ادرات النف��ط الخ��ام اإليران��ي ال��ى الهن��د وعل��ى الرغ��م م��ن
الضغ��وط الخارجي��ة الس��يما التهدي��دات األميركي��ة وبع��ض التذبذب��ات الموج��ودة
عل��ى صعي��د ه��ذه الس��وق ،تظه��ر بأن الهن��د تنظر الى إيران كش��ريك جدي��ر بالثقة
لتوفي��ر النف��ط والطاق��ة وتح��اول الحفاظ عل��ى عالقاتها م��ع الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ف��ي مج��ال الطاق��ة ال��ى ح��د جي��د وان الفت��رة الماضي��ة م��ن الحظ��ر
أظه��رت ب��أن ه��ذا األم��ر ممك��ن وبالطب��ع ،خ�لال المرحل��ة الجدي��دة م��ن الحظ��ر،
نح��ن بحاج��ة ال��ى تعزي��ز التعاط��ي والتف��اوض م��ع زبائنن��ا للحف��اظ عل��ى الس��وق
النفطية للبالد.
وف��ي مع��رض إش��ارته ال��ى العالق��ات الثنائية بي��ن البلدي��ن ،أضاف رضواني��ان :ان
حج��م التب��ادل التجاري بين إي��ران والهند حتى نهاية الع��ام اإليراني المالي الماضي
(يب��دأ م��ن أواس��ط م��ارس) ،وص��ل الى ما تبل��غ قيمته حوال��ي  13ملي��اراً و 700مليون
دوالر ،وق��د بلغ��ت قيم��ة حصة الص��ادرات اإليرانية ال��ى الهند  11ملي��اراً و 100مليون
دوالر؛ وم��ن إجمال��ي الص��ادرات اإليراني��ة ال��ى الهن��د ،بلغ��ت قيم��ة التج��ارة النفطي��ة
لبالدن��ا م��ع الهند  9مليارات دوالر ،والنس��بة المتبقية كانت تخ��ص عائدات التجارة
غير النفطية .كما صدرت الهند من السلع الى إيران ما تبلغ قيمتها مليارين و600
ملي��ون دوالر كان��ت معظمه��ا الم��واد الغذائي��ة بم��ا في ذل��ك األرز والش��اي والتوابل
وأنواع اللحوم.

عق��دت بورص��ة الس��لع االيراني��ة ،في األس��بوع المنتهي  9أغس��طس /آب  ،2018صفقات
بيع  597ألفاً و 567طناً من السلع بقيمة تخطت  353مليون دوالر.
وس��جلت قاع��ة المنتجات الصناعية والتعديني��ة بالبورصة مبيعات  156ألفاً و 333طناً
من السلع بقيمة  118مليون دوالر ،عبر بيع  12ألفاً و 585طن نحاس ،و 143ألفاً و 600طن
صلب ،و 4كغم سبائك ذهبية ،و 12طن مكثف معادن ثمينة ،و 140طن موليبدن مكثف.
وبالس��وق الداخلي��ة والتصديري��ة لقاع��ة المش��تقات النفطي��ة والبتروكيماوي��ة ،بي��ع
 311ألف �اً و 990طن �اً م��ن الس��لع بقيم��ة  193ملي��ون دوالر .وش��ملت المبيع��ات  90ألف �اً
و 429ط��ن قي��ر (قط��ران) ،و 59ألف �اً و 152ط��ن م��واد بوليميري��ة ،و 52ألف �اً و 176ط��ن مواد
كيميائي��ة ،و 1680ط��ن كبري��ت ،و 713طن زي��وت ،و 270طن عازل رطوبة ،و 85ألفاً و500
ط��ن فيك��وم بات��وم (م��ادة أولي��ة بإنت��اج القي��ر) ،و 21أل��ف طن ل��وب كات (م��ادة أولي��ة بإنتاج
زيوت المحركات).
وبقاع��ة المنتج��ات الزراعي��ة ،ت � ّم عق��د صفق��ات بي��ع ألكث��ر م��ن  94ألف �اً و 607أطنان
م��ن الس��لع ب �ـ 42مليون دوالر ،ش��ملت أصن��اف المنتجات بم��ا فيها  52ألف �اً و 165طن قمح،
و645ر 3طن زعفران.
ه��ذا وأغلق��ت بورص��ة طهران لألس��هم واألوراق المالي��ة تعامالت يوم األح��د ،على ارتفاع
المؤشر العام (تدبيكس)  888نقطة الى 901ر 129نقطة .وتداولت السوق أكثر من 303ر2
مليار سهم وورقة مالية ،بقيمة  7690ريال (الدوالر األميركي=  44ألف ريال).
ودعمت المؤشر العام أداء أسهم بارس للبتروكيماويات  151نقطة ،وغسترش بارسيان
للنف��ط والغ��از  145نقط��ة ،وفوالذ مبارك��ة للصلب  96نقطة .كما صعد مؤش��ر (آيفكس)
للسوق الموازي  12نقطة الى  1491نقطة.

توفير  756ألف فرصة عمل في إيران خالل  3أشهر
أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة االيرانية ،محمد باقر نوبخت ،عن توفير  756ألف
فرصة عمل خالل فصل الربيع في فترة  21مارس /آذار  21 -يونيو /حزيران .2018
وأضاف نوبخت ،في تصريح يوم الس��بت ،انه وبالمقابل  711ألف ش��خص لم يحصلوا على
فرص��ة عم��ل ف��ي الفت��رة المذك��ورة .وأكد أن ايران تس��تهدف توفي��ر مليون فرصة عمل س��نوياً
وخف��ض  300أل��ف ال��ى  400أل��ف م��ن نس��بة العاطلين .وب ّي��ن نوبخت أن أح��دث تقرير لصندوق
النق��د الدول��ي يتوق��ع تق��دم االقتص��اد االيران��ي ال��ى المرك��ز  15عالمي �اً عل��ى حس��اب كن��دا
وإسبانيا والسعودية.

