
خالل اجتماع المجلس االعلى للتنسيق االقتصادي..

محافظ البنك المركزي يقدم تقريرا حول تحديات 
النظام المصرفي

ــدم  ــارس:- ق طهران-ف
محافــظ البنــك المركــزي 
عبدالناصــر همتــي تقريــرا 
النظــام  تحديــات  حــول 
البــاد  فــي  المصرفــي 
ــس  ــاع المجل خــال اجتم
للتنســيق  االعلــى 

االقتصــادي.
االجتمــاع  هــذا  وفــي 
الــذي عقــد امــس الســبت 
المجلــس  اعضــاء  اعلــن 
ــي. ــي مجــال اصــاح النظــام المصرف ــك المركــزي ف ــى للتنســيق االقتصــادي دعمهــم الجــراءات البن االعل
ــى  ــة الصــاح النظــام المصرفــي ال ــان يقــدم المقترحــات التنفيذي كمــا تــم تكليــف البنــك المركــزي ب

اجتمــاع رؤســاء الســلطات الثــاث.
واكــد اعضــاء المجلــس االعلــى للتنســيق االقتصــادي علــى االســراع فــي وتيــرة بيــع اســهم المؤسســات 
الحكوميــة والعامــة غيــر الحكوميــة الــى القطــاع الخــاص فــي ســياق تنفيــذ المــادة 44 مــن الدســتور وتاكيدات 

ســماحة قائــد الثورة االســامية.

وزير الطرق يقدم 
استقالته

 طهران-ارنــا:- قــدم وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن 
عبــاس اخونــدي اســتقالته و عــزا ذلــك الــى تبايــن 

وجهــات النظــر بشــأن إعــادة تصميــم المــدن.
التــي تــم  وجــاء فــي ورقــة االســتقالة هــذه 
التواصــل  مواقــع  بعــض  علــى  منهــا  نشــرصورة 
االجتماعــي انــه فــي االجــواء التــي يســودها التبايــن 
 في وجهات النظر ال ارى مواصلة عملي قرارا صائبا .
ولــم يعلــن لحــد االن الرئيــس حســن روحانــي 
ــر  ــا ان االخي ــر الطــرق كم ــاه اســتقالة وزي ــه تج راي
ــط و  ــاح أمــس اجتمــاع منظمــة التخطي حضــر صب

الميزانيــة.

نوبخت: نستخدم جميع الطاقات الفشال الحظر 
او التقليل من تأثيراته

ــران  ــي اي ــة ف ــط والميزاني ــة رئيــس منظمــة التخطي ــد مســاعد رئيــس الجمهوري ــارس:- اك طهران-ف
محمــد باقــر نوبخــت ان 
جميــع  تســتخدم  البــاد 
ــر  ــال الحظ ــات الفش الطاق
المفــروض او التقليــل مــن 

تأثيراتــه.
واشــار نوبخــت، فــي 
تصريــح ادلــى بــه خــال 
علــى  التوقيــع  مراســم 
لانتــاج  تفاهــم  مذكــرة 
ــق فــرص العمــل فــي  وخل
مجــال التجديــد االعمــاري 
المســتدام امــس الســبت، الــى المشــروع االعمــاري الجديــد، موضحــا انــه بالتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم 
هــذه فــان اكثــر مــن 100 الــف وحــدة ســكنية قديمــة ســيتم تحديثهــا كمــا ســيتم التمهيــد لمشــروع تحديــث 

100 الــف وحــدة ســكنية اخــرى.
ــة الــف وحــدة ســكنية فــي المــدن و 50 الــف  واضــاف، انــه ســيتم البــدء بتنفيــذ مشــروع تحديــث مئ

ــى جانــب المشــاريع الســابقة. ــة ال وحــدة ســكنية فــي المناطــق القروي
ولفــت الــى انــه ســيتم اســتخدام 150 الــف مليــار ريــال مــن احتياطــي صنــدوق التنميــة الوطنيــة و 300 
الــف مليــار ريــال مــن احتياطيــات البنــوك، موضحــا ان تــم اكتســاب ترخيــص مــن المجلــس االقتصــادي 

الســتخدام مليــار دوالر لترســيخ االمانــة والســام فــي المحــات القديمــة. 

األميركيــة،  للسياســات  األعمــى  اإلنصيــاع 
ــة'. ــه 'خطــوة إيجابي بأن

وأضــاف، انــه لمــن دواعــي الســرور، ان 
الهنــد قــد حافظــت علــى مــر ســنوات طويلــة 

علــى مواقفهــا الســابقة القائمــة علــى عــدم 
ــواع الحظــر المفــروض مــن قبــل  ــزام بأن اإللت
القــوى الكبــرى مــا عــدا الحظــر المؤكــد مــن 

ــم المتحــدة. ــل األم قب

اضاءات
3 االحد 11 صفر، 1440 هـ ق 29 مهر 1397 هـ ش، 21 تشرين األول 2018مشؤون محلية العدد )9975( السنة الثامنة والثاثون

نيودلهي-إرنــا:- أكــد رئيــس قســم كلكتــة 
بمؤسســة أوبزرفــر البحثيــة 'آشــوك دهــار'، 
ضــرورة إتحــاد كافــة دول العالــم فــي مواجهــة 
الضغــوط األميركيــة قائا؛ ان إصرار واشــنطن 
علــى التعليــق التــام إلســتيراد النفــط اإليراني 
مــن قبــل دول العالــم ســيوجه ضربــة الــى 

إقتصــاد الكثيــر مــن الــدول الناميــة.
ويعتقــد رئيــس قســم كلكتــة لمؤسســة 
أوبزرفــر البحثيــة  ان مطالــب أميــركا مــن 
التــام  التعليــق  فــي  العالــم  دول  مختلــف 
تلحــق  لــن  اإليرانــي  النفــط  إلســتيرادها 
أضــرارا ملحوظــة بإقتصــاد كل واحــد مــن هــذه 
البلــدان بحــد ذاتــه فحســب، بــل ســتضر 
ــة' تســعي  ــة نامي ــم 'كتل ــع بوصفه ــم أجم به

وراء التعويــض عــن تخلــف بلدانهــا.
ــرار  وفيمــا أشــار امــس الســبت بشــأن ق
الهنــد الجــريء في مواصلة إســتمرار إســتيراد 
النفــط مــن إيــران خــال شــهر نوفمبــر وذلــك 
ــة الجديــدة  علــى الرغــم مــن فــرض )المرحل
ــارا  ــران اعتب ــى إي ــي عل ــن( الحظــر األميرك م
مــن الرابــع مــن الشــهر القــادم ، وصــف آشــوك 
عــدم  فــي  الهنديــة  الحكومــة  قــرار  دهــار 

أالوبزرفر: إصرار أميركا على حظر النفط اإليراني سيضرب إقتصاد العالم

الســفير  قــال  طهــران- 
طهــران  فــي  الســوري 
ابــواب  ان  عدنــان  محمــود 
بــاده مفتوحــة امــام رجــال 
فــي  االيرانييــن  االعمــال 
ــا ســوريه. ــادة اعم ــة اع مرحل
امــس  واضــاف عدنــان 
الســبت فــي ملتقــى تجــاري 
بيــن ايــران وســوريا: نحــن 
باالســتثمارات  نرحــب 
االيرانيه في شتى المجاالت 

 مــن اجــل تعزيــز التعــاون التجــاري بيــن طهران ودمشــق.
االولويــه  اعطــت  الســورية  الحكومــة  ان  وصــرح 
االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  خاصــة  لحلفائهــا 
االرهــاب  دعمــوا  الذيــن  وان  المرحلــة  هــذه  فــي 
لهــم  يكــون  لــن  اقتصادهــا  ودمــروا  ســوريا  فــي 
اطاقــا. المرحلــة  هــذه  فــي  ســوريا  فــي   مكانــا 
االيرانــي  الخــاص  القطــاع  ندعــو  اننــا  واضــاف 

ســوريا  فــي  االقتصاديــة  المشــاريع  فــي  لاســتثمار 
البلديــن. مصالــح  لتوفــر  قدراتنــا  كافــة   ونحشــد 

تــرك  جــواد  دمشــق  فــي  قــال ســفيرنا  جانبــه  ومــن 
ــة  ــى: نحــن نســتطيع ايجــاد منطق ــادي خــال الملتق آب
ــة التــي  ــات االقتصادي ــة مــن خــال العاق ــة قوي اقتصادي
تبنــى بيــن البلديــن مشــيرا الــى وجــود ارضيــة لمختلــف 
النشــاطات االقتصاديــة فــي ســوريا االمــر الــذي ســيوفر 

ــار ســوريا. ــي والعم ــرة جــدا للطــرف االيران فرصــا كبي

خالل ملتقى تجاري..

دمشق: ابواب سوريا مفتوحة امام رجال 
االعمال االيرانيين

بيشــاور-ارنا:-   
فــي  العــام  قنصلنــا  قــال 
باقــر  بيشــارور'محمد 
ونظــرا  انــه  بيكــي' 
تعانيهــا  التــي  للمشــاكل 
تأميــن  فــي  باكســتان 
القطــاع  فــأن  الطاقــة 
الخــاص االيرانــي بأمكانــه 
مشــاريع  فــي  االســتثمار 

هنــاك. كهرومائيــة 
بيكــي  وبيــن 

االســامية  الجمهوريــة  بيــن  العاقــات  ســير 
بأمكانهمــا  البلديــن  ان  وقــال  وباكســتان 
جميــع  فــي  متقاربــة  وديــة  عاقــات  اقامــة 
الجــوار. حســن  علــى  مبنيــة   المجــاالت 

يدركــون  البلديــن  فــي  المســئولين  ان  واضــاف 

ايران تنفذ مشاريع كهرومائية في باكستان

الرئيــس  زيــارة  وان  بينهمــا  العاقــات  اهميــة 
لباكســتان  الماضــي  العــام  روحانــي'  'حســن 
جــواد  'محمــد  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  وكذلــك 
كل  الحاليــة  الحكومــة  تشــكيل  بدايــة  ظريــف’ 
البلديــن  بيــن  القويــة  االرادة  علــى  دليــا  ذلــك 
المجــاالت. جميــع  فــي  عاقاتهمــا   لتنميــة 
واشــار بيكــي الــى االمكانيــات التــي تتمتــع بهــا 
واليــة خيبــر بختونخــواه وقــال ان المســتثمرين 
قطاعــات  فــي  االســتثمار  بأمكانهــم  االيرانييــن 
والبتروكيماويــات  والزراعــة  والغــاز  النفــظ 
والصناعــات  الغذائيــة  والمــواد  والســيلكون 

البنــاء. مــواد  و  الباســتيكية 

إطالق اول فرن إلنتاج البنزين في مصفاة 
نجمة الخليج الفارسي

ــي دادوَر امــس  ــر التنفيــذي لشــركة نجمــة الخليــج الفارســي محمدعل ــال المدي ــا:- ق  بندرعباس-إرن
الســبت: إّن اول فــرن مــن 
أفــران وحــدات انتــاج مــادة 
المرحلــة  دخــل  البنزيــن 
التنفيذيــة الثالثــة لمصفــاة 
فــي  الغازيــة  الســوائل 
الخليــج  »نجمــة  شــركة 

الفارســي«.
قســم  عــن  ونقــًا 
العامــة  العاقــات 
الخليــج  لشــركة »نجمــة 
أضــاف  الفارســي« 
.2019 مــارس   20 حتــى  يوميــًا  لتــر  مليــون   40 ســيبلغ  البنزيــن  انتــاج  حجــم  بــأّن   دادوَر 

مســتوى  علــى  البنزيــن  انتــاج  فــي  االولــى  بأنهــا  المصفــاة  هــذه  دادوَر  وصــف  و 
االســتراتيجية. المــادة  هــذه  لتوفيــر  الجهــود  كل  تُبــَذل  بــأن  أملــه  عــن  معربــًا   البــاد 
وشــكر المدير التنفيذي لشــركة »نجمة الخليج الفارســي« مهندســي وعمال المصفاة مؤكدًا على عدم توّقف 
 العمل االنتاجي فيها أو التأخير في نشاطها االنتاجي الرامي الى بلوغ أهداف النظام العليا ونيل رضا الشعب.

وتسع هذه المصفاة النتاجُ 360 الف برميل يوميًا من السوائل الغازية في إطار ثاث مراحل كل مرحلة تُنتج 
 120 الــف برميــل مــن البنزيــن والديــزل والغاز الســائل و وقود المحركات النفاثة في بنــدر عباس جنوب ايران.
ــوازن  ــق الت ــة الغــاز الســائل وعمليــة خل ــر وتنقي ــاة "نجمــة الخليــج الفارســي" وحــدات للتقطي وتضــم مصف
فــي المــادة وعمليــة تنقيــة البنزيــن قبــل انتاجــه فضــًا عــن عمليــة المصاوغــة وعمليــة تنقيــة الكيروســين 

والديــزل بهــدف انتــاج البنزيــن والغــاز الســائل و وقــود المحــركات النفاثــة.

قفزة نوعية في تصدير السلع االيرانية 
الى السوق العراقية

بغداد-ارنــا:- حققــت صــادرات الســلع غيــر النفطيــة االيرانيــة الــى الســوق العراقيــة قفــزة نوعيــة وفقــا 
ــة، ووصلــت قيمــة الصــادرات لهــذه الســلع الــى 5،4  لاحصــاءات التــي ســجلتها مؤسســة الكمــارك االيراني

ــة. ــارات دوالر خــال الســتة اشــهر الماضي ملي
واعلــن ملحقنــا التجــاري فــي العــراق ناصــر بهزاد،امــس الســبت، انــه 'خــال النصــف االول مــن العــام 
الهجــري الشمســي الجــاري حققــت الصــادرات االيرانيــة للســوق العراقيــة مــن الســلع غيــر النفطيــة قفــزة 
نوعيــة قياســا بنفــس المــدة للعــام الماضــي رغــم وجــود نســبة ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر بلغــت 44%، وهــذا 

يشــير الــى تحقيــق تطــور مقبــول فــي هــذا الجانــب'.
واضــاف بهــزاد، ان 'الجمهوريــة االســامية تقــوم حاليــا بتصديــر 60% مــن مجمــوع صادراتهــا مــن الســلع 
غيــر النفطيــة الــى 3 دول هــي الصيــن والعــراق واالمــارات، وتشــكل نســبة تصديــر هــذه الســلع للعــراق %20'.

وأكــد علــى انــه 'خــال النصــف االول مــن العــام الهجــري الشمســي الجــاري تــم تصديــر )1900( نــوع مــن 
الســلع االيرانيــة الــى الســوق العراقيــة' مشــيرا الــى ان 'اغلــب هــذه الســلع هــي مــن المــواد الباســتيكية 

والفلزيــة والغذائيــة والحيوانيــة ومعــادن البنــاء واالنســجة والمكائــن واآلآلت وغيرهــا'.

عــن  هنديــة  صحفيــة  نقلــت  نيودلهي-إرنــا:- 
مســؤول هنــدي رفيــع المســتوى بــأّن نيودلهــي وطهــران 
مشــروع  تنفيــذ  فــي  والريــال  الروبيــة  ستســتخدمان 
ــن الحظــر  ــدة م ــة الجدي ــة الجول ــار  لمواجه ــاء جابه مين
ــن 4  ــارًا م ــران اعتب ــى اي ــيُفرض عل ــذي س ــي ال االمريك

نوفمبــر .
اليــن«  بيزنــس  »هنــدو  صحيفــة  وكتبــت 
الماحــة  وزيــر  مســاعد  كريشــنا  غوبــال  عــن  نقــًا 
نيودلهــي  إّن  الهنــدي:  البــري  والنقــل  البحريــة 
بالروبيــة  المالــي  التبــادل  عمليــة  النجــاز  تخطــط 
جابهــار  مشــروع  تنفيــذ  فــي  االيرانــي  والريــال 
فيــه. المالــي  التبــادل  عــن  والــدوالر  اليــورو   وإبعــاد 
قــد  الهنــدي  المســؤول  هــذا  إّن  الصحيفــة  واضافــت 
زيــارة  خــال  االيرانيــة  الجهــة  مــع  الموضــوع  ناقــش 
الموانــئ  شــركة  رئيــس  و  الطاقــة  وزيــر  مســاعد 
ــي االســبوع الماضــي. ــة محمــد راســتاد لنيودله  االيراني

وأّكــد هــذا المســؤول الهنــدي علــى عــزم بــاده مواصلــة 
التعــاون مــع ايــران فــي تنفيــذ مشــروع جابهــار حتــى إن 
لــم تنجــح مســاعي بــاده فــي الحصــول علــى إعفــاء 
جانــب  مــن  ايــران  علــى  المفــروض  الحظــر  بشــأن 

نيودلهي: ايران والهند تستخدمان الروبية والريال 
في مشروع ميناء جابهار

 واشــنطن وتوظيــف عُمَلتــي البلدين في التبــادل المالي.
الهنــد شــركة »كاوَه« لتقديــم خدمــات  وقــد أختــارت 
الموانــئ كمقــاول لهــا فــي مينــاء جابهــار لفتــرة 18 شــهرًا 
حتــى تحديــد شــركة هنديــة تتولــي شــؤون المشــروع 
وســتدفع الهنــد لهــذه الشــركة االيرانيــة بالروبيــة والريــال.

»نيويورك تايمز«: كوشنر يحث ترامب على دعم 
ولي العهد السعودي

حــث جاريــد كوشــنر صهــر الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ومستشــاره لشــؤون الشــرق األوســط، 
علــى دعــم ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، فيمــا يتعلــق بقضيــة اختفــاء الصحفــي جمــال 

خاشــقجي.
ونقلــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« األمريكيــة الجمعــة، عــن مصــدر مقــرب مــن البيــت األبيــض قولــه 

إن كوشــنر »يحــث ترامــب علــى الوقــوف بجانــب األميــر محمــد بــن ســلمان«.
ــى النجــاة مــن الغضــب  ــي العهــد الســعودي عل ــدرة ول وأضــاف المصــدر أن كوشــنر: »يتحــدث عــن ق

الدائــر كمــا تجــاوز النقــد فــي الســابق«.
واألربعــاء، أعلــن البيــت األبيــض أن كوشــنر اتصــل بولــي العهــد الســعودي بشــأن قضيــة خاشــقجي، 

دون الكشــف عــن محتــوى المكالمــة.

أستراليا تقاطع منتدى االستثمار بالسعودية 
.. بسبب مقتل خاشقجي

أعلنــت وزارة الخارجيــة األســترالية، عــدم مشــاركة أي مــن مســؤولي البــاد فــي مؤتمــر مبادرة مســتقبل 
االســتثمار »دافــوس الصحــراء« المقــرر انعقــاده الثاثــاء المقبــل بالســعودية، عقــب إعــان الريــاض مقتــل 

الصحفــي جمــال خاشــقجي داخــل قنصليتهــا بإســطنبول.
جــاء ذلــك فــي بيــان صــادر عــن وزيــرة الخارجيــة، ماريــز بايــن، أمــس الســبت، حســبما نقلــت شــبكة 

قنــوات »ســي بــي ســي« األســترالية.
وجــاء فــي البيــان أّن »الحكومــة األســترالية قــررت أنــه لــم يعــد مناســبا حضــور قمــة فــي الســعودية فــي 

ضــوء مقتــل الصحفــي الســعودي جمال خاشــقجي«.
وأضــاف أّن »أنبــاء اعتقــال 18 مواطنــًا ســعوديًا متورطيــن فــي وفــاة خاشــقجي وإقالــة مســؤولين كبــار 
فــي الحكومــة الســعودية، دفعتــا الحكومــة إلــى االنســحاب مــن مبــادرة االســتثمار فــي الســعودية األســبوع 

المقبــل«.

دماء اليمنيين تهز 
عرش المجرمين

مهدي منصوري 
بــدأت دمــاء ابنــاء اليمــن البريئــة تأتــي 
الظالميــن  علــى  اثارهــا  وتظهــر  ثمارهــا 
شــنوا  الذيــن  الســعوديين  والمجرميــن 
ــرة  ــذي كلفهــم اعــدادا كبي ــادر وال عدوانهــم الغ
مــن القتلــى والجرحــى مــن جنودهــم علــى 
الســعودية  المــدن  وفــي  المعركــة  ارض 
يكــن  ولــم  جديــدا  شــيئا  اليــوم  واضافــت 
متوقعــا الحــد وقــد لــم يــدر فــي خلــد اكثــر 
ابنــاء  لقتــل  الداعميــن  ان  مــن  المحلليــن 
ــم  ــه حتفه ــوا في ــت لينال ــاء الوق ــد ج ــن ق اليم
علــى يــد مــن جندهــم لهــذه المســؤولية، وهــا 
االجــرام  الــة  قتلتــه  الــذي  الخاشــقجي  هــو 
الســعودية قــد كان الضحيــة االولــى وتبعــه 
ــذي كان  ــاء المهــرج العســيري ال باالمــس اعف
البنــى  تدميــر  اجــل  مــن  نهــار  ليــل  ينعــق 
التحتيــة لليمــن مــع قتــل االبريــاء مــن خــال 
طائــرات العــدوان الســعودي، وكذلــك المجــرم 
مستشــارا  كان  الــذي  القحطانــي  ســعود 
انــه  مــن  االخبــار  تناقلــت  والــذي  للملــك 
العــدوان  ايقــاف  مــن  المانعيــن  اشــد  مــن 
علــى اليمــن وغيرهــم مــن المجرميــن مــن 
الدرجــات العليــا مــن الضبــاط  فــي الديــوان 
ــان االمــر ســوف  ــة الحــال ف الملكــي ، وبطبيع
ال يقتصــر علــى هــؤالء، بــل ان مطحنــة القتــل 
الســعودي ســيدخل فــي طياتهــا الكثيــر حتــى 
تأتــي علــى الــرأس المدبــر وهــو ابــن ســلمان.
والافــت مــن ان عندمــا تتــرى التقاريــر 
بــدأ يهتــز مــن  الســعودي  العــرش  مــن ان 
داخلــه وبصــورة دراماتيكيــة لــم يصــدق  االمــر 
ــر  ــن ان االم ــره بعــض المراقبي ــل اعتب احــد، ب
اليعــد كونــه تكهنــات ال ترقــى الــى الواقــع 
شــيء، ولكــن اليــوم وفــي نظــرة الــى  القــرارات 
التــي اتخذهــا الملــك نســتطيع القــول ان طــرد  
واعفــاء المزيــد مــن المقربيــن للقصــر يشــكل 
يشــهدها  لــم  هوجــاء  عاصفــة  ذاتــه  بحــد 
الحكــم الملكــي فــي تاريخــه مــن قبــل،   وقــد 
ال تقــف هــذه العاصفــة عنــه هــذا الحــد بــل 
انهــا ســتجرف الكثيريــن خاصــة وان الســيد 
ادارتــه لــم تقنعهــم  االكبــر ترامــب وصقــور 
االجــراءات الســعودية ويطالبــون بالمزيــد مــن  
التحقيــق ممــا يعنــي ان عوامــل انهيــار الحكــم 
االفــق،  فــي   تلــوح  بــدأت  قــد  الســعودي  
ــل  ــة ب ــط المنطق ــس فق ــص لي ــا تتخل وعنده
العالــم اجمــع مــن بــؤرة االجــرام والقتــل القائــم 

ــة. ــد الكراهي ــى الحق عل

تخصيص 5ر9 مليار دوالر لتوفير السلع 
االساسية في البالد

 - رس: فــا ن- ا طهر
محافــظ  اعلــن 
المركــزي  البنــك 
عبدالناصــر همتــي عــن 
مليــار   9.5 تخصيــص 
الســلع  لتوفيــر  دوالر 
والضروريــة  االساســية 

. طنيــن ا للمو
فــي  همتــي  وقــال 
لــه بانــه تــم  تصريــح 
 27 مــن  اكثــر  توفيــر 

مليــار دوالر للــواردات عبــر البنــك المركــزي 
ــام الجــاري  ــة الع ــذ بداي ــا« من ــة »نيم ومنظوم
 9.5 مــن ضمنهــا  اذار/مــارس(،   21 فــي  )بــدا 
ســلعة   25 لتوفيــر  خصصــت  دوالر  مليــار 

وضروريــة. اساســية 
واشــار همتــي الــى قــرار مجلس التنســيق 
القاضــي  الثــاث  للســلطات  االقتصــادي 
بعــرض العملــة المتاتيــة مــن الصــادرات غيــر 
النفطيــة فــي منظومــة »نيمــا« او ادخالهــا الــى 
عجلــة البــاد االقتصاديــة وفــق الترتيــب الــذي 
يحــدده البنــك المركــزي واضــاف، سنشــهد 
وزيــادة  تســارع  المقبلــة  االســابيع  خــال 
عــرض العملــة االجنبيــة لتوفيــر واردات البــاد 

ــن الســلع. م
واعلــن محافــظ البنــك المركــزي بــان بيــع 
وشــراء العملــة االجنبيــة فــي الســوق الثانويــة 
ــن  ــه م ــورو واضــاف، ان ــار ي ــغ نحــو 7.3 ملي بل
المتوقــع فــي ضــوء الترخيــص الصــادر مــن 
رؤســاء الســلطات الثــاث للبنــك المركــزي، 
العملــة  ان تتســارع عمليــة شــراء وعــرض 
البتروكيمياويــات  صــادرات  مــن  المتاتيــة 
هــذه  فــي  النفطيــة  غيــر  الســلع  وســائر 
المنظومــة ومعالجــة المشــاكل القائمــة فــي 

هــذا المجــال.
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