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 (1317 ماهتیر 11لغایت  8از  : )(14)شماره بولتن                                                   

 

شبکه خبری سی ان ان در مزایای میزبانی جام جهانی با همسایگانش ی دوحه برای به اشتراک گذاشتن دوحه 

را رصد کرد و در این نظرسنجی  2222م جهانی های قطر را برای رویداد برجسته میزبانی جا یک نظرسنجی تالش

های بیشتری به  گذاری و تشویق های سرمایه توسعه صنایع و اقدامات جدیدی که در تنوع اقتصاد کشور و فرصت

های محلی در خاورمیانه حتی بعد از مرحله بعد از جام جهانی را رصد نموده است و همچنین در  کارآفرینان و شرکت

کند و  میلیون دالر هزینه می 022هایش برای جام جهانی  ده شد که دوحه هفتگی برای آمادگیاین نظرسنجی آور

ها در سراسر  مند است که مزایایی میزبانی جام جهانی را با همسایگانش با اشتراک بگذارد و از تمام شرکت دوحه عالقه

ها را  ها موافقت شود و آن با بهترین این پروژه های خود را برای جام جهانی ارائه دهند تا خاورمیانه خواسته که پروژه

 . برای جام جهانی به اجرا درآورند

ها و  آقای تی بی راما کریشنان وزیر کار و مهارت: کند محیط سالم و ایمن را برای کارگران فراهم می قطر: هند

ای محافظت از کارگران خارجی و گذاری بر مالیات دولت در ایالت کرال هند دستاوردهای قطر در سطوح نهادی و قانون

قطر یک محیط سالم و ایمن برای کارگران خارجی فراهم : ها را موردستایش قرارداد و افزود وحقوق آن محافظت از حق

کرده است و کارگران هند در دوحه مورد مراقبت و نظارت مقامات قطری قرار دارند و این مقامات برای حل مشکالت 

جلسات متعددی را با مقامات قطر در زمینه حفظ : وزیر در ادامه گفت. باشند مند می یت و عالقهکارگران هند بسیار اهم

های همکاری میان دو کشور را توسعه و تقویت  ایم و این افق ام و در هر جلسه به توافق رسیده حقوق کارگران انجام داده

  .دهد و در کل روابط میان دو کشور بسیار دیرینه و ممتاز است می

وزیر و  شیخ عبداهلل بن ناصربن خلیفه آل ثانی نخست: وزیر رونمایی مرحله اول پروژه مخازن آب توسط نخست

اندازی پمپاژ آب در پروژه مخازن بزرگ استراتژیک در منطقه ام صالل را با حضور محمد بن  وزیر کشور مرحله اول راه

و تنی چند از مسئولین برجسته این  (کهروماء)برق  صالح الساده وزیر انرژی و صنعت و مدیرعامل مؤسسه آب و

 وزیر در حاشیه رونمایی این پروژه تأکید کرد که دولت این پروژه استراتژیک مهم را نخست. مؤسسه را رونمایی کرد

 این پروژه به: وزیر انرژی و صنعت به نوبه خود گفت. آید کند و این یک دستاورد مهم برای کشور بشمار می حمایت می

میلیون گالن و هزینه کلی این پروژه حدود  1931کند و ظرفیت ذخیره آن بالغ بر  امنیت آب در کشور خدمت می

 . میلیارد ریال است 1449
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اعالم کرد که  شرکت مواد غذایی حصاد قطر: میلیون دالری شرکت حصاد قطر در سودان 155های  گذاری سرمایه

میلیون دالر ظرف سه سال آینده  022اد غذایی در سودان به ارزش این شرکت قصد دارد در بخش کشاورزی و مو

های متخصص در زمینه کشاورزی و مواد  یادداشت تفاهم همکاری با یکی از شرکت هایی داشته باشد و گذاری سرمایه

ی های تجاری مناسب که با استراتژ شرکت حصاد قطر همچنین بر پروژه. غذایی در خارطوم به امضاء رسانده است

 .نماید های همکاری را امضاء می های آن همخوانی داشته باشد متمرکز و توافقنامه گذاری سرمایه

عبداهلل الغیالنی تحلیلگر سیاسی : قطر مرحله تهدید وجودی را پشت سر گذاشت: یک تحلیلگر سیاسی عُمانی

هایی با آنکارا  هدید وجودی را با ائتالفو دانشگاهی عُمانی تأکید کرد قطر از همان آغاز بحران شورای همکاری مرحله ت

های خارجی برای مقابله با بحران محاصره موافق شد و با عُمان و  و واشنگتن پشت سر گذاشت و قطر در ایجاد ائتالف

های  الغیالنی در مورد موفقیت. گذاری برقرار کرد های مستحکم دیپلماتیک و اخالقی و سرمایه دیگر کشورها همکاری

های خود بازنگری داشته  بایست در محاسبه کشورهای تحریم کننده قطر می: رح امارات و عربستان گفتقطر بر ط

ها همچنان در محاصره قطر  رود که آن اند و به نظر می ها با محاصره کردن قطر ناموفق بوده باشند و درک کنند که آن

طور  خصوص بعد از لغو برجام اشاره کرد و به و به الغیالنی به درگیری عربستان سعودی با ایران .ادامه خواهند داد

 آیا پادشاهی عربستان سعودی توانایی مبارزه با تهران را دارد و تضادهای آن چیست؟ : پرسشی گفت

بر اساس گزارش آمار سالیانه شرکت بریتیش پترولیوم : قطر در صدر کشورهای صادرکننده گاز مایع قرار گرفت

(BP )در صدر کشورهای صادرکننده گاز طبیعی مایع قرار گرفت و قطر توانست از رقیب  2211ل آمده است قطر در سا

خود استرالیا که در رتبه دوم قرار دارد سبقت داشته باشد و حجم کلی صادرات گاز طبیعی قطر در سال گذشته به 

 . درصد بوده است 2.42میزان 

اش  ریزی توسعه و آمار قطر در گزارش سالیانه ارت برنامهوز: میلیارد ریال مازاد تجاری قطر 137علیرغم محاصره 

میلیارد ریال بوده که رشدی  24041بر  علیرغم محاصره ظالمانه بالغ 2211منتشر کرد که حجم صادرات کشور در سال 

  .میلیارد ریال بوده است 19.41میلیارد داشته و مازاد تجاری کشور حدود  9141به میزان 

صادرات قطر به کشورهای شورای : میلیارد ریال قطر با کشورهای شورای همکاری 3773حجم مبادالت تجاری 

میلیارد ریال بوده است و صادرات قطر به دو کشور کویت و عُمان  2149بر  بالغ 2211فارس در سال  همکاری خلیج

حجم مبادله تجاری  -درصد 3143حجم صادرات تجاری قطر از طریق دریا حدود  .میلیارد ریال اعالم شد 441حدود 

 . تجارت قطر با اتحادیه اروپا میلیارد ریال 0449میلیارد ریال ـ  104بر  میان قطر و کشورهای آسیایی بالغ

روزنامه الرایه قطری نوشتند دونالد : میلیون بشکه نفت در روز 3دستور ترامپ به عربستان جهت افزایش تولید 

مان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی با درخواست وی گفت که ملک سل ترامپ رئیس جمهور آمریکا

میلیون بشکه برسد ؛ موافقت کرده است و با این افزایش در تولید کمبود  2برای افزایش تولید نفت طوری که روزانه به 

و در وبالگ شخصی ترامپ این خبر را در توئیتی در فضای مجازی . تولیدات نفتی ایران و ونزوئال را جبران می کند 

عربستان برای راضی نگه داشتن رئیس جمهور امریکا و برای مقابله با ایران . خود در سایت اینترنتی تویئتر منتشر کرد 

 . و ونزوئال با درخواست ترامپ موافقت کرده است 
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عضو مشاور و مهندس سعد بن شریده الکعبی : مذاکرات قطر ـ آمریکا برای توسعه همکاری های در زمینه انرژی

مدیر اجرایی شرکت پترولیوم قطر که جهت مشارکت در کنفرانس گاز بین المللی در واشنگتن بسر می برد، در مقر 

وزارت انرژی آمریکا با ریک بیری وزیر انرژی این کشور دیدار و پیرامون مسائل مربوط به همکاری های مهم و مشترک 

مدیر اجرایی شرکت پترولیوم قطر همچنین در . ع بحث و تبادل نظر شددو جانبه به خصوص در صنایع گاز طبیعی مای

حاشیه این کنفرانس با تعدادی از اعضای شورای نمایندگان کنگره آمریکا و معاونین آنها از جمله جو بارتون عضو 

ه های کمیته بودجه ، جون الرسون عضو دو کمیته خدمات مسلح و حمل و نقل و زیرساختی ، ریک الین عضو کمیت

کشاورزی و آموزش و نیروی کار ، گاوس بیلیراکبس عضو دو کمیته انرژی و تجارت ، گریگ والد و یچارد هادسون دو 

   .عضو در کمیته های انرژی وتجارت دیدار و گفتگو داشته است 

اندیا هند بی سی تریباتی مدیر اجرایی شرکت گاز گیل : اعتماد ما به گاز قطر یک گزینه استراتژیک است: هند 

ساله به جای  12گاز بسیاری را وارد کند اما با قراردادهای  2224ـ  2229این شرکت قصد دارد در سال های : گفت 

این شرکت همچنین در تالش است که واردات گاز طبیعی مایع خود را از قطر بعد از افزایش : ساله و افزود  22

 . را افزایش دهد  میلیون تن 122میلیون تن به  11تولیدات قطر از 

عربستان سعودی منتشر کرد که « االقتصادیه » وزنامه ر: در عربستان یبازار ساختمان یالیر اردیلیم 175خسارت 

درصد کاهش داشته است و حجم معامله های  9243بازار ساختمانی محلی کشور در نیمه اول سالجاری به نسبت 

میلیارد ریال است در حالی که در همین تاریخ در سال گذشته حدود  1243ساختمانی در پایین ترین سطح بوده یعنی 

میلیارد خسارت داشته  11242میلیارد ریال بوده است و در حال حاضر طبق آمارهای اعالم شده این بخش  24141

» سایت اقتصادی : عربستان قادر نخواهد بود نفت مورد توافق را پمپاژ کند:  کایآمر« CNBC» وبسایت  .است

CNBC »میلیون بشکه در روز یک  2منتشر کرد توافق عربستان سعودی ـ آمریکا برای افزایش تولید نفت به  کایآمر

چالشی بر اساس های بازار است و همچنین بزرگترین آزمایش برای عربستان در مورد ظرفیت مازاد تولید بشمار می 

فق آمریکا ـ عربستان پیامدهای جغرافیای سیاسی در این سایت در تجزیه و تحلیل آن توضیح داد که این توا. آید 

خاورمیانه را در بر خواهد داشت و تأکید کرد که شک و تردیدهایی در مورد توانایی ریاض برای تامین کردن این مقدار 

 . اضافی از نفت وجود دارد 

جاسم بن سیف السلیطی : میشکست داد کائویکننده را در ا میتحر یما کشورها: حمل و نقل و ارتباطات  ریوز

 انیدانشجو یلیمراسم فارغ التحص هیحمل و نقل و ارتباطات قطر در حاش ریزوزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر 

روز  ازدهیسازمان تنها  نیا یکننده قطر از زمان صدور را میتحر یها کشور: به خبرنگاران گفت یدانشکده علوم هوانورد

 نیا یبدون اشاره به زمان صدور را 'یطیالسل فیجاسم بن س' .فرصت دارندقطر  تیبه دو شکا ییپاسخگو یبرا

 یدگیرس یبرا کائویا تیو مصر که به صالح نیخوشبختانه با رد درخواست عربستان، امارات، بحر: سازمان، اضافه کرد

قطر  یگ برابزر یروزیپ کی نیگرفته است و ا یخود را پ یقطر اعتراض کرده بودند، پرونده روند عاد اتیشکا

بار  نیاول یبرا کائویسازمان ا: پرونده به نفع قطر تمام خواهد شد، اظهار داشت نکهیبر ا دیبا تاک یو .شود یم حسوبم

 یالملل نیب یها قطر در سازمان یبرا یروزیپ کی نیکننده را رد کرد و ا میتحر یها دولت تیاعضا شکا تیاکثر یبا را

را فرار به  یدادگستر یالملل نیب وانیکشاندن موضوع به د یکننده برا میتحر یها تالش کشوری و .شود یمحسوب م

سازمان  استیر یکننده خود را برا میتحر یها از کشور یکی: کردن تنش دانست و گفت یطوالن یجلو و تالش برا
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با دفاع از  یطیالسل .استپا گذاشته  ریرا ز یالملل نیب ازمانس نیا نیکشور قوان نیا یکهحال ،درنامزد کرده است کائویا

ها  آن. و عادالنه است یما کامال قانون تیشکا: و مصر گفت نیاز عربستان، امارات، بحر تیشکا یاقدام کشورش برا

 نیبنابر ا. کرده اند دیرا تهد یرنظامیغ یبستند و هوانورد یقطر یها پرواز یبه رو یهیتوج چیآسمان خود را بدون ه

 .خواهد کرد یریگیپرونده را پ نیقطر تا احقاق حقوق خود ا

جاسم بن سیف السلیطی وزیر حمل و نقل و : قطر ریام تموسالگرد حک پنجمیناز سه تمبر بمناسبت  ییرونما

مجموعه ای از تمبرها را به مناسبت پنجمین سالگرد روی به حکم آمدن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی  ارتباطات قطر

محمد بن عبداهلل الرمیحی وزیر . ه پست قطر برگزار و تهیه شده را رونمایی کرد بعنوان امیر قطر را که توسط مؤسس

شهرداری و محیط زیست ، محمد بن صالح الساده وزیر انرژی و صنعت ، فالح النعیمی رئیس مؤسسه پست قطر ، 

   .ایریک شوالیه سفیر فرانسه نیز در این مراسم حضور داشت 

آقای لی چن سفیر چین در دوحه در مصاحبه مطبوعاتی به مناسبت : کند ینم یقطر در انزوا زندگ:  نیچ ریسف

گذشته سی سال از روابط قطر ـ چین گفت که این سفارت به این مناسبت مراسم جشنی را با حضور مقامات قطری 

اری و عدم برگزار خواهد کرد ، وی به مطبوعات تأکید کرد که قطر در انزوا بسر نمی برد بلکه توانست با خویشتند

موفق گردید و چین از همان آغار این بحران فعلی برای  احساسات با این بحران محاصره مقابله کند و در مقابله با آن

حل این بحران از طریق گفتگو تأکید داشته و میانجگیری های امیر کویت در این راستا را حمایت کرده است و مجددا 

روابط دوحه و پکن روز به روز در تمام زمینه ها مستحکم تر می شود و : زود سفیر اف. بر این مواضع تأکید می کنم 

چین یک شریک اصلی و اساسی برای قطر است و این بحران بر همکاری های دو کشور در زمینه انرژی تأثیری وارد 

؛ اما بحران محاصره قطر بر مذاکرات تجارت  نکرد و همه امور و مسائل در این زمینه به شکل معمولی پیش می رود

آزاد چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأثیر داشته ؛ اما این محاصره هیچگونه تأثیری بر حضور و فعالیت 

های شرکت های چینی در قطر وارد نکرد بلکه کشورمان اهمیت خاصی برای افزایش این شرکت ها و بانک های چینی 

رد و به دنبال سرمایه گذاری های بیشتری در قطر می باشیم و حجم مبادله تجاری میان دو کشور در را در دوحه دا

درصد افزایش داشته است و در سال  90میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل از آن به میزان  12بالغ بر  2211سال 

سفیر چین . ز سال قبل آن رشد داشته است درصد ا .2هزار جهانگرد چینی به قطر سفر داشته که  40گذشته حدود 

از همکاری سه جانبه قطر ـ چین و پاکستان برای ایجاد ایستگاه برق در پاکستان و برگزاری نشست کنگره عربی ـ 

 . جوالی آینده خبر داد  12چینی با مشارکت قطر در 

ی ایرلند از امضای توافقنامه ای از وزارت کشاورز: توافق قطر ـ ایرلند برای وارد نمودن گوشت به بازار داخلی 

این وزارتخانه اعالم کرد که در سال . سوی قطر که اجازه ورود گوشت دام های ایرلند به بازار محلی قطر خبر داد 

درصد آن شامل صادرات لبنیات بوده وارد بازار  12میلیون یورو که  141گذشته ایرلند مواد غذایی و کشاورزی به ارزش 

به  2222بر اساس بیانیه صادره در سایت این وزارتخانه انتظار می رود حجم بازار گوشت قطر تا سال . ت قطر کرده اس

مایکل کرید وزیر کشاورزی ایرلند از امضای این توافقنامه با قطر ابراز خرسندی کردو افزود . یک میلیون تن برسد 

می باشد و بازار قطر امروزه برای گوشت گاو بدون  ایرلند از بهترین استانداردهای سالمتی مواد غذایی برخوردار

 . استخوان و گوشت گوسفند و سایر تولیدات ما باز است وایرلند مشتاق ورود به بازارهای جدید جهانی می باشد
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 Frankfurter ALLgemeineروزنامه: قطر یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری خارجی: روزنامه ایتالیایی 

Zeitung   درصدی را در تمام زمینه ها  122از قانون جدید تنظیم سرمایه گذاری های خارجی که حق مالکیت ایتالیا

قطر یک مقصد جذب کننده ای برای سرمایه : این روزنامه افزود . به سرمایه گذاران خارجی می دهد ؛ استقبال کرد 

ای را اتخاذ کرده طوری که برای  گذاری های خارجی بشمار می آید زیرا سیاست های اقتصادی برنامه ریزی شده

سرمایه گذاری خارجی ها را تشویق می کند و دولت با قراردادن قوانین و تسهیالت باعث تنوع اقتصادی در کشور می 

 . شود 

قطر هتل پالزا یکی از نامدارترین هتل ها در نیوریورک را به ارزش : توسط قطر ورکیویهتل در ن نیبهتر دیخر

مالکیت این هتل در گذشته متعلق به دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا بوده . خریداری کردمیلیون دالر  22.

  .منبعی آگاه گفته است که شرکت دولتی کتارا قطر این هتل را خریداری کرده است . است 

خام و آژانس بلومبرگ منشتر کرد صادرات نفت : درصد افزایش در صادرات نفت و مشتقات آن در ماه ژوئن 1

هزار بشکه در روز  339درصد افزایش داشته است و در روز  0مشتقات آن در ماه ژوئن گذشته سالجاری به نسبت 

هزار بشکه نفت به شکل  210تولید می کرده و صادراتش به ژاپن و سنگاپور افزایش یافت و فقط در ماه مه گذشته 

 . روزانه برای ژاپن تولید نموده است 

جمانه غنیمات وزیر مشاور در امور رسانه و : به حمایت های اقتصادی قطر از کشورش ستایش اردن نسبت

سخنگوی رسمی پادشاهی اردن به گزارشگر خبرگزاری قطر در امان اظهار داشت روابط قطر ـ اردن روابط خوبی است 

قتصادی که پادشاهی اردن و بر برادری و همکاری و شراکت متمرکز می شود و تأکید کرد مواضع قطر نسبت به بحران ا

خارجه جمانه افزود وزارت خارجه . با آن مواجه است روابط خوب و مشترک و مثبت دو کشور را منعکس می نماید 

ردن در امان مشورت با مقامات قطری برای ایجاد مکانیسم هایی جهت ابتکار عمل اخیر و خوب قطر برای فراهم کردن ا

میلیون دالری در  022دختر و پسر اردنی در قطر و همچنین سرمایه گذاری های هزار فرصت شغلی برای جوانان  12

پروژه های زیرساختی و جهانگردی قطر در اردن آغاز کرده است و این کمک ها تأکیدی بر تقویت پیوندهای همکاری و 

اد کشورش را از طریق جمانه در پایان مواضع حمایت قطر از اقتص. مستحکـم بودن روابـط میان دو کشور ؛ می باشد 

 . این ابتکار عمل ها مورد ستایش قرار داد 

شرکت سرمایه گذاری کامکو کویت تأکید کرد بورس قطر از آغاز سالجاری : منطقه یبورس ها نیبورس قطر از بهتر

قطر  از نظر کارآیی آن از بهترین بازارهای بورس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بشمار می آید و شاخص بورس

درصد افزایش  .14درصد افزایش داشته و به طور مثال در ماه ژوئن گذشته سالجاری شاخص بورس قطر به میزان  22

 . داشته است

بر اساس خبر منتشره از بلومبورگ : توسط شرکت ساختمانی الدیار قطردر لندن واحد مسکونی  1555ساخت 

واحدمسکونی در منطقه الیفانت و کاسل در لندن را کسب  1222شرکت ساختمانی الدیار قطر موافقت و مجوز ساخت 

شورای شاوثوورک بر طرح تغییر مرکز خرید به ساخت برج های مسکونی و دانشگاه و فروشگاه های جدید . کرد 

موافقت کرد و شرکت الدیار قطر یکی از زیر مجموعه های سازمان سرمایه گذاری قطر در بخش های ساختمانی می 

  .باشد 
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حجم اعتبار در بانک ها در ماه مه : ارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر در گزارش ماهیانه اش منتشر کرد وز

 ـ.درصد داشته است  242میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل رشدی به میزان  32042حدود  2211گذشته سال 

 2441 ـ.درصد داشته است  9که رشدی به میزان  میلیارد ریال 11044حجم سپرده ها در بانک ها در ماه مه بالغ بر 

 . کشتی استقبال کردند 3..بنادر قطر در ماه مه از  ـ.میلیارد ریال حجم کل صادرات قطر در ماه مه گذشته 

 شیخ عبداهلل بن حمد آل ثانی معاون امیر از پروژه متروی دوحه بازدید به: بازدید معاون امیر از پروژه متروی دوحه

های کار در این پروژه و آخرین دستاوردها در این پروژه مطلع گردید؛ سپس از ایستگاه  و از آخرین پیشرفت عمل آورد

های مترو  های عابران مربوط به شبکه اندازی و پل های راه رأس بوفنطاس و ساختمان اصلی نظارت و کنترل و مکانیسم

وزیر و وزیر کشور و تعدادی از وزراء و مسئولین  نخستشیخ عبداهلل بن ناصربن خلیفه آل ثانی . دوحه مطلع گردید

آل  فهیعبداهلل بن ناصربن خل خیش. قطر معاون امیر را در این بازدیدش همراهی کردند (آهن راه)برجسته شرکت ریل 

در  هشرفتیهای پ پروژه نیشتریاز ب یکی لیکرد که پروژه ر دیتأک دشیبازد نیا هیدر حاش کشور ریوزیر و وز نخست یثان

 تیخود در سا یوزیر در وبالگ شخص نخست. آید میدر قطارها بشمار  فنّاوری ترین مدرنو  ونقل حمل نهیمنطقه در زم

در منطقه مطلع  ها پروژه ترین پیشرفتهاز  یکی لیکار در پروژه ر شرفتیرا از روند و پ ریامروز معاون ام: نوشت تریتو

 : .میساخت

وزیر و  نخست یآل ثان فهیعبداهلل بن ناصربن خل خیش: ادن سطح خدمات عمومیوزیر برای ارتقاءد دستور نخست

ها و دستیاران و  مقام وزیر در حاشیه بازدیدش از قائم نخست. زیست بازدید کرد از وزارت شهرداری و محیط کشور ریوز

و بیشتری ارتقاء دهند و ها در سطح باال  ها خواست که خدمات عمومی خود را جهت شهروندان و مقیمی مدیران اداره

 . کنندگان را به اتمام برسانند الزم است که بر تمام استانداردها و قوانین متعهد شوند و بدون هیچ تفاوت کارهای مراجعه

شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی وزیر اقتصاد و : میلیارد دالر حجم مبادله تجاری قطر ـ پاکستان 171

وزیر پاکستان دیدار و پیرامون روابط  با ناصر الملک نخست برد، آباد بسر می ی در اسالمبازرگانی قطر در رأس هیئت

هایی برای  های اقتصادی و تجاری و بررسی مکانیسم های توسعه همکاری برادرانه و تاریخی مستحکم دوجانبه و راه

نظر  های متقابل بحث و تبادل گذاری افزایش حجم مبادله تجاری میان دو کشور و تسهیالت برای ورود کاالها و سرمایه

های پاکستان در مسیر توسعه اقتصادی کلی که قطر  در همین راستا وزیر اقتصاد و تجارت نقش عظیمی که شرکت. شد

با ژنرال قمر جاوید باجاوا فرمانده  ضمنا وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر همچنین. شاهد آن است را موردستایش قرارداد

وزیر . نظر شد های دوجانبه و مسائل مهم و مشترک بحث و تبادل تان دیدار و پیرامون روابط و همکاریستاد ارتش پاکس

با مین مصباح الرحمن وزیر بازرگانی و منسوجات پاکستان دیدار و  برد، آباد بسر می اقتصاد و بازرگانی قطر که در اسالم

ها برای افزایش مبادله تجاری و تشویق  ری و بررسی فرصتهای اقتصادی و تجا های دوجانبه در زمینه پیرامون همکاری

. نظر شد های اصلی اقتصاد دو کشور خدمت کند تبادل گذاری در بخش های سرمایه بخش خصوصی جهت ایجاد پروژه

 آباد برگزار وکار قطر ـ پاکستان که در اسالم ریاست کنفرانس کسب وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر و همتای پاکستانی وی

های بزرگ قطر و پاکستان متخصص در  گذاران و رؤسای شرکت تعدادی از بازرگانان و سرمایه. عهده داشتند شد را بر

وزیر در این کنفرانس . ها مشارکت داشتند های مواد غذایی، مصرفی، مصالح ساختمانی، تجارت و دیگر زمینه زمینه

شاهد گسترش  2212ور وجود دارد و این روابط در سال های مستحکمی میان دو کش تأکید کرد که روابط و همکاری
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درصد افزایش داشته و  124به نسبت  2211توجهی شد؛ وزیر افزود حجم مبادله تجاری میان دو کشور در سال  قابل

وزیر . آید اکنون پاکستان سیزدهمین شریک تجاری برای قطر بشمار می میلیارد دالر رسید و هم .14به  2211در سال 

های  درصد از واردات قطر از پاکستان شامل تولیدات مواد غذایی و مصرفی است و تعداد شرکت 02نزدیک به : دافزو

های انرژی، پیمانکاری، صنایع پالستیک و اجاره تجهیزات  شرکت و در زمینه 101نزدیک به  (مشترک)قطر ـ پاکستان 

زمینه بانکداری، خدمات هتلداری، پیمانکاری و  درصد پاکستانی در 122گذاری  شرکت با سرمایه .سنگین و فقط 

 . مهندسی وجود دارد

آمریکا در گزارشی  The Maritime Executiveمجله : کارخانه جدید را دارد 3شرکت گاز قطر قصد ساخت 

ر تولید گاز طبیعی در منطقه شمال را افزایش داد و با این افزایش شرکت گاز قط 2211منتشر کرد که قطر در آوریل 

های جدید  قطر پروژه»این گزارش مجله آمریکایی تحت عنوان . صادرات بیشتری از گاز طبیعی مایع را خواهد داشت

کارخانه جدید برای عرضه با ظرفیت کلی بالغ بر  9منتشر کرد شرکت گاز قطر قصد دارد  «کند گاز مایع را رهبری می

میلیون تن خواهد رساند این به  122صادرات کلی کشور را به ها  میلیون تن را بسازد و با ساخت این کارخانه 2944

  .درصد از تولیداتش را افزایش داده است 92معنای این است که قطر 

چین  (China Daily)روزنامه دیلی : سازد یک شرکت چینی استادیوم رأس ابوعبود را با کانتینرها بنا می

قطر را با کانتینرها خواهد ساخت و  2222جام جهانی فوتبال  های منتشر کرد که یک شرکت چینی یکی از استادیوم

 شود؛ این استادیوم در منطقه رأس ابوعبود این اولین باری است که استادیوم ورزشی بزرگ را با این طرح ساخته می

ار دهد ساخت وساز آماده است که اجازه می وساز با کانتینر یک فرم ساخت این مقاله اشاره کرد که ساخت. است

آوری آن از زمان  ها در جمع ها را به محل نصب منتقل نمایند و این نوع ساختمان ها آماده و آن ها در کارخانه ساختمان

 . آورد ها هم کاهش به وجود می جویی و در زباله صرفه

بهادار در  بنا بر آمارهای صادره از مرکز ارزیابی اوراق: قطر در بورس امانمیلیارد دالر  171های گذاری سرمایه

میلیارد  140های قطر در بورس امان تا پایان ما ژوئن گذشته سال جاری بالف بر  گذاری پادشاهی اردن حجم سرمایه

 .آید گذار در بورس اردن بشمار می بوده است و قطر دومین سرمایه (میلیارد دینار اردنی 14230)دالر 

**********  

 سفارت  تهیه شده در بخش اقتصادی


