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اقتصاد

إعداد مذكرتي تفاهم بني البلدين في اجملال النفطي

البنك الدولي يتوقع نمو إقتصاده 2ر %5في 2017

املركزي اإليراني :حجم الديون الخارجية بلغ 1ر 8مليار دوالر
أعل��ن البن��ك المرك��زي ،أن حج��م
الديون الخارجية بلغ 1ر 8مليار دوالر في
شهر (آبان) االيراني المنتهي  20نوفمبر/
تش��رين الثان��ي  .2016وأوضح��ت بيان��ات
البن��ك ،أن الديون القصيرة األجل بلغت
769ر 2مليار دوالر والمتوسطة والطويلة
األجل 232ر 5مليار دوالر.
م��ن جه��ة ثاني��ة ،أعل��ن البن��ك
المرك��زي أن حج��م الس��يولة ف��ي اي��ران
بل��غ  11ألف �اً و2ر 618تريلي��ون ري��ال
(يتج��اوز  341ملي��ار دوالر) حت��ى ش��هر
(آب��ان) المنته��ي  20نوفمب��ر /تش��رين
الثان��ي  ،2016منخفضاً 3ر 0بالمئة على
أساس شهري.
عل��ى صعيد آخر ،توقع تقرير للبنك
الدولي ،تس��جيل االقتص��اد االيراني نمواً
بنسبة 2ر 5بالمائة في عام .2017
ج��اء ذل��ك ضم��ن تقري��ر البن��ك
الدول��ي ح��ول االقتص��اد العالم��ي ،حي��ث
أوضح بأن االقتصاد االيراني حقق نس��بة
نم��و بلغ��ت 6ر 4بالمئ��ة ف��ي ع��ام .2016
كما توقع البنك بأن يشهد االقتصادي
العالم��ي نم��واً بنس��بة 7ر 2بالمئ��ة
في عام .2017

بعد أن غ ّير الشريك الجزائري موقعه

مصنع سيارات «سايبا» بالجزائر
يدخل مرحلة اإلنتاج آذار املقبل
ص��رح مص��در م��ن محافظ��ة تي��ارت (  300كيلومت��ر
غ��رب العاصم��ة الجزائري��ة) إن��ه م��ن المرتق��ب أن يدخ��ل
مصن��ع تركي��ب الس��يارات م��ن عالم��ة (س��ايبا) اإليراني��ة
بالش��راكة م��ع المجم��ع الجزائ��ري (طحك��وت) مرحل��ة
اإلنتاج في آذار /مارس المقبل.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الجزائري��ة عن خلي��ة االتصال
بمحافظ��ة تي��ارت ،الثالث��اء ،ان ه��ذا المصنع ال��ذي يندرج
ضم��ن ش��راكة مابي��ن (مجمع طحكوت) وش��ركة س��ايبا
اإليراني��ة اختي��ر موقع��ه عل��ى مس��توى مصن��ع قدي��م
لصناع��ة األحذي��ة بمنطق��ة النش��اطات لبل��دة (فرن��دة)
بمحافظة تيارت.

أرمينيا ترحب بنقل
الغاز التركماني إليها
عبر إيران
رح��ب رئي��س ال��وزراء األرمين��ي
كارين كارابيتيان ،لدى اس��تقباله
الس��فير التركمان��ي ل��دى يريف��ان،
بمش��روع نق��ل الغ��از التركمان��ي
ال��ى أرميني��ا عب��ر األراض��ي
االيرانية.
ول��دى اس��تقباله الس��فيرين
االيران��ي والتركمان��ي ف��ي يريف��ان،
رح��ب رئيس وزراء أرميني��ا ،الثالثاء،
بمش��روع نق��ل الغ��از التركمان��ي
ال��ى أرميني��ا عب��ر األراض��ي
االيرانية.
وأعل��ن كارابيتي��ان رغب��ة ب�لاده
بتعزي��ز العالق��ات االقتصادي��ة
الثالثي��ة بي��ن اي��ران وأرميني��ا
وتركمانس��تان ،وق��ال :لدين��ا طاق��ة
رف��ع تب��ادل الس��لع االساس��ية بي��ن
ال��دول الث�لاث م��ا ق��د يمه��د أرضي��ة
تطوي��ر العالق��ات الثالثي��ة .وأعلن��ت
الحكوم��ة األرميني��ة ،عب��ر بي��ان ،ان
اجتماع مسؤولي الدول الثالث ركز
عل��ى تطوي��ر التع��اون الثالث��ي ف��ي
حقل الطاقة.
ب��دوره ،أعل��ن الس��فير االيران��ي
في أرمينيا كاظم س��جادي ،وسفير
تركمانس��تان محمد نيازماش��لوف،
عن رغبة بلديهما في تطوير التعاون
مع أرمينيا.

وبحس��ب المص��در ذات��ه ،ف��ان م��ن ش��أن ه��ذا المصن��ع
(تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية)،
واصف �اً ه��ذا المش��روع االس��تثماري بأن��ه (مش��روع ه��ام)،
س��يوفر عن��د دخوله مرحلة اإلنتاج (مئات مناصب الش��غل
الدائمة لفائدة شباب المنطقة).
وكان من المفروض أن يدخل مشروع مصنع سيارات
(س��ايبا) حي��ز اإلنت��اج ف��ي كان��ون الثاني /يناي��ر الجاري،
غي��ر أن الش��ريك الجزائ��ري (مجم��ع طحك��وت) فاج��أ
الجمي��ع ف��ي  24يوني��و /حزي��ران الماضي بتحوي��ل موقع
إقام��ة المش��روع بمنطق��ة الصناعي��ة (زع��رورة) بمحافظ��ة
تي��ارت ومس��احته  24هكت��اراً إل��ى مش��روع لتركي��ب
س��يارات العالم��ة الكورية (هيون��داي) ،وإقامة مصنع تحت
اس��م طحك��وت مانيفاكت��وري كومبان��ي Tahkout
 Manufacturing Companyش��رع ف��ي اإلنت��اج من��ذ
أكثر من شهر ،أي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
وقد أعلن ،يومها ،مدير الصناعة والمناجم بمحافظة
تي��ارت ،جم��ال الدين تمنطي��ط ،أن مجم��ع طحكوت كان
يعت��زم إقام��ة مصنع لتركيب الس��يارات من عالمة س��ايبا

اإليراني��ة ،غي��ر أن��ه بع��د التحفي��زات والتس��هيالت الت��ي
منح��ت له من قبل الس��لطات المحلي��ة فضل إنجاز مصنع
م��ن عالمة هيونداي الذي كان مقرراً بمحافظة س��طيف
( 250كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية).
وكان مجم��ع (طحك��وت) ق��د وق��ع ،ف��ي  17كان��ون
األول /ديس��مبر م��ن س��نة  ،2015بمناس��بة انعق��اد منتدى
رج��ال األعم��ال الجزائريين-اإليرانيي��ن ،عل��ى هام��ش
انعق��اد اللجن��ة المش��تركة العلي��ا الجزائرية-اإليراني��ة،
اتف��اق ش��راكة م��ع ش��ركة س��ايبا المصنع��ة للس��يارات
إلنش��اء مصن��ع لتركي��ب الس��يارات ومختل��ف أن��واع
قطع الغيار.
وكان مق��رراً أن ينش��أ المش��روع ببل��دة عي��ن أزال
بمحافظ��ة س��طيف ( 250كيلومت��را ش��رق العاصم��ة
الجزائري��ة) ،لك��ن الموق��ع تغي��ر .وتبل��غ قيم��ة االس��تثمار
 300مليون يورو ،على مدى ثالث سنوات .ويقضي االتفاق
بحص��ول مجم��ع طحك��وت عل��ى  75ف��ي المائ��ة و 25ف��ي
المائة لمجمع سايبا ،على أن يشرع المصنع في إنتاج أول
سيارة من نوع سايبا في كانون الثاني /يناير .2017

وسط توقعات بوصول عائدات صناعة املعدات النفطية إلى  100مليار دوالر

إنتاج إيران من النفط الخام سيبلغ  3ماليني و 900ألف برميل يومي ًا
أعلن المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في
جزي��رة كيش (جن��وب البالد) ان إنتاج ايران من
النفط الخام في العام الجاري ( )2017سيبلغ 3
ماليين و 900ألف برميل يومياً ،بدون احتس��اب
المكثفات الغازية.
وأش��ار عل��ي أصغ��ر مونس��ان ،ف��ي تصري��ح
للمراسلين على هامش افتتاح المعرض الدولي
الثالث عشر للطاقة في جزيرة كيش ،أشار الى
أن إجراء المفاوضات النووية الناجحة والتوصل
الى االتفاق النووي ،وبسبب ظروف الحظر وقدم
بع��ض منش��آت اس��تخراج النف��ط ،ف��ان إمكاني��ة
إنت��اج النف��ط الخ��ام كان��ت مح��دودة ،ول��م تكن
صادرات النفط مطابقة أيضاً المكانيات البالد.
مضيف �اً :ان إنت��اج النف��ط الخ��ام ف��ي األش��هر
الخمس��ة األول��ى م��ن الع��ام  2013كان��ت نح��و
7ر 2ملي��ون برمي��ل ،ولك��ن بعد إزال��ة الحظر في
حزي��ران /يوني��و  2016وص��ل إنت��اج نف��ط ايران
الى أكثر من 8ر 3مليون برميل يومياً ،وتجاوزت
صادرات النفط الخام أيضاً مليوني برميل يومياً
وأصبح��ت اكثر م��ن ضعفين .وأض��اف :في عام
 2016بالرغم من ان ايران س��جلت رقماً قياس��ياً
ف��ي بع��ض األي��ام ف��ي تصدي��ر مليوني��ن و440
أل��ف برمي��ل يومي �اً ،لك��ن معدل ص��ادرات النفط
والمكثف��ات الغازية كان��ت قرابة مليوني برميل
يومياً.
وأض��اف مونس��ان :فض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،ف��ان
اي��ران ص��درت مابي��ن  400إل��ى  480ألف برميل
م��ن المنتج��ات النفطي��ة والت��ي تش��مل نف��ط
الغاز وزيت الغاز والغاز الس��ائل والنفتا الخفيف
والثقي��ل .وتاب��ع :ان معدل إنتاج نف��ط ايران بلغ
عام  2016نحو ثالثة ماليين و 500ألف برميل،
ووصل في نهاية العام الماضي (أكتوبر )2016
ال��ى  3ماليي��ن و 720ألف برمي��ل يومياً ،ويتوقع

سعر صرف العمالت األجنبية في سوق طهران «بالتومان»
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من خالل تدشين عدة مشاريع جديدة مضاعفة
إنت��اج النف��ط مابي��ن  100ال��ى  120ألف برميل
يومي �اً ،وعل��ى ه��ذا األس��اس ف��ان إنت��اج اي��ران
ع��ام  2017وب��دون احتس��اب المكثف��ات الغازي��ة
س��يتراوح مابي��ن 8ر 3ملي��ون برمي��ل ال��ى 9ر3
مليون برميل يومياً.
وأوض��ح مونس��ان ان اي��ران تعتب��ر م��ن أق��ل
دول العال��م تكلف��ة ف��ي إنت��اج النف��ط ،اذ تبل��غ
تكلف��ة إنت��اج برمي��ل واح��د م��ن النف��ط حوال��ي
 7دوالرات ،الفت�ً�ا ال��ى أن احتياطي��ات اي��ران م��ن
النف��ط والغ��از تقدر ب �ـ 355مليار برمي��ل وهو ما
يع��ادل أكب��ر احتياط��ي م��ن النف��ط الخ��ام ف��ي
العال��م ،وم��ع ذل��ك ل��م يت��م اس��تغالل م��ا يقرب
م��ن  80ف��ي المائة م��ن الموارد القابل��ة لالنتاج.
وأض��اف :حس��ب اعتق��اد الخب��راء ،ف��ان اي��ران
بحاج��ة االس��تثمارات بقي��ة حوال��ي  185ملي��ار
دوالر ف��ي صناعة النفط والغاز حتى عام ،2020
بحي��ث ينبغي للبالد تنش��يط العالق��ات الدولية
ف��ي المج��ال االقتص��ادي للوصول الى األس��واق
المالي��ة العالمي��ة لتوفي��ر ه��ذه االس��تثمارات،
وأن تس��تفيد م��ن مج��االت التع��اون المش��ترك
واس��تثمارات الش��ركات النفطي��ة العالمي��ة
الكبرى من أجل زيادة إنتاج النفط.
وتاب��ع مونس��ان قائ� ً
لا :ان احتياطي��ات الغاز
المؤكدة في ايران تبلغ  34تريليون متر مكعب
وهي تشكل  18بالمائة من االحتياطي العالمي،
ومن هذه الناحية فان ايران تتبوأ المركز األول
في العالم ،وتأتي روس��يا بالمرك��ز الثاني 8ر32
تريلي��ون مترمكع��ب ،ث��م قطر بالمرك��ز الثالث
 24تريلي��ون مترمكع��ب م��ن الغ��از ،وف��ي ه��ذا
المجال أنتجت ايران عام  200 ،2014مليار متر
مكع��ب من الغاز وحلت بالمركز الثالث عالمياً
بعد أميركا وروسيا من ناحية إنتاج الغاز.
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وأوض��ح مونس��ان ان اي��ران نجح��ت ف��ي ع��ام
 2015بمضاعف��ة إنت��اج الغ��از ال��ى بمق��دار 100
ملي��ون مترمكعب ،وس��ترتفع ه��ذه الزي��ادة العام
الجاري الى  200مليون مترمكعب يومياً ،مشيراً
ال��ى أن الخط��ة الخمس��ية ته��دف ال��ى أن يرتفع
إنت��اج اي��ران من  80ملي��ون مترمكعب حالياً الى
ملي��ار و 200ملي��ون مترمكع��ب يومي �اً ،ولذل��ك
ف��ان الب�لاد بحاج��ة  100ملي��ار دوالر لتحدي��ث
صناع��ة الغ��از ويجب أن يتم تأمي��ن نصفها على
األقل من الشركات الخارجية.
في سياق آخر ،تطرق رئيس نقابة العاملين
ف��ي قط��اع مع��دات الصناع��ة النفطي��ة االيرانية
ال��ى الخط��ة الخمس��ية السادس��ة والتخطي��ط
الس��تثمار  200ملي��ار دوالر ف��ي صناع��ة النف��ط
خالله��ا ،وش��دد عل��ى أن��ه م��ن المتوق��ع أن تبل��غ
عائدات صناعة المعدات النفطية االيرانية 100
مليار دوالر.
وأك��د رض��ا خيامي��ان ،ف��ي كلمت��ه ي��وم
الثالث��اء خالل المعرض الدولي الس��ادس عش��ر
للطاق��ة ال��ذي أقي��م ف��ي جزي��رة كي��ش (جنوب
الب�لاد) ،أن االس��تثمارات ل��و بلغ��ت لم��ا ت��م
التخطي��ط له��ا ،فانه��ا س��توفر  200أل��ف فرصة
عمل للشريحة االيرانية المتعلمة.
وفيم��ا ع��زا برحي��ل آي��ة اهلل الش��يخ أكب��ر
هاش��مي رفس��نجاني ،أكد بأن الراحل كان من
الداعمين الرئيسيين للقطاع الخاص ،ونوه الى
أن نقابت��ه تض��م  700ش��ركة أهلي��ة تنش��ط في
صناعة معدات قطاعي النفط والغاز.
الجدي��ر بالذك��ر أن نش��اطات المع��رض
الدولي الس��ادس للطاقة انطلقت مساء االثنين
ف��ي جزي��رة كي��ش بمش��اركة  180ش��ركة
ايراني��ة وأجنبية ،ويرم��ي المعرض الى التعريف
بقدرات ايران الصناعية والنفطية.

إيران تمتلك إمكانيات واسعة
لتصدير الكهرباء لإلتحاد األوروبي

ق��ال مس��اعد وزير الطاقة في الش��ؤون االقتصادية
والتخطي��ط :ان اي��ران تتمتع بامكانيات واس��عة للغاية
لتنمي��ة طاقتي الرياح والش��مس المتجددتي��ن ،واذا تم
توفي��ر االس��تثمارات الالزم��ة فان��ه يمك��ن تزوي��د الدول
األوروبي��ة بالطاق��ة الكهربائي��ة الت��ي يت��م توليدها من
الطاق��ات المتج��ددة .وأوض��ح عل��ي رضا دائم��ي ،خالل
حديث��ه أم��س األربع��اء ،لمراس��ل وكال��ة الجمهوري��ة
االسالمية لألنباء (إرنا) ،الى أن  75بالمئة من مساحة
اي��ران أراض مس��توية ومس��طحة وتنعم بأش��عة ش��مس
مباش��رة ،كم��ا أن الب�لاد تتمت��ع بمم��رات هوائي��ة ف��ي
مناطق سيس��تان وخ��واف ومنجيل ومناط��ق أخرى في

مسؤول إيراني :اتفاقية صادرات الغاز إلى العراق
تقترب من مرحلتها النهائية
أعل��ن مس��اعد وزي��ر النفط االيراني للش��ؤون الدولي��ة والتجاري��ة ان اتفاقية صادرات
الغ��از ال��ى الع��راق في مرحلتها النهائية ،مش��يراً ال��ى إعداد مذكرتي تفاه��م خالل زيارة
الوفد االيراني الى بغداد للتوقيع عليها من قبل وزيري نفط البلدين.
وقال أمير حسين زماني نيا :ان مذكرة التفاهم األولى تتعلق بالتعاون حول تطوير
الحقلين المشتركين برويز (نفط خانه الجنوبي) واآلخر خرمشهر (سندباد أو سيبه).
وأوض��ح ان مذك��رة التفاه��م الثانية تتعلق ببقية قطاع��ات الصناعة النفطية ومن بينها
النفط الخام وتصنيع المعدات ،وصادرات الغاز ،وتحديث مصافي التكرير في العراق من
قبل القطاع الخاص االيراني ،وتدريب الكوادر.
وح��ول تفاصي��ل ص��ادرات الغاز االيراني الى العراق ،قال زماني نيا :ان ايران مس��تعدة
حالي �اً لتصدي��ر الغ��از ال��ى الع��راق ،كما ان ه��ذا البلد جاهز الس��تالم الغ��از .وأضاف :ان
أنبوب صادرات الغاز االيراني الى بغداد جاهز حالياً ،لكن خطابات اإلئتمان (Letter of
 )Creditلهذا المشروع لم تفتح لحد اآلن ،وبمجرد حل المسائل المالية ،فسيتم إرسال
الغاز االيراني الى بغداد.
وأوض��ح مس��اعد وزي��ر النف��ط ان خطاب��ات االئتم��ان لص��ادرات الغ��از االيران��ي ال��ى
الع��راق س��تفتح قريب �اً تزامن �اً م��ع زي��ارة الوف��د العراق��ي الى طه��ران وفي المص��رف الذي
تعتمده ايران .مضيفاً :حسب تأكيد مساعد وزير النفط العراقي يونس صالح ،فقد تم
تخصيص مبلغ الدفعة األولية لهذا المشروع.
يذك��ر أن محادث��ات تصدي��ر الغ��از االيران��ي ال��ى الع��راق ب��دأت ف��ي النص��ف الثان��ي
ع��ام  2010وت��م التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة بي��ع الغ��از ال��ى العراق في بغ��داد في يولي��و /تموز
 .2013واس��تناداً ال��ى ه��ذه االتفاقي��ة ،فس��يتم إرس��ال الغ��از االيران��ي ع��ن طري��ق خ��ط
األنب��وب الس��ادس الع��ام عب��ر إنش��اء أنب��وب بط��ول  228كل��م وبقط��ر  48بوص��ة م��ن
كوهدش��ت  -نف��ت ش��هر ال��ى محافظت��ي ديال��ى وبغ��داد ف��ي الع��راق ،لتغذي��ة محط��ات
المنصوري��ة والق��دس والص��در لم��دة  6س��نوات وبمق��دار  35ملي��ون مت��ر مكع��ب يومي �اً
كحد أقصى.
ولفت زماني نيا الى أن المحور اآلخر في مذكرة التفاهم الثانية مع العراق تتضمن
إنش��اء خ��ط أنابيب النفط الخ��ام والمنتجات النفطية البصرة  -آبادان  -البصرة .وأش��ار
الى انتخاب ممثل العراق في اللجنة المش��تركة بين البلدين ،وقال :انه تم تعيين س��يد
محم��د موس��وي ممث� ً
لا إلي��ران ف��ي ه��ذه اللجنة المش��تركة ،وجبار قاس��م مدي��ر تطوير
الحقول والمستودعات في العراق ممث ً
ال لهذا البلد في اللجنة المشتركة.
وض��م الوف��د االيراني الذي زار بغداد ،ممثلين عن ش��ركة النفط الوطنية االيرانية،
وشركة الغاز الوطنية ،وشركة خطوط أنابيب واتصاالت النفط ،ورئيس مكتب ممثلية
وزارة النفط.

وإقامة املعرض الثاني ملنتجات هرمزكان في خصب

إيران مستعدة للتعاون مع سلطنة عمان في مجال
الثروة السمكية

ق��ال مس��اعد وزي��ر الجهاد
الزراع��ي االيران��ي ،ل��دى لقائه
بنظي��ره العمان��ي :إن ص��ادرات
الث��روة الس��مكية االيراني��ة
لس��لطنة عمان بلغت في العام
الماض��ي  80أل��ف ط��ن ،معرباً
عن استعداد ايران للتعاون مع
القط��اع الخ��اص العمان��ي في
هذا المجال.
وبح��ث حس��ن صالح��ي
م��ع نظي��ره العمان��ي حم��د بن
س��عيد العوف��ي ،ي��وم الثالث��اء
في العاصمة العمانية مسقط،
س��بل التعاون في قط��اع الثروة
الس��مكية بي��ن البلدين ،وأكد
الجانب��ان ض��رورة تنمي��ة
العالقات بينهما.
وفيم��ا أش��ار ال��ى مج��االت
النش��اط االيران��ي ف��ي صي��د
األس��ماك في المياه الشمالية
والجنوبي��ة وبح��ر عم��ان
والمحي��ط الهن��دي واس��تزراع
األس��ماك والروبي��ان وأس��ماك الخافي��ار ،أك��د صالح��ي ب��أن صناع��ة الث��روة الس��مكية في
تطور مس��تمر ،معرباً عن اس��تعداد ايران للتعاون مع س��لطنة عمان في كافة مجاالت هذه
الصناعة .كما أعرب عن رغبة الصيادين االيرانيين العمل في ميناء صاللة العماني ،كما
أن موانئ جابهار وجاسك وبندرعباس االيرانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين ورجال
األعمال العمانيين.
ه��ذا وأقي��م المعرض الثاني لمنتجات وإمكانيات محافظة هرم��زكان (جنوب البالد)
ف��ي مدين��ة خصب التابعة لمحافظة مس��ندم العمانية .وذكرت دائ��رة الصناعة والمناجم
والتجارة في محافظة هرمزكان ،أمس األربعاء ،ان الهدف من إقامة المعرض هو التعريف
بمنتج��ات المحافظ��ة للعمانيين وايجاد فرص عمل جديدة واالس��تثمار في كال البلدين
على الصعيد االقتصادي.
وتش��ارك  50ش��ركة ايرانية تنش��ط في هرم��زكان في المعرض ،في إط��ار  30جناحاً
تص��ل مس��احتها ال��ى أل��ف و 500مترمرب��ع ،ويس��تمر نش��اط المع��رض عل��ى م��دى  4أي��ام.
وتع��رض الش��ركات االيرانية المش��اركة في المع��رض ،المواد الغذائية والثروة الس��مكية
والفواكه والديكورات والصناعات اليدوية التي تنتجها المحافظة.
ويتمت��ع البل��دان بعالق��ات طيب��ة والس��وق العمان��ي م��ن األس��واق الت��ي ينش��ط فيه��ا
تج��ار محافظ��ة هرم��زكان لقرب��ه م��ن المحافظ��ة ،مم��ا ي��ؤدي ال��ى انخف��اض تكالي��ف
نق��ل البضائ��ع ال��ى الس��وق العماني��ة .كم��ا أن المش��تركات الثقافي��ة والديني��ة ،ورغب��ة
العمانيي��ن ف��ي اقتن��اء البضائ��ع االيراني��ة والتجرب��ة الناجح��ة للتج��ار الهرمزكانيي��ن
ف��ي عم��ان ،كل ذل��ك ضاع��ف م��ن أهمي��ة النش��اط التج��اري للمحافظ��ة ف��ي
سلطنة عمان.

البالد ،والتي تعتبر من الممرات الرياحية التي تتطابق
م��ع المعايي��ر الدولي��ة ،وبالتال��ي فان النش��اط في هذه
المناطق يحظى بجدوى اقتصادية .وأش��ار الى أنه مع
األخذ بنظر االعتبار التزامات ايران في اجتماع البيئة
 21في فرنس��ا والـ 22في المغرب ،فان تنمية االقتصاد
األخضر تس��توجب إنتاج المزي��د من الطاقات وخفض
ملوث��ات البيئة .ولفت الى أن المش��اركين في اجتماع
المغ��رب أجمع��وا عل��ى ض��رورة من��ح الدع��م لتنمي��ة
الطاقات المتجددة ،األمر الذي يمكن أن تستثمره ايران
من خالل دخول الشركات األجنبية في هذا المجال.
ون��وه دائم��ي الى أن البالد تنتج ف��ي الوقت الراهن 240
ميغاواطاً من الطاقات المتجددة مما يشكل  32أعشار
المئ��ة م��ن س��لة الطاقة ف��ي اي��ران ،وقد ت��م التخطيط
إلضاف��ة مئ��ة ميغ��اواط ال��ى كاف��ة أن��واع الطاق��ات
المتجددة في البالد في العام الهجري الشمسي القادم
( 1396يبدأ في  21آذار /مارس القادم).

ألول مرة ..السلع األجنبية تدخل إيران عبر
معبر خسروي

أعل��ن قائممق��ام مدين��ة قصرش��يرين (ش��مال غ��رب) عن دخول أول ش��حنة من الس��لع
األجنبي��ة ال��ى الب�لاد عب��ر معبر خس��روي الحدودي مع الع��راق .وقال فرام��ز أكبري ،أمس
األربعاء ،لدى تفقد المدير العام لشؤون الحدود في وزارة الداخلية لمعابر (خسروي وبرويز
خان وسومار) الحدودية :باستطاعة التجار االيرانيين من اآلن فصاعداً إدخال بضائعهم الى
البالد عبر معبر خس��روي .وأش��ار أكبري الى أنه يمكن اس��تخدام معبر خس��روي الحدودي
النتقال الزائرين ،لكنه نوه الى أن وزارتي الداخلية والخارجية والس��فير االيراني في بغداد
يتابع��ون توفي��ر الغط��اء اآلمن النتقال الزوار االيرانيين الى الع��راق مع الحكومة العراقية،
وسيبدأ الزوار بدخول العراق عبر خسروي عندما يتم الحصول على ضمانات أمنية في هذا
الص��دد .وتق��ع مدينة قصرش��يرين غرب محافظة كرمانش��اه ويقطنها أكث��ر من  27ألف
نس��مة ،وترتبط المحافظة مع العراق بـ 186كيلومتراً من الحدود المش��تركة ،كما أن
هناك معبرين حدوديين ناشطين في المحافظة هما خسروي الذي تشرف عليه الحكومة
االتحادية العراقية ،والثاني برويز خان الذي تشرف عليه حكومة اقليم كردستان العراقي.

