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وإستخراج 5ر 2مليون برميل مكثفات غازية من املرحلتني  20و21

ضخ  76مليون مترمكعب من الغاز يومي ًا من املراحل  17و18
و 19لحقل بارس الجنوبي

أعلن مس��ؤولون ع��ن تطوي��ر المراحل 17
و 18و 19لحقل بارس الجنوبي الغازي ،انه يتم
حالي �اً ضخ ما مجموع��ه  76مليون مترمكعب
م��ن الغ��از يومياً كمعدل الى الش��بكة العامة
للغاز في ايران.
وق��ال المش��رف عل��ى تطوي��ر مرحلت��ي
 17و 18م��ن الحق��ل :ان��ه ت��م حف��ر  44بئ��راً
لمنص��ات مرحلت��ي  17و 18له��ذا الحقل ،وقد
أنج��زت ش��ركة الهندس��ة وبن��اء المنش��آت
البحري��ة االيراني��ة المنصتي��ن الرئيس��يتين،
فيم��ا أنج��زت ش��ركة (ايزو ايك��و) المنصتين

الفرعيتي��ن ،حيث يتم إس��تخراج 3ر 28مليون
مترمكعب يومياً من الغاز من كل منصة.
وأضاف محمد رضا جليبا :ان  100بالمائة
من العملي��ات التنفيذية لتطوير المرحلتين
تمت باالس��تفادة من القدرات المحلية ،حيث
ت��م إنج��از  100أل��ف طن من اإلنش��اءات خالل
ه��ذه العملي��ات .وتاب��ع :من��ذ كان��ون الثاني/
يناي��ر  2015وحت��ى اآلن ت��م ضخ م��ا مجموعه
1ر 16ملي��ار مترمكع��ب م��ن الغ��از الحل��و إل��ى
الش��بكة العام��ة للغ��از م��ن مرحلت��ي  17و،18
وتم اس��تخراج  14مليون برميل من المكثفات

التجار الباكستانيون يشيدون بإيران لتسهيل إصدار
تأشيرة الدخول لهم
أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستاني ،عن شكره إليران لما قدمته من تسهيالت إلصدار
تأشيرة الدخول لرجال األعمال الباكستانيين.
جاءت تصريحاته هذه يوم الثالثاء خالل اجتماعه بالقنصل العام االيراني في الهور محمد حسين
بني أس��دي في مقر القنصلية االيرانية .وبحث الجانبان ،خالل اللقاء ،الس��بل الكفيلة لترس��يخ التبادل
االقتص��ادي بين ايران وباكس��تان ،مؤكدين على ضرورة إس��تئناف التب��ادل المصرفي بين البلدين لما
له من دور بارز في إرتقاء التجارة الثنائية .من جانبه ،دعا بني أسدي رجال األعمال الباكستانيين الى
توسيع تعاونهم االقتصادي والتجاري مع ايران ،وقال :ان ايران لن تألوا جهداً لتعزيز التعاون مع التجار
الباكستانيين.

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران ترتفع بنسبة 5ر%53
في فبراير

أظه��رت بيان��ات أولي��ة من هيئة الجمارك الكوري��ة ،أمس األربعاء ،أن كوريا الجنوبية اس��توردت 6ر1
مليون طن من النفط الخام من إيران في فبراير /شباط بزيادة 5ر 53بالمئة عنها قبل عام.
ويعادل ذلك  12مليون برميل وفقاً لحس��ابات أجرتها رويترز .واس��تورد خامس أكبر مش��تر للنفط
ف��ي العال��م 8ر 11ملي��ون ط��ن من الخام إجما ًال الش��هر الماضي مقارنة مع 9ر 12مليون قبل عام ،حس��بما
أظهرت��ه األرق��ام .ه��ذا وتص��در البيانات النهائية ل��واردات النفط الخام الكورية الجنوبية الش��هر الماضي
في وقت الحق هذا الش��هر عن طريق مؤسس��ة النفط الوطنية الكورية .وتعتبر بيانات المؤسس��ة المعيار
المعتمد داخل القطاع لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

دعوة املقاولني الدوليني
لإلستثمار في بناء سد ومحطة
«كارون  »2الكهرومائية

وجه��ت ش��ركة تطوي��ر مص��ادر المي��اه
ّ
والطاق��ة االيرانية دعوة للمقاولين الدوليين
لالس��تثمار في بناء س��د ومحطة (كارون )2
الكهرومائي��ة ،وذل��ك ف��ي ظ��ل المن��اخ ال��ذي
أفرزه اإلتفاق النووي.
وأعلن��ت ش��ركة تطوي��ر مص��ادر المي��اه

والطاقة االيرانية ،انه تقرر بناء س��د ومحطة
(كارون  )2الكهرومائية عن طريق مش��اركة
القطاعين الحكومي والخاص بطريقة البناء
واالستثمار والتسليم (.)BOT
وبن��اء عل��ى االس��تكتاب الدول��ي ال��ذي
أصدرت��ه الش��ركة ،ف��ان بوس��ع جمي��ع
األط��راف اإلعتباري��ة بم��ا فيه��ا العامل��ة ف��ي
حق��ل االس��تثمار والمص��ارف والش��ركات
القابض��ة والمس��تثمرين األجان��ب ومكات��ب
تمثيل المؤسسات المالية الدولية في طهران
المش��اركة ف��ي ه��ذا المش��روع ع��ن طري��ق
الموقع االلكتروني.fa.iwpco.ir/karun2 :

سعر صرف العمالت األجنبية في سوق طهران «بالتومان»
الدوالر األمريكي

3748

الدينار البحريين

9950

الدوالر الكندي

2950

الريال العماني

9800

الدوالر االسرتالي

3000

الريال القطري

1040

اجلنيه االسرتليين

4740

الريال السعودي

1010

اليورو

4105

الدرهم اإلماراتي

1045

اليوان الصيين

590

اللرية السورية

9

الدينار الكوييت

12300

الدينار العراقي

310

الغازية و 420ألف طن من اإليثان.
وف��ي س��ياق متص��ل ،أعل��ن منفذ مش��روع
تطوي��ر المرحل��ة  19م��ن حق��ل غ��از ب��ارس
الجنوبي انه يتم ضخ  30مليون مترمكعب من
الغاز الى الخط السادس للشبكة العامة للغاز
في ايران ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم
الى  37مليون مترمكعب يومياً في المستقبل
القريب.
وق��ال حمي��د رض��ا مس��عودي :ان��ه ت��م
لح��د اآلن ض��خ ما مجموع��ه قراب��ة 5ر 5مليار
مترمكعب من الغاز الى الشبكة العامة .إضافة

الى إنتاج قرابة  7ماليين برميل من المكثفات
الغازي��ة ،حي��ث ت��م تصدي��ر قراب��ة 7ر 6ملي��ون
برميل منها الى خارج البالد.
وأوض��ح مس��عودي ان اله��دف من مش��روع
تطوي��ر المرحل��ة  19إس��تخراج 6ر 56ملي��ون
مترمكع��ب م��ن الغ��از يومي �اً ،وإنت��اج  80أل��ف
برمي��ل م��ن المكثف��ات الغازي��ة ،و 400طن من
الكبري��ت ،وإنتاج وتحلية  50مليون مترمكعب
م��ن الغ��از الحل��و ،إضاف��ة ال��ى  2800ط��ن م��ن
الغ��از المس��ال ( )LPGللتصدي��ر ،و2550
ط��ن م��ن اإليث��ان كم��واد أولي��ة للوح��دات
البتروكيماوي��ة ،مش��يراً ال��ى بدء إنت��اج الغاز
المس��ال والبوت��ان والبروب��ان ،قائ ً
ال :كما يتم
إنتاج قرابة  700طن من الغاز المسال في هذه
المرحلة.
م��ن جهت��ه ،ق��ال منف��ذ مش��روع تطوي��ر
مرحلت��ي  20و 21ف��ي حقل بارس الجنوبي :ان
5ر 2ملي��ون برمي��ل م��ن المكثف��ات الغازية من
حق��ل ب��ارس الجنوب��ي قد اس��تخرجت بش��كل
تراكمي من خزانات هاتين المرحلتين لحد
اآلن.
وأش��ار عل��ي رض��ا عب��ادي ال��ى إكتم��ال
مش��روع أنابي��ب نق��ل الغ��از م��ن خزان��ات
المرحلتي��ن  20و 21ف��ي حقل بارس الجنوبي،
موضحاً ان عمليات إس��تخراج الغاز الحامض
الغن��ي م��ن منص��ة المرحل��ة  20تج��ري حالياً
وس��يدخل الغ��از المصف��ى اعتب��اراً م��ن ي��وم
الس��بت المقب��ل .وأض��اف :ان��ه من��ذ كان��ون
الثاني /ديس��مبر ،تم تدش��ين منصة المرحلة
 21وض��خ الغ��از منه��ا ال��ى الش��بكة العام��ة في
الب�لاد .وتاب��ع :انه يتم إس��تخراج 5ر 12إلى 13
ملي��ون مترمكع��ب م��ن الغاز الحل��و يومياً من
هاتين المرحلتين وضخها في الشبكة العامة
للغاز ،حيث استخرج 5ر 1مليار مترمكعب من
الغاز لحد اآلن من خزانات هاتين المرحلتين،
فض� ً
لا ع��ن 5ر 2ملي��ون برمي��ل م��ن المكثف��ات
الغازية بشكل تراكمي.
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مناقشة سبل تعزيز التعاون املصرفي بني إيران
وأمريكا الالتينية
ناقش ممثلو المصارف الحكومية والخاصة في البالد ومدراء لجنة اإلتفاق النووي بوزارة
الخارجية سبل تعزيز التعاون المصرفي بين ايران ودول أمريكا الالتينية.
وتح��دث محم��د كش��اورز زادة مدي��ر ع��ام دائ��رة أمريكا ب��وزارة الخارجية ،خ�لال االجتماع
ال��ذي عق��د الثالثاء ،عن المؤش��رات االقتصادية والسياس��ية لبلدان منطق��ة أمريكا الالتينية،
وقال :ان هذه المؤش��رات اإليجابية بجانب اإلرادة السياس��ية واإلحتياجات االقتصادية إليران
لتنويع الشركاء االقتصاديين والتجاريين جعلت أمريكا الالتينية هدفاً للقطاعات السياسية
واالقتصادية بالبالد .وأوضح ان الموقع الدولي للجمهورية االسالمية االيرانية ومدى التأثير
السياسي واالقتصادي إليران في منطقة الشرق األوسط وكذلك الفرص االقتصادية إليران
أس��همت في حرص بلدان منطقة أمريكا الالتينية على التواصل مع ايران .ودعا كش��اورز زادة
الى إقامة عالقات اقتصادية وتجارية فاعلة بما فيها العالقات المصرفية.
ورحب ممثلو البنوك في البالد بجهود وزارة الخارجية لتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية
وايجاد طاقات جديدة للقطاعات االقتصادية المختلفة بما فيها القطاع المالي والمصرفي .وتم
التأكيد في االجتماع على حضور مصارف البالد في منطقة أمريكا الالتينية.

فنلندا تعلن إستعدادها لإلستثمار في ميناء إيراني
أعلن السفير الفنلندي لدى طهران عن استعداد بالده لإلستثمار في مجال إنتاج الخشب
والورق والمشتقات السلولوزية في ميناء أميرآباد في محافظة مازندران (شمال إيران).
وأع��رب ه��ري كمراين��ن ،خ�لال تفق��ده اإلمكاني��ات الموجودة ف��ي الميناء ،عن إس��تغرابه
حي��ال الق��درات اإلقتصادي��ة الكامن��ة فيه ،مؤك��داً ان ميناء أميرآباد يش��كل بوابة للدخول في
دول (.)CIS
ه��ذا وق��د س��بق أن أعل��ن كمراينن ع��ن زيادة حجم التب��ادل التجاري بين البلدين بنس��بة
 %160خ�لال الع��ام االيران��ي الماض��ي (انته��ى  20م��ارس /آذار  ،)2016مؤك��داً أن ب�لاده تس��عى
إلقامة عالقات طيبة مع ايران على كافة المستويات وتحديداً المستوى اإلقتصادي.

بعد أكثر من شهرين على قطعه ..نتيجة تراكم الديون

إيران ستعيد تزويد العراق بـ 1300ميغاواط كهرباء

إنتاج  215عربة مترو األنفاق داخل البالد بمشاركة صينية
أعلن مدير النقل بالسكك الحديدية داخل المدن وضواحيها (التابع لمؤسسة البلديات)،
حس��ين رج��ب صالح��ي ،أن عق��د إنت��اج  215عرب��ة مترو األنفاق ف��ي داخل البالد ،ت��م إبرامه مع
شركة صينية.
وف��ي مقابل��ة مع مراس��ل وكالة الجمهورية االس�لامية لألنب��اء (إرنا) أم��س األربعاء ،قال
صالحي :ان هذا العدد من العربات سيتم تصنيعها إلمداد شبكة المترو في ثالث مدن إيرانية،
هي إصفهان وشيراز وتبريز.
وحس��ب المس��ؤول ،ف��ان ه��ذه الصفقة تم عقدها بين ش��ركة (بوجن جي��ن) الصينية ،من
أكبر مصنعي العربات في العالم ،وبين ش��ركة تطوير صناعة الس��كك الحديدية اإليرانية،
وتأتي في إطار اإلنتاج وإختبار الـ 215عربة الخاصة بالمترو.

مسؤول يتحدث عن مشاريع تنفيذ الطرق السريعة وسكك
الحديد في البالد
قال مساعد وزير الطرق وبناء المدن االيراني :انه يتم حالياً مد ألف و 350كيلومتراً
من الطرق السريعة ،كما يتم ربط عدة محافظات بشبكة سكك الحديد في البالد.
وأض��اف خي��راهلل خادم��ي ،ف��ي تصري��ح أدلى به لوكالة ف��ارس لألنباء :ان��ه في حال
إكتم��ال ه��ذه المش��اريع ،ف��ان ج��زءاً كبيراً م��ن مم��رات الترانزيت في البالد س��تكتمل
أيض �اً .وتاب��ع :ان��ه يت��م حالي �اً حف��ر عش��رات األنف��اق للطرق الس��ريعة في الب�لاد منها 6
كيلومترات في طريق أراك (وسط)  -خرم آباد (جنوب غرب).
وق��ال خادم��ي :ان��ه س��يتم تدش��ين ج��زء م��ن الطري��ق الس��ريع بي��ن قزوي��ن (ش��مال
غ��رب)  -رش��ت (ش��مال) بط��ول  3كيلومت��رات ف��ي منطق��ة وع��رة للغاي��ة خ�لال نهاي��ة
األسبوع الجاري.
ولف��ت ال��ى أن الع��ام االيران��ي المقب��ل (يب��دأ ف��ي  21آذار /م��ارس) سيش��هد تدش��ين
المرحلة األولى من الطريق السريع بين اصفهان (وسط) وشيراز (جنوب).
وأشار مساعد وزير الطرق الى تنفيذ مشاريع سكك الحديد في البالد ،موضحاً ان
ما بين  4إلى  5كيلومترات من القضبان يتم وضعها يومياً في هذه المش��اريع .واعتبر
ان رب��ط محافظ��ات هم��دان (غ��رب) وكي�لان (ش��مال) وكرمانش��اه (غ��رب) وآذربايجان
الغربية (شمال غرب) وكردستان (غرب) بالشبكة السككية في البالد ،تعد ضمن مشاريع
االقتصاد المقاوم وقد أدرجت في صدر األولويات.
ون��وه ال��ى أن قضبان �اً حديدي��ة بطول ألفي كيلومتر قد تم ش��راؤها من الهند وفق
أسلوب التمويل الستخدامها في إكمال المشاريع السككية.

زيادة إحتياطي املواد املنجمية في البالد إلى 5ر 1مليار طن
أعل��ن مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناجم والتج��ارة االيراني ،جعفر س��رقيني ،ان مخزون
المواد المنجمية الجديدة في البالد سجل ارتفاعاً بنسبة 5ر 1مليار طن ،معتبراً ذلك أحد
اإلنج��ازات الت��ي حققتها الحكومة ،وقال :ان االحتياطي الذي تم إستكش��افه منذ الس��نوات
الماضية يبلغ نحو  50مليار طن.
وأضاف سرقيني ،أمس األربعاء ،في حديث لمراسل (إرنا) :ان األرقام السابقة تشير الى
أن حج��م المع��ادن التي تم إكتش��افها بلغ نحو  60ملي��ار طن ،حيث يبلغ حجم االحتياطي
المسجل  40مليار طن ،فيما يرجح أن يصل االحتياطي االحتمالي نحو  20مليار طن .وتابع
قائ� ً
لا :ان حكوم��ة الرئي��س روحاني تؤكد على اإلرتقاء بقطاع المناج��م ،مؤكداً ان اإلفادة
من المناجم الكبيرة سيسهم في خفض تكاليف استهالك المياه والكهرباء والغاز.
يذك��ر أن الم��واد المنجمية المس��تخرجة من خمس��ة آالف و 400منج��م في ايران تبلغ
 400مليون طن سنوياً.

أعلن��ت وزارة الكهرباء العراقية ،الثالثاء،
إن إي��ران س��تعيد تزوي��د الع��راق بالطاق��ة
الكهربائي��ة بع��د أكث��ر م��ن ش��هرين عل��ى
قطعه��ا ،نتيجة تراكم الديون المترتبة على
بغداد.
وأوضح��ت ال��وزارة ،في بي��ان ،ان (الجانب
اإليران��ي س��يقوم الي��وم (الثالث��اء) بإع��ادة
تش��غيل خط��وط الطاق��ة إل��ى العم��ل ،بع��د
توق��ف دام أكث��ر م��ن ش��هرين بس��بب تراكم
الدي��ون) .وأضاف��ت ال��وزارة :ان (تش��غيل ه��ذه
الخط��وط س��تضيف  1300ميغ��اواط إل��ى
الش��بكة الوطني��ة) .وأوقف��ت إيران ف��ي الثاني
من يناي��ر /كانون الثاني الماض��ي ،إمدادات
الطاقة الكهربائية إلى العراق عبر  5خطوط
بسبب تراكم الديون المستحقة والتي تقدر
بمليار دوالر.
وكان��ت إيران ،أوقفت جزئي �اً في يوليو/

تم��وز  2016إم��داد الع��راق بالكهرب��اء عب��ر
خط��ي (خرمش��هر -البص��رة) و(كرخ��ة –
العم��ارة) اللذي��ن تص��ل طاق��ة إمدادهم��ا إلى
 800ميغ��اواط ،وأعي��د تش��غيلهما الحقاً بعد
س��داد الدي��ون .وت��زود إي��ران الع��راق بم��ا بي��ن
 1500و 2000ميغاواط من الطاقة الكهربائية،
بموجب إتفاق وقعه البلدان في .2005
وقال مصدر ف��ي وزارة الكهرباء العراقية:
إن إع��ادة تزوي��د الع��راق بالكهرب��اء يأت��ي بع��د
زي��ارة لوف��د م��ن ال��وزارة مؤخ��راً إل��ى طه��ران،
وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتقسيط الديون
المترتب��ة على العراق .وأش��ار المص��در ،الذي
طل��ب ع��دم ذك��ر إس��مه ألن��ه غي��ر مخ��ول
بالتصريح ،إلى أن إيقاف تجهيز إيران للعراق
بالطاق��ة الكهربائي��ة أث��ر بش��كل مباش��ر على
محافظ��ات ديال��ى (ش��رق) ،وواس��ط (وس��ط)،
والبصرة (جنوب).

خبير إقتصادي هندي :إستهالك السلع احمللية أفضل آلية
لإلنعاش اإلقتصادي
اعتبر الخبير الهندي ،مونتك س��ينغ الواليا ،دعم اإلنتاج الوطني واس��تهالك المنتجات المحلية
أفضل آلية لتحقيق التنمية االقتصادية في الدول النامية ،وقال :ان الش��عب يمكنه أن يش��ارك في خلق
فرص العمل وإزالة البطالة من خالل إستهالك المنتجات المحلية.
وأضاف سينغ الواليا ،أمس األربعاء ،في حديث لمراسل وكالة الجمهورية االسالمية لألنباء (إرنا):
انه وفي الظروف التي زادت المنافس��ة بين كبريات الش��ركات المتعددة الجنس��يات لبيع س��لعها لباقي
دول العال��م ،يتعي��ن على الش��عوب والحكومات أن يتحركوا نحو إس��تهالك المنتج��ات المحلية وتقديم
الدعم للصناعات الصغيرة.
كما دعا الخبير الهندي الحكومات الى الحد من االستيراد المفرط للسلع التي تنتج داخل البالد،
وكذلك تقديم الدعم للصناعات المحلية من أجل زيادة القدرة على المنافسة مع السلع األجنبية.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن تصريحات��ه ،وصف الخبي��ر الهندي العالق��ات بين ب�لاده وايران بأنه��ا متطورة
ج��داً ،وق��ال :ان البلدي��ن بإمكانهما العمل على تعزيز هذه العالقات أكثر فأكثر في مختلف المجاالت
الثقافية واالقتصادية والطاقة والسياحة.

