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في ختام أعمال اللجنة املشتركة

حتى عام 2050

إيران وباكستان توقعان
مذكرة تفاهم للتعاون
اإلقتصادي

إيران تتبوأ املركز  17بني أقوى إقتصادات العالم

في لقائه مساعد وزير الخارجية
اإليراني

مسؤول برتغالي :نعمل
على تنمية التعاون مع
إيران من خالل رفع
العقبات املصرفية
أكد وزير الدولة للش��ؤون الدولية
ف��ي البرتغال ج��ورج كوش��تا أوليفيرا،
وف��ي لقائ��ه ي��وم الثالث��اء م��ع مس��اعد
وزي��ر الخارجية لش��ؤون أوروب��ا وأمريكا
مجي��د تخ��ت روانج��ي ،أك��د ان ب�لاده
تب��ذل جهدها لتنمية تعاونها مع ايران
وخاص��ة ف��ي الجان��ب االقتص��ادي م��ن
خالل رفع العقبات المصرفية.
أوليفي��را،
كوش��تا
وق��ال
ال��ذي ي��زور طه��ران عل��ى رأس وف��د
اقتص��ادي :ان البرتغ��ال ترح��ب
بالعالق��ات م��ع الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة بصفته��ا البل��د الحض��اري
العري��ق والمؤث��ر ف��ي المنطق��ة،
وذل��ك عل��ى الصعيدي��ن الثنائ��ي
واالقليمي.
وفيم��ا أك��د مس��اعي ب�لاده لرف��ع
حج��م التع��اون م��ع اي��ران وخاص��ة ف��ي
المج��االت االقتصادي��ة عب��ر إزال��ة
العقب��ات المصرفي��ة ،أع��رب المس��ؤول
البرتغالي عن تقديره لقيام الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة بإي��واء الالجئين
األفغان خالل األعوام الماضية .
ال��ى ذل��ك ،أك��د مس��اعد وزي��ر
الخارجي��ة لش��ؤون أوروب��ا وأمري��كا
عل��ى الطاق��ات االقتصادي��ة ل��دى
اي��ران والبرتغ��ال ،معلن �اً ترحي��ب
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
بالتع��اون الثنائ��ي واالقليم��ي ،وخاصة
المش��اورات السياس��ية المنتظم��ة ف��ي
مج��االت الطاق��ة والس��ياحة والزراع��ة
والتكنولوجي��ا والش��ؤون االكاديمي��ة
مع هذا البلد.

توقع��ت ش��ركة (برايس وتر هاووس كوب��رز) ،في تقرير
له��ا ،أن إي��ران س��تتبوأ ف��ي المرك��ز ال �ـ 17بين أكب��ر وأقوى
إقتصادات العالم.
وعكف��ت الش��ركة على دراس��ة آف��اق إقتص��اد دول العالم
خ�لال الس��نوات ال �ـ 33المقبل��ة .وق��ام التقري��ر ال��ذي يحمل
عنوان (كيف سيتغير النظام اإلقتصادي العالمي حتى عام
2050؟) بتصني��ف  ۳۲بل��داً وف��ق النات��ج المحل��ي اإلجمالي
وق��درة المواطني��ن على الش��راء وايران تحت��ل المركز الـ17
عالمياً.
وج��اء ف��ي التقري��ر :ان الكثي��ر م��ن الق��وى اإلقتصادي��ة
العالمي��ة نح��و الياب��ان وألماني��ا س��وى الوالي��ات المتح��دة
تسقط في التصنيف ودول ذات اإلقتصاد الناشئ نظير الهند
وأندونيسيا تحل مكان تلك الدول.
وق��ام موق��ع (بيزن��س اينس��ايدر) اإلخب��اري ،ف��ي تقري��ر،
باس��تعراض أق��وى اإلقتصادات العالمية بن��اء على تصنيفات
(براي��س وتر ه��اووس كوبرز ) .وتتبوأ الصين في صدارة هذا
التصني��ف تليه��ا الهن��د والوالي��ات المتح��دة عل��ى التوال��ي،
كم��ا تتضمن إي��ران وكل من أندونيس��يا والبرازيل وروس��يا
والمكس��يك واليابان وبريطانيا وتركيا وفرنس��ا والسعودية
ونيجيري��ا ومص��ر وباكس��تان وكوري��ا الجنوبي��ة والفلبي��ن
وفيتن��ام وإيطالي��ا وكن��دا وبنغالدي��ش وماليزي��ا وتايلن��د
وإس��بانيا وجن��وب أفريقي��ا وأس��تراليا واألرجنتي��ن وبولن��دا
وهولندا وكولومبيا.

فيما «بروتون» املاليزية تسعى إلستئناف التعاون مع إيران

دعوة املنتجني اإليرانيني لقطع غيار السيارات
للمشاركة في املنتدى الدولي لشركة رينو
دع��ت ش��ركة رين��و الفرنس��ية  50منتج �اً ايراني �اً لقط��ع غيار الس��يارات للمش��اركة في
المنتدى الدولي لمنتجي قطع الغيار والذي سيبدأ أعماله في الجزائر األسبوع المقبل.
ووصف��ت ش��ركة رين��و المنت��دى بمثاب��ة فرصة ذهبي��ة لمنتجي قط��ع الغي��ار االيرانيين
لتقوي��م إمكاني��ة التصدي��ر والتف��اوض م��ع منتج��ي قط��ع الغي��ار الدوليي��ن رن��و  -نيس��ان
لالستثمار المشترك.
وقال مندوب رينو لقسم المبيعات في ايران اريك لغراند :ان منتجي قطع غيار السيارات
االيرانيين لديهم تجارب أكثر من نظرائهم في البلدان األخرى ويستطيعون االستفادة من
ه��ذه الفرص��ة لتعزي��ز صادراته��م ،كم��ا ان المنت��دى يفتح األب��واب أمام االيرانيي��ن للتعاون
م��ع المنتجي��ن الدوليين إلنتاج قطع هياكل جديدة للس��يارات .وأضاف :ان إقامة المنتدى
يص��ب ف��ي االس��تراتيجية الت��ي تعتمده��ا ش��ركة رين��و عل��ى الصعي��د الدول��ي به��دف تعزيز
إمكانيات المنتجين ،حيث أقامت منتدى مماث ً
ال في باريس العام الماضي.
ويش��ارك ف��ي المنت��دى أكث��ر م��ن ألف منت��ج لقطع غي��ار الس��يارات من أفريقي��ا والهند
والشرق األوسط ويقام في مدينة وهران الجزائرية بحضور وزير الصناعة الجزائري وكبار
مدراء قسم المبيعات في شركة رينو  -نيسان.
وفي السياق ،أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة والمناجم االيراني ،عن إجراء مفاوضات
مكثفة بين المسؤولين في شركتي (زاغرس خودرو) اإليرانية و(بروتون) الماليزية لصناعة
السيارات بهدف إستئناف التعاون الثنائي.
وق��ال محس��ن صالح��ي ني��ا :ان المس��ؤولين ف��ي ش��ركتي (زاغ��رس خ��ودرو) و(بروت��ون)
يس��عون إلس��تئناف التع��اون المش��ترك وف��ي هذا الس��ياق عقدوا جلس��ات مش��تركة ومكثفة
خ�لال الش��هرين األخيري��ن في مق��ر وزارة الصناع��ة والتج��ارة والمناجم .وأض��اف :ان الوزارة
تدع��م ه��ذا التع��اون مؤكدة على مبادئها التي تش��مل ضرورة إس��تثمار الش��ركات األجنبية
لصناعة الس��يارات في إيران وصادرات المنتجات من إيران إلى دول العالم .وتابع :ان زاغرس
خودرو استأنفت نشاطاتها إلنتاج السيارات بصورة مستقلة.
يذك��ر أن ش��ركة زاغ��رس خ��ودرو في مدين��ة بروجرد (غرب إي��ران) تم إنش��اؤها من قبل
القطاع الخاص عام  1996وعرضت أول إنتاج لها بالتعاون مع شركة بروتون الماليزية.

املستشار التجاري البنغالي في إيران :

اإلتفاق النووي رفع مستوى التبادل التجاري بني
طهران ودكا إلى  5أضعاف
أك��د المستش��ار التج��اري البنغالدش��ي
ف��ي اي��ران ،محم��د صب��ور حس��ين ،ان
العالق��ات االيرانية-البنغالديش��ية ش��هدت
زي��ادة بنس��بة  5أضع��اف عق��ب تنفي��ذ خط��ة
العمل المش��ترك الش��املة (االتف��اق النووي
االيران��ي) والنتائ��ج المتمخض��ة عن��ه ،حيث
التيس��ير الملح��وظ ف��ي العالق��ات البنكي��ة
واالقتصادية.
وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية
االس�لامية لألنب��اء (إرن��ا) عل��ى هام��ش
االجتم��اع االقتص��ادي المش��ترك الذي عقد
ي��وم الثالث��اء ف��ي محافظ��ة س��منان (وس��ط
الب�لاد) بي��ن رجال أعم��ال ايرانيي��ن وأعضاء
الوف��د االقتص��ادي البنغال��ي الزائ��ر ،ق��ال
صبور حس��ين :ان مس��توى التب��ادل التجاري
بي��ن البلدي��ن خ�لال الع��ام  2013كان 20
ملي��ون دوالر ،فيم��ا بل��غ ف��ي الع��ام ،2016
 100ملي��ون دوالر وذل��ك في ضوء التيس��ير
الحاصل في العالقات االقتصادية والتعامل
التجاري بين طهران ودكا.

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

3752

الدينار البحريين

9950

الدوالر الكندي

2910

الريال العماني

9780

الدوالر االسرتالي

2880

الريال القطري

1030

اجلنيه االسرتليين

4780

الريال السعودي

1005

اليورو

4063

الدرهم اإلماراتي

1029

اليوان الصيين

577

اللرية السورية

8

الدينار الكوييت

12350

الدينار العراقي

310

وأردف المستش��ار التج��اري البنغال��ي:
ان خط��ة العم��ل المش��ترك الش��املة تش��كل
فرص��ة ثمين��ة لكاف��ة دول الجن��وب وجن��وب
ش��رقي آسيا لالس��تفادة المثلى من الظروف
االقتصادي��ة المتوف��رة ف��ي اي��ران .وأك��د
صبور حس��ين ان بالده وفي س��ياق سياس��اتها
اإلنمائي��ة لالقتص��اد الداخل��ي بحاج��ة ال��ى
التعام��ل الش��امل م��ع اي��ران .مضيف �اً :ان
الجه��ود متواصلة في ه��ذا البلد لرفع حجم
التع��اون التجاري مع الجمهورية االس�لامية
االيرانية الى أقصى المستويات.
وق��ال :ان بنغ�لادش ترغ��ب ف��ي اس��تيراد
العدي��د م��ن المنتج��ات االيراني��ة بم��ا فيه��ا
اإلس��منت واإلس��فلت والم��واد المعدني��ة
واألس��مدة الزراعي��ة والم��واد الخ��ام
المس��تخدمة ف��ي صناع��ة البالس��تيك،
مبين �اً ان محافظ��ة س��منان وف��ي ظ��ل
امتالكه��ا ش��ركات صناعي��ة كبي��رة
ومناج��م ثري��ة تق��ع عل��ى س��لم األولويات في
هذا الخصوص.

في سياق تنفيذ خطة
اإلقتصاد املقاوم

النائب األول لرئيس
الجمهورية ّ
يقدم حزم
إزدهار اإلنتاج والعمل
قدّم النائب األول لرئيس الجمهورية،
إس��حاق جهانغي��ري ،ح��زم إزده��ار اإلنتاج
والعمل ال��ى الوزارات واألجهزة التنفيذية
خ�لال الع��ام الجدي��د (االيران��ي ب��دأ ف��ي
 21آذار /م��ارس) ف��ي س��ياق تنفي��ذ خط��ة
االقتص��اد المق��اوم الت��ي صاغه��ا وأبلغه��ا
قائد الثورة.
وورد ف��ي الرس��الة ،الت��ي وجهه��ا
جهانغي��ري أم��س األربع��اء ،ان��ه ينبغ��ي
لألجه��زة التنفيذي��ة أن تعم��ل عل��ى
تطبي��ق خططه��ا التنفيذي��ة المرتبط��ة
وف��ق المحت��وى والبرنام��ج الزمن��ي الوارد
ف��ي الحزم الت��ي تم إعداده��ا وإبالغها في
إط��ار النظام التكاملي والمتقدم والرقابة
على االقتصاد المقاوم (نيبا) الى األمانة
العام��ة .وأك��د عل��ى رف��ع تقاري��ر دوري��ة
ش��هرية ح��ول تنفي��ذ ه��ذه الخط��ة ال��ى
األمانة العامة.

مشروع إيراني-روسي مشترك لتصنيع  6آالف مقطورة
y

وقع وزي��ر الداخلية االيراني عبدالرضا
رحمان��ي فضل��ي ،ووزي��ر ش��ؤون الوالي��ات
والمناط��ق الحدودي��ة الباكس��تاني
عبدالق��ادر بل��وج ،عل��ى مذك��رة تفاه��م في
التعاون االقتصادي.
ويأت��ي التوقي��ع عل��ى مذك��رة التفاهم
ه��ذه ف��ي خت��ام أعم��ال اللجنة المش��تركة
للتع��اون االقتص��ادي بين ايران وباكس��تان
ف��ي اس�لام آب��اد والت��ي تثم��ر ع��ن تمتي��ن
األواص��ر االقتصادية والتجارية بين طهران
واسالم آباد.
وهدف��ت اللجن��ة ف��ي أعماله��ا متابع��ة
البن��ود المصادق��ة عليه��ا ف��ي اجتماعه��ا
التاس��ع عش��ر في عام  2014في اس�لام آباد،
وكذل��ك التباح��ث ح��ول وض��ع ق��رارات
مس��ؤولي البلدي��ن القائم��ة عل��ى رفع حجم
التبادل التجاري بين ايران وباكس��تان الى
 5مليارات دوالر.
وتزامن��ت أعم��ال اللجن��ة االقتصادي��ة
المش��تركة م��ع التوقي��ع عل��ى اتف��اق
بي��ن المصرفي��ن المركزيي��ن ف��ي اي��ران
وباكس��تان ح��ول التع��اون ف��ي الش��ؤون
المصرفي��ة والمالي��ة وآلي��ات دف��ع ونق��ل
األموال.
وفي سياق متصل ،صرح مسؤول كبير
ف��ي وزارة التجارة الباكس��تانية ان البلدين
س��يوقعان قريب �اً على اتفاق للتج��ارة الحرة
بينهم��ا عق��ب التوقيع على اتفاق في مجال
التع��اون المصرف��ي .ونوه الى رغبة بالده في
إحراز التقدم خالل عملية التبادل التجاري
واالرتقاء بحجم الصادرات مع ايران.
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إيران واإلتحاد األوراسي يواصالن المفاوضات حول إيجاد منطقة تجارية حرة

أعلن وزير الطرق وبناء المدن االيراني،
عباس آخوندي ،عن إبرام عقد ش��راكة مع
شركة روسية لتصنيع  6آالف مقطورة.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة للوزي��ر آخوندي
أم��ام مجل��س الش��ورى االس�لامي تتعل��ق
بتبيين سياس��ات قطاع س��كك الحديد في
إط��ار الخط��ة التنموي��ة السادس��ة -2017
 .2021كم��ا أك��د آخون��دي إب��رام اي��ران
إتفاق �اً م��ع ش��ركات صيني��ة لكهرب��ة خ��ط
س��كة الحدي��د طه��ران  -مش��هد .ولفت الى
أن وزارة الط��رق قام��ت بتوفي��ر التموي��ل
ال�لازم لتطوي��ر ش��بكة س��كة الحدي��د ،عب��ر
اجت��ذاب االس��تثمارات األجنبي��ة ،عل��ى
غ��رار العق��د المبرم مع الصي��ن بقيمة 5ر2
مليار دوالر.
عل��ى صعي��د آخر ،قال المتحدث باس��م
وزارة االس��تثمارات والتنمي��ة االقتصادي��ة
األرميني��ة :ان المفاوض��ات بي��ن اي��ران
واالتح��اد األوراس��ي ح��ول ايج��اد منطق��ة
تجاري��ة ح��رة م��ا ت��زال متواصلة وق��د بلغت
مرحلة تتسم بالجدية والحساسية.
ونف��ى آن��ا أوه��ان ي��ان صح��ة األنب��اء
الت��ي تحدث��ت عن ع��دم التوصل ال��ى نتائج
ف��ي المفاوضات بي��ن ايران وبل��دان منطقة

إيران وفنلندا توقعان
إتفاقية للتعاون الجمركي
و ّق��ع رئي��س الجم��ارك اإليران��ي مس��عود
كرباس��يان ،ي��وم الثالث��اء ف��ي هلس��نكي،
م��ع نظي��ره الفنلن��دي آنت��ي هارت��ي كاي
ننبراي ،اتفاقية للتعاون في مجال القوانين
الجمركية ومكافحة المخدرات.
وبح��ث الجانب��ان حول تحدي��ات وفرص
التج��ارة والس��بل الكفيلة بتوس��يع العالقات
التجاري��ة بي��ن البلدي��ن ،كم��ا اتفق��ا عل��ى
التب��ادل اإللكتروني للمعلومات واإلس��تعالم
اإللكتروني لشهادة المبدأ.
وكانت مكافحة تهريب الس��لع ومبادلة
فه��رس الناش��طين االقتصاديي��ن من محاور
ه��ذه المباحث��ات .وتن��ص االتفاقي��ة عل��ى
التع��اون ف��ي مج��ال القواني��ن الجمركي��ة
وتس��عير الس��لع وتصنيفه��ا وتطبي��ق قوانين
النقل ومكافحة المخدرات وحبوب الهلوسة.
وه��ذه ه��ي أول اتفاقي��ة جمركي��ة يت��م
توقيعها بعد خطة العمل المشترك الشاملة
مع بلد أوروبي.
يذك��ر أن جمهوري��ة فنلن��دا ه��ي بل��د
ش��مالي يق��ع ف��ي المنطق��ة الفينوس��كاندية
في ش��مال أوروبا ،يحدها من الغرب السويد،
والنروي��ج م��ن الش��مال وروس��يا ف��ي الش��رق،
بينم��ا تق��ع إس��تونيا إلى الجن��وب عبر خليج
فنلندا.

قيمة التبادل التجاري بني إيران وجنوب أفريقيا
سترتفع إلى ملياري دوالر
أعلن المستشار التجاري اإليراني لدى جنوب أفريقيا ،عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري
بين البلدين إلى ملياري دوالر حتى عام .2020
وأك��د مه��رداد س��يادت نس��ب ،أمس األربع��اء ،على أنه تص��ل قيمة التب��ادل التجاري بين
إيران وجنوب أفريقيا إلى  42مليون دوالر حالياً ،ويمكن رفعها إلى ملياري دوالر في ظل توفر
الظروف الخصبة لتعزيز التعاون التجاري المشترك بعد رفع العقوبات عن إيران.
وأش��ار س��يادت نسب إلى ضرورة تسوية المش��اكل المصرفية بين إيران وجنوب أفريقيا،
فض ً
ال عن توفير البنى التحتية في مختلف القطاعات نظير التبادالت المصرفية وخطوط
المالحة والطيران المباش��ر ،معرباً عن أمله في تعزيز تواجد الش��ركات اإليرانية في جنوب
أفريقي��ا ف��ي مج��االت اإلس��منت والم��واد الغذائي��ة والقط��ران والمنتج��ات البتروكيماوي��ة
واالدوية والمعدات الطبية.

أوراس��يا .وأوردت وكال��ة أنب��اء (آرم��ن
ب��رس) عن��ه تأكي��ده ان حكوم��ة ب�لاده
ل��ن تتخل��ى ع��ن ه��ذا الموض��وع مطلق �اً.
ولف��ت ال��ى أن��ه س��يتم التوقي��ع قريب �اً عل��ى
وثيق��ة اليج��اد منطق��ة تجاري��ة ح��رة وف��ق
األطر المحددة.

ويع��د االتح��اد األوراس��ي ()EAEU
منظم��ة اقتصادي��ة ت��م التوقي��ع على تأسيس��ها
في  29أيار /مايو عام  2014من قبل بيالروسيا
وكازاخس��تان وروس��يا ودخل��ت حي��ز التنفي��ذ
منذ كانون الثاني /يناير عام .2015

ممثلو  18دولة يشاركون في مؤتمر صناعة
البتروكيماويات اإليرانية
أعلن��ت مدي��رة المؤتمر الدولي الـ 13لصناعة البتروكيماويات اإليرانية ،عن مش��اركة
 18دولة في هذا المؤتمر الذي ينعقد في ايران.
وقال��ت فرن��از عل��وي :ان اله��دف م��ن إقامة ه��ذا المؤتمر ف��ي جميع دوراته هو إس��تقطاب
اإلس��تثمارات األجنبي��ة ونق��ل التكنولوجي��ا إل��ى جانب توفير التس��هيالت المالي��ة والتغطية
التأميني��ة .كم��ا يه��دف المؤتمر إلى توفير فرصة لقيام الش��ركات المتخصصة في مجال
المع��دات بتقدي��م منتجاته��ا .وأضاف��ت :ان��ه تش��ارك  385ش��ركة إيرانية بمش��اركة 1360
شخصاً و 74شركة أجنبية بمشاركة  101شخص في المؤتمر المذكور.
وتمث��ل ه��ذه الش��ركات األجنبية  18دولة ،نظير فرنس��ا وبريطانيا وألماني��ا والدنمارك
والهند والبحرين ولبنان وتركيا وسويسرا واليابان وإيطاليا وغيرها من الدول.

شركة إيرانية تجري
دراسات تطوير  4حقول
نفط وغاز
أبرمت شركة النفط الوطنية االيرانية
مذكرة تفاهم مع شركة غدير اإلستثمارية
(خاص��ة) ،تج��ري الثاني��ة بموجبه��ا دراس��ات
تطوير  3حقول نفط وآخر للغاز.
وأب��رم المذك��رة كل م��ن غ�لام رض��ا
منوجهري مس��اعد شؤون الهندسة والتطوير
بش��ركة النف��ط الوطني��ة االيراني��ة ،وغ�لام

رض��ا س��ليماني المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
غدير االستثمارية أمس األربعاء.
وبحس��ب االتفاق ،فان الش��ركة س��تقدم
نتائ��ج دراس��اتها ف��ي م��دة أقصاه��ا  6ش��هور،
لحق��ل كي��ش الغ��ازي (جن��وب) ،وحق��ول
النف��ط س��بهر وجفي��ر ،والمرحل��ة الثالث��ة
دارخوين الواقعة جنوب غرب ايران.
يذك��ر أن ش��ركة النف��ط الوطني��ة
االيراني��ة كان��ت ق��د وقع��ت ،في وقت س��ابق،
مذك��رات تفاه��م م��ع ش��ركات أخ��رى
إلج��راء دراس��ات عل��ى الحق��ول المذك��ورة
ومنه��ا التوقي��ع م��ع ش��ركة (ش��ل) المتعددة
الجنس��يات لدراس��ة حق��ل كي��ش الغ��ازي،
وش��ركة كس��ترش انيرج��ي باس��اركاد
المحلية لحقلي النفط سبهر وجفير.

وزارة الصناعة اإليرانية تخطط لتوفير  130ألف
فرصة عمل
ق��ال مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناج��م والتج��ارة االيران��ي :إنن��ا خططن��ا لتوفي��ر
أكث��ر م��ن  130ال��ف فرص��ة عم��ل جدي��دة ف��ي األحي��اء الصناعي��ة للب�لاد خ�لال الع��ام
الجاري.
وأض��اف عل��ي يزدان��ي المدي��ر التنفي��ذي للصناع��ات الصغي��رة واألحي��اء الصناعي��ة
ف��ي اي��ران ،الثالث��اء ،انه تم في قط��اع النقابات التخطيط لتوفي��ر  300ألف فرصة عمل،
مؤكداً انه يمكن تحقيق هذا الطموح لو تم توفير االمكانيات الالزمة .وشدد يزداني على
مواصل��ة خط��ط لجنة االقتصاد المقاوم في العام الجاري ،وقال :ينبغي توفير األرضيات
الالزمة الس��تقطاب المس��تثمرين ف��ي األحياء الصناعية وصو ً
ال ال��ى توفير فرص العمل
الثابتة في هذه األحياء.

