اقتصاد
أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل أن
االتحاد األوروبي يعتزم االنتقال من الدوالر
إل��ى الي��ورو عن��د الدف��ع مقاب��ل إم��دادات
النفط من إيران.
وق��ال المص��در لـ(س��بوتنيك) :ل��دي
معلوم��ات تش��ير إل��ى ني��ة االتح��اد األوروب��ي
االنتق��ال م��ن الدوالر إلى الي��ورو لدى الدفع
مقاب��ل النف��ط اإليران��ي .وأك��دت الممثل��ة
العلي��ا للش��ؤون الخارجي��ة ف��ي االتح��اد
األوروب��ي فيديريكا موغيريني ،يوم الثالثاء،
أن االتح��اد األوروب��ي سيس��تمر باإلتف��اق
الن��ووي اإليران��ي ،مش��يرة إل��ى أن بروكس��ل
ستساعد إيران اقتصادياً بعد تخلي الواليات
المتح��دة ع��ن اإلتف��اق ،والحدي��ث ي��دور عن
االس��تمرار ببي��ع النف��ط والغ��از اإليران��ي،
واس��تمرار النقل الج��وي والبحري مع إيران
وتفعي��ل العق��ود االقتصادي��ة ،والعم��ل عل��ى
آلي��ات ثانوي��ة لحماي��ة الش��ركات األوروبية
الت��ي تتعام��ل م��ع إي��ران ،والس��عي لحل��ول
عملية إلنقاذ اإلتفاق النووي اإليراني خالل
األسابيع القليلة القادمة.
وم��ن المقرر أن ي��زور المفوض األوروبي
للطاق��ة والمن��اخ ،ميغي��ل أري��اس كانيت��ي،
إي��ران ،ف��ي  20-19أي��ار /ماي��و الج��اري،
لمناقش��ة التع��اون بي��ن إي��ران واالتح��اد
األوروب��ي ف��ي مج��ال الطاق��ة ،كج��زء م��ن
تأكي��د إلت��زام االتح��اد األوروب��ي بتنفي��ذ
اإلتفاق النووي.
ه��ذا وأك��دت منظم��ة ال��دول المصدرة
للنف��ط (أوب��ك) إزدي��اد إنتاج اي��ران بمعدل
 10آالف برمي��ل يومي �اً ف��ي ش��هر أبري��ل/
نيس��ان  .2018وأوضح��ت (أوب��ك) ،ف��ي
تقريره��ا الش��هري ،أن إنت��اج اي��ران النفط��ي
س��جل متوس��ط 823ر 3مليون برميل يومياً
في أبريل /نيسان  2018إرتفاعاً عن 813ر3
مليون برميل يومياً بالش��هر الس��ابق .وذكر

صادرات البتروكيماويات
اإليرانية تخطت 16ر1
مليار دوالر
أعلن��ت الش��ركة الوطني��ة االيراني��ة
للصناع��ات البتروكيماوي��ة إنت��اج 7ر4
ملي��ون ط��ن م��ن المنتج��ات وتخط��ي
الص��ادرات 167ر 1ملي��ار دوالر خ�لال
فت��رة  21م��ارس /آذار  20 -أبري��ل/
نيسان .2018
وأوضح��ت الش��ركة أن الطاق��ة
اإلنتاجية لـ 57مجمعاً بتروكيماوياً تبلغ
عملياً نحو  60مليون طن س��نوياً وأش��ارت
البيان��ات ال��ى أن ص��ادرات منطق��ة ب��ارس
االقتصادي��ة الخاصة بالطاقة الواقعة في
عس��لوية (جنوب ايران) تجاوزت  999ألف
ط��ن بقيم��ة  574مليون �اً و 738ألف دوالر
خالل الفترة المذكورة.
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«أوبك» تعلن إرتفاع إنتاج إيران بمعدل  10آالف برميل يومي ًا

طهران توافق على إبرام إتفاقية للتعرفة التفضيلية مع اإلتحاد األوراسي

أوروبا تشتري النفط اإليراني باليورو عوض ًا عن الدوالر

إيران وروسيا تنويان تأسيس إتحاد لتداول
العملة األجنبية
أعل��ن مدي��ر لجن��ة الصداق��ة البرلماني��ة الروس��ية-االيرانية ،أم��س األربع��اء ،ع��ن ع��زم
البلدين على تأسيس إتحاد لتداول العملة األجنبية.
ونقل��ت صحيفة (كامسامولس��كايا براداو) من موس��كو عن إيغ��ور موروزوف قوله خالل
حفل تدش��ين كتاب (ايران وروس��يا في الش��رق األوس��ط) :يجب توسيع التعاون االقتصادي
بين موسكو وطهران.
وأض��اف ه��ذا الس��يناتور الروس��ي ب��أن التهدي��د اإلرهاب��ي زاد م��ن التق��ارب االيران��ي-
الروس��ي-التركي ،مش��يداً بتع��اون طه��ران وموس��كو عل��ى صعي��د الش��رق األوس��ط وال��ذي
أت��ى أكل��ه لي��س ف��ي المج��ال السياس��ي فحس��ب ،بل تع��دى ذلك ال��ى النط��اق االقتصادي
والنفطي أيضاً.
وقال مدير لجنة الصداقة البرلمانية الروسية-االيرانية :إن هنالك قضايا بيننا وبين
ايران ذات صلة بدفع مبالغ العقود التصديرية وهذا بالتحديد ،ما حثنا على تأسيس إتحاد
للعمل��ة الصعب��ة وتأس��يس بن��ك مش��ترك لتوس��يع العم��ل المصرف��ي والت��داول المصرف��ي
المالي سيبدآن نشاطهما العام القادم.
ه��ذا وواف��ق مجل��س ال��وزراء االيران��ي ،أم��س األربع��اء ،عل��ى إب��رام إتفاقي��ة مؤقت��ة
للتعرف��ة التفضيلي��ة م��ع االتح��اد االقتص��ادي األوراس��ي ي��وم أم��س .وف �وّض مجل��س
ال��وزراء ،ف��ي جلس��ته األس��بوعية برئاس��ة الرئي��س حس��ن روحان��ي ،وزارة الصناع��ة والتج��ارة
والمناج��م بإج��راء المفاوض��ات والتوقي��ع باألح��رف األول��ى وإب��رام اإلتفاقي��ة المؤقت��ة
للتعرف��ة التفضيلي��ة م��ع االتح��اد األوراس��ي ال��ذي يض��م روس��يا وأرميني��ا وبيالروس��يا
وكازاخستان وقرغيزيا.

تصدير  300مليون دوالر من التمور اإليرانية سنوي ًا
التقري��ر أن متوس��ط إنت��اج اي��ران ف��ي الرب��ع
األول م��ن ع��ام  ،2018بل��غ متوس��ط 813ر3
ملي��ون برمي��ل يومي �اً ،منخفض �اً ع��ن الرب��ع

األخي��ر لع��ام  2017البال��غ 822ر 3ملي��ون
برميل يومياً.
وأش��ار التقري��ر ال��ى أن إنت��اج النف��ط

مسؤول في الشركة:

هدف «سيتروين» تصدير السيارات من إيران إلى
أسواق الشرق األوسط
قال مدير صالة المونتاج في ش��ركة سايبا-س��يتروين في كاش��ان :إن ش��ركة سيتروين تخطط
لتصدي��ر الس��يارة م��ن إيران إلى أس��واق الش��رق األوس��ط الكبير ،وبالتال��ي تؤكد على الج��ودة العالية
للعمل في مجال إنتاج السيارات.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل وكال��ة أنب��اء الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) أم��س األربع��اء ،خ�لال زي��ارة
الصحفيين وممثلي وس��ائل اإلعالم لخطوط اإلنتاج التابعة لش��ركة سايبا-س��يتروين في كاش��ان،
أض��اف عل��ي س��تار :ان  5إل��ى  10بالمائ��ة م��ن قطع غيار س��يارة س��يتروين (- )C3والتي تعتبر الس��يارة
األول��ى له��ذه الش��ركة المش��تركة بعد اإلتف��اق النووي -يتم إنتاجه��ا داخل ايران ،فيما يتم اس��تيراد
هيكل هذه السيارة من سلوفاكيا ويجري مونتاجها في شركة سايبا-سيتروين .وقال ستار :قبل بدء
المونتاج ووفقاً ألهمية التدريب قبل إطالق خط إنتاج الس��يارة ،تم إيفاد خمس��ة مش��رفين من س��ايبا-
س��يتروين ال��ى س��لوفاكيا لم��دة  20يوماً لتلقي التدريب��ات الكاملة .وتابع :كما تم إيف��اد الكوادر من
جميع المستويات المشرفين والرؤساء والمدراء الى مصانع سيتروين المختلفة في أوروبا للتدريب.
وقال :إن إنتاج ( )C3يتماش��ى اآلن مع جميع متطلبات س��يتروين النوعية على هذا الخط ،ويتم
نق��ل ه��ذه المتطلب��ات بش��كل دوري إل��ى مجموعة برايد وتيب��ا (الس��يارات المصنعة األخرى في س��ايبا
سيتروين) لقد تحسنت جودة هذه السيارات وتراجع عدد الشكاوى من قبل الزبائن خالل األشهر الستة
الماضي��ة .وأض��اف :ان ( )C3م��ع معي��ار البنزي��ن (يورو ،)5هي أول س��يارة تنجح ف��ي االمتثال لمعايير
المنظمة الوطنية اإليرانية الموحدة.

االيران��ي ف��ي ع��ام  2017س��جل متوس��ط
811ر 3مليون برميل باليوم قياس �اً بـ515ر3
مليون برميل يومياً في .2016

إيران تخفض التعرفات
الجمركية لتحفيز
الترانزيت والصادرات
أعل��ن مس��اعد الش��ؤون البحري��ة
بمنظم��ة الموان��ئ والمالح��ة االيراني��ة،
ه��ادي ح��ق ش��ناس ،ع��ن تطبي��ق ق��رار
خف��ض التعرف��ات الجمركي��ة ف��ي
الموان��ئ لتحفيز الترانزي��ت والصادرات
السلعية.
وأوض��ح حق ش��ناس ،أم��س األربعاء،
أن النس��بة األكب��ر م��ن التخفيض��ات
س��تختص بمين��اء جابه��ار (الواق��ع
جن��وب ش��رق اي��ران) به��دف تعزي��ز
الص��ادرات .ولف��ت ال��ى أن التخفيض��ات
التحفيزي��ة للص��ادرات ستش��مل
السفن والسلع.

وكالة الطاقة تحذر من تباطؤ الطلب على النفط مع إقتراب السعر من  80دوالر ًا
قالت وكالة الطاقة الدولية ،أمس األربعاء ،إن من المرجح
أن يتباط��أ الطل��ب العالم��ي عل��ى النفط ه��ذا العام م��ع اقتراب
س��عر الخ��ام م��ن  80دوالراً للبرمي��ل وتوق��ف العدي��د م��ن الدول
المس��توردة الرئيس��ية ع��ن تقدي��م دعم س��خي في أس��عار الوقود
لمستهلكيها.
وخفضت الوكالة ،التي مقرها باريس ،توقعها لنمو الطلب
العالمي إلى 4ر 1مليون برميل يومياً في  2018من تقدير سابق
كان يبل��غ 5ر 1ملي��ون برمي��ل يومي �اً .وارتف��ع س��عر النف��ط 51
بالمئ��ة في الع��ام األخير مدفوعاً بتخفيضات معروض منس��قة
وبواع��ث القل��ق ،ه��ذا الش��هر ،بش��أن المع��روض اإليران��ي بعد أن
قالت الواليات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على طهران.
وقالت وكالة الطاقة( :س��يكون أمراً إس��تثنائياً إذا لم تؤثر
قف��زة كبي��رة كهذه على نمو الطل��ب وبخاصة مع تقلص دعم
المس��تهلك النهائ��ي أو قطع��ه في عدة اقتصادات ناش��ئة خالل
السنوات األخيرة).
وتراجع��ت مخزون��ات النف��ط في ال��دول األغنى ف��ي العالم،
وهي األكثر ش��فافية واألس��هل من حيث الرصد ،مليون برميل
ع��ن متوس��ط خم��س س��نوات ال��ذي تس��تهدفه منظم��ة البل��دان

المص��درة للبترول وش��ركاؤها مع قي��ام المجموعة بكبح إنتاج
الخ��ام للع��ام الثان��ي .وقال��ت الوكال��ة( :ف��ي الوق��ت الراهن فان
المش��هد الجيوسياس��ي س��ريع التغي��ر س��يحرف االنتب��اه ع��ن
المخزونات مع عكوف المنتجين والمستهلكين على دراسة سبل
الحد من التقلبات في سوق النفط .من جانبها ،ستراقب وكالة
الطاقة الدولية التطورات عن كثب وتقف على أهبة االستعداد
للتحرك إذا اقتضت الضرورة بما يكفل اس��تمرار تلقي األس��واق
إمدادات جيدة).
وقال��ت وكال��ة الطاق��ة :إن الجولة الس��ابقة م��ن العقوبات
الت��ي رفع��ت في مطل��ع  2016خفضت صادرات الخ��ام اإليرانية
أكث��ر م��ن ملي��ون برمي��ل يومي �اً وأض��اف( :م��ن الس��ابق ألوان��ه
التكهن بما سيحدث هذه المرة ،لكن ينبغي أن ندرس ما إن كان
بقي��ة المنتجي��ن س��يتدخلون لضمان تدفق نفط��ي منتظم إلى
السوق وتعويض اضطراب الصادرات اإليرانية).
ويق��ول موق��ع معلوم��ات وزارة النف��ط اإليراني��ة إن طه��ران
ص��درت 6ر 2ملي��ون برمي��ل يومي �اً من الخام في أبريل /نيس��ان.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يس��جل متوس��ط الطلب على
خ��ام أوب��ك 25ر 32ملي��ون برمي��ل يومي �اً لبقي��ة الع��ام الحال��ي

قطر تفتح أسواقها للدواجن الروسية

مقارن��ة م��ع إنت��اج بل��غ 12ر 32ملي��ون برمي��ل يومياً ف��ي أبريل/
نيس��ان .ف��ي غضون ذل��ك ،زاد المعروض العالم��ي 78ر 1مليون
برميل يومياً في أبريل /نيس��ان عنه قبل عام بدعم أساس��ي من
اإلنت��اج خ��ارج أوبك .ودفع��ت األزمة االقتصادية إنت��اج فنزويال
النفط��ي إل��ى االنخف��اض ألدن��ى مس��توياته ف��ي أع��وام ،بينم��ا
انخف��ض إنت��اج المكس��يك لعوام��ل طبيعية بمق��دار  175ألف
برميل يومياً في أبريل /نيسان لينزل ثمانية بالمئة على أساس
سنوي وهو أكبر انخفاض لمنتج غير عضو في أوبك.
وأدى اإلنتاج القياسي المرتفع في الواليات المتحدة لزيادة
اإلم��دادات خ��ارج أوب��ك بمق��دار 1ر 2ملي��ون برمي��ل يومياً على
أس��اس س��نوي إل��ى 4ر 59ملي��ون برمي��ل يومي �اً .وقال��ت وكال��ة
الطاق��ة :إن اإلنت��اج ف��ي أماك��ن أخ��رى خ��ارج أوب��ك دار بي��ن
االس��تقرار واالنخفاض ،مش��يرة إلى تراجعات في بحر الش��مال
والبرازيل.
وتتوق��ع وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة ،الت��ي تق��دم المش��ورة في
سياسة الطاقة إلى الحكومات الغربية ،ارتفاع اإلمدادات القادمة
من خارج أوبك 87ر 1مليون برميل يومياً في  2018مقارنة مع
توقعات سابقة الرتفاع مقداره 8ر 1مليون برميل يومياً.

رفع��ت دول��ة قط��ر حظ��راً كان مفروض �اً عل��ى واردات الدواجن ومنتجاتها من روس��يا،
بحسبما أعلنته الهيئة الروسية للرقابة الزراعية.
ونقل��ت وكال��ة (إنترفاك��س) الروس��ية ،ع��ن الهيئ��ة الروس��ية ،قوله��ا إن قط��ر ق��ررت
رف��ع الحظ��ر بع��د مباحث��ات أجري��ت أم��س األربع��اء ف��ي الدوح��ة بي��ن الهيئة الروس��ية مع
ممثل��ي إدارة الث��روة الحيواني��ة ف��ي وزارة البلدية والبيئة القطرية .وأك��دت الهيئة ،خالل
المباحث��ات ،اهتم��ام الش��ركات الروس��ية بتوري��د منتج��ات الدواجن والبيض إلى الس��وق
القطرية.
وكانت قطر إلى أجانب دول أخرى قد فرضت حظراً على استيراد الدواجن ومنتجاتها
من روسيا في شهر يناير الجاري بعد انتشار وباء (إنفلونزا الطيور) في روسيا في ديسمبر
الماضي ،إال أن السلطات الروسية المختصة نجحت في إحتواء الوباء.
وتتطل��ع روس��يا إل��ى األس��واق الخليجي��ة ،وكش��فت ش��ركة (يف��رودون) ،أكبر منتج
للدواجن في روسيا ،االثنين ،عن توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة البحرين لفتح الطريق
أم��ام توري��د أولى الش��حنات الروس��ية في س��بتمبر المقب��ل .وتزامن ذلك مع رف��ع العراق،
االثنين ،حظراً كان مفروضاً على منتجات الدواجن الروسية بسبب الوباء نفسه.

«يوروستات» يؤكد تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في أبريل
أعل��ن مكتب اإلحصاء التابع لالتحاد األوروبي (يوروس��تات)،
أم��س األربع��اء ،إن مع��دل التضخ��م بمنطق��ة الي��ورو تباط��أ ف��ي
أبريل /نيسان ،مؤكداً تقديرات سابقة ،مما يزيد من المصاعب
الت��ي يواجهها صناع السياس��ات ف��ي البنك المرك��زي األوروبي
وهم يسعون إلى اإلنهاء التدريجي للتحفيز النقدي.
وبلغ معدل التضخم في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو

في أبريل /نيسان 2ر 1بالمئة على أساس سنوي و3ر 0بالمئة على
أس��اس ش��هري .ويناقش صناع السياس��ات في البن��ك المركزي
األوروبي إنهاء برنامج شراء السندات البالغة قيمته 55ر 2تريليون
يورو (ثالثة تريليونات دوالر) ،والذي جرى تدشينه قبل أكثر من
ثالث سنوات لدفع التضخم صوب المستوى المستهدف عند أقل
قليال من اثنين بالمئة .غير أن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتمور عن تصدير ايران  20بالمئة من إنتاجها بنحو
 300مليون دوالر سنوياً.
وأوضح محس��ن رش��يد فرخي ،في حديث لوكالة أنباء فارس ،بأن الجمعية الوطنية
تس��تهدف رفع صادرات التمور الى مليار دوالر .وأش��ار الى أن اإلنتاج اإلجمالي للتمور في
العام االيراني الفائت (انتهى  20مارس /آذار  )2018بلغ 2ر 1مليون طن.

الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد منطقة اليورو المزيد من العالمات
عل��ى تباط��ؤ النم��و ه��ذا الع��ام .وتباط��أ مع��دل التضخ��م ،ال��ذي
يستثني األسعار المتقلبة للطاقة واألغذية غير المصنعة ،والذي
يفضل��ه البنك المرك��زي األوروبي كمقياس لمعدل التضخم
(األساس��ي) إلى 1ر 1بالمئة على أس��اس س��نوي في أبريل /نيسان
من 3ر 1بالمئة في الشهر السابق.

دمشق تختار نموذج ًا تنظيمي ًا لداريا التي
دمرتها الحرب
توصل��ت وزارة األش��غال العامة واإلس��كان الس��ورية إل��ى اختيار المخطط األنس��ب من
أصل  4مخططات لتطوير مدينة داريا ،الواقعة جنوبي العاصمة دمشق ودمرتها الحرب.
وذك��رت هال��ة ش��يبانة ،مدي��رة التخطي��ط العمران��ي ف��ي وزارة األش��غال العام��ة
واإلس��كان الس��ورية ،لصحيف��ة (الوط��ن) أن��ه ت��م تقس��يم داري��ا إل��ى  4مناط��ق تنظيمي��ة
وه��ي المنطق��ة الجنوبي��ة والمنطق��ة الجنوبي��ة الغربي��ة ،والمنطق��ة الش��مالية
ومنطق��ة مرك��ز المدين��ة ،به��دف اختي��ار الح��ل التخطيط��ي والعمران��ي األنس��ب ل��كل
هذه المناطق.
وكش��فت ش��يبانة عن ح��دود المناطق المقترح��ة وكثافاتها الس��كانية ومواصفاتها
التنظيمية ،فالمنطقة الجنوبية بمساحة مقترحة  61هكتاراً تضم عدة أنواع من السكن،
وأبرزه��ا الس��كن المتص��ل والتعايش��ي والمرتف��ع ،إضاف��ة إل��ى مبان��ي الم��دارس والمراكز
الطبي��ة واإلداري��ة واالس��تثمارية والحدائق العام��ة .وبينت أن المنطق��ة الجنوبية الغربية
تق��ع على مس��احة 4ر 47هكتار ،وتش��مل س��كناً متص ً
ال وتعايش��ياً ومرتفع �اً وخدمات إدارية
وصحية وثقافية واستثمارية.
وأوضح��ت ش��يبانة أن منطقت��ي مرك��ز المدين��ة والمنطق��ة الش��مالية س��تضم س��كناً
متنوع �اً م��ن في�لات وس��كن متصل وأب��راج س��كنية مختلطة االس��تعمال وفعالي��ات تجارية
وإداري��ة وم��دارس وري��اض أطف��ال وحدائق عامة م��ع الحفاظ عل��ى اإلرث الثقافي والديني
في المنطقة.
وتهدف الوزارة ،حسب تقرير لها ،إلى تحقيق البعد التنموي لهذه المناطق والحفاظ
على حقوق أصحاب العقارات والتخفيف من حجم األضرار التي سببتها األعمال الحربية
في مدينة داريا.
يش��ار إل��ى أن مدين��ة داري��ا تع��د إح��دى أكب��ر مدن غوط��ة دمش��ق الغربي��ة ،وتبعد عن
العاصمة حوالي  8كيلومترات ،وتضررت بشكل كبير خالل تحرير الجيش السوري لها
من التنظيمات اإلرهابية.

خالل األشهر الثالثة األولى من
العام الجاري

تونس تؤكد نمو
إقتصادها بنسبة 5ر%2
أك��د وزي��ر التنمي��ة واالس��تثمار
التونس��ي زي��اد الع��ذاري ،الثالث��اء ،أن
اقتص��اد ب�لاده حق��ق خ�لال األش��هر
الثالث��ة األول��ى من العام الجاري نس��بة
نم��و ف��ي ح��دود 5ر ،%2بالمقارن��ة م��ع
9ر %1خ�لال نف��س الفت��رة م��ن الع��ام
الماضي.
وق��ال الع��ذاري ،خ�لال مؤتم��ر
صحف��ي :إن تحقي��ق ه��ذه النس��بة يع��د
بداي��ة تعاف��ي االقتص��اد التونس��ي م��ن

تبع��ات األوض��اع الصعب��ة الت��ي عرفته��ا
البالد ،حيث حققت مختلف القطاعات
تط��وراً ف��ي نس��بة النم��و خ�لال الفت��رة
المذكورة.
وأوض��ح أن قطاع��ات الس��ياحة
والصناعة والزراعة والخدمات ،ساهمت
بش��كل الف��ت ف��ي انتع��اش االقتص��اد
التونس��ي ،وإخراج��ه م��ن حال��ة الركود
الس��ابقة ،حيث إرتفع��ت عائدات القطاع
الس��ياحي خالل األش��هر الثالثة األولى
من العام الجاري بنسبة 8ر.%30
وأض��اف :ان نس��بة نم��و القط��اع
الزراع��ي إرتفع��ت ه��ي األخ��رى إل��ى
9ر %11خ�لال الفت��رة المذك��ورة،
مقاب��ل 5ر %2خ�لال نف��س الفت��رة م��ن
الع��ام الماض��ي ،بينم��ا تطور نم��و قطاع
الخدم��ات بنس��بة 3ر %3مقاب��ل 6ر%0
خ�لال األش��هر الثالثة األولى م��ن العام
الماضي.

