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اقتصاد

مساعد رئيس الجمهورية ينفي أي عجز
في امليزانية

بعد إنسحاب أميركا من اإلتفاق النووي

الخام اإليراني يتخطى الـ 76دوالر ًا للبرميل؛ والصادرات تمضي
بشكل طبيعي

بل��غ س��عر النف��ط الخ��ام االيران��ي ،ف��ي
األس��بوع المنته��ي  18أي��ار /مايو الج��اري76 ،
دوالراً و 60س��نتاً ،وذل��ك بع��د زي��ادة بنس��بة
دوالرين و 81س��نتاً ،مس��ج ً
ال بذلك أعلى زيادة

في الثلث األول من 2018

بين أسعار النفط .وهذا االرتفاع يأتي فيما أدت
التهديدات واألزمات الدولية ،بما فيها مس��اعي
أمري��كا لخف��ض تصدير ايران م��ن النفط ،إلى
إس��تمرار وتي��رة ارتف��اع أس��عاره ف��ي األس��ابيع

زيادة إنتاج إيران من الصلب الخام بنسبة %27

في األشهر األربعة األولى من هذا العام ،أنتجت ايران  18مليوناً و127
أل��ف ط��ن م��ن الصل��ب الخ��ام ،بزي��ادة 6ر 27في المائ��ة عن الع��ام الماضي،
البالغ  6ماليين و 369ألف طن ،وفقاً لما ذكره إتحاد الصلب العالمي.
وأفاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية االسالمية (إرنا) أمس السبت،
عن مؤسس��ة تطوير وتحديث صناع��ة التعدين اإليرانية ()IMIDRO
 ،انه وفقاً التحاد الصلب العالمي ،فان إنتاج إيران من الصلب الخام في
أبريل  2018ارتفع بنسبة 4ر %12ليصل إلى مليون و 950ألف طن ،هذا
الرقم كان مليوناً و 735ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق �اً للتقري��ر ،ف��ان إنت��اج  64بل��داً لصناع��ة الف��والذ ف��ي العال��م،
بل��غ خ�لال األش��هر األربع��ة األول��ى م��ن ه��ذا الع��ام 575 ،مليون �اً و155

رئيس اللجنة اإلقتصادية في إتحاد أوراسيا:
ق��ال رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة ف��ي اتح��اد
أوراسيا :ان الدول األعضاء في االتحاد ترغب في
إلغ��اء الحظر حول ايران ك��ي تتمكن من العثور
على فرص لدى السوق االيرانية.
وفي تصريح إلذاعة (إكو موسكو) الروسية،
ن��وه تيغ��ران سركيس��يان ال��ى تنام��ي الرغب��ة
خ�لال مرحل��ة مابعد اإلتفاق الن��ووي لدى الدول
األعض��اء ف��ي اتح��اد أوراس��يا للتع��اون م��ع ايران،

األخيرة لتسجل أرقاماً قياسية جديدة.
يذك��ر أن الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب وج��ه اتهام��ات إلي��ران ،وأعل��ن
االنس��حاب م��ن اإلتف��اق الن��ووي ،وه��دد

أل��ف ط��ن ،وه��و ما يمثل زيادة بنس��بة  %4مقارنة بنف��س الفترة من العام
الماض��ي .كم��ا ارتف��ع إنتاج العالم م��ن الصلب في أبريل  2018بنس��بة
1ر 4ف��ي المئ��ة إل��ى  148مليون �اً و 322أل��ف ط��ن مقارن��ة لنف��س الفترة
م��ن الع��ام الماض��ي ،ه��ذا الرق��م كان  142مليون �اً و 433أل��ف ط��ن ف��ي
أبريل الماضي.
ووفقاً لالتحاد العالمي للصلب ،فان الدول الخمس األولى المنتجة
للصلب في العالم في األش��هر األربعة األولى من عام  ،2018هي الصين
بإنت��اج  288مليون �اً و 969أل��ف طن ،والهند بـ 35مليوناً و 381ألف طن،
واليابان بـ 35مليوناً و 129ألف طن ،وروسيا بـ 23مليوناً و 797ألف طن،
وكوريا الجنوبية بـ 23مليون طناً و 696ألف طن .

دول أوراسيا تبحث عن فرص في السوق اإليرانية

مؤكداً ان الس��وق االيرانية تمضي قدماً وبوتيرة
س��ريعة نح��و التنمي��ة ،وعلي��ه ف��ان دول االتح��اد
تسعى للحصول على مكانتها لدى هذه السوق.
ولف��ت سركيس��يان ال��ى أن حج��م التعام��ل
التج��اري بين ال��دول األعضاء في اتحاد أوراس��يا
يبل��غ حالي �اً 7ر 2ملي��ار دوالر ،وذل��ك مقارن��ة
بحج��م التعام��ل التج��اري بي��ن ه��ذه ال��دول م��ع
الصي��ن ال��ذي يبل��غ ملي��ار دوالر ،مؤك��داً ضرورة

شركة روسية :العقوبات لن تؤثر على تصميم محطة
هرمزغان للطاقة

النهوض بمس��توى العالق��ات التجارية بين اتحاد
أوراسيا والجمهورية االسالمية االيرانية.
وخلص رئيس اللجنة االقتصادية في اتحاد
أوراس��يا ال��ى أن هن��اك توقع �اً وفق �اً آلراء الخبراء
ب��أن يس��هم اإلتف��اق الخ��اص بإنش��اء منطق��ة
تجاري��ة (مش��تركة) بي��ن اي��ران وأوراس��يا ف��ي
حص��ول زي��ادة بقيم��ة 5ر 1ملي��ار دوالر ف��ي حجم
التعاون التجاري بين الجانبين.

بإع��ادة العقوب��ات القاس��ية ض��د اي��ران ،فيما
اصطدم��ت تهديدات��ه ه��ذه بمواق��ف االتحاد
األوروب��ي .ويبل��غ مع��دل تصدي��ر اي��ران م��ن
النف��ط نحو 6ر 2ملي��ون برميل يومياً ،حيث
يص��در الثل��ث من��ه ال��ى أوروب��ا ،فيم��ا تش��كل
ال��دول اآلس��يوية الوجه��ة الثاني��ة لص��ادرات
النفط االيراني.
وف��ي الس��ياق ،أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي
لش��ركة النف��ط الوطني��ة االيراني��ة ،عل��ي
كاردر ،أن ص��ادرات النف��ط الخ��ام تمض��ي
بش��كل طبيع��ي بع��د انس��حاب أمي��ركا م��ن
اإلتف��اق الن��ووي ،وتالمس حالي �اً 5ر 2مليون
برميل يومياً.
وأوض��ح كاردر ،ف��ي تصري��ح أم��س
السبت ،أن ال دور ألميركا في صادرات ايران
النفطي��ة ،واذا ما ق��دم األوروبيون الضمانات
الالزم��ة وت��م الحف��اظ عل��ى خط��ة العم��ل
المش��تركة (اإلتفاق النووي) ،فمن الممكن
الحفاظ على هذا المستوى التصديري (5ر2
ملي��ون برمي��ل يومي �اً) ،م��ع األخ��ذ باالعتبار
المتغي��رات ف��ي القضاي��ا التجاري��ة كتأثير
النمو العالمي على الطلب النفطي ،حيث ال
عالقة لهذا بالحظر.
وأك��د كاردر أن ص��ادرات النف��ط ل��ن
تواج��ه مش��اكل ف��ي ح��ال قدم��ت ال��دول
األوروبي��ة المس��تلزمات التصديري��ة مث��ل
المالح��ة والش��حن والنق��ل والتحوي�لات
المالية والتغطية التأمينية.

نف��ى مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة رئي��س منظم��ة التخطي��ط والميزاني��ة ،محم��د باق��ر
نوبخت ،أي عجز في الميزانية.
ونف��ى نوبخ��ت تقري��ر صن��دوق النق��د الدول��ي القائ��م عل��ى حص��ول عج��ز ف��ي الميزانية
بمقدار  8مليارات دوالر خالل المستقبل ،وقال :انه ربما كان صندوق النقد الدولي يقصد
م��ن عج��ز الميزاني��ة عدم تحقق عوائد الحكومة كما حصل ف��ي العام الماضي .وأضاف :ان
ذل��ك األم��ر ال يعن��ي عج��زاً ف��ي الميزاني��ة ألن الحكوم��ة تنفق بمق��دار ما تحص��ل عليه من
عوائد .وتابع :ان بعض المشاريع التي كانت مدرجة على صدر األولويات في العام الماضي
أنجزت قبل موعدها وخصصت لها نحو مبلغ  10آالف ريال.

صندوق النقد يواصل التعاون مع املركزي
اإليراني ورئيسه
أعل��ن صن��دوق النق��د الدول��ي ان��ه س��يواصل التع��اون مع البن��ك المرك��زي االيراني
ورئيس هذا البنك ولي اهلل سيف.
وقال مركز العالقات بصندوق النقد الدولي رداً على المراس�لات التي أنجزت بش��أن
وض��ع أمريكا إس��م ولي اهلل س��يف رئيس البنك المركزي االيران��ي على قائمة العقوبات،
قال :ان صندوق النقد الدولي سيواصل تعاونه مع ايران .وأضافت هذه المؤسسة الدولية:
ان اي��ران ه��ي أح��د أعض��اء صندوق النقد الدولي الذي س��يواصل وف��ق قوانينه التعاون مع
ولي اهلل سيف رئيس البنك المركزي االيراني وهذا البنك نفسه.

خالل األسبوع املاضي

بورصة السلع اإليرانية تعقد صفقات بقيمة
 331مليون دوالر

العراق يفتح منفذ «بشتة»
الحدودي مع محافظة
كرمانشاه
وافق��ت الحكوم��ة العراقي��ة عل��ى فت��ح
منفذ (بش��تة) الحدودي في منطقة حلبجة
بكردس��تان الع��راق المحاذي��ة لمحافظ��ة
كرمانشاه غربي ايران.
وأوع��زت الحكوم��ة العراقي��ة لس��لطات
منطق��ة كردس��تان بفت��ح مكات��ب لتس��يير
الش��ؤون اإلداري��ة والجمركي��ة ف��ي ه��ذا
المنفذ الحدودي.
يش��ار ال��ى أن ه��ذا المنف��ذ الح��دودي
تجت��ازه  450ش��احنة محمل��ة بالس��لع
االيراني��ة يومي �اً باتج��اه منطقة كردس��تان
العراق والتي تحمل معظمها معدات البناء.
ويع��د ه��ذا المنف��ذ الح��دودي م��ن بي��ن 5
مناف��ذ غي��ر رس��مية ف��ي كردس��تان الع��راق
بمح��اذاة الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
والت��ي طلب��ت الحكوم��ة العراقي��ة اس��تقرار
الدوائ��ر اإلداري��ة والجمركية فيها من أجل
إكتسابها صفة رسمية.

عق��دت ش��ركة بورص��ة الس��لع اإليراني��ة ،ف��ي األس��بوع المنته��ي  24ماي��و /أي��ار ،2018
صفقات بيع  585ألفاً و 430طناً من السلع بقيمة 4ر 331مليون دوالر.
وأف��ادت العالق��ات العام��ة والش��ؤون الدولية لبورصة الس��لع اإليراني��ة ،إن البورصة باعت
عب��ر قاع��ة المنتج��ات الصناعي��ة والتعدينية  251ألف �اً و 849طناً من الس��لع بقيمة 3ر178
ملي��ون دوالر ،ش��ملت  221ألف �اً و 37ط��ن صل��ب ،و 3160ط��ن نحاس ،و 1500ط��ن ألمينيوم،
و 1000طن إسمنت ،و 25ألف طن خام حديد ،و 12طن مكثف معادن ثمينة ،فض ً
ال عن 140
طن موليبدن مكثف.
فيما س��جلت الس��وق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية
مبيع��ات  210ألف �اً و 319طن �اً من الس��لع بقيمة 3ر 149ملي��ون دوالر عبر بيع  36ألفاً و657
ط��ن قي��ر ،و 66ألف �اً و 371طن م��واد بوليمرية ،و 60ألف طن فكيوم باتوم (م��ادة أولية بإنتاج
القي��ر) ،و4ر 17أل��ف ط��ن ل��وب كات (مادة أولية بإنت��اج زيوت المح��ركات) ،و 25ألفاً و607
أطن��ان م��واد كيميائي��ة ،و 2860طن كبري��ت ،و 200طن عازل رطوبة ،و 20طن من أصناف
الغ��ازات واللقي��م ،و 1104أطن��ان زي��وت .أما القاعة الزراعية ،فش��هدت صفقات بيع  119ألفاً
و 671طناً من المنتجات بقيمة  33مليون دوالر منها  108آالف و 150طن قمح.

تركيب أول منصة بحرية للمرحلة  22لحقل بارس الجنوبي

قال رئيس الش��ركة الحكومية الروس��ية (روس تك) للتكنولوجيا المتقدمة:
ان العقوب��ات األمريكي��ة ضد ايران لن تؤثر عل��ى تصميم محطة هرمزغان للطاقة
الحرارية.
وص��رح س��يرغي تش��مزوف ،أم��س الس��بت ،عل��ى هام��ش المنت��دي االقتص��ادي
الدول��ي في س��انت بطرس��بورغ :ان اس��تخدام المعدات الروس��ية ف��ي المحطة كان
مق��رراً .وذك��ر المس��ؤول الروس��ي أن��ه س��يتم بن��اء أرب��ع كت��ل  350ميغاواط �اً ف��ي
محط��ة هرمزغ��ان للطاق��ة ،وس��وف ينتج المصن��ع  1400ميغاواط ف��ي اإلجمالي.
وتابع :ان العقوبات لن تؤثر على بناء محطة هرمزغان للطاقة على اإلطالق.
ووقع��ت إي��ران وروس��يا عق��داً لبن��اء محط��ة هرمزغ��ان للطاق��ة الحراري��ة قب��ل
عامين ،وش��ركة (تكنوبروم إكس��بورت) هي شركة حكومية تدخل ضمن مؤسسة
(روس ت��ك) الروس��ية الش��ركة المقاول��ة لهذا المش��روع .وبموج��ب اإلتفاق ،يبني
ال��روس محط��ة طاق��ة حراري��ة بق��وة  1400ميغ��اواط إل��ى جانب منظوم��ة لتحلية
المياه في بندرعباس.
وس��تقوم محط��ة هرمزغان الحرارية بتوليد  1400ميغ��اواط من الكهرباء في
أربع وحدات بخارية بقوة  350ميغاواطاً والذي تموله حكومة روس��يا مقابل مليار
و 200مليون يورو.

الوفاق/خ��اص -ج��رت وبنجاح ،إعتماداً على س��واعد
المهندس��ين االيرانيي��ن ،عملي��ات نص��ب وتركي��ب أول
منصة بحرية تابعة لمشروع تطوير المراحل ( )22و()23
و( )24لحقل بارس الجنوبي.
يذك��ر أن ه��ذه العملي��ات لنصب المنص��ة ()spd22
الت��ي ه��ي األول��ى م��ن بي��ن مثيالته��ا األرب��ع للمش��روع
المذك��ور ،ب��دأت عص��ر الجمع��ة الماض��ي وانته��ت بع��د
ساعتين من الجهود المكثفة.
وق��ال فره��اد ايزدج��و ،منف��ذ المش��روع :ان عملي��ات
تصني��ع ه��ذه المنص��ة اس��تغرقت مليوني��ن و 330أل��ف
س��اعة رج��ل عم��ل .وأض��اف :ان الجان��ب األكب��ر م��ن
الم��واد والمع��دات واألجه��زة الداخل��ة ف��ي تصني��ع
المنص��ة ه��ي م��ن داخ��ل الب�لاد ،كم��ا ان الش��ركات
االيراني��ة ه��ي الت��ي أنج��زت كاف��ة المراح��ل الهندس��ية
والتصنيعي��ة والتنفيذي��ة له��ذا العم��ل الكبي��ر ،كم��ا ان
ش��ركة التصني��ع البح��ري االيراني��ة عاكف��ة على صنع
ث�لاث منص��ات أخ��رى تابع��ة للمراحل  22ال��ى  24لحقل
بارس الجنوبي.

السعودية تعاقب الشركات األملانية ملوقف برلني اإليجابي من إيران
ذك��رت صحيفت��ان ألمانيت��ان ،الجمعة ،إن الس��عودية منعت وزارتها
وهيئاته��ا الحكومي��ة من التعامل مع الش��ركات األلماني��ة ،لغضبها من
سياسة برلين تجاه إيران ،وتصريحات ألمانية منتقدة للمملكة.
ونقل��ت مجل��ة (دي��ر ش��بيغل) ،ع��ن مص��ادر رفيع��ة ،لم تس��مها أن ولي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،أصدر أمراً داخلياً للوزارات والهيئات
الحكومية بعدم منح أي عقود تجارية للشركات األلمانية ،واستبعادها
م��ن المناقص��ات الحكومي��ة .وتابع��ت :ان ه��ذه الخط��وة تأت��ي كإش��ارة
لغض��ب الري��اض من السياس��ة األلمانية في الش��رق األوس��ط ،وال س��يما
تجاه إيران.
وأضافت المجلة أن الخطوة السعودية تلحق ضرراً بشركات ألمانية
كبي��رة ،ف��ي مقدمته��ا (س��يمنز) و(باير) و(بويرنغر) وش��ركة الس��يارات
(دايملر) .وأوضحت أن سيمنز وباير وبويرنغر تعمل منذ سنوات مع وزارة
الصحة الس��عودية ،فيما توفر دايملر حافالت لمش��روعات وس��ائل النقل
الداخلية في مدينتي الرياض وجدة.
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واس��تدعت الري��اض س��فيرها األمي��ر خال��د ب��ن بن��در ب��ن س��لطان،
م��ن برلي��ن للتش��اور ،في نوفمب��ر /تش��رين الثاني  ،2017إث��ر تصريحات
لوزير الخارجية األلماني آنذاك ،س��يغمار غابرييل ،انتقد فيها السياس��ة
الس��عودية .ووص��ف غابريي��ل ،في ه��ذه التصريحات ،تح��ركات المملكة
في المنطقة و(احتجاز) رئيس وزراء لبنان ،سعد الحريري ،في الرياض،
بـ(روح المغامرة التي ترفضها أوروبا).
ونقل��ت (دي��ر ش��بيغل) ع��ن المص��ادر أن خط��وة الس��عودية تج��اه
الش��ركات األلماني��ة (تع��د خط��وة عقابي��ة مدفوع��ة باس��تمرار غض��ب
الرياض من تصريحات غابرييل ،وسياس��ة برلين الحالية التي تتمس��ك
باالتفاق النووي مع إيران ،وتدافع عن األخيرة).
وأش��ادت الس��عودية بانس��حاب الواليات المتح��دة األميركية ،في 8
مايو /أيار الجاري ،من اإلتفاق النووي متعدد األطراف مع إيران الموقع
ع��ام  ،2015بينم��ا تمس��كت ب��ه بقي��ة األط��راف ،وه��ي :ألماني��ا ،الصي��ن،
روس��يا ،بريطاني��ا وفرنس��ا .وذك��رت المجل��ة أن  800ش��ركة ألماني��ة

تمل��ك أعما ً
ال تجارية مع الس��عودية منذ س��نوات ،وبل��غ حجم الصادرات
األلماني��ة للمملك��ة ف��ي  ،2017واق��ع 6ر 6ملي��ار ي��ورو .ونقل��ت ع��ن ي��ورغ
ماي��ر ،المس��ؤول البارز في رابط��ة الصناعة األلماني��ة للتقنيات البصرية
والطبية (نقابية)( :هناك تجاهل س��عودي للمنتجات األلمانية ألس��باب
سياس��ية) .وتاب��ع ماير( :يج��ب أن تعمل الحكومة االتحادي��ة (األلمانية)
عبر القنوات الدبلوماسية على إطالق حوار مع الرياض يقود إلى إيجاد
إطار مناسب الستمرار األعمال التجارية بيننا).
كم��ا نقلت صحيف��ة (فرانكفورتر الغماينه تس��ايتونغ) ،عن مصادر
لم تسمها ،إن هناك تراجعاً في التعامالت التجارية بين برلين والرياض،
بس��بب ضي��ق المملك��ة م��ن السياس��ة األلمانية تج��اه إي��ران .وأضافت أن
الهيئ��ات الحكومي��ة الس��عودية ل��م تمن��ح الش��ركات األلماني��ة عق��وداً
جديدة ،منذ أش��هر .وأفادت بتراجع حج��م الصادرات األلمانية للمملكة،
ف��ي الرب��ع األول م��ن الع��ام الجاري ،بمق��دار  %13مقارنة بالفترة نفس��ها
من العام الماضي.

إنجاز مشروع سكة حديد رشت-آستارا
يكمل ممر شمال-جنوب الدولي
قال مس��اعد مدير ش��ركة س��كك الحديد الروس��ية
ادوارد علي رضايف :ان إنجاز مش��روع س��كة حديد رشت -
آس��تارا في ش��مال ايران يكمل ممر ش��مال-جنوب الدولي
ويزيد من جاذبيته.
وأضاف علي رضايف :ان تدشين هذا الجزء من سكة
الحدي��د ضم��ن ممر ش��مال  -جنوب ي��ؤدي دوراً مهماً في
إزده��ار ه��ذا المش��روع الدول��ي .ووص��ف مد س��كة الحديد
بين مدينتي رش��ت وآستارا (شمال ايران) يخفض كلفة
شحن السلع ويقلص المسافات .ونوه الى أنه بالرغم من
ارتف��اع كلفة النقل والش��حن الس��ككي مقارنة بالش��حن
البحري ،إال أن سرعته تعد في األولوية.
يش��ار الى أن هذا المش��روع س��يربط ايران بجمهورية
آذربايجان ويكمل ممر ش��مال  -جنوب حيث يصل ش��مال
أوروبا بجنوب آسيا.

أفغانستان ترفع رسوم إستيراد
الخضار من إيران
أعلن��ت مص��ادر خبري��ة أفغاني��ة أم��س الس��بت ،نق� ً
لا
ع��ن مس��ؤولي الجم��ارك بمحافظ��ة ه��رات األفغانية ،عن
زي��ادة الرس��وم الجمركي��ة عل��ى مس��توردات الفواك��ة
والخض��ار م��ن إي��ران بنس��بة  25بالمئ��ة ،وذل��ك بس��بب
حل��ول موس��م الحص��اد المحل��ي له��ذه المحص��والت
في أفغانستان.
ونقل��ت المصادر الخبرية عن محافظ هرات ،محمد
آصف��ي رحيم��ي ،قول��ه :ان��ه ت��م إتخ��اذ ه��ذا الق��رار بهدف
الح��د م��ن إس��تيراد ه��ذه المحص��والت دعم �اً للمزارعين
األفغان.
وتق��ع محافظ��ة ه��رات األفغاني��ة بمح��اذاة محافظة
خراسان الرضوية (شمال شرق) ،ويقدر التبادل التجاري
السنوي بين إيران وأفغانستان بأكثر من ملياري دوالر.

