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معتبرة رفض الشركات األوروبية التعاون معها أمر خاطئ

خبير إقتصادي:

روسيا تواصل التعاون مع إيران في مجال الطاقة؛ رغم الحظر

العقوبات األمريكية ضد إيران سترفع سعر النفط
ألكثر من  100دوالر

أعل��ن وزي��ر الطاق��ة الروس��ي ،ألكس��اندر
نوف��اك ،أن ب�لاده تعت��زم بش��كل ع��ام مواصل��ة
التع��اون م��ع إي��ران ف��ي مج��ال الطاق��ة بغ��ض
النظر عن العقوبات األميركية ضد طهران.

وق��ال نوف��اك للصحفيي��ن عل��ى هامش
المنت��دى االقتصادي الش��رقي( :بش��كل عام
نح��ن نعتزم مواصلة التعاون مع ش��ركائنا
اإليرانيين ،وإيجاد آليات مشتركة ووسائل

المتناعها تسليم  8طائرات

إيران تعتزم مقاضاة شركة “”ATR
اإليطالية-الفرنسية
أعل��ن رئيس لجنة اإلعمار بمجلس الش��ورى االس�لامي ،محم��د رضا كوجي ،عن
إعت��زام اي��ران مقاض��اة ش��ركة (إي��ه ت��ي آر) االيطالية-الفرنس��ية لصناع��ة الطائ��رات،
وذل��ك المتناعه��ا تس��ليم  8طائ��رات ف��ي إطار صفقة مع ش��ركة خط��وط (ايران اير)
بعد التوصل لإلتفاق النووي.
وأوض��ح كوج��ي ،ف��ي تصري��ح أم��س األربع��اء ،ب��أن (اي��ران اي��ر) تس��لمت 12
طائ��رة م��ن ط��راز (اي��ه ت��ي آر) خ�لال الس��نة األخيرة م��ن أص��ل  20طائرة ف��ي الصفقة
المبرم��ة .ولف��ت ال��ى أن ش��ركة (اي��ه ت��ي آر) أعلن��ت بأنه��ا ل��ن تس��لم الطائ��رات
الثمان��ي المتبقي��ة بس��بب الحظ��ر األميرك��ي ض��د اي��ران ،فيم��ا العق��د المب��رم يل��زم
الش��ركة بالوف��اء بتعهداته��ا ،مؤك��داً أن اي��ران س��تقاضي بالتأكيد تلك الش��ركة
بالمحافل الدولية.
وكان المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة (اي��ران اير) ق��د أعلن ،في وقت س��ابق ،أن قيمة
العقد الموقع مع شركة (ايه تي آر) يتخطى  400مليون دوالر.

للتفاعل من أجل مواصلة تعاوننا في كافة
مج��االت قطاع الطاقة) .وأش��ار وزير الطاقة
إل��ى أن الش��ركات الروس��ية ت��درس بش��كل
مس��تقل األس��اس القانوني لدراس��ة إمكانية

العم��ل في إيران؛ مضيفاً( :بما أن العقوبات
ل��م تفرض بع��د ،يجب أن يت��م التقييم على
أساس الوثائق التي ستظهر).
وفي السياق ،أعلن نائب وزير الخارجية
الروس��ية ،س��يرغي ريابكوف ،أن روسيا تعتبر
رف��ض بع��ض الش��ركات األوروبي��ة الكبي��رة
التع��اون م��ع إي��ران من أج��ل حماية نفس��ها
من ضغوط الواليات المتحدة ،أمراً خاطئاً.
وق��ال ريابكوف ،خالل لقاء مع صحيفة
(روسيس��كايا غازيت��ا) الروس��ية ،الثالث��اء:
(نؤك��د أن قطاع األعم��ال األوروبي ،خاصة
المؤسس��ات والش��ركات الصغي��رة ،الت��ي
لديه��ا عالقات جيدة في الواليات المتحدة،
تفض��ل تأمي��ن نفس��ها م��ن الضغ��وط
األميركي��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك عب��ر وق��ف أو
تقيي��د أعماله��ا ف��ي إي��ران أو م��ع إي��ران).
وتاب��ع( :نحن ال نعتبر ذل��ك صحيحاً ،وهو
م��ا تس��عى إلي��ه الوالي��ات المتح��دة بال��ذات
عب��ر دف��ع العال��م بأس��ره نحو فك��رة مواصلة
تنفيذ إمالءات واشنطن دون مناقشة).
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
 8أي��ار /ماي��و الماض��ي ،انس��حاب الوالي��ات
المتحدة من االتفاق المذكور ،واس��تئناف
الحظ��ر ال��ذي ت��م تعليق��ه نتيج��ة للتوص��ل
إل��ى االتف��اق .وعارض��ت ال��دول الحليف��ة
للوالي��ات المتح��دة ،وه��م فرنس��ا وألماني��ا
وبريطاني��ا ،ه��ذه الخط��وة األميركي��ة،
معلن��ة بأنها تعت��زم االلتزام بتنفيذ ش��روط
الصفق��ة م��ع إيران كم��ا كان عليه الحال
في الماضي.

إنتاج  89ألف ًا و 450سيارة في إيران خالل شهر
أعلنت رابطة مص ّنعي الس��يارات في ايران عن إنتاج  89ألفاً و 450من أنواع الس��يارات خالل
الشهر الماضي في البالد.
ويشير التقرير الصادر عن الرابطة الوطنية لمنتجي السيارات ،الى تراجع في حجم صناعة
الس��يارات بأنواعها خالل ش��هر أغس��طس الماضي بنسبة  38بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام
المنص��رم .وبحس��ب المص��در نفس��ه ،فقد تم إنتاج  83ألفاً و 787س��يارة خصوصي��ة ،الى جانب 4
آالف و 393سيارة لنقل البضائع ،و 162باصاً صغيراً خالل الشهر الماضي في ايران.

صادرات البتروكيماويات
تدر  4مليارات دوالر
على إيران
أك��د أمي��ن ع��ام جمعية أرب��اب الصناعات
البتروكيماوي��ة ،أن ص��ادرات المنتج��ات
اجتذب��ت أكث��ر م��ن 321ر 3ملي��ار ي��ورو م��ا
يع��ادل  4ملي��ارات دوالر م��ن العمل��ة األجنبي��ة
للبالد منذ  21مارس /آذار .2018
وأوض��ح أحم��د مه��دوي أب��ري ،أم��س
األربع��اء ،ب��أن الش��ركات البتروكيماوي��ة
ضخ��ت م��ا يرب��و ع��ن 076ر 1ملي��ار ي��ورو م��ن
عائ��دات صادراته��ا بس��وق الص��رف الثان��وي
خالل فترة  7أغسطس /آب حتى  10سبتمبر/
أيلول الجاري ،ما شكل  73بالمئة من إجمالي
تعامالت هذه السوق.

ص ّرح خبير في صناعة النفط إن دخول العقوبات األمريكية على صناعة الطاقة اإليرانية
حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل ،قد ترفع أسعار النفط إلى أكثر من  100دوالر للبرميل.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنباء ،نق ً
ال عن وكالة (سي.إن.بي.س��ي) األمريكية ،أن خبيراً في
صناعة النفط رأى إن دخول العقوبات األمريكية على صناعة الطاقة اإليرانية ،حيز التنفيذ
ف��ي نوفمب��ر المقب��ل ،ق��د تدف��ع أس��عار النفط إل��ى أكثر م��ن  100دوالر للبرمي��ل ،حيث قال
مؤس��س ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة (فاكت��س جلوب��ال انيرج��ي) ،فري��دون فش��اركي ،في
تصريح��ه لإلع�لام( :إذا ل��م تك��ن هنال��ك عقوبات ،فان أس��عار النفط قد تصل ال��ى  70دوالراً
للبرمي��ل الواح��د أو أقل بقلي��ل ،إال أنه في الوقت الحالي فقد أصبح خطر العقوبات حقيقي
ولم يتبق سوى شهرين على ذلك ،األمر الذي سيحول السوق الى أسعار أعلى بكثير).
وأك��د الخبي��ر أن التقصي��ر يقع على عاتق حكومة ترامب فعندم��ا يتم تنفيذ العقوبات
ل��ن يتمك��ن أي ش��خص من إص�لاح الوضع .ولفت الخبي��ر النفطي الى أن إي��ران تعتبر حالياً
واح��دة م��ن أكب��ر مص��دري النفط ف��ي العال��م ،وان قطع اإلم��دادات اإليرانية كلياً س��يدفع
أس��عار النف��ط إل��ى مافوق  100دوالر للبرميل ألن كب��ار المنتجين اآلخرين لن يتمكنوا من
س��د الفجوة بس��هولة .وأش��ار الخبير النفطي إلى أن ترامب طلب من الدول المنتجة للنفط
خفض أس��عار النفط ،إال أن (أوبك) وروس��يا ال تملكان االحتياطي الكافي الذي يمكنها من
توفير احتياجات السوق.
وق��ال فش��اركي :إن منتج��ي الصخ��ر الزيت��ي في الوالي��ات المتحدة يقترب��ون حالياً من
طاقتهم القصوى ،لذلك (من الخطأ االعتقاد بأن النفط الصخري األمريكي يمكن أن يسد
الفج��وة) .ون��وه الخبي��ر إل��ى أن الجدول الزمني لوصول س��عر النفط إل��ى  100دوالر مرتبط
بزم��ن ح��ل الخالف��ات التجارية بين أمري��كا والصين ،وفي حال اس��تمرار الخالف بين أضخم
اقتصادين في العالم فان األجواء السلبية ستحكم على األسواق وسيتضرر النمو االقتصادي
العالمي وصناعة النفط والغاز.

مسؤول يدعو لتسهيل
تصدير السلع
إلى العراق
دع��ا عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية ف��ي غرف��ة
التج��ارة والصناع��ة والزراع��ة ،اي��ران حس��ين
بيرم��ؤذن ،ال��ى تس��هيل عملي��ة تصدي��ر الس��لع
والبضائع الى العراق.
وق��ال بيرمؤذن ،أمس األربعاء ،في إجتماع
رج��ال األعم��ال ف��ي محافظ��ة أردبيل م��ع أمين
لجن��ة تطوير العالق��ات االقتصادية مع العراق
وس��وريا ف��ي أربي��ل :ان الحكوم��ة تبنت سياس��ة
تطوي��ر وتوس��يع ص��ادرات الس��لع والبضائ��ع
ال��ى الخ��ارج ،لذل��ك فان��ه م��ن الض��روري

إيران تشارك في معرض كراتشي الدولي
للمنتجات الصحية واملنظفات

إستراتيجية أميركية لتطوير
قطاع الكهرباء العراقي

ب��دأ ي��وم الثالث��اء مع��رض كراتش��ي الدول��ي لصناع��ة المنظف��ات والمنتج��ات
الصحي��ة بمش��اركة الش��ركات المحلي��ة و 5ش��ركات ايراني��ة الى جان��ب العديد من
الشركات األجنبية.
وأف��اد مراس��ل وكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية لألنب��اء (إرن��ا) م��ن كراتش��ي ،ان
المع��رض يض��م  500ش��ركة م��ن  25دولة بما فيها اي��ران والصين وس��نغافورة والهند
وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا ،وستعرض هذه الشركات أكثر
من  900ماركة تجارية على مدى  3أيام متتالية لنشاطات هذا المعرض.
وق��ال المش��رف عل��ى الجن��اح االيران��ي ف��ي مع��رض كراتش��ي الدول��ي أصغ��ر
أعظم��ي :ان  5ش��ركات ايراني��ة ناش��طة ف��ي مج��ال صناع��ات المنظف��ات والمنتج��ات
الصحي��ة واألجه��زة الطبي��ة تش��ارك ضمن ه��ذا المع��رض .وأوضح ان مس��احة الجناح
االيران��ي ضم��ن مع��رض كراتش��ي الدول��ي تبل��غ  5آالف مترمربع ،الفتاً ال��ى أن هدف
المش��اركة يكم��ن ف��ي تعزي��ز الص��ادرات الوطني��ة ف��ي مج��ال صناع��ات المنظف��ات
والمنتج��ات الصحي��ة ،والتعري��ف بالطاق��ات الصناعي��ة الت��ي تنع��م به��ا الب�لاد ف��ي
هذا الخصوص.

س � ّلمت ش��ركة (جنرال إلكتريك) األميركية،
الحكوم��ة العراقي��ة إس��تراتيجية لتطوي��ر قط��اع
الطاق��ة الكهربائي��ة في الب�لاد ورفع ق��درة المنظومة
الوطنية وتشغيل المزيد من األيدي العاملة.
ونقلت وكالة األناضول عن مدير قطاع الطاقة
ف��ي الش��ركة األميركي��ة ،فريدري��ك ريفي��را ،أن
الش��ركة س��لمت الحكوم��ة العراقية ،اإلس��تراتيجية
الجدي��دة ،وتتضم��ن مضاعف��ة إنت��اج الطاق��ة
الكهربائي��ة ،عب��ر إدخ��ال التكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ي
مش��اريع الطاق��ة .وأض��اف ريفي��را :ان اله��دف م��ن
اإلستراتيجية وضع حل نهائي ألزمة الكهرباء ،وأشار
إل��ى أنه��ا ته��دف أيضاً إلى اس��تثمار الغ��از المصاحب
لعمليات استخراج النفط ،واالستفادة منه في تزويد
محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز.
وف��ي نوفمب��ر /تش��رين الثان��ي الماض��ي ،وقع��ت
الش��ركة عق��داً مع الع��راق بقيم��ة  400مليون دوالر
لبن��اء  14محط��ة تقوية لإلس��هام ف��ي مواجهة نقص
إم��دادات الكهرب��اء .وتش��هد بعض محافظ��ات العراق
احتجاج��ات مس��تمرة ،بس��بب االنقط��اع المس��تمر
للتيار الكهربائي في فصل الصيف.
ويحتاج العراق إلى أكثر من  23ألف ميغاواط/
س��اعة م��ن الطاق��ة الكهربائي��ة ،لتلبي��ة احتياج��ات
السكان والمؤسسات بال انقطاع .وتزداد نقمة السكان
على الحكومة في فصل الصيف (موس��م الذروة) ،مع
تك��رار االنقطاعات في الش��بكة الوطنية للكهرباء مع
ارتف��اع درج��ات الح��رارة ،لتص��ل ف��ي بعض األي��ام إلى
 50درجة مئوية.

نيويورك تتخطى لندن كأكثر مركز مالي جذاب في العالم
كش��فت نتائج مس��ح ،أم��س األربعاء ،أن نيوي��ورك تخطت لندن
لتصب��ح المرك��ز المال��ي األكث��ر جاذبي��ة ف��ي العال��م ،حي��ث يدف��ع
ق��رار بريطاني��ا مغ��ادرة االتح��اد األوروبي البنوك لنق��ل الوظائف من
المدين��ة م��ن أج��ل المحافظ��ة عل��ى حضوره��ا ف��ي الس��وق األوروبية
المشتركة.
ومن��ذ تصوي��ت بريطاني��ا لصال��ح االنس��حاب م��ن االتح��اد
األوروب��ي قب��ل أكث��ر م��ن عامي��ن ،يبح��ث بع��ض أه��م الش��ركات

المالي��ة ف��ي العال��م العامل��ة ف��ي لن��دن ع��ن طريق��ة للمحافظة على
حرك��ة الت��داوالت القائم��ة عب��ر الح��دود بع��د تركه��ا االتح��اد
في .2019
واحتل��ت نيوي��ورك المرك��ز األول وتلتها لن��دن ثم هونج كونج
وس��نغافورة عل��ى مؤش��ر زد/ي��ن للمراك��ز المالي��ة العالمي��ة ال��ذي
يصن��ف  100مرك��ز مال��ي على أس��اس عوام��ل مثل البني��ة التحتية
وتوافر المهنيين من ذوي الكفاءة العالية.

وأسعار الذهب تتراجع مع انخفاض اليوان

النفط يتراجع إثر انخفاض اخملزونات األمريكية واحتمال فقد املعروض اإليراني
تراج��ع النف��ط ،أم��س األربع��اء ،بعد أن
اقت��رب م��ن أعل��ى مس��توياته ه��ذا الع��ام إثر
انخف��اض ف��ي مخزون��ات الخ��ام األمريكي��ة
واحتم��ال فق��د مع��روض إيران��ي مم��ا زاد
المخ��اوف بش��أن الت��وازن الدقي��ق بي��ن
اإلستهالك واإلنتاج.
وبحل��ول الس��اعة 23ر 09بتوقي��ت
غرينت��ش ،كان��ت العق��ود اآلجل��ة لخ��ام
برن��ت منخفضة  23س��نتاً عن��د 83ر 87دوالر
للبرمي��ل بع��د أن المس��ت ذروته��ا للجلس��ة
عن��د 66ر 79دوالر وه��و أعل��ى مس��توى من��ذ
أواخ��ر ماي��و /أي��ار عندما اخترق الس��عر 80
دوالراً .وزادت عق��ود الخ��ام األمريك��ي 35
سنتاً إلى 60ر 69دوالر للبرميل.
وق��ال ج��وردون ج��راي مدي��ر أبح��اث
س��وق النف��ط والغ��از ف��ي اتش.اس.بي.س��ي:
(نعتقد أن العوامل األساس��ية لس��وق النفط
تدع��م عل��ى نحو متزايد أس��عار الخ��ام ،على
األق��ل عن��د المس��تويات الحالي��ة ..في حين

ال نتوق��ع صراح��ة أن يرتف��ع برن��ت إل��ى
 100دوالر للبرمي��ل فانن��ا نلح��ظ مخاط��ر
حقيقي��ة بأن يحدث ه��ذا ..حقيقة أن هناك
حاج��ة بالفع��ل إل��ى مع��روض أعل��ى بكثي��ر
م��ن منتجين مثل الس��عودية -والمس��تويات
المتدني��ة م��ن الطاق��ة الفائض��ة المتبقية-
تجعل المنظومة العالمية منكشفة إنكشافاً
كبيراً على أي تعطيالت كبيرة أخرى).
وكان معه��د البت��رول األمريك��ي ق��ال
ي��وم الثالث��اء إن مخزونات الخ��ام بالواليات
المتح��دة تراجع��ت 6ر 8ملي��ون برمي��ل ف��ي
األس��بوع المنتهي يوم الس��ابع من سبتمبر/
أيل��ول إل��ى 9ر 395ملي��ون برمي��ل ،ف��ي حي��ن
خفض��ت إدارة معلوم��ات الطاق��ة األمريكي��ة
توقعاتها إلنتاج البالد من الخام في .2019
ه��ذا وتراجع��ت أس��عار الذه��ب م��ع
انخفاض اليوان وس��ط مخاوف من تصاعد
الح��رب التجاري��ة الصينية-األمريكية ،مما
زاد من تكلفة المعدن على المشترين بثاني

أكب��ر اقتص��اد ف��ي العال��م .وواج��ه الذه��ب
مقاومة فنية قوية بعد أن فش��ل في اختراق
مس��توى  1200دوالر لألوقي��ة (األونص��ة)
المهم يوم الثالثاء.
وف��ي الس��اعة 50ر 06بتوقي��ت غرينتش،
كان الس��عر الف��وري للذه��ب منخفض �اً
3ر 0بالمئ��ة عن��د 41ر 1194دوالر لألوقي��ة
بع��د أن ن��زل إل��ى أق��ل مس��توياته من��ذ 24
أغس��طس /آب عندما س��جل 21ر 1187دوالر
ي��وم الثالث��اء .وانخفض��ت عق��ود الذه��ب
األمريكي��ة اآلجل��ة 3ر 0بالمئة إلى 90ر1198
دوالر لألوقية.
وارتفع��ت الفض��ة 1ر 0بالمئ��ة إل��ى
10ر 14دوالر لألوقي��ة بع��د أن المس��ت أدن��ى
مستوياتها منذ يناير /كانون الثاني 2016
عن��د 90ر 13دوالر ف��ي الجلس��ة الس��ابقة.
وهب��ط البالتي��ن 3ر 0بالمئة إل��ى  785دوالراً
لألوقية ،ونزل البالديوم 4ر 0بالمئة إلى 971
دوالراً لألوقية.

تس��هيل تصدي��ر الس��لع ال��ى ال��دول الج��ارة
خاصة العراق.
وأض��اف :نخ��وض حالي �اً حرب �اً اقتصادي �اً
إذ يتوق��ع م��ن الحكوم��ة ب��أن تق��دم المزيد من
الدع��م للقط��اع الخ��اص للب�لاد م��ن خ�لال
اتخ��اذ ق��رارات أفض��ل ف��ي مج��ال الص��ادرات،
معتبراً المش��اكل المتعلق��ة بالعملة الصعبة
ونق��ل العمل��ة الصعب��ة المتأتية م��ن الصادرات
بأنه��ا تش��كل إح��دى المش��اكل الرئيس��ية
للمصدرين حالياً.
وص��رح بيرم��ؤذن :ان التعريف��ات
الجمركي��ة الباهظ��ة الت��ي يضعه��ا الع��راق
بشأن بعض السلع المصدرة تسببت بمشاكل
للتجار االيرانيين ،األمر الذي جعل معالجتها
أم��راً ضروري �اً .ودعا الى إزال��ة بعض القيود في
مج��ال الص��ادرات وض��رورة مزيد م��ن االهتمام
بش��أن تطوير العالقات التجاري��ة واالقتصادية
مع الدول الجارة خاصة العراق.

في املوسم الحالي

تراجع إنتاج تونس من الحبوب
إلى 41ر 1مليون طن
تراجع إنتاج تونس من الحبوب إلى 41ر 1مليون
طن خالل الموس��م الحال��ي ( ،)2018 /2017مقابل
6ر 1مليون طن خالل الموسم الماضي.
وقال��ت وزارة الفالح��ة والم��وارد المائي��ة والصيد
البحري التونس��ية ،في بيانات إحصائية نش��رتها يوم
الثالث��اء ،إن الحصيل��ة النهائي��ة لمحاصيل الحبوب
خ�لال الموس��م  ،2018-2017بل��غ حوال��ي 41ر1
ملي��ون ط��ن ،مقابل تقديرات في ح��دود 46ر 1مليون
طن عند بداية موس��م الحصاد .وأشارت إلى أن تلك
المحاصي��ل توزع��ت بواق��ع  960ألف ط��ن من القمح
الصل��ب ،و 110آالف ط��ن م��ن القم��ح اللي��ن ،و310
آالف ط��ن من الش��عير ،والكمي��ة المتبقية من حبوب
(التريتيكال) ،التي تستخدم كعلف للحيوانات.
وع��زت ه��ذا التراج��ع إل��ى ع��دة عوام��ل مناخي��ة،
منها إنحباس األمطار في عدد من جهات البالد.

