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رغم الضغوط األميركية..

مسؤول تركي يقترح تأسيس

بنك مشترك لتطوير العالقات
التجارية مع طهران

يس��عى اإلتح��اد األوروبي ف��ي العثور على
آلي��ات مناس��بة الس��تمرار التع��اون المال��ي
والتج��اري م��ع اي��ران الس��يما النفط��ي رغ��م
الضغ��وط األميركية ،كم��ا أوردت صحيفة
(فايننشيال تايمز) البريطانية.
وذك��رت الصحيف��ة ،أم��س األح��د ،ان
الحكوم��ات األوروبي��ة تتف��اوض لصياغة آلية
للتب��ادل المال��ي تمك��ن الش��ركات األوروبي��ة
من استمرار التعاون مع ايران .وتسعى فرنسا
وألماني��ا وبريطاني��ا م��ع مس��ؤولي االتح��اد
األوروب��ي للعثور عل��ى آليات مالية قبل حلول
ش��هر تش��رين الثاني /نوفمبر موعد المرحلة
الثانية من الحظر األميركي على ايران.
وق��ال دبلوماس��يون مطلع��ون :ان ه��دف
السياسيين األوروبيين المساعدة في الحفاظ
عل��ى المصالح التجاري��ة الناتجة عن االتفاق
الن��ووي الت��ي أدت ال��ى التوقي��ع علي��ه ف��ي عام
 .2015وأف��اد المتح��دث باس��م وزي��ر المالي��ة
الفرنسي في هذا المجال :ان قراراً سياسياً لم
يتخ��ذ بع��د إليجاد تس��هيالت مالية مس��تقلة،
إال أن هناك سرعة في هذا الموضوع.
وف��ي الس��ياق ،إقت��رح رئي��س مجل��س
العالق��ات التجاري��ة التركية-االيراني��ة،
أمي��د كيل��ر ،تأس��يس بنك مش��ترك إلنجاز
المعام�لات والتج��ارة بي��ن البلدي��ن لتطوي��ر
العالق��ات السياس��ية واالقتصادي��ة واإلتف��اق
على التجارة بالعملة الوطنية.
وف��ي مق��ال كتب��ه ف��ي صحيف��ة (دني��ا)،
أش��ار كيلر الى المحادثات التي جرت أخيراً
في طهران خالل اجتماع القمة الثالثية بين
ايران وروس��يا وتركيا ،واعتبر تأس��يس بنك
مش��ترك بأن��ه يش��كل حلقة مكمل��ة للعالقات
االيرانية-التركي��ة ،وق��ال :ان��ه عل��ى هام��ش
االجتم��اع أك��د محافظ البن��ك المركزي
االيراني أيضاً على إنجاز المعامالت بالعملة
الوطنية وحذف الدوالر من التبادل التجاري
بين الدول الثالث.
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اإلتحاد األوروبي يسعى الستمرار التعاون
مع إيران في قطاعات مهمة كالنفط
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تصدير  305أطنان من الروبيان اإليراني
املستزرع إلى قطر
أعل��ن رئي��س ش��بكة البيطريين في مدينة دير (بمحافظة بوش��هر) ع��ن صادرات 305
أطن��ان م��ن الروبي��ان المس��تزرع ال��ى قط��ر من رصي��ف ميناء دي��ر التجاري خالل األش��هر
الثالثة الماضية.
وأش��ار إس��ماعيل محم��ودي ،عل��ى هام��ش زي��ارة النائ��ب البرلماني عن جنوب بوش��هر
الى مدينة دير صباح أمس األحد ،الى صادرات الروبيان المس��تزرع الى قطر؛ موضحاً ان
حمول��ة الروبي��ان الت��ي يص��ل وزنه��ا الى  ۹أطنان ت��م تحصيلها من مزارع تربي��ة الروبيان،
حي��ث قام��ت ش��بكة البيطريي��ن بإص��دار الش��هادة الصحية لها بع��د أخذ العين��ات وإجراء
االختب��ارات الالزم��ة .وأض��اف :ف��ي الس��نوات األخي��رة نش��هد زي��ادة ف��ي تصدي��ر أن��واع
مختلف��ة م��ن المنتج��ات الس��مكية م��ن مين��اء دي��ر إل��ى مختل��ف دول جن��وب ش��رق آس��يا
والخليج الفارسي.
وقال مدير الشبكة البيطريين في مدينة دير :ان ايران صدّرت أكثر من  305أطنان
م��ن الروبي��ان المس��تزرع الط��ازج ال��ى قطر م��ن رصيف مين��اء دير التجاري خالل األش��هر
الثالثة الماضية.

الجمارك اإليرانية تنفي منع تصدير السلع
إلى أفغانستان

وأش��ار كيل��ر ال��ى ترحيب المس��تثمرين
والتج��ار ورج��ال األعم��ال والمصدري��ن
والمس��توردين األتراك لمقترح تأسيس بنك

 300ألف هكتار من األراضي الزراعية في البالد
تجهّز بشبكة إرواء حديثة سنوي ًا
ق��ال مس��اعد وزي��ر الجه��اد الزراع��ي ف��ي ش��ؤون المي��اه والترب��ة :إن��ه وفق خط��ة ال��وزارة يتم
تحديث شبكة اإلرواء لنحو  300ألف هكتار من األراضي الزراعية والمزارع في البالد.
وقال علي مراد أكبري ،في تصريح أدلى به يوم السبت ،على هامش تفقده لمشروع زراعي
في س��هول أرومية (ش��مال غرب ايران) :انه خالل العام الماضي تم تركيب ش��بكات إرواء حديثة
في  180ألف هكتار من األراضي الزراعية وتحويلها من اإلرواء التقليدي ،كما تم تزويد شبكات
اإلرواء ألكث��ر م��ن  100أل��ف هكت��ار من األراضي الزراعي��ة بمعدات حديثة في أرج��اء البالد في
مرحلة الحقة.
وأض��اف أكب��ري :ان مش��اريع إرواء كب��رى تنف��ذ حالي �اً في الع��ام الجاري وتض��م  550ألف
هكتار في محافظتي خوزستان وايالم ،و 227ألف هكتار في غرب وشمال غرب البالد ،كما ينفذ
مش��روع لتحديث ش��بكة اإلرواء في  46ألف هكتار في زابل بجنوب ش��رق ايران .وتابع :ان  60ألف
هكت��ار م��ن األراض��ي الزراعية س��يتم تحديث ش��بكة اإلرواء فيها ،كما ينفذ هذا المش��روع على
أكث��ر م��ن  130أل��ف هكت��ار حالياً خالل العام الجاري .ولفت الى أن إنتاجية ش��بكات اإلرواء في
البالد قد ارتفعت من  39إلى  44بالمئة خالل العام الماضي.

ملواجهة النزاعات ..دعوات إلصالح منظمة
التجارة العاملية
دعت مجموعة العش��رين الصناعية إلى ضرورة إقرار إصالحات عاجلة بمنظمة التجارة
العالمي��ة لتتمك��ن م��ن التعامل مع التحديات التجارية العالمية الحالية بش��كل أفضل ،يأتي
ذلك في وقت تسعى الواليات المتحدة لفرض رسوم إضافية على الصين بمئتي مليار دوالر.
وذك��ر بي��ان -عق��ب اجتماع لوزراء تج��ارة المجموعة في األرجنتي��ن الجمعة -أن تلك
اإلصالحات باتت مهمة للغاية.
وق��ال البي��ان :إن مجموعة العش��رين تدعو إلى إيجاد مقترح��ات لجعل المنظمة أكثر
ق��درة عل��ى االس��تجابة للتحدي��ات ،الس��يما في ض��وء النزاع��ات التجارية الحالي��ة .وأضاف:
(لقد أدركنا مدى الحاجة إلى تعزيز اإلجراءات) الهادفة للتخفيف من المخاطر التجارية
وتعزي��ز الثق��ة في التجارة الدولي��ة .وتابع( :عززنا حوارنا وأقررن��ا بالحاجة الملحة للتطرق
إل��ى التط��ورات الحالي��ة بالتج��ارة الدولي��ة ،وإل��ى س��بل تحس��ين منظم��ة التج��ارة العالمية،
به��دف مواجه��ة التحدي��ات الحالية والمس��تقبلية) .وأكد اجتماع مجموعة العش��رين على
أهمية التجارة الحرة في وقت النزاعات التجارية.
وقال وزير الخارجية األرجنتيني خورخي فوري -في وقت سابق خالل االجتماع -إنه لم
تك��ن التج��ارة واالس��تثمار أب��داً بنفس القدر من األهمية كما هو الح��ال باألوقات المتقلبة
الحالية ،داعياً لمزيد من الحوار إلنعاش التجارة الدولية.
ويأت��ي بي��ان المنظمة في وقت تش��هد فيه التجارة العالمي��ة منازعات على خلفية فرض
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب رس��وماً جمركي��ة إضافية عل��ى مجموعة م��ن الواردات
القادم��ة إل��ى ب�لاده م��ن ع��دة دول .وقوبلت تلك الرس��وم األميركي��ة بإج��راءات مماثلة من
الدول المس��تهدفة وأبرزها الصين ،في خطوة باتت توصف بأنها حرب تجارية .وقال مصدر
مطلع ،الجمعة ،إن ترامب أمر مس��اعديه بالمضي قدما بفرض رس��وم جمركية على س��لع
صيني��ة إضافي��ة بنح��و مئت��ي ملي��ار دوالر ،رغ��م مس��اعي وزي��ر الخزان��ة س��تيفن منوتش��ين
الستئناف محادثات تجارية مع بكين.

مش��ترك وكذلك التجارة بالعملة الوطنية
بي��ن البلدي��ن ،وق��ال :ان اي��ران وتركي��ا
تربطهم��ا عالق��ات عريق��ة ومنه��ا التجاري��ة

تصدير 1ر 3مليون
طن منتجات فوالذية
إيرانية خالل  5أشهر
ش��هدت الص��ادرات االيراني��ة نم��واً ف��ي مج��ال
تصدي��ر الف��والذ بنس��بة  5بالمائ��ة من م��ارس حتى
يولي��و  2018أي بزن��ة  3ماليي��ن و 107آالف
و 171طناً.
وقام��ت تس��عة مصان��ع إنتاج الف��والذ في ايران
بتصدي��ر ه��ذه الكمي��ة وه��ي مصن��ع مبارك��ة ف��ي
محافظ��ة إصفهان ومصن��ع هرمزغان ومصنع صبا
ومصنع صهر الحديد الواقع في محافظة اصفهان
ومصان��ع صه��ر الحدي��د ف��ي محافظ��ة آذربايج��ان
ومحافظ��ة خراس��ان ومصن��ع الف��والذ الخلي��ط
ومصن��ع ف��والذ محافظ��ة خوزس��تان ومصن��ع فوالذ
أوكس��ين ومصنع كاوة .وتصدّر مصنع خوزس��تان
إلنت��اج الف��والذ قائم��ة التصدي��ر االيران��ي خ�لال
الفترة من مارس حتى يوليو .2018
وبصف��ة عام��ة تج��اوزت نس��بة تصدي��ر اي��ران
للفوالذ ابتداء من  21مارس  2017حتى  21مارس
ه��ذا الع��ام  9ماليي��ن ط��ن ،وم��ن المتوق��ع أن تبل��غ
النسبة  11مليون طن .وتحتل ايران حالياً المرتبة
 13بي��ن  65دولة مصدرة للف��والذ في العالم .وبناء
على الخطة العشرينية ،من المتوقع أن تبلغ ايران
المركز السابع عالمياً في إنتاج الفوالذ بإنتاج 55
مليون طن.

تع��ود لمئ��ات األع��وام وان ف��رض الحظ��ر
عل��ى اي��ران يؤث��ر عل��ى تركي��ا أكث��ر من أي
دولة أخرى.

نف��ت س��لطات الجم��ارك اإليراني��ة تعلي��ق ومن��ع الص��ادرات اإليراني��ة إل��ى أفغانس��تان ،معلنة إن
القي��ود المفروض��ة عل��ى تصدي��ر الس��لع إل��ى أفغانس��تان تقتص��ر عل��ى الح��دود الجنوبي��ة لجن��وب
محافظة خراسان (شمال شرق البالد).
وأفادت وكالة مهر لألنباء ،أن األمين العام لغرفة التجارة االيرانية األفغانية مظفر علي خاني،
ف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه صب��اح أم��س األح��د ،بأنه ل��م تقم أي��ة جهة بمن��ع تصدي��ر المش��تقات النفطية
االيراني��ة واإلس��منت والحدي��د االيراني ،إال عب��ر معبر (ف ّراه) الحدودي ،وإن تصدير هذه الس��لع عبر
المعابر الحدودية األخرى مع أفغانستان مازال مستمراً.
كما نفى علي خاني نبأ منع تصدير المشتقات النفطية االيرانية واإلسمنت والحديد االيراني
والس��يراميك والب�لاط ال��ى أفغانس��تان ،وق��ال :إن هذا المنع لم يت��م إال عبر معبر (ف � ّراه) الحدودي
(ف��ي محافظة خراس��ان الجنوبية ش��رق اي��ران) وال عالقة له بالحظر األمريك��ي والقضية جلها تعود
الى مش��اكل جمركية وعدم وجود منظومة إتصاالت موحدة مع باقي الجمارك األفغانية في هذا
المعبر .وش��دد علي خاني على أن الس��فير االيراني في كابول والملحق التجاري يتابعان الموضوع
ويجريان مفاوضات مع الجانب األفغاني وسيتم تصدير هذه السلع عبر معبري (نيمروز) و(دوغارون)
حتى اإلنتهاء من اإلجراءات المعهودة.
وق��د ت��م تصدير 5ر 2مليار دوالر من الس��لع االيرانية الى أفغانس��تان م��ن  21مارس  2017حتى
 21مارس هذا العام وقام الجانب األفغاني بتصدير س��لع بقيمه  20مليون دوالر الى ايران مع وجود
إحصائيات عن تصدير  500مليون دوالر سلع أخرى ايرانية عبر طرق غير رسمية.

مؤكد ًا ان حل مشكلة الطاقة من أولويات حكومة عمران خان

وزير النفط الباكستاني :نريد إستكمال مشروع توريد الغاز من إيران
أعل��ن وزي��ر النف��ط والم��وارد الطبيعي��ة
الباكس��تانية ،غالم س��رورخان ،ع��ن رغبة بالده
بإس��تكمال مش��روع توري��د الغ��از الطبيع��ي م��ن
اي��ران عب��ر أنب��وب ب��ري ،مؤكداً ان حل مش��كلة
الطاق��ة م��ن أولوي��ات حكوم��ة رئي��س ال��وزراء
الجديد عمران خان.
وأوض��ح س��رورخان ،ف��ي حدي��ث لوكال��ة
أنب��اء ف��ارس ،ب��أن موض��وع توريد الغ��از االيراني
يعتري��ه تحدي��ات يتعي��ن معالجته��ا .وب ّي��ن أن��ه
خ�لال زي��ارة وزي��ر الخارجي��ة االيران��ي محم��د
ج��واد ظري��ف ال��ى اس�لام آب��اد ت��م مناقش��ة
موضوع تس��عيرة توريد الغ��از (المرتفعة) ،حيث
طم��أن الجانب الباكس��تاني بإع��ادة النظر في
التسعيرة التصديرية.
ولفت سرورخان الى أن معالجة المعضالت
االقتصادي��ة في باكس��تان ترتب��ط عملياً بحل
نقص الطاقة سيما الغاز والكهرباء ،إذ إن فرص
العم��ل تس��توجب توفير الغ��از للمصانع .وأكد
أن باكس��تان ل��ن تخض��ع لضغوط��ات الحظ��ر
األميركي ،واذا توصلت إلتفاق ستستورد الغاز
من ايران من أجل مصالح اسالم آباد.
وأش��ار وزي��ر النف��ط والم��وارد الطبيعي��ة
الباكس��تاني ال��ى أن بإم��كان ب�لاده تصدي��ر
الس��لع إليران مقابل توريد الغاز ،وذلك بهدف
تقوي��ض أث��ر (العقوب��ات)؛ مبين �اً أن حكوم��ة

عم��ران خ��ان تس��عى التخ��اذ خط��وات عملي��ة
ومؤثرة في التعاون الشامل مع ايران.
يذك��ر أن طه��ران واس�لام آب��اد ق��د وقعت��ا
ف��ي عام  2010إتفاقاً لتوري��د الغاز الطبيعي من
حق��ل ب��ارس الجنوب��ي االيران��ي عبر أنب��وب الى

الحدود الباكس��تانية بمس��افة  1000كم ،وقد
أتم��ت اي��ران عملي��ة م��د األنب��وب ف��ي أراضيه��ا،
ف��ي المقاب��ل تنتظ��ر إكم��ال باكس��تان م��د
أنب��وب بنح��و  700كم ينتهي بميناء نواب ش��اه
(جنوب باكستان).

مسؤول إيراني« :أوبك» فقدت الكثير من مصداقيتها

شركة إيرانية تجدد أسطول النقل البري بنحو  2230شاحنة

أعلن محافظ إيران لدى (أوبك) ،حس��ين كاظم بور أردبيلي ،أن منظمة الدول المصدرة
للنف��ط (أوب��ك) ل��م تعد تتمتع بكثير من المصداقية بع��د أن حولها بعض الدول إلى (أداة بيد
الواليات المتحدة).
وقال كاظم بور أردبيلي ،في تصريح لوكالة أنباء (شانا) التابعة لوزارة النفط اإليرانية:
إن (السعودية واإلمارات تحوّالن أوبك إلى منظمة لم تعد تتمتع بكثير من المصداقية) .وأشار
إلى (فقدان أوبك طابعها التنظيمي وتحولها إلى منتدى).
وف��ي خط��وة عارضته��ا إي��ران بش��دة ،وافق��ت (أوب��ك) ودول منتج��ة أخ��رى بينها روس��يا في
حزي��ران /يوني��و ،عل��ى زيادة إنت��اج النفط الخام بنح��و مليون برميل يومياً ،ف��ي توجه يعاكس
سياس��ة تخفيض اإلنتاج التي انتهجتها المنظمة في الس��نوات األخيرة وس��اهمت في تصريف
فائ��ض اإلنت��اج ورف��ع األس��عار .وص��رح كاظ��م ب��ور أردبيلي لرويت��رز ،ي��وم الجمع��ة ،إن الواليات
المتح��دة س��تجد صعوب��ة ف��ي إيقاف صادرات ب�لاده النفطية تماماً ألن الس��وق تعاني ش��حاً في
المعروض بالفعل وال يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.

س � ّلمت ش��ركة (ماموت) االيرانية لصناعة واس��تيراد الش��احنات ،أمس األحد ،واقع 2229
شاحنة لمتقدمين ،وذلك في إطار خطة لتحديث أسطول النقل البري في البالد.
حض��ر مراس��م التس��ليم المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة (مام��وت) ورئي��س المنظم��ة الوطنية
للمعايي��ر ومس��ؤولو وزارة الصناع��ة والتج��ارة ورؤس��اء اللجنتي��ن الصناعية والطاق��ة بالبرلمان
االيراني .ويأتي ذلك في إطار خطة لوزارة النفط االيرانية الستبدال  65ألف شاحنة متهالكة
بحمول��ة  10أطن��ان وبعم��ر يتخط��ى  35س��نة ،به��دف رف��ع مس��توى المردودي��ة وترقية الش��حن
والنقل البري وخفض استهالك الوقود والملوثات البيئية.

سنوي ًا ..إيران ّ
تصدر  750مليون دوالر من الحلويات إلى  66بلد ًا
بلغت صادرات ايران من الحلويات والش��وكوالتة  750مليون دوالر تصدر الى  66بلداً في
العالم.
وافتت��ح ي��وم الس��بت بطه��ران مع��رض الحلوي��ات والش��وكوالتة ويس��تمر لم��دة أربع��ة أي��ام
وتش��ارك في��ه  420ش��ركة محلي��ة و 18ش��ركة أجنبي��ة ،ويتضم��ن ثالث��ة أقس��ام ه��ي منتجات
الحلويات والشوكوالتة ،والمواد األولية ،واآلالت والمكائن.
ويع��د ه��ذا المع��رض ثان��ي مع��رض تخصصي ف��ي الحلوي��ات والش��وكوالتة في العال��م والذي
يقام س��نوياً في مدينة كولن األلمانية تحت مس��مى ( .)ISMواس��تناداً الى بيانات وزارة الصناعة
االيراني��ة ،فان��ه يت��م س��نوياً إنتاج 4ر 2مليون طن من أنواع الحلويات والش��وكوالتة ،يتم إس��تهالك
قرابة 6ر 1مليون طن داخل البالد ويصدر الباقي الى الخارج .وأوضح أمين إتحاد منتجي الحلويات
والش��وكوالتة ،عل��ى هام��ش افتتاح المع��رض ،ان صادرات ايران من الحلويات والش��وكوالتة بلغت
 750مليون دوالر سنوياً تصدر الى  66بلداً في العالم ،من بينها روسيا واليابان والواليات المتحدة
بعد أن حازت على ش��هادة المعايير األوروبية ومنظمة الغذاء واألدوية األميركية ،الفتاً الى أنه اذا
توفرت الظروف المناسبة فان حجم الصادرات سيبلغ 5ر 1مليار دوالر.

مسؤول إقتصادي في البوسنة والهرسك:

رجال األعمال البوسنيون
يرحبون بالتعاون مع إيران
أعل��ن رئيس غرف��ة تجارة مدين��ة بيهاتش
بكانت��ون يونا-س��انا ف��ي البوس��نة والهرس��ك
نيهاد شوش��نيار ،خالل لقائه السفير اإليراني
ل��دى س��راييفو محم��ود حي��دري ،أعل��ن ع��ن
اس��تعداد وترحي��ب التجار البوس��نيين لتعزيز
التعاون اإلقتصادي مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.
وخ�لال اللق��اء الذي جرى مس��اء الس��بت
عل��ى هام��ش مع��رض (الكف��اءات اإلقتصادي��ة
لمدين��ة بيهات��ش) ،رح��ب شوش��نيار بتعزي��ز
التع��اون اإلقتص��ادي بي��ن كانتون يونا-س��انا
ومختل��ف المحافظ��ات اإليراني��ة ،مؤك��داً
ان الش��ركات ورج��ال األعم��ال البوس��نيين

أعرب��وا ع��ن ترحيبه��م وحرصه��م عل��ى تعزي��ز
التع��اون اإلقتصادي مع الش��ركات اإليرانية.
كم��ا عبر ع��ن أمله ف��ي مش��اركة المنتجين
البوس��نيين في المع��ارض التجارية اإليرانية؛
مضيف �اً :ان اي��ران تتمت��ع باقتص��اد ق��وي
ومستقر وفرص جيدة للتعاون.
م��ن جانب��ه ،ق��ال الس��فير اإليران��ي ف��ي
سراييفو :ان إيران لديها الكثير من المجاالت
للتع��اون بم��ا ف��ي ذل��ك المج��ال اإلقتص��ادي
وان الش��ركات اإليراني��ة راغب��ة ف��ي تصدي��ر
منتجاته��ا ال��ى البوس��نة والهرس��ك وترح��ب
بتعزيز التعاون مع نظيراتها في البوسنة.
كم��ا أش��ار حي��دري ال��ى إقام��ة بع��ض
المع��ارض اإلقتصادي��ة ف��ي إي��ران ،قائ� ً
لا :ف��ي
غض��ون األش��هر المقبل��ة س��تقام مع��ارض
للكف��اءات الصناعي��ة اإليراني��ة ومع��رض
للنق��ل ومعرض لمنتجات الش��ركات القائمة
عل��ى المعرف��ة ومع��رض لألدوي��ة والمع��دات
الطبي��ة اإليراني��ة ،معرباً عن أمله بان تش��ارك
الشركات البوسنية في هذه المعارض.

