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خالل إجتماعه مع السفير اإليراني لدى بغداد

وزير التجارة العراقي :تمتني العالقات مع إيران ضمن
سياسة الحكومة العراقية

تجار عراقيون يشاركون
في معرض المالبس والموضة
اإليرانية في طهران
تصدير  800مليون دوالر من
السلع عبر منفذ مهران إلى العراق

أك��د وزير التجارة العراقي «محمد هاش��م
العان��ي» ،أم��س األربع��اء ،عل��ى أهمي��ة تمتي��ن
العالق��ات م��ع الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
بإعتبارها سياس��ة حالية تتبعه��ا حكومة العراق
في تعاونها مع طهران.

إنطالق املعرض الدولي
الثاني للصناعات الكيماوية
وأجهزة اخملتبرات بطهران
إنطل��ق أم��س األربع��اء المع��رض الدول��ي
الثاني للصناعات الكيماوية وأجهزة المختبرات
بمش��اركة ممثلين عن تس��ع دول و 85ش��ركة
محلية بطهران .ويقام المعرض برعاية مؤسسة
الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في ايران
وصندوق اإلبداع واإلتحادات الصناعية ويستمر
حت��ى الثام��ن من الش��هر الج��اري .ويش��ارك في
المع��رض ش��ركات م��ن تس��ع دول م��ن ضمنه��ا
الهن��د وبريطاني��ا وأمري��كا وس��نغافورة لتعرض
أحدث منتجاتها وخدماتها.
وف��ي س��ياق متص��ل ،أعل��ن أح��د القائمي��ن
على المعرض «مس��عود مستوفي» إن ما تتمتع
به��ا اي��ران م��ن اإلمكاني��ات ف��ي مج��ال صناع��ة
البتروكيماوي��ات س��اهمت ف��ي تعزي��ز ه��ذه
الصناع��ة المدرج��ة ضم��ن أولوي��ات اي��ران ف��ي
مجال االستثمار الصناعي .وتابع قائ ً
ال :ان هذا
المعرض يمهد لعرض منتجاتنا وخدماتنا في
مجال أجهزة المختبرات والتواصل مع الزبائن
والتع��رف عل��ى حاجاته��م وتلق��ي معلوم��ات عن
الظروف السائدة في السوق .

وخ�لال إجتماعه مع الس��فير االيراني لدى
بغ��داد «إي��رج مس��جدي» ،أش��ار وزي��ر التج��ارة
العراق��ي ال��ى موق��ف رئي��س وزراء ب�لاده القائ��م
عل��ى ع��دم مس��ايرة الحظ��ر األمريك��ي الظال��م
ض��د ايران .وش��دد على رغبة رئي��س وزراء العراق
والسياسة العراقية في تعزيز العالقات والتعاون
مع ايران كبلد جار.
وأع��رب وزي��ر التج��ارة العراقي ع��ن أمله بأن
تع��ود زي��ارة وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة االيران��ي
القريب��ة ال��ى الع��راق عل��ى البلدي��ن بتطوي��ر
العالقات التجارية بينهما.
من جانبه ،قدّم سفير الجمهورية االسالمية
االيراني��ة ل��دى بغ��داد اي��رج مس��جدي ،خ�لال
اإلجتم��اع ،التهان��ي ال��ى وزي��ر التج��ارة العراق��ي

بمناس��بة تولي��ه الحقيب��ة الوزاري��ة التجارية في
الع��راق ،ش��اكراً للع��راق حكومة وش��عباً مواقفه
المعارضة للحظر األمريكي الظالم ضد الشعب
االيراني.
وأش��ار السفير مسجدي الى إستياء وغضب
األمريكيي��ن والصهاين��ة بس��بب الهزائ��م الت��ي
ألحقته��ا اي��ران باإلرهابيي��ن المدعومي��ن م��ن
جانبه��م ،مؤك��داً عل��ى رغبة اي��ران ف��ي التجارة
واالس��تثمار ف��ي الع��راق والس��مو بالعالق��ات
الثنائية الحكومية منها والشعبية.
وت��م خ�لال اللق��اء تس��مية المدي��ر الع��ام
للعالق��ات الخارجية ف��ي وزارة التج��ارة العراقية
وتس��مية الملح��ق التج��اري االيران��ي الجدي��د
ل��دى بغداد .وأعلن المستش��ار التجاري اإليراني

ف��ي العراق «ناصر بهزاد» عن مش��اركة وفد من
التجار العراقيين في معرض المالبس والموضة
اإليرانية  2018في طهران.
وأش��ار به��زاد ،ف��ي حدي��ث لمراس��ل (إرن��ا)،
إل��ى إقامة معرض المالب��س والموضة اإليرانية
 2018ف��ي طه��ران خ�لال الش��هر الحال��ي ال��ذي
سيشارك فيه وفد من التجار العراقيين من ذوي
النش��اطات في هذا المجال ،وذلك بتنس��يق من
منظمة تنمية التجارة في إيران.
كم��ا لفت بهزاد الى تصدي��ر إيران ما تبلغ
قيمت��ه زه��اء  100مليون دوالر من مختلف أنواع
المالب��س الى العراق؛ موضح �اً انه تتوفر أرضية
جي��دة ج��داً لتصدي��ر مختل��ف أن��واع المالب��س
والمنتج��ات المنس��وجة ،ومؤك��داً ان ه��ذه
المنتج��ات تش��كل أولوي��ة للص��ادرات اإليراني��ة.
كما أش��ار الى س��عة ص��ادرات منتجات األلبس��ة
اإليراني��ة ال��ى العراق م��ا تبلغ قيمت��ه 5ر 2مليار
دوالر.
عل��ى صعي��د آخ��ر ،أعل��ن مش��رف جم��ارك
محافظة إيالم عن تصدير ما يعادل  800مليون
دوالر م��ن الس��لع االيراني��ة من منف��ذ مهران الى
العراق منذ بداية الربيع لحد اآلن.
وص��رح روح اهلل غالم��ي ،أم��س األربع��اء ،ان
عملية التصدير عبر منافذ ايالم شهدت تحسناً
ف��ي األش��هر األخيرة ،حيث ت��م تصدير  590ألف
ط��ن م��ن الس��لع بقيم��ة  800ملي��ون دوالر من��ذ
بداي��ة الع��ام الجاري (حس��ب التقوي��م االيراني)
لحد اآلن من منفذ مهران الحدودي الى العراق.
وأوض��ح غالم��ي ان غالبية الس��لع المصدرة
ال��ى الع��راق عبارة ع��ن المواد اإلنش��ائية ،البولي
ايثيلين ،األثاث المنزلي وما الى ذلك؛ مضيفاً:
ان العراقي��ل الت��ي تعي��ق عملي��ة التصدي��ر ال��ى
الع��راق حالي �اً قي��د المتابع��ة م��ن أج��ل الرف��ع
وتحس��ين عملي��ة التصدير .وذك��ر أنه تم فصل
قس��م عبور البضائع من قس��م تردد المس��افرين،
م��ا س��اهم بش��كل كبير في تس��هيل عملي��ة تردد
الشاحنات التي تحمل البضائع.
وتابع مشرف جمارك إيالم :انه يومياً تدخل
حوالي  600حتى  700شاحنة لتصدير البضائع
من حدود مهران الى العراق.
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وزير النفط :إيران لن تقوم بأي حوار عن
حصتها في «أوبك»
أك��د وزي��ر النف��ط االيران��ي ،بيج��ن زنغن��ة ،بش��أن إقام��ة إجتم��اع أعض��اء (أوب��ك)
األسبوع الجاري على أن ايران مادامت تحت ظل الحظر لن تقوم بأي حوار مع أحد عن
حصتها في المنظمة.
وق��ال الوزي��ر زنغن��ة ،أم��س األربعاء ،ف��ي تصريح للمراس��لين :أن اإلجتماع س��يناقش
هذا االس��بوع قضايا منها إنتاج الس��عودية للنفط أكثر من الحصة المخصصة لها في
المنظم��ة .وأش��ار زنغن��ه الى بدء المرحل��ة الثالثة من بيع النفط ف��ي البورصة االيرانية
بعد رفع تقرير نهائي الى المجلس األعلى للتنسيق االقتصادي التابع للسلطات الثالث
والذي س��يقرر فيه رؤس��اء الس��لطات ما يجب فعله .وكانت قطر قالت ،يوم االثنين ،إنها
ستنسحب من (أوبك) للتركيز على الغاز ،منتقدة السعودية أكبر منتج في (أوبك)
التي تسعى إلظهار الوحدة في مواجهة هبوط أسعار النفط.

كوريا الجنوبية تبحث
مع واشنطن إعفاءها
من إستيراد
النفط اإليراني
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية،
أم��س األربع��اء ،أن الوف��د الحكوم��ي الك��وري
الجنوب��ي ناق��ش ف��ي واش��نطن م��ع الجان��ب
األمريك��ي إج��راءات الحق��ة إلس��تثناء كوريا
الجنوبية من العقوبات األمريكية على إيران،
وذلك يوم الثالثاء ( 4ديسمبر).
وعق��د الوف��د الك��وري المش��ترك م��ن
مس��ؤولي ال��وزارات المعني��ة برئاس��ة مدي��ر
شؤون أفريقيا والشرق األوسط بالوزارة هونغ
جين-أوك إجتماعاً مع الوفد األمريكي الذي
رأسه نائب مساعد وزير الخارجية للتهديدات

المالي��ة والعقوب��ات ديفي��د فييم��ن ،وناقش��ا
مع��ه تفاصيل فني��ة متعلقة باألم��وال والنقل
والتأمين��ات تس��ند التعام�لات ف��ي مج��االت
التجارة المعفاة عن العقوبات المعنية.
وطال��ب هون��غ الجان��ب األمريك��ي بتزوي��د
الجانب الكوري بتعليمات فنية أوضح بما يتعلق
بالتعام�لات ف��ي األم��وال والنق��ل والتأمين��ات
حت��ى تتمك��ن بالده من إجراء التج��ارة مع ايران
في المجاالت المعفاة من العقوبات .
ب��دوره ،ذك��ر رئي��س الوف��د األمريك��ي أن
ال��وزارة األمريكي��ة بع��د التع��اون مع ال��وزارات
المعني��ة س��تقدم أجوب��ة عل��ى استفس��ارات
الجان��ب الك��وري ف��ي أس��رع وق��ت ممك��ن م��ع
مواصل��ة التنس��يق عبر قنوات دبلوماس��ية في
المستقبل.
وذك��رت ال��وزارة إن «الحكوم��ة ستس��عى
لمعرف��ة الصعوبات التي تواجهها الش��ركات
المحلي��ة العاملة مع ايران من خالل التعاون
بين الوزارات المعنية ،مع مواصلة التشاور مع
الجان��ب األمريك��ي م��ن خالل تب��ادل الزيارات
بين وفدي البلدين وقنوات دبلوماسية».

معلن ًا تقديمها جمللس الشورى اإلسالمي اليوم

رئيس منظمة التخطيط :سعر البنزين لن يرتفع
في ميزانية العام القادم

السفير النمساوي في طهران :

إنشاء قنوات للتحويالت املالية مع إيران أولوية الدول األوروبية
ق��ال الس��فير النمس��اوي لدى طه��ران :إن
إنش��اء قن��وات موثوقة للتحوي�لات المالية مع
جمهورية إيران اإلس�لامية هي إحدى البرامج
ذات األولوية لالتحاد األوروبي.
وأض��اف س��تيفن ش��ولتز ،مس��اء الثالثاء،
ف��ي اجتم��اع م��ع ناش��طين اقتصاديي��ن م��ن
المحافظ��ة المركزي��ة االيراني��ة (وس��ط
البالد) :ان التحويالت المالية مع طهران هي
أكب��ر معضل��ة يواجهها االتح��اد األوروبي في
الوقت الراهن؛ مبيناً أن األخير يس��عى بش��كل
مكثف لحل المشكلة.
وأوض��ح س��فير النمس��ا ف��ي اي��ران ،ال��ذي
س��افر الثالث��اء ال��ى المحافظ��ة المركزي��ة
ف��ي رحل��ة اس��تغرقت يوم �اً واح��داً ،قائ� ً
لا :إننا

أجرين��ا محادث��ات ف��ي األس��بوع الماض��ي م��ع
البن��وك اإليراني��ة م��ن أج��ل إنش��اء قن��وات
للتحوي�لات المالي��ة بي��ن الجانبي��ن .وتاب��ع
ش��ولتز :لق��د قمنا خ�لال العامي��ن الماضيين
بتبادل الزيارات بين البلدين على ش��كل لجان
تجاري��ة ومس��ؤولين اقتصاديي��ن مم��ا وف��رت
أساس �اً جي��داً لزي��ادة العالق��ات التجاري��ة بين
المحافظة المركزية والنمسا السفلى.
ب��دوره ،ق��ال رئي��س غرف��ة التج��ارة
والصناعة والمناجم والزراعة في المحافظة
المركزي��ة «منوجه��ر توس��طي» :إن
الناش��طين االقتصاديي��ن ف��ي الجمهوري��ة
االس�لامية يأمل��ون بزي��ادة ق��درات الب�لاد
م��ن خ�لال العالق��ات االقتصادي��ة م��ع الدول

وضع حجر األساس جملمع إلنتاج
الجرارات الزراعية شمال شرق البالد
برعاي��ة وزي��ر الصناعة والمناج��م والتجارة االيران��ي رضا رحماني،
ب��دأت يوم الثالثاء العمليات التنفيذية إلنش��اء مجمع إلنتاج الجرارات

األوروبية في مرحلة ما بعد االتفاق النووي.
وأض��اف توس��طي :ان��ه ت��م اس��تيراد ملي��ار
دوالر بضائ��ع م��ن النمس��ا إل��ى اي��ران ،فيم��ا
ت��م تصدي��ر  ٪10بالمائ��ة م��ن ه��ذا المبل��غ
إل��ى النمس��ا؛ مبين �اً أن��ه على مدى الس��نوات
العش��ر الماضية ش��هدت المبادالت التجارية
بي��ن البلدي��ن انخفاض �اً ح��اداً ،حي��ث ج��رت
المس��اعي ف��ي فت��رة ما بع��د االتف��اق النووي
للع��ودة بهذه المبادالت إلى مس��تواها األول.
وتاب��ع :على الرغم م��ن أن الواليات المتحدة
ق��د انس��حبت من االتف��اق النووي ول��م تلتزم
به��ذه المعاه��دة الدولي��ة ،إال أن أوروب��ا
بإمكانه��ا الس��عي إل��ى تعزي��ز عالقاته��ا م��ع
إيران من خالل االلتزام بتعهداتها.

الزراعية في مدينة دامغان بمحافظة س��منان (ش��مال ش��رق ايران) .وتم
وضع حجر األس��اس لمجمع إنت��اج الجرارات والحاصدات في المنطقة
االقتصادية الخاصة في مدينة دامغان بمحافظة سمنان.
ويق��ام المجمع على مس��احة تبل��غ  60ألف مترمربع ويبلغ إنتاجه
الس��نوي  5آالف من مختلف أنواع جرارات البس��اتين والزراعة واألدوات
الزراعي��ة والحاص��دات .يذك��ر أن��ه ت��م خ�لال زي��ارة الرئي��س روحان��ي
لمحافظة سمنان المصادقة على نحو  70مشروعاً تنموياً بالمحافظة.

إفتتاح محطة جديدة للمسافرين في مطار اإلمام الخميني الدولي قريب ًا
أعلن مدير شركة مدينة مطار اإلمام الخميني(رض) انه سيتم افتتاح
محطة «سالم» الجديدة للمسافرين في نهاية مارس /آذار المقبل.
وأش��ار عل��ي رس��تمي ،ف��ي تصري��ح عل��ى هام��ش مراس��م ب��دء العملي��ات
الشتوية في مدينة مطار اإلمام الخميني(رض) ،الى أن االجتماعات مستمرة
أي��ام الس��بت إلع��داد محطة س�لام في مطار اإلم��ام الخمين��ي(رض) ،مؤكداً
ان جميع الفرق المعنية تبذل قصارى جهدها إلنجاز هذا المش��روع وافتتاح
محطة سالم في بداية العام االيراني المقبل (يبدأ في  21مارس /آذار .)2019
ولف��ت ال��ى أن��ه س��تجري االختب��ارات ف��ي األش��هر القادم��ة لمعرف��ة
النواق��ص المحتمل��ة قبل موعد تدش��ين محطة س�لام .وأعرب ع��ن أمله في
نقل قس��م من الرحالت في بداية العام االيراني الجديد (نوروز) الى محطة
س�لام بش��كل تدريج��ي ،حي��ث س��تتم ف��ي األي��ام األول��ى الب��دء بي��ن  2ال��ى 3

رحالت يومياً .وأوضح رستمي ان الطاقة االستيعابية النهائية لمحطة سالم
تبلغ  5ماليين مس��افر س��نوياً ،وقال :تزامناً مع افتتاح محطة س�لام س��يتم
نق��ل الرحالت الداخلية أيضاً الى مط��ار االمام الخميني (رض) .وأوضح انه
ال يوج��د أي قلق جراء ش��راء معدات محطة س�لام ،وق��ال :جزء من المعدات
الباقية في مرحلة التخليص الجمركي وسيتم شحنها في األسبوع المقبل.
وأض��اف :ل��م يت��م اس��تخدام أي مخصص��ات حكومي��ة بالعمل��ة الصعبة
لتوريد المعدات في محطة سالم ،وتم لحد اآلن إنفاق نحو  500مليار تومان
إلنجاز هذا المش��روع .وحول أعداد مس��افري الرحالت الداخلية التي س��يتم
نقله��ا ال��ى مط��ار االمام الخمين��ي(رض) ،قال رس��تمي :في المرحل��ة األولى
س��يتم نق��ل ملي��ون مس��افر داخل��ي ال��ى مطار اإلم��ام س��نوياً؛ ووفق �اً للطلب،
ستزيد قدرة االستيعاب الى  4ماليين مسافر في الرحالت الداخلية.

اتفق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ،ونظيره العراقي محمد الحكيم،
عل��ى ع��دد م��ن الخطوات تهدف إلى تعزيز التع��اون االقتصادي بين البلدين ،بينها
إع��ادة تصدي��ر النف��ط العراقي عبر لبن��ان .وذكرت تقارير إعالمي��ة أنه تم التوافق
خالل اللقاء على تسهيل إجراءات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة وتبادل
االس��تثمارات ،والعم��ل عل��ى إقام��ة س��وق اقتصادي��ة مش��رقية تض��م لبن��ان والعراق
واألردن وسوريا ،واالتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية واالقتصاد والطاقة في
العراق ولبنان واألردن ،والبحث في بناء شبكات أنابيب نقل الغاز والنفط وخطوط
س��كك الحدي��د لنق��ل الرمل والبضائع ،فضال عن ربط البلدي��ن كهربائياً .ووعد

الوزير اللبناني بأن «يتعامل بلده بعد تش��كيل الحكومة مع العراقيين بمس��اواتهم
م��ع الوافدي��ن م��ن دول مجل��س التع��اون ،أي بوق��ف المطالب��ة بالحج��ز المس��بق
وبمبلغ األلفي دوالر» .وعبر باسيل عن أمله الكبير بأن تحقق زيارته للعراق نتائج
مهم��ة ،حي��ث قال« :اقت��رح رئي��س ال��وزراء اجتماع �اً لبنانياً-عراقياً-أردنياً لدراس��ة
إقام��ة الس��وق االقتصادي��ة المش��تركة ،كما ت��م البحث في إع��ادة تصدير النفط
العراقي عبر لبنان وتبادل نقل الغاز وبناء سكة حديد وحوض خاص للعراق لتجارة
الترانزيت» .من جانبه ،أكد وزير الخارجية العراقي رغبة بالده في تعزيز حركة
التبادل التجارية بين لبنان والعراق عبر سوريا واستيراد المنتجات الزراعية.

لبنان والعراق يبحثان إحياء خط النفط بينهما

أعل��ن رئي��س منظم��ة التخطيط والميزانية ف��ي الحكومة االيرانية ،محمد باقر نوبخت ،بأن س��عر
البنزين لن يرتفع في ميزانية البالد للعام االيراني القادم (يبدأ في  21آذار /مارس) وسيبقى سعر اللتر
الواح��د من��ه  1000توم��ان .وق��ال نوبخت ف��ي تصريح للصحفيين ،أم��س األربعاء ،عل��ى هامش اجتماع
الحكومة :حول س��عر العملة األجنبية في ميزانية العام القادم ،انه تم تخصيص  14مليار دوالر بس��عر
 4200تومان للدوالر الواحد لواردات السلع األساسية واألدوية وعوامل اإلنتاج الزراعي .وأضاف :انه وفي
ظل جهود الحكومة ومنظمة التخطيط والميزانية تم يوم االربعاء (أمس) تقديم الئحة ميزانية البالد
للعام القادم الى مجلس الشورى االسالمي.
وأوضح نوبخت بأن الميزانية القادمة ستش��هد نمواً بنس��بة  12بالمائة بالعملة الوطنية (الريال)
مقارنة مع العام الماضي ،وقال :لقد شطبنا بعض النفقات وعملنا على تنظيم الميزانية بصورة واقعية
ك��ي نعب��ر بس��هولة م��ن ه��ذا الع��ام الصعب .ون��وه الى أنه س��تكون هنال��ك زيادة ف��ي روات��ب الموظفين،
وأضاف :ان النواب اقترحوا أن تكون الزيادة متدرجة بصورة عكسية أي أن تكون أعلى زيادة ألدنى الرواتب
وأدنى زيادة ألعلى الرواتب على أن تكون الزيادة لمستوى  20بالمائة وفي بعض األعمال أكثر من ذلك.
وصرح نوبخت بأن الئحة ميزانية البالد للعام االيراني القادم (يبدأ في  21آذار /مارس) س��تعرض
الخميس (اليوم) وترسل إلى مجلس الشورى االسالمي .وأشار الى أن  14مليار دوالر مخصصة للبضائع
األساس��ية واألدوي��ة والمنظم��ات الزراعي��ة ،وذل��ك بس��عر  4200توم��ان .وأردف :ان منظم��ة التخطي��ط
والميزانية نظمت الميزانية في  14ملفاً سيقدمها الرئيس حسن روحاني في مجلس الشورى اإلسالمي.

املستثمرون األجانب يشاركون بمشاريع الطاقات املتجددة في إيران
قال مساعد مدير مكتب االستثمارات
األجنبي��ة ف��ي منظم��ة االس��تثمارات
االيراني��ة :ان طلب��ات كثي��رة قدمه��ا

المس��تثمرون األجان��ب ،بع��د التوقي��ع
عل��ى االتف��اق الن��ووي ،ح��ول اس��تعدادهم
للمش��اركة بمش��اريع الطاق��ات الحديث��ة

والمتج��ددة في ايران .وقال محمد مهدي
دالون��د ،ف��ي تصري��ح أدل��ى به خالل ورش��ة
تدريبية لتبيين األطر القانونية الجتذاب
االس��تثمارات األجنبية في محافظة ألبرز
(غ��رب طه��ران) ،ي��وم الثالث��اء :ان��ه خ�لال
األش��هر الماضي��ة ت��م إص��دار تراخي��ص
لع��دد كبي��ر م��ن ه��ذه الطلب��ات .وأضاف:
ان اي��ران تمتل��ك طاق��ات هائل��ة ف��ي
مج��ال الطاق��ات المتج��ددة كالشمس��ية
والري��اح والت��ي تع��د مج��ا ً
ال يجت��ذب
المس��تثمرين األجان��ب .وتاب��ع :ان��ه ال��ى
جان��ب ه��ذه المش��اريع هن��اك مج��االت
أخ��رى تجت��ذب المس��تثمرين األجان��ب
ومنه��ا الصناع��ات التحويلي��ة ف��ي القطاع
الزراع��ي وصناع��ة الس��يارات وأجزاءه��ا
وصناعة التعليب.
وأش��ار دالون��د ال��ى طاق��ات محافظ��ة
ألب��رز ف��ي مج��ال اجت��ذاب االس��تثمارات
األجنبي��ة؛ موضح �اً ان ه��ذه المحافظ��ة
أح��رزت تقدم �اً ف��ي مجاالت تقني��ة عديدة
منها قطاع صناعة األدوية.

