اقتصاد
إعتب��ر النائب األول لرئيس الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ،إس��حاق جهانغي��ري،
االقتص��اد المق��اوم وصفة ممت��ازة القتصاد
البالد.
وف��ي حديث��ه مس��اء الثالثاء في حش��د
م��ن المس��ؤولين والنخ��ب والن��واب خ�لال
اجتم��اع عق��د ف��ي مدين��ة زاه��دان مرك��ز
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان (جن��وب
ش��رق الب�لاد) ،ق��ال جهانغي��ري :ان الطريق
للخروج م��ن الظروف الحساس��ة والمعقدة
الراهن��ة القائمة أم��ام البالد هو المزيد من
التالح��م والتفاه��م بين الش��عب والحكومة
أكث��ر مم��ا مض��ى .وأض��اف :ينبغ��ي وض��ع
المواطنين في صورة الظروف الصعبة كي
يصبح باإلمكان الخروج منها عبر التالحم
والت��آزر والوحدة الوطني��ة ،ألن الوحدة بين
القومي��ات تزرع الي��أس واإلحباط في قلوب
األعداء.
واعتب��ر جهانغي��ري نه��ج االقتص��اد
المق��اوم بأن��ه وصف��ة ممت��ازة لالقتص��اد
االيران��ي س��واء قبل الحظ��ر أو بعده وهو ما
أجمع عليه خبراء االقتصاد وأبلغه سماحة
قائد الثورة االسالمية أيضاً .وصرح ان ايران
أثبتت بأنها شامخة في العالم وداعية حوار
ومنط��ق وال تتجاوز الحدود القانونية فيما
أمي��ركا في النقط��ة المقابلة بالضبط ،إذ
تجاوزت وانتهكت جميع القوانين.
وخ�لال إجتم��اع المجل��س اإلداري
للم��دن الجنوبي��ة ف��ي محافظ��ة سيس��تان
وبلوجس��تان ،أك��د النائ��ب األول لرئي��س
الجمهوري��ة ان��ه ت��م إتخ��اذ ق��رارات
اس��تراتيجية جي��دة فيم��ا يخ��ص تطوي��ر
شواطئ مكران (التابعة لمحافظة سيستان
وبلوجس��تان-جنوب ش��رق) عل��ى مس��توى
ش��امل ،مما يؤدي الى تنمية ش��رقي البالد؛
مضيف �اً :ان مدين��ة جابهار (الت��ي تقع على
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جهانغيري ،معلن ًا إتخاذ قرارات استراتيجية فيما يخص تطوير شواطئ مكران:

اإلقتصاد املقاوم وصفة ممتازة إلقتصاد البالد
ميناء كبير ًا
وجابهار ينبغي أن يصبح ً

إيران تحوز املرتبة األولى في املنطقة بمؤشر
التنمية البشرية
حازت الجمهورية االس�لامية االيرانية المرتبة األولى في المنطقة بمؤش��ر (التنمية
البشرية) ،وفق أحدث إحصاءات نشرتها األمم المتحدة.
ووف��ق أح��دث إحص��اء لألم��م المتح��دة ف��ي ه��ذا المج��ال ،فق��د بل��غ مؤش��ر التنمي��ة
اإلنس��انية في ايران 798ر ،0حيث تفوقت على جميع بلدان المنطقة وبلغت المرتبة 60
عالمياً ،وهو ما يضعها على حافة الدخول في نادي البلدان ذات المؤشر المرتفع للغاية
في مجال التنمية االنسانية.
ووفق هذه اإلحصاءات ،فان ايران يفصلها 002ر 0وحدة فقط عن مؤشر المرتبة 59
والذي يبلغ 008ر.0
وتفوق��ت اي��ران عل��ى الكثي��ر م��ن بل��دان العال��م في ه��ذا المؤش��ر المهم مث��ل ترکيا،
جورجي��ا  ،المکس��يك ،الصي��ن ،البرازي��ل ،آذربايج��ان ،أرميني��ا ،تايلن��دا ،األردن ،تون��س،
أاوزبکستان ،ترکمنستان ،الفلبين ،جنوب افريقيا ،مصر ،أندونيسيا ،العراق ،قرغيزيا،
طاجيکستان ،الهند وباکستان.
ووف��ق تصني��ف األم��م المتح��دة ،ف��ان البل��دان من مرتب��ة  1الى  59ذات مؤش��ر تنمية
بش��رية مرتف��ع للغاي��ة ،والبل��دان م��ن المرتب��ة  60الى  151هي ذات مؤش��ر تنمية بش��رية
مرتفع ،والبلدان الـ 38األخيرة تعد ذات مؤشر منخفض.
وورد ف��ي تقري��ر األم��م المتح��دة أيض �اً :ان ايران ح��ازت على المرتب��ة  61عالمياً على
صعيد متوسط العمر حيث بلغ 2ر 76عاماً ،فيما حازت هونغ كونغ على المرتبة األولى
عالمياً بمتوسط عمر بلغ 1ر 84عاماً.

زيادة ملحوظة في إنتاج اإليثان من حقل
بارس الجنوبي
أعل��ن مدي��ر المصف��ى الخام��س في حق��ل بارس الجنوب��ي للغاز في جن��وب ايران عن
زي��ادة ملحوظ��ة ف��ي إنتاج اإليثان في المرحلتين  9و 10من مش��روع حقل بارس الجنوبي
خالل العام الجاري.
وق��ال اي��رج خرم��دل ،في تصريح له أم��س األربعاء :ان حجم إنتاج اإليثان ش��هد زيادة
ملحوظ��ة ف��ي ض��وء عمليات التحديث والتطوي��ر والتصليح األساس��ية التي جرت ألربعة
أجهزة ( )Turboexpanderفي المصفى.
واعتب��ر خرم��دل اإليث��ان أح��د المنتوج��ات االس��تراتيجية ف��ي المصف��ى الخام��س
لمشروع حقل بارس الجنوبي للغاز الذي يوفر المادة الخام للبتروكيمياويات .وأضاف:
ان تحديث وتصليح هذه المعدات جرى للمرة األولى في البالد من قبل ش��ركة محلية.
وتابع :انه قبل إجراء عمليات التصليح األساسية كانت نسبة المردودية نحو  59بالمائة
في المرحلة  9ونحو  38بالمائة في المرحلة  10وبعد إجراء عمليات التصليح األساسية
وتحس��ين األداء ارتفعت النس��بة الى  64بالمائة في الرحلة  9وأكثر من  62بالمائة في
المرحلة  ،10وهما أعلى حتى من المعدل المخطط له.
وأوض��ح ب��أن حج��م إنت��اج اإليثان ف��ي المرحلتي��ن  9و 10كان  1900ط��ن يومياً في
السابق ،فيما يبلغ اآلن  2800طن.

ه��ذه الش��واطئ) تمتل��ك أفض��ل الطاق��ات
الكامن��ة ف��ي ه��ذا الصدد؛ ومؤك��داً ضرورة
تحويلها الى ميناء كبير في البالد.
وأض��اف جهانغي��ري :إن إس��تثمار
ش��واطئ مك��ران ي��ؤدي الى تطوير سيس��تان
وبلوجس��تان وش��رقي الب�لاد؛ الموض��وع
ال��ذي وضعت��ه الحكوم��ة بصورة ج��ادة على
ج��دول أجندته��ا .وفيم��ا أش��ار ال��ى ال��دور
الس��تراتيجي لمضي��ق هرمز ،أك��د النائب
األول لرئيس الجمهورية( :نحن لن نس��مح
أب��داً بانع��دام األم��ن ف��ي مضي��ق هرم��ز وإن
إي��ران تعتب��ر ضمان األمن في هذا المضيق
م��ن واجبه��ا)؛ مضيفاً :ان إي��ران تعمل على
صيان��ة األم��ن ف��ي مضي��ق هرم��ز م��ن أج��ل
تعزيز المبادالت التجارية.
وأك��د جهانغي��ري ان جابه��ار خي��ار
جي��د ألفغانس��تان ودول آس��يا الوس��طى
وس��ائر ال��دول الت��ي ترغب ف��ي الوصول الى
البح��ر .وتاب��ع :ان الهن��د والصي��ن راغبت��ان
ف��ي اإلس��تثمار بمختل��ف القطاع��ات ف��ي
جابه��ار ونح��ن نؤك��د ترحيبن��ا به��ذه
اإلس��تثمارات؛ موضح �اً ان��ه ال توج��د أي��ة
قي��ود للعم��ل المش��ترك م��ع دول آس��يا
الوس��طى والصي��ن والهن��د ف��ي جابه��ار.
واعتبر تطوير الخطوط السككية بأنها في
طليعة المس��يرة التنموي��ة؛ مؤكداً ضرورة
التس��ريع في إكمال خط جابهار-زاهدان-
ميلك-سرخس السككي.
وف��ي جان��ب آخ��ر ،أك��د جهانغي��ري ان
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان تلع��ب دوراً
أساس��ياً ف��ي ضم��ان األم��ن للب�لاد واصفه��ا
بالـ(محافظ��ة الس��تراتيجية) .وفيم��ا أش��ار
جهانغي��ري ال��ى مج��اورة ه��ذه المحافظ��ة
م��ع باكس��تان وأفغانس��تان ،ق��ال :ان ه��ذه
المحافظ��ة تتمت��ع بطاق��ات مرموق��ة
لتصدير السلع الى دول الجوار.

إيران تزيد من إستثماراتها في البتروكيماويات الهندية
أعل��ن رئي��س ش��ركة (إنديان��ا ش��يناي للبتروكيماوي��ات) ان
إي��ران تعت��زم إس��تثمار  15ملي��ار روبية (حوال��ي  218مليون دوالر)
لتطوير مصفاة تملكها الشركة.
وأضاف س��ي إن باندي ،ان الش��ركة المملوكة للدولة تعتزم
زي��ادة قدرته��ا ف��ي (ناغابيتين��ام) إلى  9مرات لتص��ل إلى  9ماليين
ط��ن م��ن النف��ط الخام س��نوياً ،وفقاً لتقرير صادر ع��ن (إرنا) أمس
األربعاء ،نق ً
ال عن صحيفة (إيكونوميست تايمز).
وتستند استثمارات طهران على حصة شركة النفط اإليرانية
التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دوالر في الش��ركة .وس��يتم إجراء
استثمارات أخرى من خالل البورصة وكذلك المساهم الرئيسي
ف��ي ش��ركة النف��ط الهندي��ة .وف��ي الوق��ت الذي يس��اعد اس��تثمار
ش��ركة النفط اإليرانية في ش��ركة شيناي للبتروكيماويات في
توفي��ر ميزانيته��ا ،ف��ان ه��ذه الخط��وة س��تحافظ أيضاً عل��ى وجود
طهران في سوق النفط الهندي الجذاب.
وبالنس��بة للهن��د ،تظ��ل إي��ران م��ورداً موثوقاً ب��ه للنفط ،حيث

إفتتاح معرض طهران
الدولي للسلع والخدمات
ومعدات التخزين
إفتت��ح المع��رض الدول��ي الثان��ي عش��ر
للس��لع والخدم��ات ومعدات التخزي��ن ،أمس
األربعاء ،في المقر الدائم للمعارض الدولية
بطه��ران بهدف دعم اإلنتاج المحلي وتقديم
المنتجات وتعزيز ثقافة التسوق من المتجر
بحضور رئيس منظمة التنمية والتجارة .
وأش��ار محم��د رض��ا م��ودودي ،ف��ي حف��ل
افتت��اح المع��رض ،ال��ى س��وق واردات ال��دول
المجاورة البالغ قيمته��ا 200ر 1مليار دوالر،
وقال :إنه الستخدام هذه اإلمكانية والحصول
عل��ى حص��ة منه��ا يتعي��ن إنش��اء سلس��لة
المتاج��ر .وأضاف :انه يتعين االس��تفادة من
كال اإلمكانيتين :التواجد في إطار سلس��لة
المتاجر في البلدان المجاورة والحصول على
حصة منها ،أو أننا نبتكر ونؤسس متاجر في
تل��ك البل��دان .وقال رئي��س منظمة التنمية
والتج��ارة :إن إقام��ة مثل ه��ذه المعارض يعد
مكاناً جيداً لتقديم قدرات المتجر ويجب أن
يكون أكثر قوة من ذلك.

تع��رض إي��ران نفطها بش��روط جذاب��ة ،مما دفع الهن��د إلى تكثيف
الجهود للحصول على إعفاء من الحظر األمريكي ضد طهران.
وبعد انس��حاب أمريكا من االتفاق النووي اإليراني ،في مايو/
أي��ار ،دفع��ت أمري��كا دو ً
ال أخ��رى لوقف وارداتها النفطي��ة من إيران.
ج��زء م��ن الحظر األمريك��ي ضد إيران نفذ في  6أغس��طس ،بينما
ت��م ف��رض الحظ��ر على قطاع الطاقة ي��وم  4نوفمبر الماضي؛ لكن
أمري��كا أعف��ت ف��ي الش��هر الماضي الهند وس��بعة بل��دان أخرى من
الحظ��ر النفط��ي وس��محت باس��تيراد النف��ط من إيران لمدة س��تة
أش��هر .وتس��تورد الهن��د اآلن 25ر 1ملي��ون ط��ن م��ن النف��ط الخ��ام
شهرياً أو  300ألف برميل من النفط الخام يومياً من إيران.
يبل��غ إجمال��ي الطل��ب عل��ى النف��ط الخ��ام ف��ي الهن��د حوال��ي
6ر 4ملي��ون برمي��ل ف��ي اليوم ،مما يجعلها ثالث أكبر مس��تهلك
ف��ي العال��م بع��د الوالي��ات المتح��دة والصين .وتوف��ر الهند  80في
المائة من الطلب على النفط من خالل الواردات .وفي عام ،2018
استوردت الهند حوالي  22مليون طن من النفط الخام من إيران.

رئيس األركان العامة للقوات املسلحة،
خالل زيارته حملافظة هرمزكان:

مصفاة «نجم الخليج
الفارسي» رمز ثقة
وقدرة الشباب اإليراني
اعتب��ر رئي��س األركان العام��ة للقوات
المس��لحة االيرانية ،الل��واء محمد باقري،
بن��اء مصف��اة (نج��م الخلي��ج الفارس��ي)
بجه��ود وطني��ة بأن��ه دليل على ثق��ة وقدرة
الشباب االيراني.
وق��ام الل��واء باق��ري ،أم��س األربع��اء
أثناء زيارت��ه لمحافظة هرمزكان (جنوب
البالد) ،بزيارة تفقدية لألقس��ام المختلفة
لمصف��اة (نج��م الخلي��ج الفارس��ي)
للمكثفات الغازية.
وحض��ر الل��واء باق��ري في ه��ذه الزيارة
التفقدي��ة ف��ي مرك��ز مراقب��ة المصف��اة،
واطل��ع عل��ى عملي��ة إنت��اج المش��تقات
النفطي��ة ،وقال :ان مصف��اة (نجم الخليج
الفارس��ي) تمثل رم��زاً لثقة وقدرة الش��باب
االيران��ي .وأض��اف :ان المتخصصي��ن
ف��ي مق��ر خات��م األنبي��اء(ص) للبن��اء
واإلعم��ار بتنفيذه��م ه��ذا المش��روع،
أثبت��وا أن بإمكانه��م القي��ام بمه��ام
كبي��رة ب��دون االعتم��اد عل��ى الش��ركات
األجنبية.
ب��دوره ،ق��دم قائ��د مق��ر خات��م
األنبي��اء(ص) س��عيد محم��د ،أثن��اء ه��ذه
الزي��ارة التفقدي��ة ،تقري��راً ع��ن اإلجراءات
التي قام بها المقر ،وقال :ان هذا المشروع
كان ينف��ذ م��ن قبل الش��ركات األجنبية؛
وم��ع ب��د الحظ��ر ،تخل��ت ه��ذه الش��ركات
عن تنفيذ مش��روع بناء المصفاة .وأضاف:
بعد خروج الش��ركات األجنبية ،تم تسليم
ه��ذا المش��روع العظي��م ال��ى مق��ر خات��م
األنبياء(ص) ،ونج��ح هذا اإلنجاز الوطني
الكبي��ر م��ن خ�لال ش��حذ الهم��م واإلدارة
الجهادية والثورية.
يذك��ر أن مصف��اة نج��م الخلي��ج
الفارس��ي يعتب��ر أكب��ر مصف��اة لتكري��ر
المكثف��ات الغازية في العالم ،وأول مصفاة
ت��م تصميم��ه عل��ى أس��اس تغذيت��ه م��ن
المكثف��ات الغازية في البالد ،وتبلغ طاقته
التكريرية  360ألف برميل يومياً في إطار
ثالث��ة مراح��ل كل مرحل��ة بطاق��ة 120
أل��ف برمي��ل يومياً بهدف إنت��اج  37مليون
لت��ر م��ن البنزين يومي �اً بمواصف��ات (يورو
 ،)5و 14مليون من الجازولين ،و 4ماليين
لت��ر م��ن الغاز الس��ائل ،و 3ماليي��ن لتر من
وقود الطائرات.

خالل لقائه وزير التخطيط العراقي

السفير اإليراني :تطوير
العالقات مع العراق قائم
على تعزيز
املصالح املشتركة
أك��د الس��فير االيران��ي ف��ي الع��راق
اي��رج مس��جدي ،خ�لال لقائ��ه ي��وم األربعاء
وزي��ر التخطي��ط العراق��ي ن��وري الدليمي،
ان تطوي��ر العالق��ات الثنائية بي��ن البلدين
الجاري��ن قائ��م عل��ى تعزي��ز المصال��ح
المشتركة.
وذك��ر بي��ان لمكت��ب وزي��ر التخطي��ط
العراق��ي ،ان��ه ج��رى خ�لال اللق��اء بح��ث
ملف��ي التج��ارة واالقتص��اد بي��ن الع��راق
وإي��ران ،وس��بل تعزي��ز حج��م ونوعي��ة
التب��ادل التج��اري بم��ا يخ��دم البلدي��ن.
وأك��د الدلیمي أهمي��ة تعزيز دور جهازي
الس��يطرة النوعي��ة العراق��ي واإليران��ي،
بحس��ب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما؛
الفتاً إلى أهمية التطوير النوعي للعالقات

الثنائي��ة في المج��االت الطبي��ة والتجارية
والتي ش��هدت نم��واً ملحوظاً خ�لال الفترة
الماضي��ة ،بحس��ب بيان��ات وزارة التخطيط
العراقية.
وأض��اف البي��ان :ان الس��فير مس��جدي
ب��ارك للدليم��ي تس��نمه مهام��ه وزي��راً
للتخطي��ط ،مؤك��داً عل��ى أن اي��ران تول��ي
مل��ف تطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة اهتمام �اً

كيف سيكون املشهد اإلقتصادي بمنطقة الخليج «الفارسي» في 2019؟
عل��ي ش��اكر/الدوحة -هل حافظ��ت دول مجلس
التع��اون عل��ى مكانته��ا كم�لاذ للباحثين ع��ن العمل
واالس��تثمار ،أم أن المصاع��ب المواكب��ة ألس��عار
النف��ط المنخفض��ة؛ م��ن ش��أنها إطف��اء ج��ذوة توهج
البلدان الست التي لم تعد كتلة سياسية واقتصادية
متراصة البنيان كما كان الحال عليه سابقاً؟
قب��ل أن تف��رض الس��عودية والبحري��ن واإلم��ارات
إل��ى جان��ب مصر -حص��اراً على قط��ر منتصف العام2017؛ كان��ت أب��واب أس��واق ال��دول األعض��اء ف��ي
مجل��س التع��اون مش��رعة أم��ام رج��ال أعم��ال البلدان
الس��ت؛ لك��ن الخط��وة الت��ي فاج��أت العال��م حينذاك،
أس��همت بتعمي��ق المصاع��ب االقتصادي��ة التي تواجه
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص ف��ي ه��ذه ال��دول ،ول��و بدا
ذلك بشكل متفاوت.
وق��د تواج��ه ال��دول الخليجي��ة مجتمع��ة مش��كلة
عج��وزات مالي��ة هذا العام ،إن اس��تمرت أس��عار النفط
قريب��ة م��ن خمس��ين دوالراً للبرمي��ل ،كما قد تفش��ل
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خاص �اً ،قائ��م عل��ى تعزي��ز المصال��ح
المشتركة.
وأش��ار ال��ى أن��ه ت��م خ�لال اللق��اء
إستعراض رؤية الوزارة لعراق  ،٢٠٣٠وحجم
التحدي��ات التي تواجه الجه��ات التنفيذية
ف��ي الحكوم��ة العراقي��ة ،والس��بل الممكن��ة
لتذلي��ل جمي��ع الصعوب��ات بالتع��اون
المشترك بين البلدين.

()2/1

في خطب ود المستثمرين األجانب وإقناعهم لدخول
أسواقها المالية والعقارية.
* اإلنفاق الحكومي
عاش��ت ال��دول الس��ت عل��ى وق��ع تراج��ع أس��عار
النف��ط بواق��ع  %19خ�لال العام الماض��ي ،األمر الذي
قزم قدرة غالبيتها على الوفاء بالتزاماتها في اإلنفاق
عل��ى المش��اريع الجدي��دة والكفيل��ة ب��إذكاء النم��و
االقتصادي المالئم لخلق فرص العمل؛ لكن البعض
يرى بأنه ينبغي عدم وضع الدول المذكورة في س��لة
ا تعان��ي أص�ل ً
واح��دة ،فالبحري��ن مث�ل ً
ا م��ن صعوب��ات
اقتصادي��ة ،دفع��ت ك ً
ال م��ن الس��عودية واإلم��ارات
والكوي��ت لدعمه��ا مؤخراً بواقع عش��رة ملي��ارات دوالر
لضمان تحقيق المنامة التوازن المالي بحلول .2022
خطوة جاءت رغم التحديات التي تواجه الرياض
الت��ي أعلن��ت منذ أيام عن موازنته��ا للعام  2019بعجز
يق��در ب �ـ 52ملي��ار دوالر ،بينم��ا تتوق��ع قط��ر تحقي��ق
فائض قدره ستمائة مليون دوالر.

* تفاؤل قطري
وي��رى محم��د ب��ن ط��وار الك��واري ،النائ��ب األول
لرئيس غرفة قطر ،أن اقتصاد بالده سيواصل تحقيق
زخ��م النم��و ال��ذي س��جله خ�لال الس��نوات الماضي��ة،
مس��تنداً إل��ى موازن��ة جدي��دة تضمنت إنفاق �اً قدره 57
ملي��ار دوالر ،م��ا م��ن ش��أنه ضم��ان تنفي��ذ المش��اريع
الكب��رى الت��ي تعك��ف الدوح��ة عل��ى إنجازه��ا .وأضاف
الك��واري( :دول��ة قط��ر ل��م تتأث��ر بالحص��ار المفروض
عليه��ا م��ن قبل جاراته��ا ،بل إن هذه الخطوة س��اهمت
في تقوية نش��اط القطاع الخاص المحلي ،كما أنها
عززت من دور المش��اريع الناش��ئة التي ب��ادرت بتقديم
منتج��ات ح ّل��ت م��كان نظيراته��ا التي كانت تس��تورد
م��ن قب��ل دول الحص��ار) .ويرتك��ز تف��اؤل الك��واري إل��ى
أح��دث تقارير صن��دوق النقد الدولي ال��ذي توقع نمو
النات��ج المحل��ي اإلجمالي للدوح��ة بواقع 4ر %2خالل
 ،2018ليرتقي في العام التالي إلى 1ر.%3
يتبع...

