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مساعد وزارة الخارجية اإليرانية لشؤون آسيا:

روحاني يؤكد ضرورة الحركة نحو تحقيق اإلكتفاء الذاتي
في مجالي الزراعة وتربية املواشي

الحرب التجارية بني أمريكا والصني قد تخلق فرص ًا
لصالح إيران

قال الخبير السياس��ي ومس��اعد وزارة الخارجية اإليرانية لش��ؤون آس��يا إبراهيم رحيم بور:
إن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين قد تخلق فرصاً لصالح إيران.
وف��ي مقابل��ة م��ع وكال��ة مهر لألنباء ،أش��ار رحيم بور ال��ى الحرب التجارية بين واش��نطن
وبكي��ن ،وق��ال :ف��ي الوق��ت الحال��ي نش��اهد حرب �اً تجاري��ة بي��ن الصي��ن وأمري��كا وهم��ا يعتبران
قوتي��ن اقتصاديتي��ن كبيرتين في العالم ،مؤك��داً ان الحرب التجارية بين الواليات المتحدة
األمريكية والصين قد تخلق فرصاً لصالح إيران.
وش��دد الدبلوماس��ي االيراني الس��ابق على ضرورة تعزيز العالقات مع الصين بش��كل واس��ع
وس��ريع بصفته��ا دول��ة ذات أهمي��ة كبي��رة م��ن الناحي��ة االقتصادية والسياس��ية على مس��توى
العال��م .مضيف �اً :إن وج��ود اتص��االت وتعاون مس��تمر بين اي��ران ودول كالصين الت��ي لها أدوار
سياس��ية واقتصادي��ة كبي��رة ف��ي العال��م يج��ب أن يك��ون في س��لم األولويات وأن يتاب��ع من قبل
الطرفي��ن .وتاب��ع :إن الصي��ن لديه��ا عالق��ات تجارية جيدة م��ع معظم دول العال��م ،وفي اآلوانة
األخي��رة راح��ت تس��تثمر ف��ي دول أفريقي��ا وترف��ع م��ن مس��توى عالقاته��ا م��ع هذه ال��دول أي إن
سياستها الخارجية حتى هذه اللحظة ناجحة.
وتوق��ع الخبي��ر السياس��ي أن تتقدم الصين على الواليات المتح��دة األمريكية من الناحية
االقتصادية حتى عام  2030وستكون الدولة األولى في العالم من حيث القدرة االقتصادية.

املركزي اإليراني :عملية شطب األصفار من
العملة الوطنية تحتاج عامني

ثمن رئيس الجمهورية االس�لامية االيرانية ،حسن روحاني،
ّ
جهود مزارعي البالد ،وقال :انهم يشاركون في توفير جزء كبير
من أمن المجتمع .
وخالل اجتماعه مع وزير الجهاد الزراعي ومساعديه وكبار
م��دراء ال��وزارة أم��س االثني��ن ،أض��اف الرئي��س روحان��ي :عندم��ا
نس��تخدم كلم��ة (األمن) يتب��ادر ال��ى أذهاننا القوى العس��كرية،
بينما ان جزءاً كبيراً من األمن في المجتمع يوفره المزارعون.
ووصف الزراعة بأنها مسؤولية جسيمة جداً حيث على الحكومة
ووزير الزراعة أن تهتما بإنتاج كاف من المحاصيل الزراعية بما
فيه��ا القم��ح ،وكذل��ك كيفية الحف��اظ عليها .وأض��اف :على
الجامع��ات وقط��اع الزراعة أن تدرجا تغطي��ة حاجات الناس على
ج��دول أولوياتهم��ا .وأك��د عل��ى ض��رورة الحرك��ة نح��و تحقيق
اإلكتفاء الذاتي في مجالي الزراعة وتربية المواشي.
وفي جانب آخر من تصريحاته ،أش��ار روحاني إلى مس��ؤولية
أعلن المدير العام لمكتب تقنية المعلومات
والعالق��ات التاب��ع لمنظم��ة إدارة الط��رق والنقل
الب��ري ،حس��ين متول��ي حبيب��ي ،ع��ن نم��و حجم
السلع المصدرة عبر الحدود البرية للبالد خالل
األشهر التسعة األولى من العام اإليراني الحالي
(بدأ من  21آذار /مارس  )2018لتصل الى خمسة
ماليين و 537ألف طن ،مما يظهر نمواً بنسبة 11
بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأض��اف حبيب��ي ،األح��د ،ان ح��دود بازرغ��ان
(آذربايجان الغربية-شمال غرب) احتلت المركز
األول ف��ي إس��تيراد الس��لع عب��ر توري��د  58بالمئة
م��ن إجمال��ي الس��لع المس��توردة وتأت��ي بعده��ا
حدود خس��روي (التابعة لمحافظة كرمانشاه-
غ��رب) وميرج��اوة (التابع��ة لمحافظ��ة سيس��تان
وبلوجستان-جنوب شرق) في المركزين الثاني
والثال��ث عب��ر توري��د  8بالمئ��ة و 9بالمئ��ة عل��ى

المزارعين المتمثلة في ضمان األمن الغذائي للش��عب ،وأضاف:
ان على الحكومة أيضاً أن توفر أمن المزارعين في مواجهة بعض
المشاكل بما فيها هطول األمطار الغزيرة أو شح المياه واآلفات
الزراعية وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها الشديد.
وع ّب��ر روحان��ي عن قناعته ب��أن قطاع توفير الم��واد الغذائية
يج��ب أن يكتف��ي ذاتي �اً ويس��تند ال��ى نفس��ه ،فض�ل ً
ا ع��ن ض��رورة
العناية بالقدرة الشرائية للشعب وخلق توازن بين إنتفاع المزارع
والمس��تهلك .ودع��ا الجامع��ات ال��ى التواج��د في قط��اع الزراعة
وخل��ق قن��وات تواص��ل مع��ه وتزوي��ده بإبداع��ات علمي��ة وتقني��ات
حديثة.
واعتب��ر الرئي��س روحان��ي الكف��اءة والق��وة الفكري��ة ل��دى
االيرانيي��ن والق��درات العلمي��ة لش��باب البل��د من العناص��ر التي
يمك��ن أن تع��وض عن المش��اكل التي تواجهه��ا البالد في مجال
المي��اه واألراض��ي الزراعي��ة .وأك��د عل��ى ض��رورة إزالة قل��ق أبناء

الش��عب تج��اه أس��عار الم��واد الغذائي��ة .وأض��اف :يحت��م علينا أن
نض��ع ش��عار (أم��ن الزراع��ة) نص��ب أعينن��ا ونعم��ل عل��ى تحقي��ق
االكتف��اء الذات��ي في إنتاج المحاصيل الزراعي��ة .واعتبر ارتفاع
حج��م إنتاج الس��كر م��ن 1ر 1مليون طن إل��ى 1ر 2مليون طن نبأ
س��اراً يبش��ر بق��رب تحقي��ق االكتف��اء الذات��ي ف��ي إنتاج الس��كر.
وأض��اف :ان حج��م إنت��اج البذور الزيتية ش��هد زيادة بنس��بة س��تة
أضعاف مقارنة بالعام المنصرم.
وأش��ار الرئيس روحاني ،خالل كلمته ،الى مد أنابيب الغاز
الى الكثير من قرى البالد ،وكذلك تزويدها بالكهرباء وخدمة
اإلنترن��ت ،معتب��راً ذل��ك م��ن الخدم��ات الت��ي قدمته��ا حكومته
للشعب.
وس��بق كلم��ة الرئي��س روحان��ي إجتم��اع ل��ه بوزي��ر الجه��اد
الزراع��ي وكب��ار م��دراء ال��وزارة قدم��وا خالل��ه تقاري��راً ع��ن أداء
الوزارة ،وكذلك العقبات التي تعترض تحقيق أهدافها.

ونمو بنسبة  %301في طاقات املدن الشمالية الغربية للشحن السككي

تصدير أكثر من 5ر 5مليون طن من السلع عبر الحدود
البرية للبالد
التوالي من إجمالي السلع المستوردة.
كم��ا أعل��ن حبيب��ي إن اإلحصائيات بش��أن
صادرات السلع عبر الحدود البرية خالل األشهر
التسعة األولى من العام اإليراني الحالي ،تظهر
كذل��ك ب��أن ح��دود بازرغ��ان تحت��ل المرك��ز
األول عبر تصدير  26بالمئة من إجمالي الس��لع
المص��درة ،فيم��ا تأت��ي ح��دود ميل��ك التابع��ة
لمحافظة سيستان وبلوجستان وحدود دوغارون
(التابع��ة لمحافظ��ة خراس��ان الرضوية-ش��مال

ش��رق) ف��ي المرتبتي��ن الثاني��ة والثالث��ة عب��ر
تصدي��ر  14و 10بالمئة على التوالي من إجمالي
السلع المصدرة.
إل��ى ذل��ك ،أعل��ن المش��رف ع��ن ش��ركة
الس��كك الحدي��د ش��مال غرب��ي اي��ران ،عل��ي
خدائ��ي ،ان طاق��ات الب�لاد ف��ي مج��ال الش��حن
الس��ككي ش��هدت نم��واً ق��دره  301بالمئ��ة خ�لال
التسعة أشهر الماضية من العام االيراني الحالي
(ب��دأ  21م��ارس  )2018مقارن��ة بالفت��رة ذاتها من

الع��ام الماض��ي .وأض��اف خدائ��ي ،االثني��ن ،ان��ه
وفق �اً لإلحصائي��ات بل��غ حج��م ش��حن البضائ��ع
خالل التس��عة أشهر الماضية من العام االيراني
الحال��ي (ب��دأ م��ن  21آذار /م��ارس  )2018ملي��ون
و 374ألف �اً و 116طن �اً ،فيم��ا بل��غ تفري��غ الس��لع
خ�لال الفت��رة ذاتها ملي��ون و 169ألف �اً و 795طناً
بزيادة قدرها  %175مقارنة بذات الفترة من العام
الماضي.
وب ّي��ن خدائ��ي ان البضائ��ع التي تم ش��حنها
وتفريغها بواسطة السكك الحديد في المناطق
الش��مالية الغربية ف��ي ايران ،ش��ملت المنظفات
واالذرة والب��ذور الزيتي��ة وال��ورق واألحج��ار
والخشب واإلسمنت والحنطة واألدوات المنزلية
والس��يراميك ،ت��م ش��حنها وتفريغه��ا م��ن وإل��ى
تركي��ا وأوزبكس��تان وقرقيزي��ا وتركمانس��تان
وطاجيكستان.

صادرات إيران من منتجات
الفوالذ بلغت 2ر 3مليار دوالر

جمارك آذربايجان تؤيّد زيادة التعرفة الجمركية على
إستيراد قضبان الحديد من إيران

إيران تص ّدر أكثر من مليوني برميل
من النفط واملكثفات الغازية يومي ًا

ق��ال رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة
تطوي��ر وتنمي��ة صناع��ات التعدي��ن االيراني��ة
(ايمي��درو) :ان ص��ادرات منتج��ات الف��والذ
بلغ��ت 2ر 3مليار دوالر خالل األش��هر الثمانية
األخي��رة م��ن الع��ام االيران��ي الحالي (ب��دأ 21
مارس .)2018
وأض��اف خ��داداد غري��ب ب��ور ،ال��ذي كان
يتح��دث في المؤتم��ر األول لصناعات الفوالذ
االيراني��ة ،ان��ه وخ�لال ه��ذه الم��دة بل��غ إنت��اج
الف��والذ  16مليون �اً و 640أل��ف ط��ن بزي��ادة
قدره��ا  %18مقارن��ة بنف��س الفت��رة م��ن الع��ام
الماضي .

أ ّي��دت اللجن��ة الحكومي��ة لجم��ارك جمهوري��ة آذربايج��ان الزي��ادة الملحوظ��ة ف��ي التعرف��ة
الجمركية على قضبان الحديد المستوردة من ايران.
وأعلن��ت اللجن��ة الحكومي��ة الجمركي��ة في آذربايج��ان إن زي��ادة التعرف��ة الجمركية على
قضبان الحديد تعود الى المس��اعي الرامية الى دعم اإلنتاج المحلي .وقال رئيس اللجنة صفر
مه��دي أوف :إن ارتف��اع س��عر العلم��ة الصعب��ة في دول الجوار وانخفاض س��عر الس��لع فيها تركا
تأثيراً سلبياً على السوق المحلية اآلذربايجانية ،عازياً قرار اللجنة الى قضايا كهذه.
وفيم��ا أش��ار الى أن س��عر قضبان الحدي��د في ايران يبلغ حالي �اً  200دوالر ،أضاف :ان آذربايجان
رفعت سعر القضبان المستورد الى  500دوالر لحماية اإلنتاج المحلي .وكان لشركة (باكو استيل)
الكبرى في إنتاج الفوالد والحديد التابعة لجمهورية آذربايجان دوراً في إتخاذ هذا القرار الحكومي
وزيادة التعرفات الجمركية .هذا وصرح رئيس اللجنة الحكومية لجمارك جمهورية آذربايجان بأن
سعر قضبان الحديد في ايران منخفض وهي ذات نوعية أفضل مقارنة بمثيالتها ،مؤكداً على عدم
طرح أية جهة حتى اآلن شكوى حول نوعية هذه القضبان التي تستوردها بالده من ايران وروسيا.

بلغ��ت ص��ادرات اي��ران م��ن النف��ط
والمكثف��ات الغازي��ة 41ر 2برميل يومياً خالل
األش��هر الثماني��ة األول��ى م��ن الع��ام االيران��ي
الجاري (بدأ في  21آذار /مارس .)2018
وورد ف��ي تقري��ر ص��ادر ع��ن منظم��ة
التخطي��ط والميزاني��ة االيراني��ة :ان ه��ذا
الحج��م من الص��ادرات يقل بمق��دار  369ألف
برميل يومياً عما تم التخطيط له في الموازنة
العام��ة للع��ام (االيراني) الج��اري .وبلغ معدل
قيم��ة ص��ادرات البرمي��ل الواح��د م��ن النف��ط
الخ��ام 53ر 71دوالر خ�لال ه��ذه الفترة وهو ما
يفوق 53ر 16دوالر عن الرقم المتوقع له.

مشير ًا إلى العالقات املتنامية بني البلدين

السفير األفغاني :نتطلع لتفعيل
جابهار وتحويله إلى ميناء
لإلستيراد والتصدير
أك��د س��فير أفغانس��تان ف��ي طه��ران أحم��د ن��ور ،أم��س
االثني��ن ،ان الحكوم��ة والقط��اع الخ��اص ف��ي أفغانس��تان
يتطلع��ان ال��ى تفعيل مين��اء جابهار (جنوب ش��رق اي��ران) ألن
مس��تقبله مش��رق للغاية وس��وف يلعب دوراً بارزاً في التبادالت
اإلقليمية ويتحول الى ميناء رئيسي في المنطقة.

وأش��ار الس��فير األفغان��ي ،ف��ي تصري��ح لوكال��ة أنب��اء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) ،ال��ى رغبة القط��اع الخاص في
أفغانس��تان ف��ي تفعي��ل مين��اء جابه��ار ،وق��ال :ان الكثي��ر م��ن
الدول في منطقة آس��يا الوسطى تنتظر هذه الفرصة .وأعرب
عن أمله بأن تحول ايران جابهار إلى ميناء رئيسي لالستيراد
والتصدي��ر ليط��رح عل��ى الصعي��د الدول��ي ويهت��م به��ا التجار
الدوليون.
وأشار نور الى العالقات المتنامية بين البلدين؛ موضحاً:
هناك وثيقة تعاون شاملة طويلة األمد لتعزيز هذه العالقات
وكن��ا ق��د قررنا خ�لال زيارة وزي��ر الخارجي��ة االيراني محمد
ج��واد ظري��ف الى كابول الع��ام الماضي إنش��اء خمس لجان
مشتركة بين البلدين لتجتمع بانتظام في كابول وطهران
وتدرج االتفاقات التي تبرم في كل لجنة في وثيقة الشراكة
االس��تراتيجية الش��املة .وأض��اف :م��ن بي��ن ه��ذه اللج��ان
الخم��س اكتمل��ت تقريب �اً اللج��ان الثقافي��ة والمياه وش��ؤون

أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي االيراني ،عبدالناص��ر همتي ،أن عملية ش��طب 4
أصفار من العملة الوطنية بحاجة الى فترة عامين.
وف��ي تغري��دة ل��ه عل��ى موق��ع (اينس��تغرام) ،ق��دم همتي بع��ض اإليضاحات ح��ول هذا
الموض��وع وه��ي ان الض��رورة للتنفي��ذ ه��ي أو ً
ال المصادق��ة م��ن قب��ل الحكوم��ة ومجل��س
الش��ورى االس�لامي عل��ى ذل��ك .وأض��اف :ان ه��ذه العملية بحاج��ة الى وقت م��ن الناحية
القانونية والتقنية ،ووفقاً لتخمينات خبرائنا فان عملية التنفيذ تستغرق نحو عامين.
وص��رح ب��أن ه��ذا اإلج��راء س��يكون ال��ى جان��ب س��ائر اإلج��راءات األساس��ية للبن��ك
المرك��زي لتعدي��ل النظ��ام البنك��ي واس��تخدام أدوات حديث��ة للسياس��ات النقدي��ة
وأس��اليب جدي��دة وفاعل��ة لإلش��راف عل��ى البن��وك وان تنفي��ذ األم��ر س��يكون بع��د إج��راء
اإلصالحات البنكية.
ون��وه همت��ي ال��ى أن��ه بع��د المصادق��ة القانونية س��تدخل النق��ود الجدي��دة تدريجياً،
وبدي ً
ال عن النقود الورقية المس��تهلكة الس��ابقة وان نفقاتها لن تكون بحجم نفقات طبع
العدد الكبير للنقود الحالية .واعتبر شطب األصفار بأنه سيقوي مكانة العملة الوطنية
على الصعيد الدولي ،بمثابة إجراء الى جانب سائر اإلجراءات تقوم بها الكثير من الدول
كبداية لتنفيذ أصالحات اقتصادية جادة.

إلتئام اللجنة اإلقتصادية املشتركة بني البلدين قريب ًا

 11مليار دوالر سنوي ًا ..حجم الصادرات اإليرانية
إلى العراق

بلغ حجم الصادرات االيرانية إلى العراق  11مليار دوالر سنوياً ،حيث تبوأ المكانة األولى في
اس��تيراد الس��لع االيرانية ،وفق ما أفاد أمين لجنة تنمية العالقات االقتصادية االيرانية مع العراق
وسوريا.
وقال حسن دانائي فر ،أمس االثنين ،في تصريحه خالل اجتماع مجلس حوار القطاع الحكومي
والخاص في مدينة بانة في محافظة كردستان (غرب البالد) :ان حجم تصدير السلع الى العراق
بل��غ 4ر 6ملي��ار دوالر خ�لال الع��ام الماضي .وتوقع نمو حجم الص��ادرات االيرانية الى العراق خالل
العام الجاري بنسبة  35بالمئة وبلوغها 1ر 8مليار دوالر .وأضاف :ان حجم الصادرات االيرانية الى
العراق شهد نمواً بنسبة تفوق  40بالمئة خالل األشهر التسعة من العام الجاري (االيراني يبدأ في
 21آذار /مارس) .وتابع :ان تصدير الطاقة الكهربائية الى العراق قد بلغ  1200ميغاواط ،كما ان
ثمة مفاوضات جارية بين محافظة كردستان ومنطقة كردستان العراق والتي ستبلغ ثمارها في
المس��تقبل القريب .ولفت دانائي فر الى أن ايران تصدر الى العراق  25مليون مترمكعب من الغاز
سنوياً ،حيث بلغت قيمة صادرات الطاقة الى هذا البلد  3مليارات و 500مليون دوالر.
م��ن جانب��ه ،أعل��ن مدي��ر ع��ام القس��م التج��اري لل��دول العربي��ة واألفريقي��ة بمنظم��ة التنمية
التجاري��ة االيراني��ة ف��رزاد بيلت��ن ،عن اجتم��اع اللجنة االقتصادية المش��تركة بين اي��ران والعراق
بنهاي��ة الع��ام االيران��ي الحالي (في  20مارس  ،)2019لمناقش��ة مش��اكل المحافظ��ات الحدودية
والتسريع بوتيرة التعاون التجاري بين البلدين.
وأوضح بيلتن ان االجتماع المرتقب سيتطرق الى قضايا عديدة بما فيها إنشاء البنى التحتية
التجارية المشتركة ،ومشاكل المحافظة مع الجانب العراقي والتي تستدعي التعاون والتنسيق
بهدف إبرام وثيقة مشتركة .وأكد المسؤول االيراني على ضرورة تطوير المحافظات الحدودية
بهدف توفير فرص عمل مستدامة في هذه المناطق.
وكش��ف بيلتن ان منظمة التنمية التجارية االيرانية تس��عى في إطار برامجها األساسية الى
إنشاء مجمع تجاري في اقليم كردستان العراق وتعيين مندوب لها في هذا االقليم.

الرعاي��ا والمهاجري��ن وتحت��اج اللجنت��ان األمنية-السياس��ية
واالقتصادية إلى مزيد من المشاورات بين البلدين ونأمل بأن
يمه��د الطري��ق للمصادق��ة على النص النهائي له��ذه الوثيقة
االستراتيجية.
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول كيفي��ة العالق��ات الثنائي��ة بع��د
التوقيع على هذه الوثيقة ،قال الس��فير األفغاني :ان الوثيقة
الش��املة تضفي الطابع المؤسس��ي على التعاون بين البلدين
وتوف��ر بني��ة تحتي��ة قوي��ة لمواصل��ة وتطوي��ر العالق��ة بي��ن
المؤسسات والوزارات في ايران وأفغانستان.
ويق��ع ه��ذا المين��اء االس��تراتيجي خ��ارج منطقة مضيق
هرم��ز عل��ى س��واحل مك��ران الس��ياحية وه��و المين��اء األوح��د
المطل على مياه المحيط الهندي ويتمتع بطابع استراتيجي
يصن��ف كطري��ق عالم��ي تقاطع��ي واص��ل م��ن ش��أنه تنمي��ة
وتنش��يط الفعالي��ات التجاري��ة والمواصالتي��ة وايج��اد جس��ر
يرب��ط بي��ن الهن��د وأفغانس��تان وبي��ن ش��عوب المنطق��ة وق��د

أنفق��ت الحكوم��ة االيراني��ة حت��ى اآلن ملي��ار دوالر لتنفي��ذ
بعض مشاريعه .ويعتبر هذا الميناء خير فرصة للمستثمرين
األفغان وللحكومة االيرانية لما له من مكانة في نقل الس��لع
م��ن أفغانس��تان وباكس��تان وإليهم��ا باعتب��اره فرص��ة محلية
ثمين��ة لمحافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان جن��وب ش��رق البالد
يعود بالربح على المس��تثمرين وعلى البلد نفس��ه ،فض ًال عن
كونه سبي ًال رابطاً بين ايران وأفغانستان وباكستان والهند
مع العالم .ويعتبر هذا الميناء طريقاً واص ًال بين مياه الخليج
الفارس��ي وبح��ر عم��ان والمحي��ط الهن��دي وبي��ن أفغانس��تان
المحاص��رة بالح��دود البري��ة ودول القفق��از وآس��يا الوس��طى
وص��و ًال ال��ى روس��يا وأوروب��ا .يض��اف ال��ى ذل��ك تخصي��ص
ايران محفزات لمس��تخدمي الميناء ،منه��ا إعفاءات ضريبية
وتخفيض��ات ف��ي تكالي��ف التخزي��ن ومحف��زات للترانزي��ت
الخارج��ي وتوفي��ر أماك��ن للحاوي��ات الفارغ��ة وتخفيض��ات
لتكاليف رسو السفن فيه.

