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السوق العراقية؛ األولى في إستيراد السلع اإليرانية

إنشاء  100مطار خالل  40سنة بعد إنتصار الثورة اإلسالمية
ق��ال عض��و اللجن��ة االقتصادي��ة التابعة
لمجلس الش��ورى االس�لامي أحم��د أناركي
محم��دي :ان��ه ت��م عل��ى م��دى  40عام �اً بع��د
انتص��ار الث��ورة االس�لامية إنش��اء  100مطار
ف��ي ش��تى مناط��ق الب�لاد ،واصفاً ذل��ك بأنه
إنجاز كبير.
وأض��اف أنارك��ي ،أم��س الس��بت ،ف��ي
تصري��ح لوكال��ة إرنا من محافظ��ة كرمان
(جن��وب ش��رق) ب��أن النظ��ام المق��دس
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة حق��ق
إنج��ازات هام��ة خ�لال العق��ود األربع��ة
الماضي��ة ،مؤك��داً أن تطوي��ر المط��ارات
ونقل الركاب والسلع داخل البالد وخارجها
تش��كل م��ن أه��م برام��ج الحكومة طيل��ة هذه
الفترة.
واعتب��ر البرلمان��ي االيران��ي تنمي��ة
ه��ذا القط��اع يس��هم ف��ي دع��م الس��ياحة

2ر 7مليار دوالر ..قيمة
صادرات إيران املنجمية
في  9أشهر

ق��ال األمي��ن الع��ام لغرف��ة التج��ارة
المش��تركة االيرانية-العراقي��ة :إن المزاي��ا
الت��ي تتس��م به��ا الس��لع االيراني��ة ال��ى جان��ب
عالق��ات ثقافي��ة وديني��ة وسياس��ية مش��تركة
بي��ن البلدي��ن جعل��ت العراقيي��ن يرغب��ون ف��ي
شراء السلع االيرانية.
وأضاف حميد حس��يني ،أمس الس��بت ،ان
الغ��زو األمريك��ي للع��راق ع��ام  2003ونش��وب
ح��رب أهلي��ة في��ه جع�لا الع��راق بحاج��ة ال��ى
اس��تيراد كثي��ر م��ن الس��لع م��ن اي��ران ب��دءاً
م��ن الم��واد الغذائي��ة والماكنات وص��و ً
ال الى
الكهرب��اء والغ��از ،كم��ا ان الحظ��ر المفروض
عل��ى اي��ران زاد أهمي��ة الس��وق العراقي��ة
للش��ركات االيراني��ة؛ وانطالق �اً م��ن ذل��ك
يتوج��ه وزي��ر الخارجية االيران��ي محمد جواد
ظري��ف ال��ى الع��راق الي��وم األح��د لتوطي��د
العالق��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة م��ع العراق،
وكذلك االجتماع بالمس��ؤولين السياسيين

الهند تواصل إستيراد
النفط من إيران؛ رغم
الحظر األمريكي
أعل��ن المتح��دث باس��م الخارجي��ة
الهن��دي ،راوي��ش كوم��ار ،رغ��م الحظ��ر
األمريكي المفروض على ايران فان نيودلهي
تواصل اس��تيرادها من النفط االيراني لسد
حاجاتها من الطاقة.
ونق��ل موق��ع (س��بوتنيك) ،ع��ن كومار
قول��ه :ان الهن��د تحاف��ظ عل��ى عالقاته��ا مع
مختل��ف دول العال��م ف��ي إط��ار ضم��ان أم��ن
الطاقة.
وتأت��ي تصريح��ات المتح��دث باس��م
الخارجي��ة الهن��دي ه��ذه بع��د يومي��ن م��ن
التهدي��د األمريك��ي بتصعي��د الحظ��ر عل��ى
اي��ران .وكان وزي��ر الخارجي��ة األمريكي قد
دع��ا مختلف دول العالم الى خفض ش��رائها
من النفط االيراني.
ه��ذا وكان مس��ؤول هن��دي ق��د أعل��ن،
األس��بوع الماضي ،ان الهند بدأت سداد ثمن
النف��ط االيراني بالروبية ،علماً بأن إعفائها
م��ن الحظ��ر األمريك��ي فت��ح المج��ال أم��ام
نيودلهي لشراء  300أو  350ألف برميل من
النفط االيراني يومياً.
ه��ذا وس��جل حج��م ص��ادرات النف��ط
االيران��ي ال��ى الهن��د ارتفاع �اً بنس��بة 4ر9
بالمئ��ة ف��ي ش��هر كان��ون األول /ديس��مبر
 2018مقارنة بش��هر تشرين الثاني /نوفمبر
من العام نفسه.
وأف��اد موق��ع رص��د المعلوم��ات ل��دى
خط��وط المالح��ة البحري��ة للجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة ،ان��ه عق��ب انخف��اض
حج��م ص��ادرات النف��ط االيران��ي للهن��د
وص��و ً
ال ال��ى  276أل��ف برمي��ل يومي �اً ف��ي
ش��هر تش��رين الثان��ي /نوفمب��ر ع��ام ،2018
قام��ت اي��ران بتصدي��ر  302أل��ف برميل من
الخ��ام الى الهند خالل ش��هر كانون األول/
ديسمبر من العام المنصرم.
ولف��ت المص��در المالح��ي االيراني ،الى
أن الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة تتطل��ع
ال��ى تصدي��ر  500أل��ف برمي��ل يومي �اً خالل
الع��ام  2019-2018ال��ى الهن��د وتعم��ل ف��ي
هذا السياق على تقديم خدمات نقل بحري
مجانية الى هذا البلد.

هناك .وتضاف الى ذلك مشاريع إعادة إعمار
الع��راق ال��ذي تعتبره��ا اي��ران م��ن القضاي��ا
الهام��ة عل��ى الصعي��د االقتص��ادي ك��ون
اي��ران ق��ادرة عل��ى أن تحت��ل المكان��ة األول��ى
ف��ي مش��اريع الع��راق الهندس��ية واالقتصادي��ة
نظ��راً لم��ا قدم��ت م��ن الدع��م الش��امل لمحور
المقاوم��ة في العراق ومكافح��ة تنظيم داعش
اإلرهابي .
وتحول��ت اي��ران ال��ى المص��در األول
للس��لع ال��ى الع��راق ،كم��ا تع��د الش��ريك
التج��اري الثان��ي ل��ه بع��د الصي��ن وف��ق م��ا
بينت��ه اإلحصائي��ات ذات الصل��ة باألش��هر
الس��تة األخي��رة؛ لك��ن هن��اك تقاري��ر وأخب��ار
تش��ير ال��ى تق��دم تركي��ا عل��ى ايران ف��ي تولي
مش��اريع إع��ادة اإلعم��ار ف��ي الع��راق رغ��م
تدخالته��ا العس��كرية ودعمه��ا لالرهابيي��ن
هناك.
وع��ن مطالب��ة وزي��ر الخارجي��ة األمريك��ي

ل��دى زيارت��ه األخي��رة لبغ��داد رئي��س ال��وزراء
العراق��ي بخفض نش��اط الش��ركات االيرانية
ف��ي ب�لاده ،أع��رب حس��يني ع��ن اعتق��اده ب��أن
نش��اط ه��ذه الش��ركات ال ترتب��ط بالحكوم��ة
العراقي��ة وانه��ا ال تنش��ط ف��ي مج��ال النف��ط
والغ��از ،مس��تبعداً أن يس��مح الش��عب العراق��ي
بأن تدخل هذه التوصيات الغربية واألمريكية
حيز التنفيذ.
وحول ض��رورة تنمية الطرق والمواصالت
وشبكة توزيع السلع االيرانية في العراق لرفع
مس��توى التب��ادل التج��اري الثنائ��ي لبلوغ��ه
 20ملي��ار دوالر ،أوض��ح حس��يني ان��ه لحس��ن
الحظ ش��هدت صناعة النقل في العراق تطوراً
كبي��راً؛ ومع وجود ش��احنات النق��ل الجديدة
ال توج��د مش��كلة ف��ي مج��ال توزيع الس��لع في
الع��راق؛ مبين �اً أن العراق احتل المركز األول
بي��ن ال��دول المس��توردة للس��لع االيراني��ة تلته
اإلمارات والصين.

بلغ��ت قيم��ة ص��ادرات اي��ران ف��ي قط��اع
الصناع��ات المنجمي��ة إل��ى م��ا يزي��د ع��ن 7
ملي��ارات و 288ملي��ون دوالر خ�لال األش��هر
التسعة األولى من العام االيراني الحالي (بدأ
م��ن  21آذار /م��ارس  ،)2018حي��ث ش��كل هذا
الحجم م��ن الصادرات  22بالمئة من إجمالي
ص��ادرات الب�لاد خ�لال ه��ذه الفت��رة ،حس��بما
تشير إحصاءات دائرة الجمارك االيرانية.
وأف��ادت اإلحص��اءات ،الص��ادرة أم��س
الس��بت ،ان قيم��ة اس��تيراد قط��اع الصناع��ات
المنجمي��ة خ�لال هذه الفت��رة بلغ��ت مليارين
و 539ملي��ون دوالر ،حيث يش��هد ه��ذا الحجم
م��ن االس��تيراد انخفاض �اً بنس��بة  31بالمئ��ة
خالل الفترة ذاتها من العام الماضي .وتابعت:
ان��ه ت��م تصدير  86مليون �اً و 940ألف طن من
الس��لع غي��ر النفطي��ة م��ا قيمته��ا  33ملي��اراً
و 358ملي��ون دوالر ال��ى الخ��ارج خ�لال ه��ذه
الفت��رة ،حي��ث يظهر نم��واً بنس��بة 4ر 5بالمئة
مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقة.
وش��كلت الصي��ن والع��راق واإلم��ارات
وأفغانس��تان وتركي��ا م��ن أه��م وجه��ات التصدير
إلي��ران ،حي��ث احت��ل الع��راق المرك��ز األول
باستيراد  6مليارات و 929مليون دوالر من السلع.

تقرير :حجم التقدم الحاصل في مراحل مشروع بارس الجنوبي
أص��درت منظم��ة التخطيط والميزانية االيرانية تقريراً عن حجم
التق��دم الحاص��ل ف��ي مختل��ف مراح��ل مش��روع ب��ارس الجنوب��ي للغ��از
خالل العام االيراني الماضي (انتهى في  20آذار /مارس .)2018
وبن��اء عل��ى التقري��ر الص��ادر ،ف��ان المرحل��ة  13حقق��ت ف��ي الع��ام
االيران��ي الماض��ي تقدم �اً بنس��بة 6ر 88بالمائ��ة باس��تثمارات بلغت 697
ملي��ون دوالر .كم��ا حقق��ت المرحل��ة  14تقدم �اً بنس��بة  79بالمائ��ة
باستثمارات بلغت  872مليون دوالر.
وحقق��ت المراح��ل  22و 23و 24تقدم �اً أيضاً ف��ي األعمال المنجزة
فيه��ا بنس��بة 1ر 88بالمائ��ة باس��تثمارات بلغ��ت  615ملي��ون دوالر .أم��ا

بالنس��بة للمرحل��ة  12الت��ي ت��م تدش��ينها قب��ل  3أعوام ،فق��د بلغ حجم
إنتاجه��ا 1ر 61ملي��ون مترمكع��ب م��ن الغ��از يومياً خالل الع��ام االيراني
الماض��ي .وفيم��ا يتعل��ق بالمرحلتين  15و 16اللتين تم تدش��ينهما قبل
عامين ،فقد بلغ حجم إنتاجهما 5ر 45مليون مترمكعب من الغاز يومياً
خالل العام الماضي.
وبالنس��بة للمراح��ل  17و 18و 19و 20و 21الت��ي ت��م تدش��ينها ف��ي
الع��ام الماض��ي ،فقد بلغ إجمالي االس��تثمارات الت��ي وظفت فيها العام
الماض��ي نح��و  835ملي��ون دوالر وحقق��ت تقدماً في اإلنجاز بنس��بة 96
الى  97بالمائة.

والتعري��ف بالكف��اءات والف��رص المتوف��رة
ف��ي محافظ��ة كرم��ان والتروي��ج للمعال��م
التاريخي��ة والس��ياحية هن��اك .وتاب��ع :إن
الكثي��ر م��ن ال��دول المناوئ��ة ومنه��ا الواليات
المتح��دة عم��دت ال��ى اس��تهداف الب�لاد عبر
هجم��ات عدي��دة ومنها فرض حرب اس��تمرت
لـ 8سنوات.
وص � ّرح أنارك��ي أن اي��ران الي��وم إحتل��ت
مكان��ة بي��ن ال��دول األولى ف��ي نت��اج المعرفة
والعل��م والهندس��ة وتصديره��ا ،فض� ً
لا ع��ن
تقدمه��ا ف��ي العل��وم النووي��ة والتقني��ة
الصاروخي��ة عل��ى الصعي��د العالم��ي .كم��ا
لف��ت عض��و اللجن��ة االقتصادية ف��ي مجلس
الش��ورى االس�لامي ال��ى تط��ور النظ��ام
والخدم��ات الصحي��ة بع��د انتص��ار الث��ورة
االس�لامية وتربي��ة الك��وادر الطبية في ش��تى
الف��روع ومد المدن والق��رى بالغاز والكهرباء

وش��بكات مي��اه الش��رب .ون��وه أنارك��ي ال��ى
مؤازرة الش��عب االيراني في جميع المجاالت
لس��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية؛ واصف �اً
الش��عب االيران��ي بأن��ه صائ��ن للث��ورة ورائ��د
ف��ي الدفاع عن النظ��ام المقدس للجمهورية
االسالمية.
وأش��اد عض��و اللجن��ة االقتصادي��ة
بإنج��ازات الث��ورة ف��ي مج��ال تعبي��د الط��رق
وإنش��ائها وتنمي��ة الخط��وط الس��ككية نظراً
ال��ى الموق��ع االس��تراتيجي ال��ذي تتمت��ع ب��ه
اي��ران وارتباطه��ا الس��ككي بمنطق��ة الخلي��ج
الفارسي وبحر قزوين وروسيا وما يجاريها.
وف��ي الخت��ام ،أش��ار أنارك��ي ال��ى النم��و
ف��ي قط��اع الزراع��ة وس��د حاج��ات الب�لاد إزاء
البتروكيماوي��ات وبلوغ��ه مس��توى اإلنت��اج
والتصدي��ر عل��ى الصعي��د العالم��ي له��ذه
المنتجات.

الناطق باسم وزارة التجارة الصينية:

العالقات اإلقتصادية بني الصني وإيران
مستقرة ومتنامية

وصف الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ،كائو فنغ ،العالقات االقتصادية مع ايران بأنها
مستقرة ومتنامية كون البلدين شريكين كبيرين في المجال االقتصادي.
وأضاف كائو فنغ ،أمس الس��بت ،في حديث مع وكالة (إرنا) :ان التقارير الموجودة تش��ير
ال��ى أن إجمال��ي التب��ادل التجاري بين البلدين بلغ  33ملياراً و 390مليون دوالر منذ بداية العام
 2018حت��ى ش��هر نوفمب��ر الماض��ي ،حي��ث بلغ قيمة ص��ادرات الصين الى ايران ف��ي تلك الفترة
 13ملياراً و 650مليون دوالر وبلغ حجم صادرات ايران الى الصين  19ملياراً  740مليون دوالر.
وأعرب المس��ؤول الصيني عن أمله بأن تش��هد العالقات االقتصادية بين البلدين نمواً خالل
األع��وام القادم��ة .وق��ال أيض �اً :ان اي��ران رحب��ت بالتع��اون م��ع الصي��ن في مش��روع طري��ق الحرير
الجدي��د؛ مبين �اً ال��ى أن البلدين يتواصالن مع بعضهما اآلخر في هذا المجال وتجري مش��اورات
بينهم��ا .وأش��ار ال��ى حرك��ة قطارات الش��حن بي��ن البلدين ،حي��ث أول رحلة لهذا القط��ار بدأ من
مدينة (يي وو) شرقي الصين باتجاه طهران.
وفيما أشار الى موقع ميناء جابهار كممر مهم على طريق الحرير ،أكد فنغ انه يلعب دوراً
مهماً في ربط الخطوط البحرية في هذه المنطقة.

أملانيا :نتابع متطلبات
اآللية املالية التجارية
مع إيران
قال وزير خارجية ألمانيا :نتابع وبسرعة
متطلب��ات اآللي��ة المالي��ة األوروبية الخاصة
بالتعامالت التجارية مع ايران.
وأض��اف هايك��و م��اس ،ف��ي ح��وار م��ع
صحيفة (اش��بيغل) األلمانية ،أمس الس��بت:
م��ن ه��ذه المتطلب��ات تس��مية الدول��ة الت��ي
ستستضيف هذه اآللية ،مشيراً الى صعوبتها
في ظل الضغوط األمريكية ،معرباً عن أمله

اإلمارات تستعد لتوقيع
عقود إقتصادية
مع سوريا
كش��ف عض��و مجل��س إدارة إتح��اد غ��رف
التج��ارة الس��ورية ،عبدالرحي��م رح��ال ،أن وف��داً
م��ن رج��ال األعم��ال الس��وريين س��يزور اإلمارات
يوم��ي  19و 20م��ن يناي��ر الج��اري لتوقي��ع
ع��دة عق��ود ،وذل��ك بع��د أيام م��ن فت��ح أبوظبي
لسفارتها في دمشق ،وإعادة عالقاتها مع سوريا.
وأك��د رح��ال ،ال��ذي يدخل ضمن تش��كيلة
الوف��د ،أن الزي��ارة ستش��هد توقي��ع عق��ود
تش��اركية ف��ي جمي��ع القطاع��ات الخاص��ة،
وإع��ادة الخطوط الجوية اإلماراتية إلى س��وريا،
وفت��ح مكات��ب التأش��يرات لتس��هيل الس��فر بي��ن
البلدين ،وقال :إن الوفد يضم  26رج ً
ال وس��يدة
أعمال سوريين برئاسة محمد حمشو ،وعضوية
س��امر الدب��س ومحم��د ناص��ر الس��واح ووس��يم
القط��ان وفيص��ل س��يف ومازن كنام��ة ومحمد
لبي��ب األخوان وناجي بطرس الش��اوي ونظريت
يعقوبيان ،وغيرهم من االقتصاديين الس��وريين
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بالتوصل وخالل األس��ابيع القادمة الى فتح
قناة مالية خاصة بهذا الش��أن .وحول س��ؤال
عن إمكانية االعتماد على أمريكا كشريك
ألوروب��ا ،ق��ال الوزي��ر األلماني :بش��كل حتمي
ال يمك��ن تص��ور ه��ذا األمر أن نكون ش��ركاء
في قرارات البيت األبيض أو حتى إستشارتنا
والمثال على ذلك ،القرار األمريكي الخاص
باالنس��حاب م��ن س��وريا  .يذك��ر أن��ه وبع��د
االنس��حاب األمريك��ي م��ن اإلتف��اق الن��ووي
م��ع اي��ران ولحفظ��ه ق��رر االتح��اد األوروب��ي
ايج��اد آلية مالية خاص��ة بالتعامل التجاري
م��ع اي��ران  .وكان الناط��ق باس��م الخارجية
االيراني��ة ،بهرام قاس��مي ،قد انتق��د التباطو
األوروب��ي في تفعي��ل اآللية المالية ،وقال :ان
الجمهورية االسالمية االيرانية تعتبر أوروبا
المسؤولة عن عدم تنفيذها.

توفير أكثر من مليون فرصة عمل في مشروع ميزانية العام املقبل

البارزي��ن) .وأض��اف :إن الزي��ارة تس��تغرق يومين
وله��ا أهمية كبيرة ،وس��يلتقي الوفد مع رئيس
وأعض��اء الغرف��ة وكب��ار رج��ال األعم��ال ف��ي
اإلمارات.
وأعادت اإلمارات تفعيل سفارتها في دمشق،
ف��ي حي��ن قالت البحري��ن إن العمل مس��تمر في
س��فارتها هن��اك .كما زار رئي��س األمن الوطني
الس��وري ،عل��ي ممل��وك ،القاه��رة ،ف��ي حين قال

المل��ك األردن��ي عب��داهلل الثان��ي ،قب��ل أي��ام ،إن
عالقة بالده مع سوريا ستبقى كما كانت.
في الس��ياق ،أفادت وكالة األنباء الس��ورية
إن الرئي��س الس��وري بش��ار األس��د تلق��ى رس��الة
م��ن رئيس ال��وزراء العراقي ،ع��ادل عبدالمهدي.
كما وصلت أول رحلة طيران مباشرة من مطار
دمش��ق إلى مط��ار الحبيب بورقيب��ة الدولي ،في
المنستير ،بعد توقف دام نحو  8سنوات.

خبراء :إغالق الحكومة األمريكية قد يكبح نمو الوظائف في يناير
ح��ذر خب��راء اقتصادي��ون م��ن أن اإلغ�لاق الجزئ��ي للحكوم��ة األمريكي��ة ق��د يخفض نمو الوظائ��ف بما يصل إل��ى  500ألف وظيف��ة في يناير/
كانون الثاني ويرفع معدل البطالة فوق 0ر 4بالمئة ما لم يتم حل المأزق السياسي في واشنطن قبل يوم الجمعة القادم .وفقد حوالي  800ألف
موظ��ف بالحكوم��ة االتحادي��ة أول ش��يك لرواتبه��م ي��وم الجمعة في أعقاب اإلغ�لاق الجزئي الذي بدأ في الثاني والعش��رين من ديس��مبر /كانون
األول ،م��ع مطالب��ة الرئي��س دونال��د ترام��ب ب��أن يمنحه الكونج��رس األمريكي 7ر 5مليار دوالر هذا العام للمس��اعدة في بناء ج��دار على الحدود مع
المكس��يك .وقال خبراء اقتصاديون ببنك سوس��يتيه جنرال في نيويورك :إنه إذا لم تس��تأنف الحكومة األمريكية العمل بحلول التاس��ع عش��ر من
يناير /كانون الثاني فان ذلك قد ينتج عنه أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ سبتمبر /أيلول  2010ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف
اس��تمرت  99ش��هراً متتالياً .وأوجد االقتصاد األمريكي  312ألف وظيفة في ديس��مبر /كانون األول ،وهو أكبر عدد في عش��رة أش��هر .وكثيراً ما
يتباه��ى ترام��ب بق��وة س��وق العم��ل كأحد أبرز إنجازاته .وإغالق الحكوم��ة ،الذي أصبح يوم الجمعة األطول في تاري��خ الواليات المتحدة ،قد يرفع
أيضاً معدل البطالة في يناير /كانون الثاني.

قالت البرلمانية االيرانية عضو لجنة الموائمة النيابية السيدة فاطمة ذوالقدر :إن الحكومة
خصص��ت توفي��ر ف��رص عم��ل ألكث��ر من ملي��ون وس��بعين ألف مواط��ن في مش��روع ميزاني��ة العام
االيران��ي المقب��ل .وف��ي تصري��ح لمراس��ل (إرن��ا) ،أش��ارت ذورالق��در ال��ى رئي��س مؤسس��ة التخطيط
والميزاني��ة محم��د باق��ر نوبخ��ت ،قول��ه ف��ي تقدي��م ش��رح لمش��روع ميزاني��ة الع��ام المقب��ل :ان��ه تم
تخصيص  14مليار دوالر لتوفير  25بالمائة من الس��لع األساس��ية والدواء للعام االيراني الجديد
(يبدأ في  21مارس  .)2019وتابعت :من المقرر تخصيص سبعة آالف مليار تومان (الدوالر يساوي
 4200تومان) في العام الجديد من أجل مكافحة الفقر بما في ذلك زيادة رواتب ومساعدة النساء
المعيالت واألسر المعوزة التي تخضع إلشراف مركز الرعاية االجتماعية في ايران.
وأش��ارت البرلماني��ة االيراني��ة ال��ى أن نوبخ��ت أك��د خ�لال اجتماع لجن��ة المواءم��ة النيابية
أم��س الس��بت وال��ذي حض��ره رئي��س البن��ك المركزي به��روز همتي ،ووزي��ر النفط بيج��ن زنغنة،
أش��ار إل��ى الجه��ود المبذولة م��ن جانب الحكومة به��دف توفير فرص عمل للع��ام الجديد؛ مردفاً:
أن��ه م��ن المتوق��ع توفي��ر ف��رص عم��ل ألكثر م��ن مليون وس��بعين ألف ش��خص في الب�لاد .ونقلت
العضو في لجنة المواءمة النيابية عن وزير النفط قوله :إن مبيعات النفط في مشروع الميزانية
الجديدة للبالد شهدت انخفاضاً بنسبة مليون ونصف المليون برميل يومياً ،وذلك نظراً للحظر
األمريك��ي ال��ذي نعيش��ه في الوقت الراه��ن .كما قدم رئيس البنك المرك��زي ،خالل االجتماع،
توضيحات إلى النواب حول مقدار العملة الصعبة التي يحتاج إليها البلد خالل العام المقبل.

إيران تتسلم عائدات الغاز ّ
املصدر إلى العراق باليورو
أعلن نائب وزير النفط االيراني ،ان عائدات الغاز الذي المصدّر إلى العراق تم تسلمه بعملة
الي��ورو .وفيم��ا يتعل��ق باختالف وجهات النظر بين إيران والعراق حول كيفية دفع عائدات الغاز
المصدر من إيران إلى العراق ،صرح حس��ن منتظر تربتي نائب :لحد اآلن اس��تلمنا العائدات من
الع��راق بالي��ورو وترج��ع كيفية تس��لم هذه العائدات في المس��تقبل إلى ق��رار البنك المركزي
اإليران��ي والعراق��ي والمفاوضات التي تجري بين البلدين .كما أش��ار منتظر تربتي إلى تصدير
الغاز إلى باكس��تان ،قائ ً
ال :إن البنى التحتية لتصدير الغاز إلى باكس��تان موجودة ،ونحن على
استعداد لنقل الغاز إلى هذا البلد ،وينبغي أن تتخذ باکستان قراراً في هذا الشأن.

