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وتضرر أكثر من  14ألف كيلومتر من الطرق

 500مليون دوالر ..خسائر منشآت الكهرباء واملياه اإليرانية جراء السيول

أعل��ن وزي��ر الطاق��ة اإليران��ي ،رض��ا
أردكاني��ان ،تكب��د منش��آت الكهرب��اء والمي��اه
خس��ائر بواق��ع  21تريليون ري��ال (تعادل 500
ملي��ون دوالر) ج��راء موج��ة الس��يول الت��ي
تشهدها البالد منذ أسابيع.
وأوض��ح أردكاني��ان ،ل��دى إس��تعراضه

تقري��راً ح��ول عملي��ات إنقاذ منكوبي الس��يول
وحج��م الخس��ائر الناجم��ة عنه��ا وذل��ك ف��ي
جلس��ة اس��تماع في مجلس الشورى االسالمي
أم��س األح��د ،ان خدمات المي��اه انقطعت من
 3788قري��ة بس��بب الس��يول ،وبالوقت الراهن
5ر 1بالمئ��ة منه��ا فق��ط تعان��ي م��ن ع��دم

االتص��ال به��ذه الش��بكة .من جانبه ،ق��ال وزير
الجهاد الزراعي محمود حجتي :ان الخس��ائر
الت��ي لحق��ت بالمنتجي��ن ف��ي القطاع��ات
الزراعي��ة المختلف��ة بس��بب الس��يول بلغ��ت
حتى اآلن نحو  13ألف مليار تومان (الدوالر=
 4200تومان) .وأشار حجتي ،في تقريره ،الى

أن الخس��ائر الت��ي لحق��ت بقط��اع الزراع��ة
والصناع��ة الزراعي��ة ف��ي محافظ��ة خوزس��تان
(جن��وب غ��رب) بلغت  3آالف ملي��ار تومان من
مجم��وع الخس��ائر؛ موضحاً احتم��ال حصول
خس��ائر جديدة في خوزس��تان بسبب استمرار
الفيضانات.
وق��ال حجت��ي :ان أكب��ر الخس��ائر وقعت
في الزراعة والبستنة وتربية الثروة الحيوانية
والمناح��ل وحق��ول الدواج��ن؛ منوه �اً ال��ى
تدمي��ر  600حق��ل لتربي��ة الدواج��ن ف��ي كل
أنحاء البالد جراء السيول.
أم��ا وزي��ر الط��رق وإعم��ار الم��دن محم��د
إس�لامي ،فأعل��ن ب��أن الس��يول األخي��رة الت��ي
وقع��ت ف��ي العدي��د م��ن محافظ��ات الب�لاد قد
ألحقت أضراراً بأكثر من  14ألف كيلومتر
م��ن الطرق الرئيس��ية والفرعي��ة والقروية في
أكثر من  8600نقطة فيها.
وق��ال إس�لامي :ان الخس��ائر التي لحقت
بالط��رق تتضم��ن االنج��راف م��ع الس��يول أو
التشقق أو االنهيار أو انهيار الصخور والتربة.
وأش��ار ال��ى تض��رر نح��و  11ألفاً من المنش��آت
واألبني��ة المتعلق��ة بالط��رق وم��ن ضمنه��ا
الجس��ور والقناط��ر ،وق��ال :ان  725جس��راً قد
دم��ر بالكام��ل ج��راء الس��يول الجارف��ة الت��ي
اجتاحت بعض مناطق البالد.
ون��وه اس�لامي الى أن الس��يول أث��رت على
 213قضاء و 269مدينة في  24محافظة في
البالد خالل أيام عيد النوروز (بدأ في  21آذار/
م��ارس) ،وق��ال :ان  12ألفاً م��ن كوادر الطرق
قاموا بواس��طة أكثر من  9آالف من األجهزة
والمع��دات الهندس��ية واآللي��ة بعملي��ات لفتح
الطرق وإزالة الثلوج ومواجهة السيول.

زنغنة يخير ترامب بني تصعيد الضغط على إيران
أو بقاء سعر احملروقات منخفض ًا في أمريكا
أك��د وزي��ر النف��ط ،بيغ��ن زنغن��ة ،ان زي��ادة الضغ��ط عل��ى إي��ران س��يؤدي إل��ى زي��ادة ارتفاع
أس��عار المحروق��ات؛ مطالب �اً ترام��ب باالختي��ار بي��ن زيادة الضغ��وط على طه��ران أو بقاء قيمة
المحروقات منخفضة في محطات الوقود األميركية.
وق��ال زنغن��ة ف��ي لقاء مع إذاعة طهران ،أمس األحد( :في الوقت الحالي فنزويال تعاني من
مش��اكل ..روس��يا أيض �اً فرضوا عليه��ا عقوبات ..ليبيا غير آمنة ..وف��ي أميركا دمر بعض من
اإلنت��اج ..ه��ذه األم��ور تش��ير إل��ى أن موضوع اإلنت��اج والعرض والطل��ب هش للغاي��ة) .وأضاف:
(إذا كان��وا يري��دون زي��ادة الضغط على إيران ،فان هذه الهشاش��ة في العرض والطلب قد تصل
لمرحل��ة غي��ر متوقع��ة)؛ متابعاً( :س��يد ترام��ب! يجب عليك أن تختار بين زي��ادة الضغط على
إيران أو بقاء قيمت المحروقات في المحطات األميركية منخفضة).
يذك��ر أن منظم��ة (أوب��ك) أعلن��ت ،ف��ي تقري��ر س��ابق له��ا ه��ذا الش��هر ،أنها قلص��ت إنتاج
النفط على أس��اس ش��هري بمقدار  534ألف برميل يومياً إلى 02ر 30مليون برميل من خالل
مؤش��رات الس��عودية وفنزوي�لا والع��راق وإيران ،مش��يرة إلى أنه��ا نفذت صفقة (أوب��ك) بأكثر
مما هو متفق عليه بنس��بة  54بالمئة .وأضاف التقرير بأن دول (أوبك) التي تعهدت بخفض
إنتاجها من النفط في إطار الصفقة ،خفضت مقارنة بشهر تشرين األول /أكتوبر  ،2018ما
مجموعه 254ر 1مليون برميل يومياً مقابل  812ألفاً المفترضة.
وبهذا الشكل ،في آذار /مارس ،تجاوزت شروط الصفقة بنسبة  54في المائة.

كازاخستان ستنشئ
مركزين لوجستيني في
إيران بهدف تسهيل
الصادرات
أعلن��ت حكوم��ة كازاخس��تان أنه��ا
ستنش��ئ مركزي��ن لوجس��تيين ف��ي موان��ئ
اي��ران به��دف زي��ادة وتس��هيل صادراته��ا ال��ى
أسواق الدول المطلة على الخليج الفارسي.
وأعلنت وكالة (كازا) ،أمس األحد ،انه
تم اتخاذ هذا القرار خالل اإلجتماع األخير
الذي أقيم بين مختار تلوبردي مساعد وزير

السفير التركي ،خالل إجتماعه بهيئة ممثلي غرفة تجارة تبريز:

تبادل  39وفد ًا إقتصادي ًا بني البلدين العام املاضي

الحظر املفروض على إيران يعني فرض الحظر
على دول الجوار

فتح فصل جديد من العالقات التجارية بني إيران والعراق

أش��ار الس��فير الترك��ي لدى طه��ران ،دري��ا أورس ،إلى ما يترك الحظ��ر من اآلثار
الس��لبية عل��ى العالق��ات الدولي��ة ،وق��ال :ان الحظ��ر األمريكي على اي��ران يعني فرض
حظر غير مباشر على الدول المجاورة إليران.
وخ�لال إجتماع��ه أم��س األح��د بهيئ��ة ممثل��ي غرف��ة تج��ارة تبريز (ش��مال غرب)،
أض��اف الس��فير الترك��ي :ان الحظ��ر المف��روض عل��ى اي��ران ال يت��رك تأثي��ره عل��ى
العالق��ات بي��ن ه��ذا البل��د وتركي��ا فحس��ب ،ب��ل يط��ال كاف��ة العالق��ات االقتصادية
والعالقات الدولية .
وأش��ار أورس إل��ى التخطي��ط المش��ترك لتعزي��ز التب��ادل التج��اري بي��ن تركي��ا
وايران ،وقال :ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً خالل السنوات
الث�لاث أو األرب��ع األخي��رة ،إال أن الحظ��ر األمريك��ي على ايران ومس��ايرة بعض الدول
األوروبية معها ترك تأثيراً سلبياً على مسار التبادل التجاري بين ايران وتركيا.
كم��ا عب��ر عن رأيه بأن تقلبات س��عر العمل��ة الصعبة الناجمة ع��ن الحظر ،تخلف
أض��راراً كب��رى وذلك بس��بب تدخ��ل بعض ال��دول واقتصاداتها المصرفية ف��ي بلد ما،
وق��ال :إن تج��ار ايران وتركيا قادرون على تجاوز هذه الظروف ش��ريطة التعاون وعرض
س��بل مناس��بة ،فض� ً
لا ع��ن تأكي��ده عل��ى تف��وق المش��تركات بي��ن الش��عبين الجاري��ن
مقارنة باإلختالفات بينهما ،وقال :إن هذه المشتركات من شأنها تعزيز هذه العملية.
ورأى أنه في إطار حس��ن النية واإلرادة السياس��ية بين رئيس��ي جمهورية البلدين،
يمك��ن حس��م المش��اكل االقتصادي��ة الت��ي يواجهه��ا تج��ار البلدي��ن .وأعل��ن الس��فير
الترك��ي إس��تثمار إمكانيات ب�لاده إلقامة اتصاالت سياس��ية واقتصادية وثقافية بين
تج��ار البلدي��ن والتع��اون بينه��م؛ مثمناً بذلك العالق��ات الثنائية بين طه��ران وأنقرة
رغم الظروف االقتصادية السيئة.
م��ن جهت��ه ،ق��ال رئيس غرفة تبريز للتج��ارة والصناعة والمناج��م والزراعة خالل
اإلجتم��اع :إن حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن اي��ران وتركي��ا بع��د فرض الحظ��ر وبعد
إع�لان الوالي��ات المتح��دة األمريكية منع دخول  400صنف من الس��لع الى ايران ،قد
ش��هد انخفاض �اً ف��ي الوق��ت الراهن .وأش��ار يونس جائل��ة الى حجم التج��ارة االيرانية
ف��ي مج��ال األدوي��ة والم��واد الغذائي��ة الذي زاد ع��ن  10مليارات دوالر ،قائ� ً
لا :إن ايران
يتسنى لها توفير حاجاتها عبر تركيا لتساعد األخيرة في مواجهة العجز التجاري
الذي يواجهه.

أعل��ن المستش��ار التج��اري االيران��ي
ف��ي بغ��داد ،ناصر به��زاد ،عن تب��ادل  39وفداً
اقتصادي �اً بي��ن إي��ران والع��راق خ�لال الع��ام
االيران��ي الماض��ي (إنته��ى ف��ي  20آذار/
م��ارس)؛ معتبراً بأنه يعكس تنامي العالقات
والتعاون اإلقتصادي بين الجانبين.
وفي معرض إش��ارته إلى ضرورة التدخل
المباش��ر لرج��ال األعم��ال اإليرانيي��ن
والعراقيي��ن ف��ي متابع��ة العالق��ات التجارية
وتوفي��ر األرضي��ة المؤاتي��ة لتعزي��ز التع��اون
الثنائ��ي ،قال بهزاد :انه خالل العام االيراني
الماض��ي تم تب��ادل  39لجن��ة اقتصادية بين
اي��ران والع��راق ،بم��ا في ذل��ك  19لجنة من
القط��اع الخ��اص ذات النش��اط ف��ي مج��ال
التج��ارة والتس��ويق ،إل��ى جان��ب  20لجن��ة
اقتصادي��ة حكومي��ة ،وذل��ك بمش��اركة
 720رج��ل أعم��ال م��ن مختل��ف القطاع��ات
في البلدين.
وأض��اف :ان الع��راق وباعتب��اره وجه��ة
اقتصادي��ة ب��ارزة لتصدي��ر الس��لع االيراني��ة،
يتمت��ع بق��درات متنوع��ة ومتنامي��ة؛ مردف �اً
ان تب��ادل الزي��ارات بي��ن الوف��ود التجاري��ة
المذك��ورة ت��م به��دف متابع��ة تطوي��ر
العالق��ات والتآزر وتعزيز التع��اون والعالقات
بي��ن مختل��ف القطاع��ات للبلدي��ن وتعزي��ز
الص��ادرات غي��ر النفطي��ة ونم��و العالق��ات
االقتصادية بين طهران وبغداد.
وأوض��ح به��زاد ان عملي��ة تب��ادل الوف��ود
االقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن أدت إل��ى تحقي��ق
نتائ��ج هام��ة ف��ي المجالي��ن االقتص��ادي

خارجي��ة كازاخس��تان ،ووزي��ر الط��رق وبناء
المدن االيراني محمد اسالمي.
واتف��ق الجانب��ان عل��ى توفي��ر أرض
ف��ي مين��اء أميرآب��اد (ش��مال) عل��ى ضف��اف
بح��ر قزوي��ن (كاس��بين) ف��ي محافظ��ة
مازن��دران وكذلك ف��ي بندرعباس (جنوب)
لكازاخستان لتقوم بإنشاء هذين المركزين
بهدف تسهيل نقل وصادرات السلع.
وف��ي إط��ار تنفي��ذ الخط��ة الخمس��ية
للتع��اون الثنائ��ي بين ايران وكازاخس��تان،
استضافت طهران مؤخراً إجتماعاً شارك فيه
مستش��ارون وسياس��يون م��ن كال البلدي��ن.
وناق��ش الطرف��ان خ�لال اإلجتم��اع اآلف��اق
المستقبلية للتعاون التجاري واالقتصادي
خاص��ة تنمي��ة س��عة النق��ل والمواص�لات
ذات الصل��ة بتصدي��ر المنتج��ات الزراعي��ة
الى ايران.

الخام اإليراني الثقيل يسجل
29ر 61دوالر للبرميل في شباط
أك��د أح��دث تقري��ر ش��هري لمنظم��ة ال��دول
المص��درة للنف��ط (أوب��ك) ،تس��جيل الخ��ام االيراني
الثقيل متوسط 29ر 61دوالر في شهر فبراير /شباط
 2019بارتف��اع 1ر 5دوالر أي بنس��بة 9بالمئ��ة ع��ن
يناير /كانون الثاني.
وبحس��ب التقري��ر ،ف��ان متوس��ط الخ��ام االيراني
الثقي��ل (م��ن خام��ات أوب��ك) كان قد س��جل 29ر56
دوالر للبرميل في ش��هر يناير /كانون الثاني .2019
وأش��ار الى أن المعدل الس��نوي للخام االيراني الثقيل
في عام  2018بلغ 14ر 64دوالر للبرميل.

والتج��اري بم��ا في ذلك إب��رام عقود تجارية
بي��ن ش��ركات القط��اع الخاص ف��ي البلدين
وتس��ويق المنتج��ات اإليراني��ة ال��ى الع��راق
وتطوي��ر الخدمات الس��ياحية وارتفاع نس��بة
الص��ادرات م��ن إي��ران إل��ى الع��راق إل��ى 50
بالمائ��ة وإج��راء دراس��ات ميداني��ة ح��ول
كيفي��ة مش��اركة قط��اع الصناع��ة ف��ي
مجال التعاون المشترك وتيسير اإلجراءات
التجارية بين البلدين.
وأض��اف به��زاد :ان  %15م��ن الوف��ود
التجاري��ة المتبادل��ة بي��ن البلدي��ن كان��ت
وف��ود حكومي��ة و %85منه��ا م��ن القط��اع
الخ��اص ،والت��ي ش��هدت نم��واً بنس��بة %137

رحل البشير ..فماذا عن ديون السودان؟
أثارت اإلطاحة بالرئيس عمر البشير ،الذي حكم السودان  30عاماً ،اهتماماً جديداً
بين المتعاملين والحائزين لديون السودان التي تخلف عن سدادها منذ وقت طويل.
وفي أعقاب أسابيع من المظاهرات أججتها زيادات حادة في تكاليف المواد الغذائية
والبطالة وقمع متزايد ،أطاح الجيش بالبشير ( 75عاماً) يوم الخميس بعد ثالثة عقود
م��ن اس��تيالئه عل��ى الس��لطة في انق�لاب .ووع��د المجلس العس��كري -ال��ذي تولى حكم
البالد -بفترة انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.
ودي��ون الس��ودان المجم��دة من��ذ أربع��ة عق��ود ه��ي ج��زء م��ن س��وق غامض��ة لميراث
دي��ون دول معزول��ة ع��ن المجتمع الدول��ي ،مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل
كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.
وفض� ً
لا ع��ن تخلف��ه ع��ن س��داد مدفوع��ات الدي��ون من��ذ أوائ��ل الثمانيني��ات ،خضع
السودان أيضاً لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في دارفور لنحو عقدين حتى .2017
وقال أحد حائزي الديون التي تخلف السودان عن سدادها( :هذه لحظة حاسمة للبالد..
نحتاج اآلن إلى معرفة ما س��يحدث بعد ذلك ،أي نوع من الحكومة أو أي زعيم س��يأتي،
وكي��ف س��يتطور الوضع) .وأضاف( :هن��اك إمكانية لتغيير حقيقي؛ لكن التغيير ليس
دائماً لألفضل ،وقد يستغرق األمر وقتاً طوي ً
ال جداً حتى تتحسن األمور).
وتتركز معظم التعامالت في ديون الس��ودان التي تخلف عن س��دادها حول قرض
مضم��ون م��ن الدولة ص��در في  1981في إطار اتفاقية إلع��ادة هيكلة دين قيمته األصلية
64ر 1ملي��ار فرن��ك سويس��ري (64ر 1ملي��ار دوالر) ،وبع��د فترة قصي��رة تخلفت الحكومة
الس��ودانية مجدداً عن س��داد هذا القرض .ويقدر محللون اآلن المبلغ المس��تحق -بما
في ذلك نحو أربعة عقود من الفوائد غير المدفوعة -بنحو  8مليارات فرنك سويسري
(99ر 7مليارات دوالر).
* عزلة عن األسواق
والس��ودان معزول عن األس��واق الدولية منذ س��نوات؛ ورغم أن الحكومة األميركية
رفع��ت معظ��م عقوباته��ا عن��ه ف��ي فبراي��ر /ش��باط  ،2017فانه��ا أبق��ت البالد ف��ي قائمتها
للدول الراعية لإلرهاب .وهذا األمر يبقي االقتصاد مخنوقاً ويجعل من شبه المستحيل
للشركات أن تعمل في صفقات دوالرية ،ويقطع أي سبيل للوصول إلى أسواق رأس المال
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الدولية والكثير من مصادر التمويل األخرى للحكومة .وباستثناء الصومال ،فان السودان
ه��و اآلن البل��د الوحي��د ف��ي العال��م ال��ذي علي��ه متأخرات لصن��دوق النقد الدولي تش��كل
أكث��ر م��ن %80م��ن إجمال��ي المتأخرات المس��تحقة لتلك المؤسس��ة المالي��ة الدولية.
وقال رئيس أبحاث الديون الس��يادية والدخل الثابت في مؤسس��ة (إكس��وتكس) س��توارت
كالفيره��اوس :إن (الدي��ن الع��ام الخارجي يبلغ نحو  51مليار دوالر ،هذا يش��كل  %88من
الناتج المحلي اإلجمالي) ،في إشارة إلى بيانات لصندوق النقد الدولي ترجع لعام .2016
وأضاف كالفيرهاوس( :من المرجح أن النسبة أعلى اآلن بسبب ضعف العملة المحلية).
وقال صندوق النقد ،في تقرير في ديس��مبر /كانون األول  ،2017إن الس��ودان كان
مؤه� ً
لا إلعف��اء للدي��ون ف��ي ظ��ل خط��ة ال��دول الفقي��رة األكث��ر مديوني��ة ،وه��ي مبادرة
لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في  1996لمس��اعدة البلدان الفقيرة التي تجد
صعوب��ة في س��داد ديونه��ا الخارجية على الحصول على تخفيف للدي��ون .وذكر تقرير
صن��دوق النق��د أن (األوض��اع االقتصادي��ة ف��ي الس��ودان ش��ديدة الصعوب��ة من��ذ انفصال
جن��وب الس��ودان ف��ي  2011وخس��ارة أغلبي��ة إنت��اج وص��ادرات النفط ،وهو م��ا فاقم البيئة
الخارجية الصعبة).

مقارن��ة بالع��ام االيران��ي ال��ذي س��بقه.
وف��ي مع��رض إش��ارته إل��ى معطي��ات زي��ارة
رئي��س الجمهوري��ة حج��ة اإلس�لام حس��ن
روحان��ي والوف��د المراف��ق إل��ى الع��راق ،ق��ال
المستش��ار التج��اري االيران��ي في بغ��داد :إن
التوافق��ات الت��ي توصل��ت إليه��ا الحكومت��ان
االيراني��ة والعراقي��ة خ�لال ه��ذه الزي��ارة
ف��ي مختل��ف القطاع��ات بم��ا فيه��ا الطاق��ة
والصناع��ة والتج��ارة والقنصلي��ة والبنيوي��ة
والمصرفي��ة ،أدت إل��ى فت��ح فص��ل جديد من
العالق��ات بي��ن بغ��داد وطهران ،كم��ا مهدت
الطري��ق للمزي��د م��ن التع��اون عل��ى صعي��د
القطاع الخاص.

السعودية ترفع أسعار
البنزين
أعلن��ت ش��ركة أرامكو الس��عودية ،مس��اء
الس��بت ،زي��ادة أس��عار البنزي��ن ابت��داء من يوم
األحد؛ موضحة أن األسعار المحلية للبنزين
قابل��ة للتغيي��ر تبعاً لتغيرات أس��عار التصدير
من المملكة إلى األسواق العالمية.
وقال��ت الش��ركة ،الت��ي تعد أكب��ر منتج
للنف��ط ف��ي العالم ،في بيان :إن أس��عار بنزين
 91س��تكون 44ر 1ريال لكل لتر (48ر 0دوالر)
وبنزي��ن  95س��تصبح 10ر 2ري��ال ل��كل لت��ر
(56ر 0دوالر) ،وذل��ك خ�لال الرب��ع الحال��ي
من العام.
وكان��ت أس��عار الرب��ع الس��ابق لبنزي��ن
 91عن��د 37ر 1ري��ال ل��كل لت��ر (37ر 0دوالر)،
وبنزي��ن  95عن��د 02ر 2ري��ال لكل لت��ر (54ر0
دوالر) ،كم��ا س��بق أن زادت أس��عار البنزي��ن
ضعفين تقريباً قبل عام.
وذك��رت (أرامك��و) ،ف��ي بيانه��ا ،أن ذل��ك
يأت��ي وفق �اً إلج��راءات حوكمة تعديل أس��عار
منتج��ات الطاق��ة والمي��اه المعتم��دة من قبل
الحكومة ،وأن األسعار المحلية للبنزين قابلة
للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في
أس��عار التصدي��ر م��ن المملك��ة إل��ى األس��واق
العالمية ،حيث ارتفعت أس��عار النفط عالمياً
فوق مستوى  70دوالراً للبرميل.

املركزي اإليراني ينفي طلب
الحصول على قرض من
صندوق النقد
نفى البنك المركزي االيراني أن يكون قد تقدم
بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأف��ادت وكال��ة (إرن��ا) ،إن��ه إث��ر أنب��اء قض��ت ب��أن
البنك المركزي االيراني تقدم بطلب للحصول على
قرض من صندوق النقد الدولي ،فقد أعلنت العالقات
العام��ة للبن��ك ب��أن ال صح��ة لمثل ه��ذا األم��ر ،نافية
كل نبأ ورد بهذا الصدد.
وأكدت العالقات العامة للبنك المركزي أيضاً
ب��أن محاف��ظ البن��ك وبس��بب كثاف��ة ج��دول أعمال��ه
لم يش��ارك ف��ي اجتماع الربيع لصن��دوق النقد الدولي
وألغى زيارته الى واشنطن يوم االثنين الماضي.

أستاذ إقتصادي في جامعة طهران:

زبائن النفط اإليراني يحرصون على تمديد
إعفائهم من الحظر
ق��ال أس��تاذ اإلقتص��اد في جامعة طه��ران آلبرت بغزيان :إن مس��اعي زبائن
النف��ط االيران��ي لتمدي��د إعفائه��م م��ن الحظ��ر االمريك��ي م��ن ش��أنه أن يعزز
احتمال التمديد.
وف��ي تصري��ح لوكالة (إرنا) ،أضاف بغزيان ،أمس األحد :ان زبائن النفط
االيران��ي مح��ددون ويصعب عليهم تعويض النفط االيراني وضمان توفره من
مص��ادر أخ��رى؛ عازي �اً ذل��ك الى س��د حاج��ات مصافيهم النفطي��ة وفق نوعية
النفط االيراني.
وأعرب بغزيان عن إعتقاده بأن هؤالء الزبائن مرغمون على القيام بحوار
م��ع الوالي��ات المتحدة األمريكية لتمديد إعفائهم ،مؤكداً ان الضغوط التي
تمارس��ها دول كالياب��ان والصي��ن والهن��د به��ذا الخص��وص س��تترك تأثيرها.
وق��ال :يب��دو أن أمي��ركا س��تمدد إعف��اء ه��ذه الدول وس��تمنحها فرص��ة أخرى
لتجد خاللها بدي ً
ال عن النفط االيراني.
وعن إمكانية تمديد إتفاق تقليص مستوى إنتاج النفط من جانب الدول
األعض��اء ف��ي (أوبك) والدول غير األعضاء ،صرح بغزيان بأن هذا االنخفاض
في اإلنتاج النفطي لن يترك تأثيراً على صادرات البالد النفطية أو إنتاجها.
وكان��ت الوالي��ات المتح��دة ق��د انس��حبت الع��ام الماض��ي م��ن اإلتف��اق
الن��ووي وس��عت ال��ى تصفي��ر تصدي��ر النف��ط االيران��ي عب��ر ف��رض الحظ��ر
عليه��ا؛ لك��ن الضغ��وط المفروض��ة عليها من قبل الس��وق الدولي��ة والقلق من
ارتف��اع س��عر النف��ط جعال واش��نطن تمنح  8دول وهي الصي��ن والهند وكوريا
الجنوبي��ة والياب��ان وتركي��ا وايطالي��ا واليون��ان وتاي��وان إعف��اءات لش��راء
النفط االيراني .وستنتهي هذه اإلعفاءات إعتباراً من أيار /مايو  2019وهناك
تكهنات حول إمكانية تمديدها.

