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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6160

في ظل الحظر األمريكي

نوبخت :إعداد ميزانية البالد بأدنى إعتماد على النفط
أعل��ن مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة رئي��س
منظم��ة التخطي��ط والميزاني��ة االيرانية ،محمد
باقر نوبخت ،انه وفي ظل الحظر األميركي على
ص��ادرات النف��ط االيراني ،فس��يتم إع��داد ميزانية
البالد الجديدة للمرة األولى في تاريخ الحكومات
ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية بأدن��ى اعتم��اد عل��ى
عوائد النفط.
وقال نوبخت ،الثالثاء ،خالل اجتماع مجلس
التخطي��ط والتنمي��ة ف��ي محافظ��ة ألب��رز (غ��رب
طه��ران) :ان��ه ال��ى جان��ب الميزاني��ة المص��ادق
عليه��ا م��ن قب��ل مجل��س الش��ورى االس�لامي ومن
خالل االس��تفادة من اإلمكانية التي أوجدها قائد
الث��ورة االس�لامية ف��ي المجلس األعلى للتنس��يق
االقتص��ادي لتس��هيل وتس��ريع األم��ور ،فق��د ت��م
األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار ميزاني��ة أخ��رى للب�لاد.
وأض��اف :ان��ه تم في ه��ذه الميزانية العمل للبحث
عن مصادر أخرى بد ًال عن النفط وإدارة البالد عبر
هذه المصادر.
وأك��د نوبخ��ت بأنن��ا س��نعبر م��ن ه��ذا
المنعط��ف؛ ومثلم��ا نش��هد ف��ان الع��دو يتراج��ع
خطوة خطوة .وأضاف :لقد كانوا (األميركيون)
يتحدثون في البداية عن  12شرطاً للتفاوض ،إال
أنهم تراجعوا ش��يئاً فش��يئاً وأصبحوا تالياً يكررون
م��ا نقول��ه نح��ن .وق��ال رئيس منظم��ة التخطيط
والميزاني��ة :ان الحكم��ة تقتض��ي العم��ل إلزال��ة
الضغ��وط والتذبذب��ات ع��ن كاه��ل االقتص��اد في
ض��وء ما يقوم به األعداء باس��تغاللهم أداة النفط
للتأثير على الميزانية.

 39سوق ًا حدودية تنشط
في إيران

إرتقاء مکانة إيران بني الدول
املنتجة للفوالذ في العالم

ق��ال مس��اعد وزي��ر الداخلي��ة للش��ؤون االقتصادي��ة :ان اي��ران ترتب��ط
مع س��بعة دول بحدود برية وان األس��واق الحدودية في تلك المناطق لها
أهمية خاصة؛ معلناً عن وجود  ۳۹سوقاً حدودية في البالد.
وأض��اف باب��ك دي��ن برس��ت ،أم��س األربع��اء ،ف��ي اجتم��اع للنش��طاء
االقتصاديي��ن ف��ي محافظة كردس��تان :ان المحافظ��ات الحدودية تلعب
دوراً محورياً في إفشال الحظر وان مواطني تلك المناطق باستطاعتهم
وعن طريق األسواق الحدودية تأمين مصالح البالد.
وأش��ار دي��ن برس��ت ال��ى الظ��روف الخاص��ة لمحافظ��ة كردس��تان
(غ��رب الب�لاد) نظ��راً لحدوده��ا المش��تركة م��ع كل من الع��راق وتركيا
وم��دى تأثيره��ا في إفش��ال الحظر األمريك��ي ،وقال :يجب تنمي��ة التجارة
والتصدير واالستيراد عبر هذه المحافظة الى تلك الدول .وقال أيضاً :ان
ايران ترتبط مع س��بعة دول بحدود برية وان األس��واق الحدودية في تلك
المناطق لها أهمية خاصة؛ معلناً عن وجود  ۳۹سوقاً حدودية في البالد.

أعلنت الرابطة العالمية إلنتاج الفوالذ عن إحراز
ايران المرتبة الحادية عش��رة بين صانعي الفوالذ في
العالم عام  ،۲۰۱۸بينما كانت تحتل المرتبة الثالثة
عشرة في عام .۲۰۱۷
الجدير بالذكر أن ايران تحتل المرتبة العاشرة
من ناحية حجم إنتاج الفوالذ الى جانب ايطاليا؛ لكن
اس��تمرار اإلنت��اج في هذا المج��ال أدى الى إبقاء ايران
في المرتبة العاشرة.
وتمكن��ت اي��ران أيض �اً ف��ي الترتيب الش��هري لعام
 ۲۰۱۸أن تحت��ل المرتب��ة العاش��رة ف��ي ع��دة أش��هر.
وبل��غ حج��م إنت��اج ايطاليا للف��والذ  24مليون �اً و500
أل��ف ط��ن ،م��ا يماث��ل حج��م إنت��اج اي��ران م��ن الفوالذ
في عام .۲۰۱۸

أغلى العمالت في العالم

قريب ًا ..تدشني قطار ركاب بني
طهران وأنقرة
أعلن مساعد مدير شركة خطوط سكك الحديد االيرانية
عن تدشين قطار ركاب بين طهران والعاصمة تركية أنقرة في
 27يونيو /حزيران الجاري.
وأوض��ح ميرحس��ن موس��وي ،ف��ي مؤتم��ر صحافي عل��ى هامش
المعرض الدولي السابع للشحن والنقل السككي أمس األربعاء ،ان
القطارات التي ستدشن في خطي طهران-أنقرة وطهران-فان (شرق
تركيا) من طراز  4نجوم ،وستكون بواقع رحلة واحدة في األسبوع.
وب ّين أن الفاصلة الزمنية عبر قطار طهران الى أنقرة تبلغ  60ساعة
بتكلفة  43يورو ،ومن طهران إلى فان  22ساعة بـ 20يورو.
ولفت موس��وي الى أن المس��افرين يستخدمون قطاراً ايرانياً
م��ن طه��ران حت��ى ف��ان ،ومن ث��م وعب��ر اإلفادة م��ن الباخ��رة وبعد
اجتياز بحيرة فان ،يتم استخدام قطار تركي الى أنقرة.

إيران األولى عاملي ًا بإنتاج الورد الجوري

ص ّن��ف موق��ع  fxssiأغل��ى عمالت العالم للعام  ،2019وذلك حس��ب س��عر صرفها أمام
الدوالر األمريكي ،والالفت أن  4عمالت عربية تصدرت القائمة.
وذك��ر الموق��ع أن غ�لاء العمل��ة ال يعكس بالضرورة اقتصاداً قوي �اً ،وفي ما يلي أغلى 5
عمالت في العالم ،وهي:
الدينار
الكويتي:
( 1دينار
كويتي =
29ر 3دوالر
أمريكي)

الدينار
البحريني:
( 1دينار
بحريني =
65ر 2دوالر
أمريكي)

الريال
العماني:
( 1ريال
عماني =
60ر 2دوالر
أمريكي)

الدينار
األردني:
( 1دينار
أردني =
41ر 1دوالر

أكد مسؤول مشروع األعشاب الطبية بوزارة الزراعة ،ان ايران تتبوأ المرتبة األولى بإنتاج وزرع
الورد الجوري ،وتصدّر ما قيمته  10ماليين دوالر سنوياً من هذا النوع.
وأوض��ح حس��ين زي��ن علي ،في تصريح لوكالة أنب��اء فارس ،ان ايران تس��تزرع الورد الجوري في
مساحة  24ألف هكتار ،حيث إنها ولفوائدها العالية تستخدم في صناعات األدوية والصحة وتصدر
لدول الخليج الفارسي والبلدان األوروبية مثل ألمانيا .وب ّين بأن ايران تصدر سنوياً  168كيلوغراماً
من عصارة الورد وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بهذا المجال ،كما أنها تستحوذ على  90بالمئة من
إنت��اج م��اء ال��ورد ف��ي العالم .كما توقع زين علي أن يبلغ حجم إنت��اج األدوية الطبية هذا العام 675
ألف طن ،وتصدير  700مليون دوالر منه.

عجز تونس التجاري يرتفع
إلى 75ر 2مليار دوالر
أعل��ن المعه��د الوطن��ي لإلحص��اء ف��ي
تون��س ،أمس األربع��اء ،إن العجز التجاري زاد
إل��ى 1ر 8ملي��ار دين��ار (75ر 2ملي��ار دوالر) في

األشهر الخمسة األولى من العام الجاري ،من
6ر 6مليار دينار في نفس الفترة من .2018
والعج��ز أح��د المش��كالت االقتصادي��ة
الرئيس��ية التي تواج��ه حكومة رئي��س الوزراء
التونس��ي يوس��ف الش��اهد .وزادت ال��واردات
 17بالمئ��ة إل��ى 7ر 27ملي��ار دين��ار في الفترة
م��ن يناي��ر /كان��ون الثان��ي إل��ى ماي��و /أي��ار،
بينم��ا ارتفع��ت الص��ادرات  15بالمئ��ة إل��ى
6ر 19مليار دينار.

إرتفاع العجز التجاري ملصر  %10إلى 15ر 4مليار دوالر
ق��ال الجه��از المرك��زي المص��ري للتعبئ��ة العامة واإلحص��اء :إن عجز المي��زان التجاري
زاد 1ر 10بالمئ��ة إل��ى 15ر 4ملي��ار دوالر ف��ي م��ارس /آذار ،حيث تراجعت الص��ادرات 9ر 3بالمئة
وارتفعت الواردات 3ر 4بالمئة.
وأض��اف جه��از اإلحص��اء ،أمس األربعاء في بيان ،ان الصادرات نزل��ت إلى 58ر 2مليار دوالر
في مارس /آذار من 68ر 2مليار قبل سنة نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 3ر 7بالمئة،
والبرتقال الطازج 4ر 55بالمئة ،والمالبس الجاهزة 4ر 0بالمئة.
وارتفع��ت ال��واردات إل��ى 73ر 6ملي��ار دوالر ف��ي م��ارس /آذار م��ن 45ر 6ملي��ار دوالر قبل عام،
بدع��م م��ن زي��ادة واردات اللدائن والبالس��تيك بنس��بة 3ر 14بالمئ��ة ،والم��واد الكيماوية 8ر29
بالمئة ،والقمح 7ر 18بالمئة ،واللحوم خمسة بالمئة.

روسيا تستثمر أموا ًال طائلة
لتطوير ميناء طرطوس السوري
تساهم روسيا في تطوير ميناء طرطوس
البحري السوري.
وذك��رت صحيف��ة روس��ية ،نق� ً
لا ع��ن
ألكس��ندر يفيموف س��فير روس��يا لدى س��وريا،
ان اس��تثمار رؤوس األم��وال الروس��ية س��يؤدي
إل��ى زي��ادة حركة النقل والش��حن ف��ي ميناء
طرط��وس  10م��رات م��ن  4ماليي��ن ط��ن ف��ي

الس��نة حالياً إلى  38ملي��ون طن .كما تقوم
روس��يا بتحدي��ث منش��آت إم��داد أس��طولها
الحرب��ي وصيانة س��فنه في مين��اء طرطوس،
س��اعية إل��ى تحوي��ل نقطة اإلم��داد والصيانة
ف��ي مين��اء طرط��وس إل��ى قاع��دة بحري��ة
عس��كرية ،وفق �اً لـ(نيزافيس��يمايا غازيت��ا).
وأف��ادت الصحيف��ة أن اتفاق �اً سورياً-روس��ياً
يس��مح بوج��ود  11قطع��ة بحري��ة روس��ية ف��ي
ميناء طرطوس في وقت واحد.
وخلصت الصحيفة إلى القول :إن روسيا
تنفق أم��وا ً
ال كبيرة لتطوير ميناء طرطوس
وإنشاء قاعدة بحرية عسكرية هناك.

إجتماع اللجنة
املشتركة للنقل البري
بني إيران وجمهورية
آذربايجان
ب��دأت أم��س األربع��اء اجتماع��ات
اللجن��ة المش��تركة للنق��ل الب��ري بي��ن
اي��ران وجمهوري��ة آذربايج��ان بحض��ور
خبراء من كال البلدين.
وأفادت وكالة الجمهورية االسالمية
لألنب��اء (إرن��ا) ،ان الوف��د االيراني يش��ارك
ف��ي االجتماعات برئاس��ة مديرع��ام مكتب
الترانزي��ت والنق��ل الب��ري ب��وزارة النق��ل
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االيراني��ة منوجه��ر س��لمان زادة ،وال��ذي
س��يناقش م��ع الط��رف اآلذربايجاني س��بل
تنمي��ة التع��اون ف��ي مج��االت الترانزي��ت
والنقل البري.
وس��يبحث المجتمعون ،خالل يومين،
قضاي��ا النق��ل بي��ن البلدي��ن الجاري��ن،
ومنه��ا خف��ض الرس��وم وكذل��ك س��هولة
عب��ور الش��احنات بي��ن اي��ران وجمهوري��ة
آذربايجان .كما تهدف إجتماعات اللجنة
المش��تركة للنق��ل الب��ري بي��ن البلدي��ن
ال��ى دراس��ة س��بل تحس��ين النق��ل الب��ري
بي��ن اي��ران وجمهوري��ة آذربايج��ان وتنمي��ة
التعاون التجاري المشترك بينهما.
وتجم��ع الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة م��ع جمهوري��ة آذربايج��ان حدود
مش��تركة بط��ول  764ك��م وتع��اون
ثنائ��ي ف��ي مج��االت النق��ل الج��وي
والبحري والبري.

تشييد أكبر حي إلنتاج املالبس بالشرق األوسط
في طهران
أعلن المدير التنفيذي للمدن الصناعية في محافظة طهران عن دخول مشروع بناء أكبر
حي صناعي إلنتاج المالبس في الشرق األوسط حيز التنفيذ.
وق��ال صاب��ر برني��ان ،الثالث��اء ،ف��ي تصري��ح لمراس��ل وكال��ة ف��ارس :ان هذا المش��روع يتم
إنج��ازه ألول م��رة ف��ي الش��رق األوس��ط ويوف��ر  15أل��ف فرصة عم��ل جديدة .وأض��اف :إن تكلفة
إنج��از ه��ذا المش��روع تبل��غ نحو  40إلى  60تريلي��ون ريال (الدوالر األميركي يس��اوي 42000
ريال) ويعود الى القطاع الخاص .وتابع :تبلغ مس��احة المدينة الصناعية الجديدة نحو 200
هكتار وستكون المدينة الخضراء األولى في ايران .ولفت برنيان الى أن مدرسة لوضع تصاميم
ونم��اذج المالب��س س��يتم تأسيس��ها أيضاً في ه��ذه المدينة ،ما يكمل السلس��لة اإلنتاجية فيها،
كما تس��تطيع كافة المحافظات االيرانية تنفيذ مش��اريع مماثلة .ونوه الى أن هذه المدينة
س��تعرض المالب��س بص��ورة مباش��رة وس��تركز عل��ى التصدير وتوفي��ر فرص عمل مس��تديمة.
وتع��د صناع��ة المالب��س صناعة نظيفة وتوفر فرص العم��ل ،ومن المتوقع أن يصب تنفيذ هذا
المش��روع الصناعي في س��ياق االقتصاد المقاوم كمش��روع عملي إلنتاج الثروة وتوفير فرص
العمل ،ما يحد من نشاطات التهريب.

«ايران خودرو» تنتج 6ر 61ألف سيارة في شهرين
أنتج��ت مجموعة ايران خ��ودرو لصناعة
الس��يارات أكث��ر م��ن  61ألف �اً و 631س��يارة
صال��ون وبي��كاب ،في ش��هرين خ�لال فترة 21
مارس /آذار حتى  20مايو /أيار .2019
وأوضح��ت المجموع��ة ،ف��ي بي��ان ي��وم
الثالث��اء ،ان إنت��اج الش��ركة ف��ي الش��هر
االيران��ي أرديبهش��ت المنته��ي  20ماي��و/

أي��ار بل��غ  40ألف �اً و 302س��يارة م��ن ط��راز
الصال��ون والبي��كاب .وأك��دت أن الش��ركة
حققت مس��توى اإلنتاج هذا رغم المش��اكل
المحيط��ة بمج��ال تأمي��ن القط��اع واإلنتاج،
وأنه��ا بص��دد رف��ع اإلنت��اج ورفد الس��وق على
نحو متواصل بالتعاون مع شركات المعرفة
والمصنعين المحليين.

بورصة طهران ترتفع  2735نقطة
أنه��ت بورص��ة طه��ران تعامالت أمس األربعاء على ارتفاع المؤش��ر الع��ام (تدبيكس) 2735
نقط��ة إل��ى مس��توى  233ألف �اً و 352نقطة .وس��جل حجم الت��داول 979ر 5مليون س��هم وورقة
مالية في إطار  391ألفاً و 186صفقة بقيمة 512ر 17تريليون ريال (الدوالر=  42ألف ريال).
وقادت صعود (تدبيكس) أسهم المصارف وشركات االتصال والكهرباء.

الذهب يتعافى مع تراجع اإلقبال على اجملازفة

النفط يهبط نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة مفاجئة
للمخزونات األمريكية
نزل��ت أس��عار النف��ط
نح��و إثني��ن بالمئ��ة أمس
األربع��اء ،متأث��رة س��لباً
بفع��ل توقع��ات طل��ب
أضع��ف وزي��ادة مخزون��ات
الخ��ام األمريكي��ة رغ��م
تنام��ي التوقع��ات بتمديد
اإلنت��اج
تخفيض��ات
الحالي��ة الت��ي تقوده��ا
(أوبك).
ونزلت العقود اآلجلة
لخ��ام القي��اس العالم��ي
مزي��ج برن��ت 16ر 1دوالر
للبرمي��ل أو 86ر 1بالمئ��ة إل��ى 13ر 61دوالر للبرمي��ل بحل��ول الس��اعة 16ر 06بتوقي��ت غرينت��ش.
وهبط��ت العق��ود اآلجل��ة لخ��ام غ��رب تكس��اس الوس��يط األمريك��ي 04ر 1دوالر أو 95ر 1بالمئ��ة إل��ى
23ر 52دوالر للبرميل.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة األمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019
وإنتاج الخام األمريكي في تقرير ش��هري صدر يوم الثالثاء .وخفضت اإلدارة توقعاتها لنمو الطلب
العالم��ي عل��ى الخ��ام بواقع  160ألف برميل يومياً إل��ى 22ر 1مليون برميل يومياً .وقلصت توقعات
اإلنتاج األمريكي لعام  2019إلى 32ر 12مليون برميل يومياً أي بما يقل  140ألف برميل يومياً عن
توقعات مايو /أيار .كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام األمريكية أسعار النفط تحت ضغط.
هذا وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة ،إذ اندلعت
مخاوف بش��أن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،مما يكبح اإلقبال على المخاطرة
ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر مالذاً آمناً.
وبحلول الساعة 24ر 07بتوقيت غرينتش ،ارتفع الذهب في المعامالت الفورية 7ر 0بالمئة إلى
34ر 1335دوالر لألوقية (األونصة) بعد أن انخفض ألدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو /حزيران
عند 35ر 1319دوالر في الجلس��ة الس��ابقة .وصعد الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 6ر 0بالمئة
إلى  1339دوالراً لألوقية.
ونزلت أس��واق األس��هم اآلس��يوية مع دخول طرفي النزاع ،الواليات المتحدة والصين ،في جولة
أخرى من تبادل الهجمات .ودافع الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الثالثاء ،عن اس��تخدام الرس��وم
ف��ي إط��ار اس��تراتيجيته التجارية ،بينم��ا تعهدت الصين برد قاس إذا أص��رت الواليات المتحدة على
تصعي��د التوترات وس��ط مفاوضات مس��تمرة .كما يش��عر المراهن��ون على ارتف��اع الذهب بالتفاؤل
أيضاً بشأن خفض مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األمريكي) ألسعار الفائدة.
ويجتم��ع صانع��و السياس��ات ف��ي المركزي األمريك��ي يوم��ي  18و 19يونيو /حزي��ران في ظل
تصاعد توترات التجارة وتباطؤ النمو األمريكي وتراجع حاد في التوظيف الش��هر الماضي مما قاد
األسواق إلى أن تضع في االعتبار خفضين ألسعار الفائدة على األقل بحلول نهاية .2019
وبالنس��بة للمعادن النفيس��ة األخ��رى ،ارتفعت الفضة واحداً بالمئة إل��ى 85ر 14دوالر لألوقية،
بينما زاد البالتين 7ر 0بالمئة إلى 80ر 817دوالر لألوقية .ونزل البالديوم 3ر 0بالمئة إلى 75ر1389
دوالر لألوقي��ة ،ليهب��ط م��ن أعلى مس��توى في س��تة أس��ابيع عن��د 50ر 1400دوالر والذي المس��ة في
الجلسة السابقة.

