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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6183

اقتصاد

تدفق  5مليارات دوالر على سوق الصرف

إيران نحو تشريع تعدين العمالت الرقمية

توقيع مذكرة تعاون بني إيران وسوريا

و ّقع وزير العمل والتعاون االيراني ،محمد شريعتمداري ،مذكرة للتعاون المشترك في مجال
العمل مع وزيرة الشؤون اإلجتماعية السورية ريما القادري.
وأعرب شريعتمداري ،مساء الثالثاء ،عن ارتياحه لتوقيع المذكرة ،معتبراً انها وثيقة مهمة
وتمثل خارطة طريق بين البلدين خالل السنوات الخمس القادمة.
من جهتها ،أعربت الوزيرة السورية عن ارتياحها لزيارة ايران ،وقالت إنها أجرت خالل اليومين
الماضيين جوالت ميدانية مكثفة ،معربة عن اعتقادها بأن ايران قطعت خطوات مهمة في مجال
تدريب الكوادر البشرية في مجاالت المهارات الفنية والحرفية .وأضافت :لقد توصلنا الى خارطة
طريق للتعاون المش��ترك وسنس��عى مس��تقب ًال باتخاذ خطوات عملية بتعزيز عالقات التعاون بين
طهران ودمشق.
وتتضمن وثيقة التعاون ،التي وقعها الوزيران شريعتمداري والقادري ،تطوير العالقات الثنائية
وتب��ادل الخب��رات العلمي��ة والتعاون الفن��ي والتقني بين الوزارتين في مج��االت الرخاء االجتماعي
وتنمية القرى وتوفير رؤوس األموال الصغيرة وفرص العمل .

تصدير محاصيل زراعية بقيمة
 35مليون دوالر من البيوت
الزجاجية بجنوب ايران
أعلن مدير شؤون البيوت الزجاجية واألعشاب
الطبية في وزارة الجهاد الزراعي في ايران ،ان قيمة
ص��ادرات المحاصيل الزراعية المنتجة في البيوت
الزجاجي��ة بمحافظ��ة ف��ارس (جنوب اي��ران) بلغت
أكثر من  35مليون دوالر في العام الماضي.
أعل��ن البن��ك المرك��زي االيران��ي عن قرب
تش��ريع أنش��طة العمالت الرقمية مثل البيتكوين
في البالد.
وأوض��ح عبدالناص��ر همت��ي ،ف��ي تصري��ح
عل��ى هام��ش جلس��ة مجل��س ال��وزراء أم��س
األربعاء ،ان البنك المركزي يس��تهدف تش��ريع
أنش��طة إس��تخراج العمالت الرقمي��ة ،وأن اللجنة
االقتصادية الحكومية أدرجت هذا الموضوع على
جدول أعمالها وأقرت بعض البنود بهذا الشأن.
وب ّي��ن همت��ي ان عملي��ة تعدي��ن العم�لات

الرقمي��ة يج��ب أن تخض��ع لتس��عيرة الكهرب��اء
التصديري��ة ،واأله��م أن يتعه��د مس��تخرجو ه��ذه
العم�لات بإرج��اع عوائ��د العم�لات األجنبي��ة
ألنشطتهم للعجلة االقتصادية.
م��ن جه��ة ثاني��ة ،أك��د همت��ي انخف��اض
معدل��ي البطال��ة والتضخ��م ف��ي فص��ل الربي��ع
( 21م��ارس /آذار حت��ى  21يوني��و /حزي��ران) وأن
االقتصاد بمستوى مستقر نسبياً إجما ًال.
في سياق آخر ،أعلن مساعد محافظ البنك
المرك��زي االيران��ي لش��ؤون العم�لات األجنبية،

عن تدفق  5مليارات دوالر من العوائد التصديرية
على سوق الصرف منذ  21مارس /آذار حتى اآلن.
وأوض��ح غ�لام رض��ا بناه��ي ،ف��ي إجتم��اع
م��ع رج��ال أعم��ال غرف��ة تج��ارة تبري��ز الثالث��اء،
بأن��ه ت��م ع��رض العوائ��د التصديري��ة المذك��ورة
ف��ي منظوم��ة (نيم��ا) اإللكتروني��ة المخصص��ة
لس��وق الص��رف .وش��دد بناهي على ض��رورة تعاون
المصدري��ن ف��ي إس��ترجاع العمل��ة األجنبي��ة
المحقق��ة عبر العملي��ة التصديرية ،حيث يتعين
توظيفها باألعمال التجارية.

إيران تنتج  6أطنان من الكافيار بمزارع تربية األسماك
أعلن مسؤول دائرة األحياء المائية بمنظمة الثروة السمكية عن إنتاج  6أطنان كافيار خالل عام مضى وذلك بمزارع تربية األسماك.
وأوضح حسين علي عبدالحي ،في تصريح أمس األربعاء ،ان توفير األسماك الوليدة من التحديات التي تواجه إنتاج الكافيار؛ مبيناً
ان تم تسليم القطاع الخاص 2ر 1مليون سمكة كافيار وليدة بالعام الفائت .من جهة ثانية ،أكد عبدالحي إنتاج  47ألف طن من سمك
الروبيان بمزارع التربية سنوياً ،وتصدير  85بالمئة منها الى دول المنطقة وأوروبا.

إنتاج كافة معدات صناعات
املنبع النفطية محلی ًا في البالد
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
الهندس��ة وإنش��اء الصناع��ات النفطي��ة
(أوي��ك) التابع��ة لوزارة النف��ط االيرانية عن
إنتاج كافة المعدات المستخدمة بصناعات
المنبع النفطية محلياً.
وأوضح غالم رضا منوجهري ،في تصريح
على هامش إبرام عقد توفير للمعدات الالزمة
ف��ي تطوي��ر الحقول النفطية أم��س األربعاء،
ان اي��ران ال تواج��ه مش��اكل ف��ي اس��تخراج
النفط .وأكد ان التصور الس��ائد أن مشاريع
المنبع في ايران من حيث التخطيط وتوفير
المع��دات يرتبط بالش��ركات األجنبية ،غير
أن��ه وبدعم وزارة النفط ،قد انخرطت العديد
من الشركات المحلية بهذا المجال بالوقت
الراهن ،وباتت تتولى مشاريع االستخراج من
الحق��ول النفطي��ة بالتع��اون م��ع المصنعين
المحليين.

طاقة إنتاج الصلب في جنوب
إيران سترتفع إلى  10ماليني
طن سنوي ًا
وضع��ت خط��ة لرف��ع الطاق��ة اإلنتاجية
إلنتاج الصلب في منطقة الخليج الفارس��ي
االقتصادي��ة الخاص��ة بجن��وب اي��ران الى 10
ماليين طن سنوياً.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،ت��م التوقي��ع عل��ى
مذك��رة تفاه��م بمش��اركة محاف��ظ
هرم��زكان (جن��وب الب�لاد) فري��دون همتي،
ومس��اعد وزير الصناع��ة والمناجم والتجارة
خ��داداد غري��ب ب��ور ،والمدي��ر التنفي��ذي
لمصن��ع مبارك��ة إلنت��اج الصل��ب ين��ص
عل��ى رف��ع الطاق��ة اإلنتاجي��ة ف��ي المنطق��ة
االقتصادي��ة الخاص��ة بمش��اركة القط��اع
الخاص.
وق��ال همت��ي ،في تصري��ح أدلى به خالل
مراس��م التوقي��ع عل��ى مذك��رة التفاه��م:
إن مصن��ع المنطق��ة االقتصادي��ة الخاص��ة
ف��ي مين��اء بندرعباس س��يتم تطوي��ره بهدف
رف��ع الطاق��ة اإلنتاجي��ة ال��ى  10ماليي��ن
ط��ن س��نوياً .ولف��ت ال��ى أن��ه س��يتم توفي��ر
البن��ى التحتي��ة الالزمة به��دف تحقيق هذا
المستوى اإلنتاجي للمصنع المذكور وهو
م��ا يس��اهم في تطوير القط��اع الصناعي في
جنوب ايران.

صعود أسعار النفط مدفوعة بهبوط اخملزونات األمريكية
صعدت عقود النفط اآلجلة في تعامالت األربعاء ،مدفوعة بهبوط مخزونات الواليات المتحدة
من النفط الخام.
وهبطت مخزونات النفط الخام بالواليات المتحدة 1ر 8مليون برميل مع األسبوع المنتهي في
الخامس من يوليو /تموز الجاري إلى 4ر 461مليون برميل.
وبحلول الس��اعة 41ر 07بتوقيت غرينتش ،ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت القياس��ي تس��ليم
سبتمبر /أيلول بنسبة 32ر 1بالمئة أو ما يعادل  85سنتاً إلى 01ر 65دوالر للبرميل .كذلك صعدت
العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكس��اس الوس��يط تس��ليم أغس��طس /آب بنسبة 73ر 1بالمئة أو
دوالراً إلى 83ر 58دوالر للبرميل.
وم��ع ذلك ،تعاني أس��عار النفط من مخ��اوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو االقتصادي العالمي
بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة التي دخلت عامها الثاني .ورغم إجراء
ع��دة ج��والت م��ن الح��وار بين أكب��ر اقتصاديين ف��ي العالم ،لم تتوصل واش��نطن وبكي��ن إلى اتفاق
تجاري حتى اآلن .وفي  3يوليو /تموز الجاري ،وافق تحالف (أوبك )+المؤلف من أعضاء (أوبك)،
ومس��تقلين بقيادة روس��يا ،على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر 1مليون برميل
يومياً على مدار  9أشهر مقبلة ،ينتهي في مارس /آذار .2020
تراجع الطلب على خدمات تموين الس��فن
ف��ي ميناء الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة،
وه��و م��ن الموان��ئ الرئيس��ية لش��حن النف��ط
وخدم��ات الس��فن ق��رب مضيق هرمز ،م��ع اتجاه
بعض ش��ركات النقل البحري إلى االبتعاد عن
مياه الخليج (الفارسي) ككل ،بحسب ما نقلته
وكالة بلومبيرغ عن تجار يتعاملون في الس��وق
اإلقليمية للنفط بالخليج (الفارسي).
وتتجن��ب ش��ركات ناقالت النف��ط الدولية
إرس��ال ناقالته��ا إل��ى موان��ئ الش��حن الرئيس��ية
في الش��رق األوسط ،بعد سلسلة الهجمات التي
تعرض لها عدد من هذه الناقالت خالل الشهرين
الماضيي��ن ف��ي مي��اه الخلي��ج (الفارس��ي) ،م��ع
تزاي��د التوت��رات اإلقليمي��ة وتزايد مخاطر عمل
ناقالت النفط في المنطقة.
وكان الهج��وم ال��ذي اس��تهدف ناق�لات
نف��ط في خليج عمان منتص��ف يونيو /حزيران
الماض��ي ،ه��و الثان��ي ال��ذي يس��تهدف الناقالت
ق��رب مضي��ق هرم��ز خ�لال ش��هر تقريب �اً ،حي��ث
س��بقه هج��وم اس��تهدف ناق�لات نف��ط ف��ي إمارة
الفجيرة باإلمارات.
يق��ول م��ات س��تانلي السمس��ار في ش��ركة
(س��تار فويل��ز) إح��دى أكب��ر ش��ركات تج��ارة
الم��واد البترولي��ة ف��ي دب��ي :إن «هن��اك توقع��ات
بتده��ور األوض��اع بص��ورة أكبر قب��ل أن تبدأ في
التحس��ن»؛ مضيف �اً :ان مين��اه الفجي��رة يش��هد
«تراجعاً كبيراً في الطلب بسبب ارتفاع تكاليف
التأمي��ن عل��ى ناق�لات النف��ط ض��د مخاط��ر
الحرب».
تراجع
ول��م يتض��ح تمام �اً الس��بب الرئيس��ي له��ذا
التراج��ع ،س��واء أكان نتيج��ة تجن��ب ش��ركات
ناقالت النفط منطقة الشرق األوسط ككل ،أو
ميناء الفجيرة بشكل خاص.

وق��ال غ�لام رض��ا تق��وي ،في تصري��ح صحفي
أدل��ى ب��ه ي��وم الثالث��اء :ان الع��ام الج��اري سيش��هد
تنمية مساحات البيوت الزجاجية في جنوب ايران
الى أكثر من  5800هكتار .وأضاف :إنه رغم وجود
مش��اكل الحظ��ر ،إال أن الخط��ط التنموية تنص
عل��ى رف��ع إجمالي ص��ادرات الزهور ونبات��ات الزينة
ال��ى أكث��ر من الضعف .وتابع :إن التوقعات تش��ير
ال��ى نم��و قيم��ة الخض��روات ومحاصي��ل البي��وت
الزجاجي��ة المصدرة الى خارج البالد الى ما يفوق
 500مليون دوالر حيث سيتم تصدير ثلث منتجات
الب�لاد والت��ي م��ن المتوق��ع أن تصل ال��ى  3ماليين
ط��ن ف��ي العام الج��اري (االيراني يبدأ ف��ي  21آذار/
مارس).

عضو غرفة تجارة
السليمانية :ال يمكن
فرض الحظر على إيران
أكد عضو الغرفة التجارية في محافظة
السليمانية العراقية ،وصفي خليل إسماعيل،
إنه نظ��راً للقدرات المتوفرة لدى الجمهورية
اإلس�لامية اإليراني��ة ،ال يمكن فرض الحظر
عليها؛ مضيفاً :ان إيران بلد عظيم ومقتدر.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل (إرن��ا) ،أش��ار
إسماعيل إلى القدرة الحقيقية التي تمتلكها
إي��ران على صعيد الس��احة الدولية والتجارة
العالمي��ة ،قائ� ً
لا :ان��ه حت��ى أمري��كا المعادية
للجمهوري��ة االس�لامية عل��ى عل��م جي��داً
بقدرات إيران .ونوه بالسياسات اإليرانية التي
تص��ب في دعم اإلنت��اج المحلي؛ موضحاً :ان
اي��ران وم��ن أج��ل تعزي��ز اقتصاده��ا المحل��ي
تعم��ل عل��ى دع��م القط��اع الخ��اص ولديه��ا
منتج��ون أقوي��اء أيض �اً ،وعل��ى ه��ذا األس��اس
يمكننا القول بأن اقتصادها ال يعتمد بشكل
كبير على الخارج.
وفي معرض إشارته إلى الحظر األمريكي
عل��ى إي��ران ،ق��ال محاف��ظ الس��ليمانية :إن��ه
ال يمك��ن ف��رض الحظ��ر عل��ى الجمهوري��ة
اإلسالمية وذلك بسبب قدراتها الهائلة.

توقیع مذكرة إقتصادية بني خراسان الرضوية وسند الباكستانية
و ّق��ع محاف��ظ خراس��ان الرضوي��ة ورئي��س وزراء والي��ة س��ند الباكس��تانية
مذكرة تفاهم اقتصادية في مشهد.
وق��ال مس��اعد محاف��ظ خراس��ان الرضوي��ة ف��ي الش��ؤون االقتصادي��ة عل��ي
رس��وليان ،أمس األربعاء ،على هامش مراس��م التوقيع على مذكرة التفاهم :ان
المباحثات بين الجانبين تتمحور حول التعاون الس��ياحي والزراعي والصناعي
وتبادل السلع والتجارة والتعاون إلقامة المعارض الدولية.
وأش��ار محاف��ظ خراس��ان الرضوية ،علي رضا رزم حس��يني ،ال��ى الزيارة التي
ق��ام به��ا رئيس الوزراء الباكس��تاني الى مش��هد قبل ش��هرين ،وق��ال :ان العالقات
السياس��ية والثقافي��ة بين ايران وباكس��تان كان��ت جيدة ط��وال التاريخ ،معرباً
ع��ن أمل��ه في مواصلة الصداقة وحس��ن الجوار بينهما رغ��م محاولة بعض الدول
لوضع العراقيل أمامها ،قائ ًال :ان  30مليون زائر محلي وثالثة ماليين زائر أجنبي
يقوم��ون بزي��ارة مش��هد ،الفت �اً ال��ى أن عدد زوار هذه المدينة يزداد س��نوياً بنس��بة
 10إل��ى  15بالمائ��ة .ب��دوره ،قال رئيس وزراء والية س��ند الباكس��تانية س��يد مراد
علي ش��اه :ان باكس��تان تتطلع الى تنمية العالقات مع ايران ،معتبراً ان الهدف
األول من سفره الى مشهد كان زيارة مرقد اإلمام الرضا(ع) ثم تنمية العالقات
االقتصادي��ة والثقافي��ة .وأعرب علي ش��اه ع��ن أمله في توطي��د العالقات الثنائية
الثقافي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن ،وقال :بس��بب اإلقبال الواس��ع
للزوار خاصة الرعايا الباكس��تانيين على زيارة مش��هد ،فان تنمية العالقات بين
والية سند الباكستانية ومحافظة خراسان الرضوية تحظى بأهمية.

ووصف علي شاه عالقات البلدين بالجيدة والمتنامية ،معرباً عن أمله في
إزال��ة العراقي��ل الت��ي تحول دون مد خط أنابيب الس�لام بين الجانبين لتصدير
الغ��از االيران��ي ال��ى باكس��تان قريب �اً .ووص��ف رئي��س وزراء والي��ة س��ند بمين��اء
كراتشي بأنها أهم مدينة اقتصادية في باكستان ،وأعرب عن أمله في توسيع
العالقات االقتصادية بين هذه المدينة ومشهد.

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية تنفيذ  54مشروع ًا إستثماري ًا أجنبي ًا في محافظة قزوين
ش��هدت ص��ادرات الم��واد غي��ر النفطية م��ن منطقة ب��ارس الجنوبية،
خالل الشهر األخير (حزيران /یونیو) ،نمواً في الوزن بمقدار  ۲۳بالمائة
مقارنة بمثيلته من العام الماضي .
وأعلن��ت مصلح��ة الجم��ارك في ب��ارس الجنوبية (جنوب الب�لاد) انه
وبرغ��م الحظ��ر األمريك��ي ،ف��ان تصدي��ر الم��واد غي��ر النفطية ش��هد نمواً
بمق��دار  ۲۳بالمائ��ة وزن �اً و ۲بالمائ��ة قيم��ة  .وق��ال مديرع��ام مصلح��ة
الجم��ارك ف��ي منطق��ة ب��ارس الجنوبي��ة أحمد بورحي��در :انه خالل ش��هر
حزي��ران /يوني��و م��ن العام الحالي تم تصدير ملي��ون و 570ألفاً و 474طناً
م��ن المواد غير النفطية بقيم��ة  706ماليين و 574ألف دوالر الى الخارج،
مس��ج ً
ال نم��واً عن مثيلته م��ن العام الماضي بمقدار بمق��دار  ۲۳بالمائة
وزن �اً و ۲بالمائ��ة قيم��ة .ويوجد ف��ي منطقة بارس الجنوبي��ة أكبر حقل
للغ��از عالمي �اً وتعتب��ر عاصم��ة الطاق��ة ف��ي اي��ران وم��ن أقط��اب تصدي��ر
المنتجات غير النفطية والبتروكيماويات والسوائل الغازية في البالد .

ق��ال مدي��ر مكتب االس��تثمارات ف��ي محافظة قزوين (غ��رب طهران):
انه خالل العام الماضي (انتهى في  ۲۰آذار /مارس  )۲۰۱۹تم تنفيذ 54
مشروعاً إستثمارياً أجنبياً بقيمة  67مليون دوالر في المحافظة .
وأض��اف مرتض��ى عليخان��ي ،أم��س األربع��اء ،ان وج��ود صناع��ات ف��ي
مج��االت الم��واد الكيمياوي��ة والمنظف��ات واألدوات المنزلي��ة وقط��ع غيار
الس��يارات والب�لاط والس��يراميك تعتب��ر ف��رص مناس��بة لالس��تثمار
األجنبي؛ مبيناً ان المستثمرين الروس قاموا بتنفيذ مشاريع مشتركة
في هذه المجاالت.
وأشار عليخاني الى وجود أكبر مصنع لماكينات الخياطة وأكبر
معم��ل إلنت��اج مخ��ازن الغ��از المس��ال (س��ي.إن.جي) والمرتب��ة األولى في
إنت��اج الزج��اج ،وقال :ان محافظة قزوين تعتب��ر مركزاً مهماً للصناعات
ف��ي اي��ران .وأض��اف :ان وج��ود أل��ف و ۳۰۰أثر تاريخي مس��جل هو فرصة
مناسبة للمستثمرين لتنمية السياحة.

تراجع الطلب على خدمات تموين السفن في ميناء الفجيرة

ومن��ذ الهج��وم األول عل��ى ناق�لات النف��ط
ف��ي الفجي��رة أوائل مايو /أي��ار الماضي ،ارتفعت
تكاليف التأمين على الناقالت ،بينما دفع القلق
بع��ض أصحابه��ا إلى وقف تش��غيلها في الخليج
(الفارس��ي) .وق��د أوقف��ت ش��ركة (فرون��ت الين
ليمت��د) مؤقت �اً أنش��طتها ف��ي منطق��ة الخلي��ج
(الفارسي).
يذك��ر أن مين��اء الفجي��رة ي��زود ناق�لات
النف��ط بالوق��ود واإلم��دادات وأعم��ال الصيان��ة
أثن��اء عبوره��ا م��ن الخلي��ج (الفارس��ي) إل��ى
مصاف��ي النفط ف��ي مختلف أنح��اء العالم عبر
مضيق هرمز.
ويقول مسؤولون محليون في الميناء إنه ال
يوجد أي تراجع في أعمال إعادة تموين الس��فن
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والناق�لات م��ن المنش��آت القائم��ة ف��ي موان��ئ
الخلي��ج (الفارس��ي) نفس��ها؛ لك��ن هن��اك بعض
التراج��ع ف��ي حركة التجارة .ورغم أنه ال توجد
بيان��ات رس��مية عن حرك��ة مبيع��ات النفط في
منطق��ة الخلي��ج (الفارس��ي) حالياً ،ف��ان التجار
والوسطاء يقولون إنها تراجعت بنسبة  %15منذ
هجم��ات مايو /أيار الماضي ،رغم التباين الحاد
ف��ي التقدي��رات بي��ن الوس��طاء والتجار بحس��ب
وكالة بلومبيرغ.
ويق��ول أح��د الوس��طاء إن الطل��ب عل��ى
خدم��ات مس��تودعات الخ��ام تراج��ع بأكث��ر من
 %30إلى قرابة  500ألف طن شهرياً.
وبحس��ب تقدي��رات (بيان��ات الطاق��ة
العالمي��ة) ،فان المبيعات في المنطقة تراجعت

بمق��دار  650أل��ف ط��ن ش��هرياً ،أي بنس��بة %13
مقارن��ة بحج��م المبيع��ات قب��ل ح��وادث الهجوم
عل��ى ناق�لات النف��ط .وكان��ت المبيع��ات ق��د
وصلت إلى مليون طن ش��هرياً عام  ،2016قبل أن
تبدأ التراجع منذ ذلك الوقت.
وأش��ارت وكال��ة بلومبيرغ إلى أن مس��ؤولي
الموان��ئ والس��لطات ف��ي الخلي��ج (الفارس��ي)
رفض��وا التعليق عل��ى حجم تجارة وقود الس��فن
بنظ��ام (أوف ش��ور) ف��ي الخلي��ج (الفارس��ي)،
وأعم��ال التموي��ن بع��د ح��وادث الهج��وم عل��ى
الناقالت.
وقال مدير التشغيل في محطة مستودعات
نفط الفجيرة وليام ليست :إن كمية المنتجات
النفطي��ة الت��ي تدخ��ل أو تخرج من مس��تودعات
التخزي��ن في مين��اء الفجيرة ،وصل��ت إلى أعلى
مس��توى له��ا خ�لال الع��ام الحال��ي ف��ي يوني��و/
حزي��ران الماض��ي؛ مضيف��ا :ان ه��ذه البيانات ال
تتضمن المستودعات العاملة بنظام (أوف شور).
قواعد بيئية
أم��ا المستش��ار االقتص��ادي لحكوم��ة
الفجي��رة س��الم خلي��ل ،فق��ال :إن أي تراج��ع في
كمي��ات المنتج��ات النفطي��ة المخزن��ة ف��ي
المس��تودعات ،قد يكون نتيج��ة القواعد البيئية
الجدي��دة التي س��تدخل حيز التطبيق في العام
المقب��ل .وتتوق��ع الفجي��رة ارتف��اع الطل��ب على
خدمات الميناء عام .2020
وبحسب بلومبيرغ ،فان التفجيرات األخيرة
ليس��ت س��وى أحدث تحد يواجه ميناء الفجيرة
الذي تحول خالل الس��نوات األخيرة إلى مركز
لتج��ارة النف��ط الخ��ام والمنتج��ات النفطي��ة

المق��ررة ،إل��ى جان��ب دوره التقلي��دي كمرك��ز
إلعادة تموين السفن العابرة.
يأت��ي ذلك بينما تواج��ه إيران -وهي منتج
رئيس��ي لوق��ود النف��ط العال��ي الكبري��ت ال��ذي
تس��تخدمه أغلب الس��فن اليوم -ضغوطاً بسبب
العقوب��ات األميركي��ة الت��ي تتضم��ن معاقب��ة
الش��ركات أو ال��دول الت��ي تش��تري النف��ط
اإليراني ومنتجاته.
في الوقت نفس��ه ،يتوقع أن يتراجع الطلب
العالم��ي عل��ى ه��ذا النوع من الوق��ود اعتباراً من
العام المقبل مع دخول القواعد الدولية البيئية
الجدي��دة حي��ز التطبي��ق .ووفقاً له��ذه القواعد،
س��تلزم المنظمة الدولي��ة للمالحة البحرية إما
باس��تخدام أن��واع وق��ود أق��ل تلويث �اً ،أو معالج��ة
العوادم التي تنتجها.
ويق��ول التج��ار :إن الس��فن والناق�لات ل��ن
تتخل��ى عن ميناء الفجيرة تماماً ،ألنه ال توجد
بدائل عديدة قادرة على تقديم نفس المجموعة
الكبي��رة م��ن الخدمات ف��ي المنطق��ة .ومن بين
البدائ��ل المحتمل��ة أم��ام ش��ركات المالح��ة،
التوجه إلى س��نغافورة في رحلة عودة إلى آس��يا.
وقد يكون هذا الخيار جيداً بالنسبة للشركات
إذا كان��ت س��فنها س��تتجه إل��ى س��واحل غ��رب
أفريقيا الستكمال تحميلها.
ف��ي الوق��ت نفس��ه ،فان الس��فن الت��ي تتجه
إل��ى مين��اء الفجي��رة للحص��ول عل��ى الوق��ود
والخدمات فقط ،قد تجد بدائل أكثر ،بحسب
التج��ار .ورغ��م ذل��ك ،ف��ان الج��زء األكب��ر م��ن
السفن التي تتحرك في مياه الخليج (الفارسي)
لنق��ل النف��ط الخ��ام أو المنتج��ات النفطي��ة،
س��تظل تزور ميناء الفجيرة ألنها س��تظل تدفع
رس��وم تأمين أعلى لعبورها مضيق هرمز ،س��واء
استفادت من خدمات الميناء اإلماراتي أو بحثت
عن ميناء آخر بديل.

