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اقتصاد

خالل امللتقى الوطني ليوم القرى والعشائر

جهانغيري :أميركا تص ّورت خطأ بأن إقتصاد إيران سينهار بتشديد الحظر
شريعتمداري يعلن إنخفاض البطالة
بنسبة 1ر %1خالل العام الماضي

أكد النائب األول لرئيس الجمهورية االسالمية االيرانية،
إس��حاق جهانغي��ري ،ب��أن أميركا انخدع��ت بمعلومات خاطئة
وتص��ورت خط��أ بأن اقتصاد ايران س��ينهار وس��يتم القضاء على
الجمهورية االسالمية بتشديد الحظر.
وخ�لال كلمت��ه الت��ي ألقاه��ا مس��اء االثنين ف��ي الملتقى
الوطن��ي لي��وم القرى والعش��ائر ال��ذي عقد في مدين��ة بيرجند
مرك��ز محافظ��ة خراس��ان الجنوبي��ة (ش��رق اي��ران) ،ق��ال
جهانغي��ري :ان اقتص��اد الب�لاد ه��و اآلن أفض��ل مم��ا س��بق وان
أوض��اع الب�لاد ماضي��ة في مس��ار إيجاب��ي خالفاً لم��ا خطط له
الع��دو .وأك��د ب��أن الجمهورية االس�لامية االيراني��ة هي محور
االس��تقرار ف��ي المنطق��ة ،وأض��اف :ان األميركيي��ن ج��اءوا
بمخط��ط ،إال أنهم انخدعوا بمعلوم��ات خاطئة وتصوروا خطأ
بأن اقتصاد البالد سينهار بالحظر وسينزل الناس الى الشوارع
م��ن خ�لال تش��ديد الحظ��ر وس��يتم القض��اء عل��ى الجمهوري��ة
االسالمية.
وق��ال جهانغي��ري :رغم ان االقتص��اد االيراني تلقى صدمة
م��ن ج��راء الحظ��ر أدى ال��ى ش��يء من االضط��راب ،إال أن نس��بة
التضخ��م أخ��ذت منح��ى تنازلي �اً وازداد النم��و االقتص��ادي
وأصبح��ت أس��عار ص��رف العمل��ة الصعب��ة مس��تقرة .ولف��ت الى
أن��ه ت��م خ�لال ربيع العام الج��اري توفير  320أل��ف فرصة عمل،
وخالل الصيف  863ألف فرصة عمل ،معتبراً ذلك مؤشراً الى
قوة وثبات اقتصاد البالد.
م��ن جانب��ه ،أعل��ن وزي��ر التع��اون والعم��ل والرفاهي��ة
االجتماعية ،محمد شريعتمداري ،ان نسبة البطالة انخفضت
م��ن 7ر 7بالمائ��ة في صيف العام الماضي ال��ى 6ر 6بالمائة في
صيف هذا العام.

إيران تحقق اإلكتفاء الذاتي
في إنتاج األرز
أعلن مساعد وزير الزراعة االيراني لشؤون التخطيط
واالقتص��اد ،ع��ن إنت��اج 9ر 2ملي��ون ط��ن م��ن األرز األبيض
ليعادل االستهالك السنوي للبالد هذا العام.
وأوض��ح عبدالمه��دي بخش��ندة ،ف��ي تصري��ح له أمس
الثالث��اء ،ان حج��م اإلنت��اج يغط��ي االس��تهالك المحل��ي
وم��ن غي��ر الض��روري اس��تيراد األرز .ولف��ت ال��ى أن وضعية
إنت��اج األرز بالس��نة الزراعي��ة الجاري��ة مناس��بة عل��ى ضوء
جه��ود المزارعي��ن والم��وارد المائي��ة الجي��دة والتخطي��ط
واالستعداد المؤسساتي.
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 60مليار دوالر ..عائدات إيران من تصدير
السلع غير النفطية
أعل��ن وزي��ر االقتص��اد والمالي��ة االيراني ،فرهاد دج بس��ند ،ان صادرات البالد من الس��لع
غير النفطية بلغت نحو  61مليار دوالر خالل األشهر الـ 18األخيرة.
وف��ي تصري��ح أدل��ى به للصحفيي��ن ،االثنين ،على هامش اجتم��اع الحكومة مع القطاع
الخ��اص ،ق��ال دج بس��ند :ان ص��ادرات الب�لاد خ�لال األش��هر ال �ـ 18األخي��رة بلغ��ت مابين 60
إل��ى  61ملي��ار دوالر؛ ووفق �اً ألح��دث اإلحصائي��ات ،فق��د ع��اد  27ملي��ار دوالر منه��ا ال��ى
الب�لاد أي م��ا يع��ادل نح��و  45بالمائ��ة .وأض��اف :ان الكثي��ر م��ن المصدري��ن يس��عون إلعادة
عوائ��د العمل��ة الصعب��ة الى البالد وعلين��ا العمل من أجل عودة المزي��د منها لتدخل عجلة
االقتصاد في البالد.
وقال وزير االقتصاد :من المؤكد انه لو عاد حتى نصف من العوائد المتبقية أي الـ55
بالمائة الى عجلة البالد االقتصادية ،سنشهد حل قسم ملحوظ من المشاكل القائمة.

إفتتاح أكبر مصنع للحاويات غرب طهران
ت��م إفتت��اح أكب��ر مصن��ع للحاوي��ات ف��ي الب�لاد صب��اح أمس الثالث��اء بحض��ور وزير
الط��رق وبن��اء الم��دن االيراني��ة محم��د س�لامي ،وذل��ك ف��ي قض��اء س��اوجبالغ التابع��ة
لمحافظة ألبرز (غرب طهران).
ق��ال وزي��ر الط��رق على هامش افتتاح مصنع س��اوجبالغ للحاوي��ات :ان هذا المصنع
بإستطاعته إنتاج  100حاوية بحرية يومياً ،مما ستساهم في زيادة قدرة الشحن البحري
إليران.
وب ّين سالمي انه منذ األيام األولى للحظر المفروض على ايران ،قامت معظم الدول
بس��حب حاوياته��ا البال��غ عدده��ا  85ألف �اً م��ن اي��ران؛ ولك��ن بجهودنا المحلية اس��تطعنا
تخط��ي ه��ذه المرحل��ة والوص��ول ال��ى االكتف��اء الذات��ي ف��ي إنت��اج الحاوي��ات البحري��ة
.وأض��اف :ان ه��ذه الحاوي��ات مطابق��ة للمواصف��ات العالمية ويمكن االس��تفادة منها في
الشحن البري والسككي ،فض ً
ال عن الشحن البحري .
وق��ال ش��ريعتمداري خالل الملتقى :لقد ت��م صرف 7116
مليار تومان من أجل مشاريع إيجاد فرص العمل في القرى ،وتم
تخصي��ص  3750ملي��ار تومان للمؤسس��ات الداعم��ة .وأضاف:
لدين��ا في العام الحال��ي خطط لتنمية فرص العمل في المدن

والق��رى وخط��ط ألس��واق العم��ل ،ونتيجته��ا تمثلت ف��ي توفير
 472ألف فرصة عمل وتثبيت  185ألف عامل.
وأعلن ش��ريعتمداري ان نس��بة البطال��ة انخفضت من 7ر7
بالمائ��ة ف��ي صي��ف العام الماض��ي ،لتصل ال��ى 6ر 6بالمائة في
صيف العام الحالي.

محافظة غلستان تستضيف املعرض
الدولي للمعدات واملكننة الزراعية
تس��تضيف محافظ��ة كلس��تان (ش��مال اي��ران) المع��رض الدول��ي
للمعدات والمكننة الزراعية واإلرواء في نسخته الخامسة عشرة.
وقال��ت رئيس��ة دائ��رة األتمت��ة التابع��ة لدائ��رة الجه��اد الزراع��ي
بمحافظ��ة غلس��تان ،مري��م برزنون��ي ،ف��ي تصري��ح للصحفيي��ن :ان ه��ذا
المع��رض س��يبدأ أعمال��ه اعتب��اراً م��ن ي��وم الثالث��اء (أم��س) ويس��تمر
لغاي��ة  11أكتوب��ر /تش��رين األول الج��اري .وأضاف��ت :ان ش��ركات
ايراني��ة عدي��دة فض� ً
لا ع��ن ش��ركات أجنبي��ة م��ن ايطالي��ا وفرنس��ا
وتركي��ا وغيره��ا ستش��ارك ف��ي المع��رض المذك��ور ال��ذي يس��تمر عل��ى
مدى  4أيام.

إيران ترفع حظر تصدير فاكهة الكيوي
أعلنت منظمة التنمية التجارية االيرانية عن رفع حظر تصدير فاكهة الكيوي الى الخارج بدءاً من  8أكتوبر /تشرين األول الجاري.
وأوض��ح مدي��ر مكت��ب التنس��يق التصدي��ري للمنتج��ات الزراعي��ة والتحويلية ف��ي المنظمة ،ان ق��رار المنع كان قد صدر به��دف اإللتزام
بالمؤشرات النوعية لمنتج الكيوي والحفاظ على جودة العالمة التجارية االيرانية في األسواق المستهدفة.
يذك��ر أن ص��ادرات الكي��وي ف��ي الس��نة التصديري��ة المنتهية  20مارس /آذار  ،2019س��جلت  96مليون دوالر ،فيما تعد أهم األس��واق هي
روسيا والعراق والهند واإلمارات وأفغانستان.

سلطنة عمان ترحب
باملستثمرين اإليرانيني
إلتق��ى الس��فير اإليران��ي ل��دى س��لطنة
عم��ان الش��يخ محم��د رض��ا ن��وري ش��اهرودي،
بوزي��ر الزراع��ة والث��روة الس��مكية العماني حمد
ب��ن س��عيد العوف��ي .وبح��ث الجانب��ان ،خ�لال
اللق��اء ،االتفاق��ات بي��ن البلدي��ن وكيفي �ة
تنفيذه��ا خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بقط��اع الزراع��ة
والثروة السمكية.
وق��ال الس��فير اإليران��ي :إن الش��ركات
والتج��ار اإليرانيي��ن عل��ى اس��تعداد لالس��تثمار
ف��ي مختل��ف القطاع��ات الزراعي��ة والبحرية في
س��لطنة عم��ان وتوفي��ر المع��دات الت��ي تحت��اج
إليه��ا الس��لطنة .م��ن جهت��ه ،رحب وزي��ر الزراعة
والث��روة الس��مكية ف��ي س��لطنة عمان بنش��اطات
واس��تثمارات مش��تركة للتج��ار والش��ركات
اإليراني��ة ف ي عم��ان ،معتبراً ان الس��لع اإليرانية
خاص��ة المحاصي��ل الزراعي��ة والحيواني �ة ذات
ج��ودة عالي��ة .وق��ال العوف��ي :إن س��لطنة عم��ان
ترحب بتواجد التجار والمستثمرين اإليرانيين
في البالد.

حتى آذار..2020

إيران تنجز املراحل التطويرية البحرية لحقل
بارس الجنوبي الغازي
أعل��ن وزي��ر النف��ط االيران��ي ،بيج��ن زنغن��ة ،ع��ن إكم��ال كاف��ة المراح��ل التطويري��ة
البحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي حتى
 20مارس /آذار .2020
وأض��اف زنغن��ة ،ف��ي مؤتم��ر النف��ط والطاق��ة ف��ي طه��ران أم��س الثالث��اء ،انه وم��ع إتمام
المراح��ل التطويري��ة البحرية س��يتم الب��دء بالعمليات التنفيذية للمرحل��ة  11بحقل بارس
الجنوبي التي انس��حبت من تطويرها كل من (توتال) الفرنس��ية وش��ركة البترول الوطنية
الصيني��ة (سي.إن.بي.س��ي) بأج��واء ودي��ة عل��ى خلفية الحظ��ر المفروض على اي��ران .وأكد
ان عملي��ة تطوي��ر المرحلة  11س��تبدأ قريباً باالعتماد على القدرات الذاتية وبنس��بة توطين
 100بالمئة.
م��ن جه��ة ثاني��ة ،أك��د وزير النفط انه س��يتم إبرام عق��د تطوير حقل (ف��رزاد ب) الغازي
المشترك مع السعودية -في الشهور القادمة ،وان صناعة النفط االيرانية ستدعم من قبلشركات المعرفة والناشئة.
وفي السياق ،أشار زنغنة الى أن ايران تحولت لدول مصدرة للبنزين هذا العام وان جميع
محافظاتها باتت تزود ببنزين (يورو .)4

«فيتش» ّ
تخفض التصنيف اإلئتماني لـ«أرامكو» السعودية
أعلنت وكالة (فيتش) ،االثنين ،إنها خفضت التصنيف
اإلئتماني لشركة «أرامكو» السعودية إلى ( )Aمن (.)+A
وف��ي نهاي��ة الش��هر الماض��ي ،خفض��ت فيت��ش تصني��ف
السعودية إلى “ ”Aمن “ ”+Aمع نظرة مستقبلية مستقرة.
وج��اء خف��ض التصني��ف الس��يادي ف��ي أعق��اب الهج��وم
بطائ��رات بدون طيار وصواريخ على البنية التحتية المحلية
لش��ركة أرامك��و الس��عودية في  14س��بتمبر /أيل��ول الماضي،
مم��ا أدى إل��ى توقف قصير ألكثر من نصف إنتاج الش��ركة
من النفط.
وأضاف��ت (فيت��ش) ،ف��ي بي��ان ،ان خف��ض التصنيف أخذ

في االعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة،
وكذل��ك اس��تمرار عجز الموازنة في الب�لاد من بين عوامل
أخرى.
وكانت الس��عودية فقدت نحو 7ر 5ماليين برميل يومياً
م��ن اإلنت��اج .وق��درت (فيت��ش) أن الهج��وم «س��يكون ل��ه تأثير
مح��دود ج��داً على األداء التش��غيلي والمالي لش��ركة أرامكو
السعودية في .»2019
وتعتق��د (فيت��ش) أن «الش��ركة أثبت��ت أنه��ا ق��ادرة عل��ى
التعامل بكفاءة مع الحاالت الطارئة».
وف��ي  17م��ن الش��هر الماض��ي ،ع��ادت إم��دادات النف��ط

الس��عودية بش��كل طبيعي ،لما كانت عليه قبل الهجوم على
معملي��ن تابعي��ن لش��ركة (أرامكو) الس��عودية ،الذي وقع في
 14من ذات الشهر.
وكان��ت وزارة المالي��ة الس��عودية ق��د ش��ككت ف��ي إع�لان
فيت��ش خف��ض التصنيف االئتماني للمملكة ،مش��يرة الى أن
م��ا تضمنه تقرير الوكالة آنذاك ال يعكس دالالت اس��تجابة
المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو.
وبحس��ب بيان��ات منظم��ة البل��دان المص��درة للبت��رول
(أوبك) ،بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/
آب  ،2019نحو 8ر 9ماليين برميل يومياً.

وكذلك الذهب مع تراجع اإلقبال على اجملازفة

النفط يرتفع بفعل إضطرابات العراق مع تنحية مخاوف الطلب جانب ًا
ارتفع��ت أس��عار النف��ط أم��س الثالث��اء،
إذ زادت المخ��اوف بش��أن اإلم��دادات بفع��ل
اضطراب��ات ل��دى منتج��ي الخ��ام الع��راق
واإلك��وادور م��ع تنحي��ة مخ��اوف الطل��ب
جانب �اً ،بينم��ا يترق��ب المس��تثمرون م��ا
ستس��فر عنه محادثات التج��ارة األمريكية-
الصينية هذا األسبوع.
وبحل��ول الس��اعة 52ر 06بتوقي��ت
غرينت��ش ،ارتفع خام برنت  44س��نتاً أو 8ر0
بالمئ��ة ،إل��ى 79ر 58دوالر للبرمي��ل ،فيم��ا
ارتفع خام غرب تكس��اس الوسيط األمريكي
 42س��نتاً أو 8ر 0بالمئ��ة ،إل��ى 17ر 53دوالر
للبرميل.
ويغل��ب الح��ذر عل��ى تعام�لات
المس��تثمرين قبيل المحادث��ات األمريكية-
الصيني��ة الت��ي م��ن المق��رر أن تج��رى ف��ي
واش��نطن يوم الخميس ،عل��ى الرغم من أنه
م��ن غي��ر المتوق��ع أن تتمخ��ض ع��ن اتف��اق
ش��امل إلنه��اء ح��رب تجاري��ة بي��ن أكب��ر
اقتصادين في العالم.
وه��ددت احتجاج��ات ف��ي الع��راق
واإلك��وادور بتعطي��ل اإلنت��اج م��ن كال
البلدي��ن العضوي��ن بمنظم��ة البل��دان

المص��درة للبت��رول (أوب��ك) .وارتف��ع ع��دد
القتل��ى بالعراق ،ثان��ي أكبر منتج بأوبك،
بع��د أس��بوع م��ن االضطراب��ات .وقال��ت وزارة
الطاق��ة ف��ي اإلك��وادور ،وه��ي م��ن أصغ��ر

المنتجي��ن بأوب��ك والت��ي م��ن المق��رر أن
تخ��رج م��ن عضوية المنظمة الع��ام المقبل،
إن احتجاج��ات ض��د إج��راءات تقش��ف ق��د
تقل��ص إنتاجه��ا النفط��ي بواق��ع  59ألف �اً

و 450برمي� ً
لا يومي �اً .ه��ذا وارتفع��ت أس��عار
الذه��ب لتع��وض خس��ائر تكبدته��ا ف��ي وقت
س��ابق م��ن الجلس��ة ،بينم��ا تراج��ع ال��دوالر
ونزلت األس��هم األوروبية قبيل نش��ر محضر
اجتم��اع لمجل��س االحتياط��ي االتح��ادي
(البن��ك المرك��زي األمريك��ي) ومحادثات
تجارية بين واشنطن وبكين.
وبحل��ول الس��اعة 14ر 11بتوقي��ت
غرينت��ش ،زاد الس��عر الف��وري للذه��ب 7ر0
بالمئ��ة إل��ى 34ر 1503دوالر لألوقي��ة
(األونص��ة) .وكان��ت األس��عار ق��د هبط��ت
واح��دا بالمئ��ة ف��ي الجلس��ة الس��ابقة.
وصعدت العقود اآلجلة للذهب في الواليات
المتح��دة 3ر 0بالمئ��ة إل��ى 10ر 1509دوالر
لألوقية.
وتلق��ى الذه��ب دعماً أيضاً م��ن الدوالر،
إذ فقد مؤش��ر الدوالر مكاسب حققها خالل
اللي��ل مقاب��ل عم�لات أخ��رى .وبالنس��بة
للمع��ادن النفيس��ة األخ��رى ،زادت الفض��ة
4ر 0بالمئة إلى 50ر 17دوالر لألوقية ،بينما
ارتف��ع البالتي��ن 7ر 0بالمئ��ة إل��ى 86ر882
دوالر وتراج��ع البالدي��وم 9ر 0بالمئ��ة إل��ى
47ر 1645دوالر.

التضخم السنوي في الكويت يرتفع 24ر %1خالل أغسطس
أظه��رت بيان��ات رس��مية ،اإلثني��ن ،ارتف��اع األرق��ام القياس��ية ألس��عار المس��تهلك
(التضخ��م) ف��ي الكوي��ت ،بنس��بة 24ر 1بالمئة خالل أغس��طس /آب الماضي ،على أس��اس
سنوي.
وأف��ادت بيان��ات اإلدارة المركزي��ة لإلحصاء الكويتية (حكومية) ،ان الرقم القياس��ي
العام ألسعار المستهلك بلغ 6ر 114نقطة في أغسطس الماضي ،مقارنة بنحو 2ر113
نقطة بالشهر المماثل من .2018
وبحس��ب البيان��ات ،ارتفعت أس��عار  11مجموع��ة ،أبرزها مجموعة االتصاالت بنس��بة
87ر 4بالمئ��ة ،تاله��ا النق��ل بنس��بة 42ر 4بالمئة ،ثم الترفيه ب �ـ 5ر 3بالمئة .في المقابل،
تراجعت أس��عار مجموعة المس��كن «منفردة» بنس��بة 78ر 0بالمئة .وعلى أس��اس ش��هري،
ارتفع التضخم بنسبة 17ر 0بالمئة ،مقابل نحو 4ر 114نقطة في يوليو /تموز الماضي.
ويعك��س مع��دل التضخ��م (الرقم ال��ذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والس��لع
الرئيسية للمستهلكين) تحركات األسعار ويرصد معدالت الغالء في األسواق المختلفة.

العراق ّ
يعي رئيس ًا جديد ًا
للشركة العامة لتجارة الحبوب
أف��اد مص��در حكوم��ي ووثيق��ة أم��س
الثالث��اء ب��أن الع��راق ،وه��و م��ن أكب��ر
مس��توردي القمح واألرز في الش��رق األوسط،
عين رئيس �اً جديداً للش��ركة العامة لتجارة
الحبوب.
وأظه��رت وثيق��ة بأنه تم تعيين حس��نين
مه��دي علوان رئيس �اً للش��ركة خلف �اً لنعيم
المكصوصي .ولم يتضح سبب التغيير الذي
يأتي بعد أسبوع من االضطرابات في العراق
أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.
وذك��ر مص��در حكوم��ي لرويت��رز أن
الخط��وة روتيني��ة؛ لك��ن أح��د تج��ار الحب��وب
بالش��رق األوس��ط عل��ى دراية وثيقة بالس��وق

العراقي��ة رب��ط التغيي��ر باالحتجاج��ات
الحالية على ظروف المعيشة.
وق��ال التاج��ر ال��ذي رف��ض ذكر اس��مه:
«يتعي��ن عل��ى الحكوم��ة إج��راء بع��ض
التغيي��رات ف��ي ظ��ل كل م��ا يج��ري ف��ي
البالد».
والش��ركة العام��ة لتج��ارة الحب��وب
مس��ؤولة ع��ن مش��تريات م��ن القم��ح واألرز
بملي��ارات ال��دوالرات س��نوياً لتوفي��ر إمدادات
لبرنام��ج ضخ��م لبطاق��ات التموي��ن .ويرأس
المكصوصي الشركة منذ .2018
وتتب��ع الش��ركة وزارة التج��ارة وتج��ري
مناقص��ات دولي��ة بش��كل منتظ��م الس��تيراد
قم��ح وأرز لبرنام��ج بطاق��ات التموي��ن ال��ذي
يغط��ي الطحي��ن (الدقي��ق) وزي��ت الطه��ي
واألرز والس��كر وحلي��ب األطف��ال .والبرنام��ج
ت��م تدش��ينه ألول م��رة ف��ي  1991لمواجه��ة
عقوبات اقتصادية من األمم المتحدة.

