اقتصاد

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6284

رئيس غرفة تجارة طهران:

الصينيون أعلنوا إستعدادهم لإلستثمار
في املشاريع اإليرانية سريعة املردود

ألول مرة ..إيران
ّ
تصدر وقود الطائرات
ص �دّرت اي��ران أول ش��حنة م��ن وق��ود
الطائ��رات بحجم  1000طن ،أمس الثالثاء،
عبر السوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية،
ال��ى األس��واق التصديري��ة الخارجي��ة ،وه��ي
األولى من نوعها في الس��نة المالية الجارية
(بدأت  21مارس /آذار .)2019
وتبل��غ قيم��ة صفق��ة وق��ود الطائ��رات
( )ATKواق��ع  605أطن��ان للط��ن الواح��د،
حي��ث ت��م ع��رض وتصدير ه��ذه الش��حنة من
قبل الش��ركة الوطنية االيرانية للمش��تقات
النفطي��ة م��ن ضم��ن مش��تقات أخ��رى منه��ا
 242أل��ف طن دي��زل ،و 106آالف طن بنزين
أوكت��ان  ،91بحان��ب  10آالف ط��ن بنزي��ن
أوكتان .87
كم��ا طرح��ت ش��ركة النف��ط الوطنية
 2ملي��ون برمي��ل نف��ط خفي��ف ف��ي الس��وق
التصديرية للبورصة.
أعل��ن إتحاد نقاب��ات موظفي المصارف
ف��ي لبن��ان ،اإلثنين ،اس��تئناف عمل البنوك
ف��ي البالد إعتباراً م��ن الثالثاء ،بعد إضراب
دام أسبوعاً.
وق��ال ج��ورج الح��اج ،نقي��ب موظف��ي
المص��ارف ،ف��ي مؤتمر صحفي ببي��روت :إن
«الدول��ة قام��ت بواجباتها عب��ر تنفيذ خطة
أمني��ة لحماي��ة الجه��از المصرفي ..أس��باب
اإلضراب عولجت وال مبرر لالستمرار به».
واألسبوع الماضي ،بدأ موظفو القطاع
المصرف��ي اللبناني ،إضراباً عن العمل على
خلفية مشاحنات مع عمالء البنوك ،الذين
أغل��ق بعضهم فروعاً ،بس��بب طلبهم س��حب
ودائعهم وعدم استجابة البنوك لهم.
وزاد الح��اج« :األوض��اع األمني��ة كانت
تس��توجب عل��ى اتح��اد موظف��ي المص��ارف،
حماي��ة الموظفي��ن وكل م��ن يدخ��ل إل��ى
المصرف من عمالء ومستثمرين».
واتخ��ذ مجل��س إدارة جمعية المصارف
ع��دة تدابي��ر مصرفي��ة مؤقت��ة ،منه��ا إلغ��اء
القي��ود على األموال الجديدة المحولة من
الخ��ارج إلى داخل البالد ،وقصر التحويالت
إل��ى الخ��ارج ألغ��راض تغطي��ة النفق��ات
الشخصية الملحة.
وم��ن بي��ن اإلج��راءات ،إزال��ة أي��ة قي��ود
عل��ى ت��داول الش��يكات واس��تعمال بطاق��ات
االئتمان داخل األس��واق المحلية ،وتحديد
مبل��غ  1000دوالر كح��د أقص��ى أس��بوعي
للس��حب م��ن الحس��ابات الجاري��ة بالعمل��ة
األمريكية.
وما تزال االحتجاجات في شوارع لبنان
مس��تمرة ،من��ذ  17أكتوب��ر /تش��رين األول

الأربعاء  22ربيع االول 2019/11/20 - 1441
ص��رح رئي��س غرف��ة طه��ران للتج��ارة
والصناع��ة والمناج��م والزراع��ة ،في إش��ارة إلى
زي��ارة غرف��ة التج��ارة اإليراني��ة إل��ى الصي��ن،
بأن��ه ف��ي ه��ذه الزي��ارة أعلن��ت الغرف��ة الدولي��ة
الصينية ،والتي تضم  500شركة ،استعدادها
لالس��تثمار في مش��اريع إي��ران الس��ريعة األثر،
السيما في قطاعي التعدين والزراعة .
وأضاف مسعود خوانساري ،أمس الثالثاء،
في االجتماع الثامن لغرفة تجارة طهران حول
زي��ارة الصين :ان ه��ذه الزيارة كان من المقرر
أن تت��م خ�لال العامين الماضيي��ن ،منوهاً الى
إج��راء ه��ذه الزي��ارة األس��بوع الماض��ي وإجراء
محادث��ات مع غرفة التجارة الصينية في بكين
وشانغهاي وبعض المنظمات األخرى.
ووص��ف خوانس��اري االجتماع��ات الت��ي
عق��دت بالفعال��ة ،وق��ال ع��ن االتفاق��ات الت��ي
أبرم��ت :لق��د اتفقن��ا مع الغرف��ة الصينية على
إنشاء لجنة تحكيم مشتركة حتى نتمكن من
حل النزاعات بي��ن التجار والصناعيين هناك.
وأضاف :ان الصينيين استثمروا حوالي ألفين
و 200ملي��ار دوالر ف��ي الخ��ارج م��ن ع��ام 2012
إل��ى 2019؛ موضح �اً إن ثلث التجارة الصينية
تج��ري في غرفة ش��نغهاي ،ه��ذه الغرفة أبرمت
صفق��ات بقيم��ة  52ملي��ار دوالر ف��ي مع��رض
اس��تيراد الصي��ن األول الع��ام الماض��ي ،وه��ذا
الع��ام تم توقيع صفقات بقيمة  71مليار دوالر
ف��ي غض��ون خمس��ة أيام م��ن المع��رض .وصرح
ب��أن اإليرانيي��ن ل��م يكون��وا حاضري��ن بالش��كل
المطل��وب ف��ي المعرض ،ولم تش��ارك إيران في
ه��ذا المع��رض بص��ورة تخصصي��ة واكتف��ت
بع��رض منتج��ات مث��ل الفس��تق والس��جاد ف��ي
جناح واحد.
وبخص��وص تع��اون الصي��ن م��ع إي��ران في
مجال السياحة ،قال خوانساري :إن الصينيين
أنفق��وا نح��و  120مليار دوالر ف��ي الخارج على
السياحة هذا العام والتي من المتوقع أن تصل
إل��ى  200ملي��ار دوالر بحل��ول 2025؛ موضحاً
ان جمي��ع غ��رف الصي��ن أعلن��ت اس��تعدادها
للتعاون مع إيران في هذا الصدد.

إنطالق املعرض الدولي التاسع عشر للمعدات املنزلية في طهران
إفتتح في مدينة المعارض الدولية بطهران المعرض الدولي التاس��ع عش��ر للمعدات المنزلية بمش��اركة أكثر من  400ش��ركة محلية
وأجنبية .وحضر مراسم افتتاح المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية الذي يقام على مساحة  28ألف مترمربع في مدينة المعارض
الدولية بطهران ،بهمن حسين زاده الرئيس التنفيذي للمعارض الدولية في الجمهورية اإلسالمية ،وحبيب اهلل أنصاري رئيس اتحاد صناعات
األجهزة والمعدات المنزلية االيرانية.
وقال أنصاري :ان ايران متقدمة في صناعات األجهزة والمعدات المنزلية ،وهذا المعرض يظهر قدرات الشركات المحلية لدعم البضائع
اإليرانية .وأضاف :ان عدد الشركات المشاركة في معرض هذا العام شهد زيادة بمقدار  35بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لمنظمي المعرض ،تش��ارك  294ش��ركة محلية و 27ش��ركة أجنبية في المعرض الدولي التاس��ع عش��ر للمعدات المنزلية الذي
يستمر حتى  21تشرين الثاني /نوفمبر الحالي .

بورصة طهران تغلق مرتفعة  385نقطة
صعد المؤشر العام لبورصة طهران لألسهم واألوراق المالية ،في ختام جلسة تداول أمس
االثنين 385 ،نقطة الى مستوى  302ألف و 726نقطة.
وس��جلت الت��داوالت أكثر من 084ر 11مليون س��هم وورقة مالي��ة بقيمة 181ر 2تريليون
ريال (الدوالر بالسعر الرسمي =  42ألف ريال).
وقادت صعود المؤشر العام «تدبيكس» مكاسب أسهم بنك ملت ،وايران خودرو للسيارات،
وتبري��ز للتكري��ر ،وبارس للبتروكيماويات .كما صعد مؤش��ر الس��وق الم��وازي  14نقطة الى
 3866نقطة.

بعد إغالق دام أسبوع ًا..

بنوك لبنان تستأنف أعمالها

الماض��ي ،حي��ث يتظاه��ر اللبناني��ون ض��د
الفس��اد وتده��ور األوضاع المعيش��ية وتردي
االقتصاد.
وأجب��رت االحتجاج��ات المس��تمرة
رئيس الحكومة س��عد الحريري ،في  29من
أكتوب��ر الماض��ي ،عل��ى تقدي��م اس��تقالته،
لتتح��ول إل��ى حكومة تصري��ف أعمال؛ لكن
المحتجي��ن يواصلون تحركاتهم للضغط

من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
وم��ن بي��ن المطال��ب تس��ريع عملي��ة
تش��كيل حكوم��ة تكنوق��راط ،وإج��راء
انتخاب��ات مبك��رة ،واس��تعادة األم��وال
المنهوب��ة ،ومحاس��بة الفاس��دين داخ��ل
الس��لطة ،إضاف��ة إل��ى رحي��ل بقي��ة مكون��ات
الطبق��ة الحاكم��ة ،التي يرون أنها فاس��دة
وتفتقر للكفاءة.

إنكماش طفيف لفائض ميزان املعامالت الجارية بمنطقة اليورو
أعلن البنك المركزي األوروبي ،أمس الثالثاء ،إن فائض ميزان
المعام�لات الجاري��ة المع��دل ل��دول منطقة الي��ورو البال��غ عددها 19
دول��ة انكم��ش إل��ى 2ر 28ملي��ار ي��ورو (2ر 31ملي��ار دوالر) في س��بتمبر/
أيلول من 5ر 28مليار يورو قبل شهر.
وأضاف البنك المركزي :انه في اثني عشر شهراً حتى سبتمبر،

أيلول ،بلغ فائض ميزان المعامالت الجارية للمنطقة 7ر 2بالمئة من
النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي إنخفاضاً من 3ر 3بالمئة في االثني عش��ر
شهراً الفائتة.
ويرج��ع االنخف��اض عل��ى مدى  12ش��هراً إلى تراج��ع الفائض في
الخدمات ،بينما استقر ميزان التجارة دون تغيير بوجه عام.

10

الحكومة اإليرانية :قرار تعديل أسعار البنزين
لم يكن وليد الساعة
أكد المتحدث باس��م الحكومة االيرانية ،علي ربيعي ،بأن قرار تعديل أس��عار البنزين لم
يكن قرار الساعة.
وف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه للتلفزيون االيراني مس��اء االثنين ،قال ربيعي :لق��د جرى النقاش
مراراً حول ضرورة تعديل أسعار البنزين وليس من الصحيح القول بأنه قرار الساعة.
واعتب��ر ربيع��ي الق��رار بأنه يهدف لخدمة الش��رائح الفقيرة ،وأضاف :ان اس��تمرار مس��يرة
التوزي��ع غي��ر الع��ادل للبنزي��ن ل��م يك��ن ممكناً؛ ولو ط��رح القرار ف��ي أي وقت آخ��ر لجرى طرح
تس��اؤالت حوله أيضاً .وأكد بأن هنالك البعض يس��تغلون األوضاع دوماً ،وأضاف :انه كلما
اتخذنا قراراً ما قام البعض باستغالل الظروف الحاصلة .كما أكد بأن الحكومة تعمل بكل
جهدها لمنع زيادة أسعار السلع إثر زيادة أسعار البنزين.
وأوضح ربيعي بأن الخطة التنموية الخمسية السادسة تسمح للحكومة باتخاذ مثل هذا
الق��رار ،وق��ال :ان ق��رار رفع أس��عار البنزين قرار مصادق عليه من قبل رؤس��اء الس��لطات الثالث
وسيكون ثابتاً في قانون الميزانية من اآلن فصاعداً أيضاً.

بمشاركة  25دولة..

جزيرة كيش تستضيف
معرض «إينوكس»
الدولي
تس��تضيف جزيرة كي��ش (جنوب ايران)
مع��رض «إينوك��س» الدول��ي ف��ي مج��ال
البورص��ة والصيرف��ة والتأمي��ن والخصخصة
للع��ام  2019بمش��اركة  260ش��ركة
محلي��ة و 40ش��ركة أجنبية من  25دولة في
أنحاء العالم.
وبدأ معرض «إينوكس» الدولي أعماله
ف��ي دورته السادس��ة إعتباراً م��ن  18لغاية 21
تش��رين الثان��ي /نوفمب��ر  2019ف��ي جزي��رة

كي��ش؛ ويش��كل فرص �اً مؤاتي��ة للب�لاد ف��ي
مجال إستعراض قدراتها االستثمارية.
وفي س��ياق متصل ،س��تقوم  260شركة
محلي��ة و 40ش��رکة أجنبي��ة م��ن  25دول��ة
ف��ي أنح��اء العال��م بع��رض أح��دث إنجازاته��ا
االقتصادي��ة بم��ا يش��مل البورص��ة والصيرفة
والتأمين والخصخصة واالستثمارات.
وم��ن أه��م البل��دان المش��اركة ف��ي ه��ذا
الح��دث الدول��ي يش��ار الى سويس��را وايطاليا
وبريطانيا وألمانيا والسويد وروسيا وماليزيا
والع��راق وعم��ان وجورجي��ا وكازاخس��تان
وجنوب أفريقيا.
ويؤك��د خب��راء الش��ؤون االقتصادي��ة
ان مع��رض «إينوك��س» ف��ي كي��ش س��يتيح
فرص �اً مؤاتي��ة لتع��رف المجتم��ع الدول��ي
عل��ى الطاق��ات االقتصادي��ة ف��ي الجمهوري��ة
االسالمية االيرانية ،ويعتبر بوابة الستقطاب
رؤوس األموال األجنبية نحو البالد.

وطهران تعلن مواصلة تصدير الكهرباء إلى العراق

 8مليارات دوالر ..قيمة صادرات السلع اإليرانية إلى
العراق واإلمارات

والذهب يستقر

أسعار النفط تتراجع وسط
مخاوف بشأن محادثات
التجارةالصينية-األمريكية
تراجع��ت أس��عار النف��ط األمريك��ي للي��وم
الثان��ي عل��ى التوال��ي أم��س الثالث��اء ،ف��ي ظ��ل
قل��ق ف��ي الس��وق بس��بب التق��دم المح��دود ف��ي
محادث��ات التج��ارة الصينية-األمريكية بش��أن
إلغاء رسوم تجارية ،فض ً
ال عن زيادة المخزونات
األمريكية.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي
 27س��نتاً أو 47ر 0بالمئ��ة إل��ى 78ر 56دوالر
للبرمي��ل بحل��ول الس��اعة 49ر 05بتوقي��ت
غرينت��ش ،ليبتعد أكثر عن أعلى مس��توى في
ثمانية أس��ابيع الذي س��جله الجمعة الماضية
حي��ن تنامت آمال اتفاق تجاري .ونزلت العقود
اآلجل��ة لخام القياس العالم��ي مزيج برنت 20
سنتاً أو 32ر 0بالمئة إلى 24ر 62دوالر.
ونق��ل تلفزي��ون «سي.إن.بي.س��ي» ،ع��ن
مصدر بالحكومة الصيني��ة ،قوله يوم االثنين:
انه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتماالت توقيع
اتف��اق تج��اري ،إذ أقل��ق المس��ؤولين الصينيين
تصريح الرئيس األمريكي دونالد ترامب بش��أن
ع��دم التوص��ل التف��اق بش��أن إلغ��اء تدريج��ي
للرس��وم .وفي الوقت ذاته ،توقع اس��تطالع أولي
لرويت��رز أن ترتف��ع مخزون��ات النف��ط الخ��ام
األمريكي��ة لألس��بوع الراب��ع عل��ي التوال��ي مما
يضغط على األسعار.
ه��ذا واس��تقر الذه��ب ي��وم أم��س بع��د أن
بلغ أعلى مس��توياته منذ الس��ابع من نوفمبر/
تش��رين الثاني في وقت س��ابق من الجلسة ،في
الوق��ت ال��ذي تأثر فيه اإلقب��ال على المخاطرة
س��لباً بفع��ل ش��كوك بش��أن التوص��ل إل��ى اتفاق
تجاري بين الواليات المتحدة والصين.
ولم يسجل الذهب في المعامالت الفورية
تغي��راً يذك��ر عن��د 90ر 1471دوالر لألوقي��ة
(األونص��ة) بحل��ول الس��اعة 59ر 05بتوقي��ت
غرينت��ش .وارتفع��ت العق��ود األمريكي��ة اآلجلة
للذه��ب 07ر 0بالمئ��ة إل��ى 90ر 1472دوالر
لألوقية.
وتباي��ن أداء األس��هم اآلس��يوية ،إذ يفتق��د
المس��تثمرون دافع �اً للت��داول انتظ��اراً ألنب��اء
أوض��ح بش��أن التق��دم المح��رز ف��ي مفاوض��ات
التجارة .وبالنس��بة للمعادن النفيس��ة األخرى،
ارتفع��ت الفض��ة 6ر 0بالمئ��ة إل��ى 12ر 17دوالر
لألوقي��ة ،بينما ن��زل البالدي��وم 3ر 0بالمئة إلى
93ر 1732دوالر لألوقية.

ذكرت بيانات مصلحة الجمارك االيرانية ،ان قيمة صادرات السلع غير النفطية لإلمارات والعراق
المست  8مليارات دوالر في  7شهور ،فترة  21مارس /آذار حتى  22أكتوبر /تشرين األول .2019
وأوضح��ت بيان��ات الجم��ارك ،الصادرة أمس الثالث��اء ،ان العراق جاء كثاني أكبر المس��توردين
للس��لع االيراني��ة ف��ي الفترة المذك��ورة بـ173ر 5ملي��ار دوالر وباس��تحواذ 2ر 21بالمئة من اإلجمالي
التصدي��ري ،فيم��ا حل��ت اإلم��ارات ثالث �اً بحصة 4ر 11بالمئ��ة و784ر 2ملي��ار دوالر ،علم �اً بأن الصين
تصدرت القائمة بـ1ر 6مليار دوالر ونسبة 9ر 24بالمئة.
وتبوأت تركيا المركز الرابع في القائمة بـ276ر 2مليار دوالر ونسبة 95ر 10بالمئة ،وأفغانستان
خامساً بـ283ر 1مليار دوالر و26ر 5بالمئة.
يش��ار ال��ى أن إجمال��ي ص��ادرات ايران من الس��لع في الش��هور الس��بعة بلغ��ت 407ر 24ملي��ار دوالر
كمية 07ر 17بالمئة عن الفترة المناظرة .2018
بانخفاض سعري 3ر 11بالمئة وزيادة ّ
في سياق آخر ،أكد وزير الطاقة رضا أردكانيان ،أن يران ستواصل تصدير الكهرباء للعراق في
ح��ال طل��ب تمدي��د عق��د التوريد الذي ينتهي عق��ب  45يوماً .وأوض��ح الوزير أردكاني��ان ،في تصريح
لوكالة أنباء فارس ،أن ايران تستهدف أن تلعب دوراً حصرياً في عملية إعادة تأهيل صناعة الكهرباء
العراقية .هذا وكان وزير الكهرباء العراقي ،لؤي الخطيب ،قد مدد عقد اس��تيراد الكهرباء مع ايران
حتى نهاية عام  ،2019وذلك في إطار زيارة الى طهران قبل  10أش��هر ،حيث تقرر مواصلة التصدير
حينئذ رغم تعثر دفع المستحقات من قبل المستورد.
وتشير القرائن الى أن العقد سيتمدد حتى سنة  ،2020حيث أكد الوزير اردكانيان أن ال طريق
أمام العراق لتوفير الكهرباء سوى ايران ،وقد تم التأكيد للجانب العراقي في عدة إجتماعات أن ايران
ستواصل مد الكهرباء للبلد الجار طالما طلب ذلك.

مدفوع ًا بمبيعات كبيرة من جانب اإلمارات

تراجع حيازة دول مجلس التعاون من سندات الخزانة األمريكية
إنخفضت إس��تثمارات دول مجلس التعاون
الخليجي ،في أذون وسندات الخزانة األمريكية،
بنسبة  5بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/
أيلول الماضي إلى 9ر 273مليار دوالر.
ج��اء ذل��ك نتيج��ة لخف��ض اإلم��ارات
لحيازته��ا بنس��بة 4ر 24بالمئ��ة ،بم��ا قيمته 12
ملي��ار دوالر ،ليهب��ط رصيده��ا م��ن  49ملي��ار
دوالر حت��ى نهاي��ة أغس��طس ،إل��ى 3ر 37ملي��ار
دوالر حت��ى نهاي��ة س��بتمبر .وبلغ��ت اس��تثمارات
دول مجل��س التعاون في أذون وس��ندات الخزانة
األمريكي��ة 2ر 288مليار دوالر حتى أغس��طس/
آب السابق له.
وأظه��رت بيان��ات وزارة الخزان��ة األمريكي��ة،
الص��ادرة الثالث��اء ،أن الس��عودية كان��ت أكب��ر
ال��دول الخليجي��ة المس��تثمرة ف��ي األذون
والس��ندات األمريكية بقيمة 5ر 181مليار دوالر
في س��بتمبر الفائت ،مقاب��ل 8ر 183مليار دوالر
في أغسطس السابق له.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي
إس��تثمارات بلغ��ت 1ر 44ملي��ار دوالر ،مقارن��ة
بـ06ر 44مليار دوالر في الشهر السابق له.
وج��اءت اإلم��ارات ف��ي المرتب��ة الثالث��ة
بإجمال��ي إس��تثمارات بلغ��ت 3ر 37ملي��ار دوالر،
ثم س��لطنة عم��ان بـ6ر 8ملي��ار دوالر ،وقطر 2ر2
ملي��ار دوالر ،وتذيل��ت البحري��ن القائم��ة ب �ـ321
مليون دوالر فقط.
وم��ا تعلن��ه الخزانة األمريكية ف��ي بياناتها
الشهرية ،هو استثمارات دول الخليج (الفارسي)
ف��ي أذون وس��ندات الخزان��ة األمريكي��ة فق��ط،
وال تش��مل االس��تثمارات األخ��رى ف��ي الوالي��ات
المتحدة ،سواء كانت حكومية أو خاصة.
وبل��غ إجمالي قيمة االس��تثمارات العالمية
ف��ي أذون��ات وس��ندات الخزان��ة األمريكي��ة ،حتى
نهاي��ة س��بتمبر الماض��ي ،نح��و 8ر 6776ملي��ار
دوالر ،بص��دارة الياب��ان 8ر 1145مليار دوالر ،ثم
الصين بـ 4ر 1102مليار دوالر.

