اقتصاد
ق��ال النائ��ب األول لرئي��س الجمهوري��ة:
ان أمري��كا ل��م تس��تطع تصفي��ر ص��ادرات
النف��ط االيران��ي عل��ى الرغ��م م��ن ممارس��ة
أقصى الضغوط النفس��ية واالقتصادية على
إيران ،ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط.
وأض��اف إس��حاق جهانغي��ري ،أم��س
االثني��ن ،ف��ي مراس��م الي��وم الوطن��ي
للتصدي��ر ف��ي قاع��ة المؤتمرات ف��ي طهران:
لق��د صمدن��ا وقاومن��ا كل الضغ��وط الت��ي
فرض��ت علين��ا خ�لال العامي��ن الماضيي��ن
م��ن الح��رب النفس��ية واالقتصادي��ة.
وتاب��ع :ان األمريكيي��ن رك��زوا أقص��ى
ضغوطه��م عل��ى الحي��اة المعيش��ية للش��عب
اإليران��ي ،مش��يراً ال��ى أن الوض��ع الحال��ي
ف��ي الب�لاد ه��و أح��د أصع��ب األوض��اع من��ذ
الثورة اإلسالمية.
وص��رح جهانغي��ري :يج��ب أن نرك��ز
ف��ي االقتص��اد عل��ى اإلنت��اج والتصدي��ر
وف��رص العم��ل والحف��اظ عليه��ا ،معتب��راً
إن الوض��ع أفض��ل بكثي��ر مم��ا كان يحل��م
ب��ه األمريكي��ون ،وه��و نت��اج نش��اط وتالح��م
المنتجين والمصدرين في البالد.
وق��ال النائ��ب األول لرئي��س الجمهوري��ة:
ان إي��ران تواج��ه الي��وم بع��ض المخاط��ر؛
فاألمريكيون والس��عوديون والصهاينة يسعون
لإلطاحة بإيران ،والسبيل الوحيد لمواجهتهم
ه��و وح��دة الص��ف الوطن��ي ليك��ون باإلم��كان
تحوي��ل التهدي��دات إل��ى ف��رص بمس��اعدة
الناش��طين االقتصاديي��ن والمنتجي��ن.
وأض��اف :لق��د م��ر م��ا يق��رب م��ن عامي��ن على
ضغ��وط الحكوم��ة األمريكي��ة الجدي��دة عل��ى
الش��عب االيران��ي .وتاب��ع :لق��د قال��وا بوض��وح
ش��ديد أنن��ا س��نمارس ضغوط �اً كبي��رة
عل��ى الش��عب اإليران��ي م��ن خ�لال العقوب��ات
والتهديدات ،كما ان المس��ؤولين األمريكيين
أعلنوا انهم سيش��نون حرب �اً إقتصادية كبيرة
ض��د الش��عب ونظ��ام الجمهوري��ة اإلس�لامية
االيرانية.
ولف��ت النائ��ب األول للرئي��س االيران��ي
الى أن األمريكان كانوا يتصورون ان الحرب
االقتصادية سوف تؤدي الى انهيار االقتصاد
اإليران��ي ،وتس��بب ضغوط �اً عل��ى المجتم��ع
وتدفع��ه ال��ى اإلحتجاج��ات ،وبالتال��ي
س��ينعكس س��لباً على وحدة واستقرار البالد،
وم��ن هن��ا ازدادت الضغ��وط األمريكية خالل
العام األخير.
وأك��د جهانغي��ري ان ص��ادرات الس��لع
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في مراسم اليوم الوطني للتصدير

جهانغيري :أمريكا فشلت في تصفير صادراتنا النفطية؛
ولدينا طرق بديلة لبيعه

املركزي اإليراني ينفي تحديد سعر جديد
لصرف الدوالر
نف��ى محاف��ظ البن��ك المرك��زي
االيران��ي صح��ة التقاري��ر الت��ي تتح��دث
ع��ن تحدي��د س��عر جدي��د لص��رف الري��ال
أمام الدوالر األميركي في مشروع قانون
موازن��ة الس��نة المالية القادم��ة (تبدأ 21
مارس /آذار .)2020
وأوض��ح عبدالناص��ر همت��ي ،ف��ي
تصري��ح ل��ه أم��س االثني��ن ،ان الحكوم��ة

االيراني��ة تعم��د لإلبق��اء عل��ى الس��عر
الحال��ي المح��دد ب �ـ 42أل��ف ري��ال لق��اء
ال��دوالر األميرك��ي الواح��د لتغطي��ة
واردات الس��لع األساس��ية ف��ي مش��روع
موازنة السنة المقبلة.
وكان��ت بع��ض األنب��اء ق��د زعم��ت
اعتم��اد الحكوم��ة س��عر  11أل��ف ري��ال
للدوالر في مشروع الموازنة القادمة.

توقعات بإكتشاف خزان نفط جديد جنوب إيران
ق��ال مدي��ر التنقي��ب ف��ي ش��ركة النف��ط الوطني��ة اإليراني��ة :ان��ه م��ن المتوق��ع أن يت��م
إكتشاف خزان نفط جديد في محافظة خوزستان بحلول نهاية هذا العام.
وف��ي تصري��ح لوكال��ة تس��نيم لألنب��اء ،أض��اف س��يد صال��ح هن��دي :ان��ه ل��دى
الش��ركة خط��ط إستكش��اف ف��ي الخلي��ج الفارس��ي؛ ولك��ن بطبيع��ة الح��ال لي��س م��ن
المتوق��ع إكتش��اف الكثي��ر ف��ي الخلي��ج الفارس��ي؛ مضيف �اً :ان الم��كان الوحي��د ال��ذي ال
تعم��ل في��ه إدارة التنقي��ب ع��ن النف��ط والغ��از ف��ي ش��ركة النف��ط الوطني��ة ه��و منطق��ة
بحر قزوين.
وف��ي إش��ارة إل��ى إكتش��اف خ��زان نفط بس��عة  22مليار برمي��ل في محافظة خوزس��تان
وال��ذي ت��م اإلع�لان عنه رس��مياً الش��هر الماضي ،قال هن��دي :من المتوقع أن يتم إكتش��اف
خزان نفط جديد في محافظة خوزستان بحلول نهاية هذا العام.
وحول تفاصيل الحقل النفطي الجديد ،قال هندي :تشير تقديراتنا إلى أن هذا الحقل
يشبه إلى حد بعيد حقل (نام آوران).

وبنك مشترك بني إيران وإقليم كردستان العراق
صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خالل العامين الماضيين

ألفغانس��تان تجاوزت تصدي��ر البضائع لدول
االتح��اد األوروب��ي مجتمع��ة .وأض��اف :ان
اي��ران تص��در الس��لع للعراق وروس��يا وتركيا
ويتعي��ن توس��يع نط��اق العالق��ات م��ع ه��ذه
ال��دول .وأش��ار ال��ى أن صادرات ايران س��جلت
أكث��ر م��ن  88مليون طن في  8ش��هور خالل
فت��رة  21م��ارس /آذار حت��ى  22نوفمب��ر/
تش��رين الثان��ي 2019؛ مبين �اً أن ه��ذا يعكس
أن الخط��وط المالح��ة البحري��ة االيراني��ة

وزيرة التجارة في اإلتحاد:

تجار الدول األعضاء في إتحاد
أوراسيا اإلقتصادي حريصون على
التعاون مع إيران
تصدر 92ر 1مليار دوالر من السلع
إيران
ّ
لدول اإلتحاد خالل عام

أك��دت وزي��رة التجارة في إتح��اد أوراس��يا االقتصادي،
فروني��كا نيكيش��ينا ،على رغبة التجار ورج��ال أعمال الدول

نقل��ت للخ��ارج ه��ذه البضائ��ع رغ��م كل
مشاكل الحظر.
* اإلنضمام لمنظمة التجارة العالمية
أوع��ز رئي��س الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ،حس��ن روحان��ي ،لوزي��ر الصناع��ة
التج��ارة والمعادن رس��مياً ،بمتابع��ة إنضمام
ايران لمنظمة التجارة العالمية.
ج��اء ذل��ك عل��ى لس��ان حمي��د زادب��وم
رئي��س منظم��ة التنمي��ة التجاري��ة االيرانية

األعضاء في هذا االتحاد للتعاون التجاري مع الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة حت��ى قب��ل أن يت��م تنفي��ذ إتفاقي��ة
التجارة الحرة الموقعة بين هذا االتحاد وطهران.
وف��ي كلم��ة ألقته��ا ي��وم األح��د بملتق��ى التج��ارة م��ع
أوراس��يا ف��ي طه��ران ،أضافت نيكيش��ينا :نح��ن توصلنا الى
ه��ذه االتفاقي��ة في غضون فترة قصيرة حيث توفر مس��توى
جي��داً من العالقات االقتصادية .وتابعت :ان التجار ورجال
األعم��ال ف��ي دول إتح��اد أوراس��يا االقتص��ادي أب��دوا ع��ن
رغبته��م ف��ي التج��ارة م��ع اي��ران حت��ى قب��ل أن يت��م تنفي��ذ
ه��ذه االتفاقي��ة بحي��ث ان حج��م تصدي��ر الس��لع والبضائع
االيرانية الى دول االتحاد األوراس��ي االقتصادي ش��هد نمواً
بنس��بة  27بالمئ��ة خ�لال الع��ام  2018قب��ل أن يت��م حت��ى
تخفيض الرسوم الجمركية.
وصرح��ت الوزي��رة ف��ي اتح��اد أوراس��يا :ان المباحث��ات
الت��ي ب��دأت بين اي��ران واالتحاد تس��ير بص��ورة جيدة ،كما

القنصل العام اإليراني بمدينة شنغهاي:

بإمكان إيران القيام بدور مهم في إحياء طريق الحرير البحري
أك��د القنص��ل الع��ام االيران��ي بمدين��ة ش��نغهاي الصيني��ة ،رمض��ان ب��رواز ،عل��ى أهمية
ميناء شنغهاي باعتباره أكبر ميناء تجاري في العالم ،قائ ً
ال :ان مؤسسة المالحة البحرية
اإليرانية تستطيع أن تقوم بدور مهم في إحياء طريق الحرير البحري بين ايران والصين.
وخالل اللقاء الذي عقد بين المدير العام لمؤسسة المالحة البحرية اإليرانية مدرس
خيابان��ي ،وأعض��اء غرف��ة تج��ارة االيرانيي��ن المقيمي��ن في ش��نغهاي ،أش��ار ب��رواز الى فرص
التع��اون بي��ن بكي��ن وطه��ران ف��ي إطار مش��روع «حزام واح��د  -طريق واح��د» وطريق الحرير
البحري ،مؤكداً ان األهمية البالغة التي توليها الصين لهذا المش��روع س��اهمت في توفير
فرص مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.
م��ن جانب��ه ،قدم خياباني ش��رحاً خ�لال هذا اللقاء ح��ول النش��اطات والبرامج المنجزة
لتس��هيل عملي��ة النق��ل باس��تخدام الحاوي��ات ونق��ل البضائ��ع الس��ائبة ،وم��ن أج��ل معالجة
المش��اكل والعقب��ات الراهن��ة ل��دى الصي��ن ،مؤك��داً عل��ى أهمي��ة الحل��ول العملي��ة إلزال��ة
مشاكل التجار.
من جهته ،قدم رئيس غرفة تجارة االيرانيين المقيمين في ش��رق الصين ،حس��ين نجاد
صف��ري ،آلي��ات ومقترحات لرفع المش��اكل والعقبات التي يتعرض له��ا التجار في الموانئ
الصينية وعملية نقل السلع والبضائع بين ايران والصين في ظل الظروف الراهنة.

في كلمته بمراسم اليوم الوطني للصادرات
ف��ي طه��ران أم��س االثني��ن .وف��ي الس��ياق،
أك��د زادب��وم ان نج��اح التوص��ل إلتفاقي��ة
تج��ارة تفضيلي��ة م��ع االتح��اد األوراس��ي
(روس��يا ،قرغيزي��ا ،أرميني��ا وكازاخس��تان)
وض��ع مج��االت كامن��ة أم��ام التج��ار
والمصدري��ن االيرانيي��ن ،حي��ث م��ن ش��أن
ذل��ك توس��عة الح��دود االقتصادي��ة في هذه
المنطقة الجغرافية.

ت��م التوقي��ع عل��ى االتفاقيات الالزمة رس��مياً؛ وعليه فنحن
نس��تطيع إج��راء مباحث��ات بش��أن اس��تيرداد المنتج��ات
االيرانية ،مش��يرة الى تنفيذ الرس��وم الجمركية الجديدة
بين الطرفين.
م��ن جانب��ه ،قال مدي��ر مكتب تنمي��ة الص��ادرات التابع
ل��وزارة الزراع��ة :ان حج��م الص��ادرات االيراني��ة ال��ى ال��دول
األعضاء في اتحاد أوراسيا بلغ خالل العام المنصرم 58ر2
مليون طن بقيمة 92ر 1مليار دوالر.
وأض��اف ش��اهروخ ش��جري ،أم��س االثني��ن ،ان��ه وخ�لال
الع��ام المنص��رم ت��م تصدي��ر  405آالف ط��ن م��ن مختل��ف
المحاصي��ل الزراعي��ة وبمبلغ  315ملي��ون دوالر الى الدول
األعض��اء ف��ي اتح��اد إوراس��يا .وب ّين انه خالل تل��ك الفترة
ت��م تصدي��ر س��بعة ماليي��ن ط��ن م��ن مختل��ف المحاصي��ل
الزراعي��ة وبمبل��غ مق��داره 41ر 6ملي��ار دوالر ال��ى مختل��ف
دول العالم.

تأسيس مدينة صناعية إيرانية-عراقية عند حدود
برويزخان
أعل��ن مس��اعد غرف��ة تج��ارة وصناعة في مدين��ة الس��ليمانية العراقي��ة ورئيس إتحاد
المصدري��ن والمس��توردين فيه��ا عن تأس��يس مدين��ة صناعية ايرانية-عراقية مش��تركة
عند حدود برويزخان ،وقال :س��يتم إعفاء المس��تثمرين والنشطاء االقتصاديين من دفع
رسوم االستيراد فيها.
وأض��اف أحم��د علي محمد ،أمس االثنين ،ف��ي الملتقى التجاري االيراني-العراقي:
ان قيم��ة التب��ادالت التجاري��ة م��ع ايران س��تبلغ  6مليارات دوالر س��نوياً .وأوضح ان اقليم
كردستان بوصفه ممث ً
ال للحكومة العراقية على أتم االستعداد للتعاون مع المصدرين
االيرانيين.
وق��ال مس��اعد غرف��ة تج��ارة وصناع��ة مدين��ة الس��ليمانية العراقية :ان ه��ذه المدينة
الصناعية سيتم تأسيسها بالقرب من حدود البلدين عن نقطة برويزخان وستكون 125
هكتاراً منها في العراق و 50هكتاراً داخل األراضي االيرانية .

تطوير التعاون اإليراني-الباكستاني في مجال النقل
قال المدير العام للنقل البري في سيستان وبلوجستان :إن نقل البضائع بين المحافظة
ووالية بلوجستان في باكستان سيتم توسيعه على أساس اإلتفاقات التي تم التوصل إليها.
وأض��اف أي��وب ك��رد ،ف��ي حدي��ث م��ع وكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية األنب��اء (إرن��ا)،
أم��س االثني��ن ،ان سيس��تان وبلوجس��تان وف��رت فرص �اً اقتصادي��ة جي��دة ل��دول المنطق��ة،
خاص��ة باكس��تان ،ف��ي مج��ال النق��ل والترانزي��ت؛ مضيف �اً :ان ف��ي االجتم��اع ال��ذي عق��د
ف��ي زاه��دان يوم��ي  28و 29نوفمب��ر ،ت��م ط��رح قضاي��ا مث��ل إص��دار تأش��يرة لم��دة  6أش��هر
وس��نة واح��دة متع��ددة الس��فرات للس��ائقين اإليرانيي��ن واإلس��راع ف��ي إع��ادة بن��اء طري��ق
كويتا  -تفتان.
وفي إش��ارة إلى أهمية تقديم الخدمات المناس��بة للزوار الباكس��تانيين لزيارة العتبات
المقدس��ة وباقي الس��ياح ،أوضح كرد :نظراً للنمو المتزايد للزوار والس��ياح الذين يعبرون
الحدود البرية ،تم التركيز على استعادة قطارات المسافرين السياحية بين البلدين ونقل
المسافرين عن طريق سكك الحديد بد ً
ال من وسائط النقل البري.
وتقع محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران على حدود أفغانستان وباكستان
وبحر عمان.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن سيس��تان وبلوجس��تان هي واحدة من أكثر الطرق مالئمة وآمنة
ل��دول المنطق��ة ،وخاص��ة أفغانس��تان وباكس��تان ،للوص��ول إل��ى الش��رق األوس��ط وأوروب��ا
وأفريقيا .

تصدير  320طن ًا من السلع غير النفطية اإليرانية لسلطنة عمان
أعل��ن رئي��س الجم��ارك ف��ي مدين��ة
س��يريك بمحافظ��ة هرم��زكان (جن��وب
ش��رقي إي��ران) بأن��ه ت��م تصدي��ر أكث��ر م��ن
 320طن �اً من البضائع غير النفطية بقيمة
تقدر بـ 248ألف دوالر من ايران الى سلطنة
عمان منذ بداية العام الحالي.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء ،ان
رئي��س جم��ارك مدين��ة س��يريك محم��د
حس��ن بهمن��ي ،أوض��ح ف��ي تصريح ل��ه أمس
اإلثني��ن ،ان ص��ادرات اي��ران تش��مل الم��اء
والم��واد اإلنش��ائية والفواك��ه والخضروات
والصناعات اليدوية.
وأوض��ح بهمن��ي ان س��بب ارتفاع تصدير
البضائ��ع االيراني��ة يع��ود ال��ى الج��ودة
المرغوبة للمنتجات وإقبال الشعب العماني
واإلماراتي على لمنتجات االيرانية.
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إيران الثامنة عاملي ًا
في إنتاج النحاس
أك��د المدي��ر التنفي��ذي للش��ركة الوطني��ة
االيراني��ة للصناع��ات النحاس��ية ،ان اي��ران تحت��ل
المرك��ز الثام��ن عالمي �اً ف��ي إنت��اج النح��اس
وستبلغ السابع مع تنمية االكتشافات.
وأوضح أردش��ير س��عدمحمدي ،في تصريح له
ي��وم األحد ،ان اي��ران تتبوأ المركز الثامن بإنتاج
5ر 34مليون طن من النحاس الخالص.
وأش��ار س��عدمحمدي الى أن مناطق س��ونغون
ومي��دوك وسرجش��مه ثم��ة احتياط��ات جي��دة
لالستكش��اف ،مؤك��داً ان احتياط��ات س��ونغون
(ش��مال غ��رب) المعدني��ة إزدادت بأكث��ر م��ن 2ر1
ملي��ار طن ومي��دوك (جنوب ش��رق) ارتفعت أكثر
م��ن  500مليون ط��ن باحتياطات النح��اس .وب ّين
أن إنت��اج النح��اس االيران��ي ش��هد نم��واً ف��اق 10
بالمئة هذا العام على أساس سنوي.

* بنك مشترك
م��ن جانب��ه ،أعل��ن مس��ؤول ف��ي إقلي��م كردس��تان الع��راق ع��ن إقت��راح إلنش��اء بن��ك
مشترك بين إيران واقليم كردستان.
وق��ال رئي��س غرفة حلبجة للتجارة والصناعة ،بيش��وا أحم��د محمود ،في تصريحات
صحفي��ة عل��ى هام��ش الملتق��ى :ان أح��د ض��رورات التج��ارة الفعال��ة يتمث��ل ف��ي إنش��اء
بن��ك مش��ترك بي��ن إي��ران وكردس��تان الع��راق م��ن أج��ل تس��هيل التج��ارة ،مش��يراً إل��ى
قان��ون االس��تثمار ف��ي كردس��تان الع��راق .وأض��اف :ان��ه ت��م وض��ع مزاي��ا تجاري��ة ومالية
للمستثمرين في إقليم كردستان العراق لمدة  10سنوات ،كما ان واردات المواد الخام
ال يشمل التعريفات.
وأشار محمود الى أن في الفقرة  4من القانون نص على وضع إستثناءات للمنتجين
الذي��ن يس��تثمرون ف��ي إقلي��م كردس��تان ف��ي مش��اريع اإلنت��اج .وب ّي��ن ان الش��ركات
الت��ي تعم��ل عل��ى إنش��اء مكات��ب فرعي��ة ف��ي كردس��تان الع��راق ستس��تفيد م��ن ه��ذه
اإلعف��اءات ،موضح �اً ان ه��ذا ينطب��ق على جميع كردس��تان الع��راق ،وبالطبع محافظة
حلبجة.
وباإلش��ارة إل��ى الح��دود المش��تركة لمحافظ��ة حلبجة م��ع محافظتي كرمانش��اه
وكردس��تان االيرانيتي��ن ،ق��ال محم��ود :ه��ذه فرص��ة لتطوير العالق��ات ،معرب �اً عن أمله
باتخاذ خطوات جادة في تطوير التعاون التجاري.
* تبادل تجاري بـ 6مليارات دوالر
من جهته ،أكد رئيس إتحاد المصدرين والمستوردين بإقليم كردستان العراق ،ان
العالقات التجارية مع ايران ستبلغ  6مليارات دوالر سنوياً.
وأوضح شيخ مصطفى عبدالرحمن ،في الملتقى ،ان إقليم كردستان بوصفه ممث ً
ال
للحكومة العراقية على أتم االس��تعداد للتعاون مع المصدرين االيرانيين .ولفت الى أن
ايران تملك العديد من المصانع والجودة بالسلع ،ما يحفز إمكانية اإلفادة منها.
ه��ذا وانطلق��ت أعمال الملتقى التج��اري االيراني-العراقي في طه��ران يوم االثنين،
وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال أعمال من ايران وإقليم كردستان العراق.
ويبح��ث الملتق��ى التج��اري عل��ى م��دى يومي��ن ف��ي دورت��ه الحالي��ة مواضي��ع تتعلق
بالمواد الغذائية وشبكة التوزيع والمصرفية في كردستان العراق.
وبه��ذا الخص��وص ،أك��د حمي��د حس��يني أمي��ن ع��ام الغرف��ة التجاري��ة االيراني��ة-
العراقية المش��تركة ،ان  80بالمئة من الش��ركات االيرانية وفدت للسوق العراقية عبر
إقلي��م كردس��تان الع��راق ،وال��ذي يع��د منص��ة للحضور وتطوي��ر األنش��طة التجارية في
السوق العراقية أو السورية.
وأع��رب حس��يني ع��ن أمل��ه ب��أن يرتف��ع المعدل اليوم��ي لم��رور  800ش��احنة محملة
بالسلع االيرانية لكردستان العراق الى  1000شاحنة.

