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تداعياته طالت مختلف الفعاليات؛ خاصة البورصات والطاقة والنقل

في  11شهر ًا

«كورونا» يهز اإلقتصاد العاملي

إيران تنتج 5ر 18مليون طن من سبائك الفوالذ

ه � ّز اإلنتش��ار الواس��ع لفي��روس كورون��ا
االقتص��اد العالم��ي بعدم��ا طال��ت تداعيات��ه
مختل��ف الفعالي��ات االقتصادي��ة وخاص��ة
البورصات والطاقة والنقل.
فف��ي الوالي��ات المتح��دة أدت المخ��اوف
من انتشار الفيروس إلى هبوط أسواق المال
وتوق��ف عم��ل الش��ركات ،حي��ث انخفض��ت
مؤش��رات الس��وق األميركي��ة وأغلقت ديزني
الند وبرودواي.
وأعلن وزير الخزانة األميركي ،س��تيفن
منوتش��ين ،ان الرئي��س دونال��د ترام��ب اقترب
بش��كل كبي��ر م��ن التوص��ل إل��ى إتف��اق م��ع
المش��رعين األميركيي��ن عل��ى مجموع��ة
حواف��ز اقتصادي��ة لمواجه��ة األض��رار
االقتصادية الناجمة عن الفيروس.
ورج��ح مارت��ن فيرف��ي ،مدي��ر الش��ؤون
االقتصادي��ة التنفيذي في االتح��اد األوروبي،
أن يصب��ح االتح��اد ومنطق��ة الي��ورو في حالة
رك��ود اقتص��ادي ه��ذا الع��ام بس��بب تفش��ي
الفي��روس؛ موضح �اً ان��ه من المرج��ح بدرجة
كبي��رة أن ين��زل النم��و بالنس��بة لمنطق��ة
الي��ورو واالتح��اد األوروب��ي ككل ع��ن الصفر
ه��ذا الع��ام ،ب��ل ربم��ا بانخف��اض كبي��ر ع��ن
الصفر.
وانضم��ت فرنس��ا -إحدى ال��دول األكثر
تأث��راً ف��ي أوروب��ا -إل��ى قائم��ة ال��دول الت��ي
أغلق��ت مدارس��ها وحضاناته��ا وجامعاته��ا
ومنع��ت التجم��ع ألكث��ر م��ن مئ��ة ش��خص
ورج��ح رئيس��ها ايمانوي��ل ماك��رون إغ�لاق
الحدود لمكافحة انتش��ار الفيروس في األيام
واألس��ابيع ،واصف �اً الوب��اء بأن��ه «أس��وأ أزم��ة
صحية منذ قرن».
ومن المق��رر أن تكلف التدابير المتخذة
لمواجه��ة األزم��ة االقتصادي��ة الناجم��ة ع��ن
تفشي الفيروس بما في ذلك دفع تعويضات
للعاطلين عن العمل جزئياً الدولة الفرنسية
عشرات مليارات الدوالر.
وأعل��ن متح��ف اللوف��ر ف��ي باري��س،
الجمعة ،انه س��يغلق أبوابه وحتى إش��عار آخر
وذل��ك بس��بب الفي��روس كذل��ك س��يغلق
قصر فرساي وهو أحد أبرز المواقع السياحية
الفرنسية ويستقطب نحو عشرة ماليين زائر
س��نوياً أبواب��ه ف��ي مس��عى لتطوي��ق تفش��ي
المرض على األراضي الفرنسية.
وفي ألمانيا ،إتخذت إجراءات إس��تثنائية
للح��د من تداعيات الفي��روس على االقتصاد
حيث أعلنت برلين عن أكبر خطة مس��اعدة
للش��ركات ف��ي تاريخها منذ مرحل��ة ما بعد
الح��رب العالمي��ة الثانية تش��مل قروضاً «بال
ح��دود» ال تق��ل قيمته��ا ع��ن  550ملي��ار ي��ورو
وذل��ك من أجل التص��دي لآلثار االقتصادية
للفي��روس ويمك��ن للش��ركات الت��ي تواج��ه

السفير اإليراني في باكستان يدعو إلتخاذ
خطوات جادة لرفع حجم التبادل التجاري

انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة
االس��تفادة من تلك القروض مثل ش��ركات
السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر
م��ن غيرها وتهدف الخط��ة إلى تفادي موجة
انهي��ارات ف��ي المؤسس��ات ف��ي أكب��ر اقتصاد
بأوروبا الذي يعتمد خصوصاً على التصدير.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،ل��م يس��تثن وزي��ر
االقتص��اد بيت��ر ألتماي��ر مس��اهمة مؤقت��ة
للدول��ة ف��ي ش��ركات تواج��ه صعوب��ات وتع��د
استراتيجية كشركات القطاع التكنولوجي
على وجه خاص.
وفي إيطاليا ،تم إغالق المحال التجارية
بإس��تثناء الضروري��ة ،بينم��ا أعل��ن رئي��س
بلدي��ة مدريد في إس��بانيا أنه س��يأمر بإغالق
المطاعم والحانات.
ففي البورصات اآلسيوية ،واصلت بورصة
طوكي��و تراجعه��ا وخس��رت أكث��ر م��ن 6
بالمئ��ة ،بينم��ا س��جلت بورص��ة هون��غ كونغ
انخفاضاً بنس��بة 14ر 1بالمئة ،كما س��جلت
بورصات ميالنو وباريس ومدريد أس��وأ تراجع
في تاريخها فبلغت نسبة خسارتها  17بالمئة،
بينما س��جلت بورصت��ا لندن ونيويورك أس��وأ
جلساتها منذ عام .1987
إل��ى ذل��ك ،س��ارع البن��ك المرك��زي
األوروبي للتخفيف من حدة مخاوف منطقة

تفعيل ممر ترانزيت الهند  -ايران  -أفغانستان
أعلن مسؤول بمصلحة الجمارك االيرانية إنه مع إرسال حاويات البضائع من الهند الى أفغانستان
عبر ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) ،فقد دخل هذا الممر الترانزيتي حيز التنفيذ بنجاح.
وقال المدير لشؤون الترانزيت بمصلحة الجمارك مصطفى آيتي :مع شحن ونقل حاويتين
من معدات خط إنتاجي من ميناء مومباي في الهند عبر ميناء جابهار وعبور األراضي االيراني
الى مركز حدود دوغارون مع أفغانستان ،فقد دخل هذا الممر حيز التنفيذ بنجاح.
وبش��أن النقل التجريبي لهاتين الحاويتين ،قال آيتي :تم ش��حن هاتين الحاويتين صباح
الجمعة من جمارك جابهار إلى مدينة هرات بأفغانستان عبر جمارك دوغارون .وأضاف قائ ً
ال:
تم فتح الممر سابقاً في مسار أفغانستان الهند بواسطة  24حاوية؛ وبإرسال هاتين الحاويتين
ف��ي طري��ق الع��ودة من الهند ،فقد تم تنفيذ عملية الترانزيت في الممر الش��رقي بنجاح .وتابع
قائ�ل ً
ا :ان الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة بتنفيذها مش��روع س��لوفينيا  -ايطالي��ا  -تركيا -
ميناء بندرعباس (جنوب ايران) في العام  ،2017أطلقت أول مشروع ناجح لشحن ونقل البضائع
بش��كل مش��ترك بين  76دولة أعضاء في إتفاقية ، Karne Tirوقد حازت على لقب رائد النقل
المشترك في المنظمات الدولية.
وأردف المس��ؤول االيران��ي قائ�ل ً
ا :الغ��رض م��ن هذا المس��ار ه��و تطوير ممر الش��رق الهند -
جابهار  -أفغانستان وفي النهاية وصل رابطة الدول المستقلة عبر أفغانستان .وقد قامت جمارك
الجمهورية االسالمية االيرانية بتشغيل الممر في المقام األول وتفعيل ممر الشمال  -الجنوب.
وشرح آيتي دور ايران في هذا المجال قائ ً
ال :تعد الجمهورية االسالمية االيرانية واحدة من
البلدان المؤثرة في إتفاقية  Tirعلى المستوى الدولي ،مع تنفيذ مشاريع  eTIRمع تركيا
وآذربايجان باإلضافة الى تطوير النقل المشترك في السنوات األخيرة ،فانها تعتبر دولة رائدة
في تطوير إتفاقية  Tirبأدوات جديدة.

عالم إقتصاد :ركود اإلقتصاد
األمريكي أمر مؤكد
قال أس��تاذ االقتصاد في معهد س��انت مري
بكاليفورني��ا :ان أرضي��ة الرك��ود ف��ي االقتص��اد
األمريكي موجودة في كل المجاالت ،وان ظهور
فيروس كورونا سيسرع في بروز هذا الركود.
وف��ي حدي��ث خ��اص م��ع وكال��ة أنب��اء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) ،تط��رق ج��اك
راس��مس الى وضع االقتصاد األمريكي ،وقال:
ان الرئيس ترامب وحكومته أصيبوا باإلرباك
وهم يحاولون معالجة الوضع االقتصادي.
وكان أس��تاذ االقتص��اد راس��مس ق��د
توق��ع الع��ام الماض��ي ان االقتص��اد األمريكي
س��يدخل الركود بنهاية ع��ام 2019؛ موضحاً
ان االستثمار واالستهالك في أمريكا وحربها
التجارية مع الصين كان لها أثر سلبي على
اقتصادها ،أما اآلن وقد أصبح الناس جليسي

أفادت إحصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم اإليرانية (إيميدرو) ،إن إنتاج سبائك
الف��والذ ف��ي الب�لاد وص��ل إل��ى 5ر 18ملي��ون طن خالل األش��هر ال �ـ 11الماضي��ة بزي��ادة قدرها 4
بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير منظمة (إيميدرو) ،أنتجت شركات صناعة الصلب في البالد ،خالل األشهر
ال �ـ 11الماضي��ة 18 ،ملي��ون و 574ألف �اً و 748طن �اً م��ن س��بائك الصل��ب بزيادة قدره��ا  4بالمائة
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وخ�لال ه��ذه الفترة ،أنتجت الش��ركات التابعة للمنظمة  12ملیون �اً و 308آالف و 475طناً
من المنتجات الفوالذية بما فيها الشيش والصفائح واألنابيب ،مسجلة زيادة بمقدار  7بالمائة
مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبل��غ إنت��اج الحدي��د اإلس��فنجي في األش��هر العش��رة الماضي��ة  23مليون �اً و 687ألف طن،
بزيادة قدرها  8في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ( 21مليوناً و 964ألف طن).

البيوت فسبب ذلك خسائر كبيرة لقطاعات
مختلف��ة كالس��ياحة والفندق��ة وش��ركات
الطيران.
وأوض��ح أس��تاذ االقتص��اد األمريك��ي
ان التأثي��ر الس��ريع لفي��روس كورون��ا عل��ى
األس��واق والعرض والطلب ،سيجعل الركود
االقتص��ادي يب��دأ اعتب��اراً م��ن ه��ذا الش��هر
ويتعم��ق خ�لال األش��هر الثالث��ة القادم��ة
.واتهم راسمس المؤسسات المالية األمريكية
بالتالعب باأللفاظ ،وقال :ان هذه المؤسسات
وم��ن اج��ل مصالحه��ا الخاصة تمتن��ع حالياً
عن اإلعالن عن بدء الركود االقتصادي.
وتابع قائ ً
ال :ان المكتب الوطني للتحقيقات
االقتصادي��ة في أمري��كا ،والذي يضم مجموعة
م��ن كب��ار االقتصاديي��ن ،يص��در بيانات بش��أن
األزم��ات االقتصادي��ة؛ لكنه لم يصدر حتى اآلن
بياناً بشأن الركود االقتصادي؛ لكنه سيضطر
في الصيف القادم الى إصدار بيان يعلن فيه ان
الرك��ود س��يبدأ م��ع بداي��ة النص��ف الثاني من
العام الجاري.

اليورو بعد يوم على فشل رئيسته كريستين
الغ��ارد ف��ي إقن��اع األس��واق المالي��ة بإتخ��اذ
إجراءات واس��عة لمواجهة األزمة التي تس��بب
بها الفيروس.
وأف��ادت مص��ادر م��ن المص��رف بأن��ه
سيكون من الممكن منح أولوية في األسابيع
المقبلة للتعامل مع أشد الضربات لالقتصاد
الناجم��ة ع��ن الفي��روس وإج��راءات إحتوائ��ه،
حي��ث أك��د كبي��ر خب��راء المص��رف فيليب
الي��ن ف��ي مدون��ة عل��ى موقع��ه اإللكتروني أن
المركزي األوروبي سيقدم مجموعة جديدة
م��ن عملي��ات اإلقراض الضخم��ة للبنوك مع
تخفي��ف الش��روط عل��ى أس��اس خط��ة قائمة
أساساً.
الحكومة السويسرية أعلنت أنها ستتيح
مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك
سويس��ري لتخيف األثر االقتصادي لتفش��ي
فيروس كورونا.
الرياضة لم تس��لم من مخاطر الفيروس
حي��ث أعل��ن رئيس بلدية بوس��طن أن ماراثون
بوس��طن ال��ذي كان مق��رراً ف��ي  20نيس��ان
تأج��ل حت��ى منتص��ف أيل��ول بس��بب مخ��اوف
م��ن تفش��ي المرض .كما تم إلغ��اء أو تأجيل
س��باقات الماراث��ون في روما وباري��س وروتردام
وبرشلونة ،كما تأجلت بطولة العالم لسباق

نص��ف الماراث��ون ف��ي بولن��دا وأقي��م ماراث��ون
طوكيو في األول من مارس /آذار بمش��اركة
متسابقي الصفوة فقط بينما ال يزال ماراثون
لندن في موعده في  26أبريل /نيسان.
وفي السياق ،أعلنت المراكز األمريكية
لمكافحة األمراض والوقاية منها أنها رصدت
 1678حال��ة إصاب��ة جدي��ة بفي��روس كورون��ا
وأن عدد الوفيات زاد بواقع خمس حاالت إلى
 41شخصاً.
إل��ى ذل��ك ،أعلن��ت فنزويال عن تس��جيل
أول إصابتي��ن بالفي��روس ف��ي الب�لاد وق��ررت
إغالق المدارس اعتباراً من االثنين القادم.
وقالت السلطات الصحية الفنزويلية :إن
المصابين هما فنزويليان س��افرا إلى إسبانيا
وع��ادا إل��ى بالدهم��ا يوم��ي  5و 8آذار الج��اري
على متن طائرتين مختلفتين.
بدوره��ا ،أعلنت إيطالي��ا أن عدد الوفيات
بفي��روس كورون��ا المس��تجد بمنطق��ة
لومباردي في شمال البالد قفز إلى  890حالة.
وف��ي الكوي��ت ،ذك��رت وكال��ة األنب��اء
الكويتي��ة أن الكويت أك��دت  20حالة جديدة
ف��ي الس��اعات األرب��ع والعش��رين الماضي��ة
ليص��ل الع��دد اإلجمال��ي إلى مئ��ة .كما بلغ
ع��دد المصابين ف��ي قطر  262وف��ي البحرين
 195و 85في اإلمارات.

إغالق الحدود اإليرانية-الباكستانية أمام
الشاحنات التجارية
أعلن المتحدث باسم منظمة الجمارك االيرانية إغالق الحدود بين ايران وباكستان؛
الفتاً في الوقت نفسه الى السماح للشاحنات االيرانية بالعودة الى البالد.
وفي تصريح لمراسل «إرنا» أمس السبت ،أوضح روح اهلل لطيفي ان باكستان دعت في
وقت سابق سائقي الشاحنات االيرانية بأن يستعدوا لدخول أراضيها؛ لكنها امتعنت اليوم
(أمس) من استقبالها ،بل سمحت فقط بعودة الشاحنات االيرانية المتواجدة في باكستان
الى ايران.
وبحسب المتحدث ،هناك  900شاحنة تقف حالياً خلف الحدود الباكستانية؛ مبيناً
ان معظمها محملة بالمواد البتروكيمياوية والغاز السائل .وأضاف :ان باكستان لم تعلن
رسمياً عن تاريخ إلغاء هذا القرار؛ معرباً عن توقعه بأن يستمر على مدى أسبوعين.

أش��ار الس��فير االيراني في اس�لام آباد ،محمد علي حس��يني ،إلى اس��تمرار خطر التنظيم
االرهاب��ي «داع��ش» في المنطق��ة ،مؤكداً ضرورة تضافر جهود البلدي��ن للتغلب على اإلرهاب
بالمنطقة.
جاء ذلك خالل لقاء الس��فير حس��يني مع رئيس وزراء باكس��تان عمران خان في س��ياق
تعزي��ز العالق��ات السياس��ية م��ع ال��دول الجارة وش��رح دبلوماس��ية طه��ران في مكافح��ة فيروس
كورونا.
وف��ي ه��ذا اللق��اء الذي حضره أيضاً وزير الصحة ووكيل الخارجية الباكس��تانيين ظفر
ميرزا وس��هيل محمود ،ش��رح الس��فير االيراني أحدث إجراءات الجمهورية االس�لامية االيرانية
الحتواء فيروس كورونا والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للتغلب على هذه األزمة.
واستعرض حسيني أهمية العالقات بين البلدين من منظار المسؤولين االيرانيين ،داعياً
ال��ى اتخ��اذ خطوات جادة لرفع حجم التبادل التجاري الثنائي عبر اس��تخدام مختلف اآلليات
خاصة تجارة المقايضة.
م��ن جانب��ه ،أك��د رئي��س وزراء باكس��تان ،خ�لال اللقاء ،أهمي��ة العالقات م��ع الجمهورية
االسالمية االيرانية ،وقال :ان حكومة اسالم آباد ملتزمة بتعميق العالقات والتعاون مع طهران.

بتركيب منصة آبار  s1في حقل سلمان املشترك

زيادة طاقة إنتاج النفط في إيران بمقدار  6آالف
برميل يومي ًا

زادت طاقة إنتاج النفط االيراني بمقدار  6آالف برميل يومياً بتركيب منصة آبار  s1في
حقل سلمان المشترك ،وفي الوقت الذي تواجه ايران أشد أنواع الحظر ضد النفط االيراني.
تطوي��ر حق��ول النفط والغاز المش��تركة في البالد كانت إح��دى أهم محاور وزير النفط
بيجن زنغنة لتوليه وزارة النفط؛ وبناء على ذلك ،فقد أدرج تطوير الحقول المختلفة من غرب
كارون إلى حقل بارس الجنوبي على جدول األعمال ،وزاد إنتاج هذه الحقول بشكل كبير.
ورغ��م ان حقل��ي غ��رب كارون وبارس الجنوبي من الحقول المش��تركة المهمة في إيران،
إال أنها ليس��ت الحقول المش��تركة الوحيدة ،فان حقل س��لمان هو أيضاً حقل نفطي مشترك
بين إيران واإلمارات.
وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط البحرية اإليرانية ،علي رضا سلمان زاده ،إلى إنهاء
عمليات تركيب منصة  ،S1وقال :ان هذه العملية تمت بنجاح مع رعاية أصول السالمة على
الرغم من جميع التعقيدات.
ويق��ع حقل س��لمان النفطي المش��ترك جنوب جزي��رة الفان؛ ومع إطالق منص��ة  S1أوائل
العام االيراني القادم (يبدأ  21مارس /آذار) ،سيرتفع اإلنتاج اليومي إلى حوالي  6آالف برميل.

وثيقة للتعاون بني إيران واليابان و»يونيدو» لتطوير الثروة السمكية في جابهار

ج��رت في مقر منظم��ة األمم المتحدة
ف��ي العاصم��ة النمس��اوية فيين��ا ،الجمع��ة،
مراس��م التوقي��ع عل��ى وثائ��ق لتنفي��ذ 5
مش��اريع مش��تركة للتع��اون بي��ن الياب��ان
ومنظمة «يونيدو» وكل من ايران والعراق
وباكستان وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وجرت هذه المراس��م بحضور مديرعام
منظم��ة يوني��دو (منظم��ة األم��م المتح��دة
للتنمي��ة الصناعي��ة) وس��فراء ومندوب��ي
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة والع��راق
وجنوب أفريقيا وباكستان وأوغندا.
وتتضمن وثيقة التعاون المشترك بين

الياب��ان ومنظم��ة «يوني��دو» والجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة بدء المرحل��ة الثالثة
لتطوي��ر صناعة الثروة الس��مكية في ميناء
جابهار الواقع جنوب شرق ايران بقيمة 180
ألف يورو.
وفي وقت س��ابق ،ت��م تنفيذ المرحلتين
األول��ى والثانية لهذا المش��روع حيث قامت
اليابان بتوفير االعتمادات لهما بقيمة 680
ألف يورو.
وف��ي كلم��ة ل��ه خ�لال المراس��م ،أكد
س��فير ومن��دوب الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ل��دى المنظم��ات الدولي��ة ف��ي
فيين��ا ،كاظ��م غري��ب آب��ادي ،المكان��ة
االس��تراتيجية لمين��اء جابه��ار كمرك��ز
لتنمية ش��رق البالد عن طريق تطوير س��بل
الترانزيت بين دول شمال المحيط الهندي
وآسيا الوسطى.
وأك��د غري��ب آب��ادي كذل��ك أهمي��ة
التع��اون الدول��ي ف��ي مس��ار التنمي��ة
المس��تديمة لل��دول ومواجه��ة التحدي��ات
القائمة أمام التنمية االقتصادية عن طريق
تبادل المعرفة والخب��رة ونقل التكنولوجيا
وتوفي��ر الطاق��ات ،وكذل��ك إزال��ة القي��ود
والحظر الالقانوني في هذا المجال.

«آبل» تغلق جميع
متاجرها خارج الصني
بسبب كورونا
إتخ��ذت ش��ركة «آب��ل» األمريكي��ة
ق��راراً بغلق جمي��ع متاجره��ا المتواجدة
خ��ارج الصي��ن لألس��بوعين القادمي��ن،
ف��ي خط��وة ته��دف إل��ى الحد من تفش��ي
فيروس كورونا المستجد.
وأك��د المدير التنفيذي للش��ركة،
تي��م ك��وك ،غل��ق المتاج��ر الت��ي يق��در
عدده��ا بالمئ��ات خ��ارج الصي��ن؛ مضيف �اً
ان��ه «يج��ب علين��ا القي��ام ب��كل م��ا يل��زم
لمن��ع تفش��ي في��روس كورون��ا» .وتاب��ع
ف��ي تغري��دة« :آب��ل س��تغلق مؤقت �اً جميع
المتاج��ر خ��ارج الصي��ن حت��ى 27
م��ارس ،كم��ا تخص��ص  15ملي��ون دوالر
للمس��اعدة ف��ي تحقي��ق التعاف��ي م��ن
الفيروس حول العالم».
ويس��تثني ق��رار الغل��ق المتاج��ر
الموجودة في الصين ،والتي أعيد فتحها
أم��س الس��بت تزامن �اً مع تباطؤ تس��جيل
حاالت اإلصابة في البالد.

