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لدى إفتتاحه مشاريع زراعية كبيرة بمختلف أنحاء البالد

الميزان التجاري للمناطق
الحرّة اإليرانية يسجل فائض ًا
على مدى  3أعوام
ق ��ال أم�ي�ن اجمل�ل��س األع �ل��ى للمناطق ال�ت�ج��اري��ة
والصناعية احل��رة واملناطق االقتصادية اخلاصة
يف اي��ران :ان��ه بفضل اجلهود ال�تي بذلت يف سياق
تطوير صادرات البالد ،فقد سجل امليزان التجاري
داخل املناطق التجارية احلرة واملناطق االقتصادية
اخلاصة يف ايران فائضاً على مدى األعوام الثالث
األخرية.
ويف تصرحيه مساء األح��د ،خالل اجتماع اجمللس
األعلى للمناطق الصناعية احلرة يف حمافظة بوشهر
(جنوب ال�ب�لاد) ،أك��د مؤمين ض��رورة تطوير البنى
التحتية ومعاجلة الثغرات وصو ًال اىل اجليل الثالث
من املناطق احل��رة التجارية واالقتصادية اخلاصة
على صعيد البالد.
ودع ��ا أم�ي�ن اجمل �ل��س األع �ل��ى للمناطق ال�ت�ج��اري��ة
والصناعية احلرة واملناطق االقتصادية اخلاصة رجال
األعمال وأصحاب رؤوس األموال املعنيني اىل تكثيف
جهودهم بهدف تعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا
واس�ت�ق�ط��اب املستثمرين احمل�ل�ي�ين واألج ��ان ��ب حنو
املناطق التجارية والصناعية احل��رة واالقتصادية
اخلاصة لتحقيق اإلجن ��ازات املنشودة بأفضل جودة
وأقصر وقت ممكن.
وأعلن مؤمين ان منطقة بوشهر التجارية احلرة
ستبدأ يف وق��ت قريب نشاطاتها الرمسية على أمل
أن تسهم يف تطوير الوضع االقتصادي على صعيد
احملافظة وامل�ن��اط��ق اجلنوبية للبالد ودول اخلليج
الفارسي أيضاً.

صادرات المالبس اإليرانية
ترتفع %92
أك��دت م��دي��رة مكتب صناعات امل�لاب��س والنسيج
ب��وزارة التجارة والصناعة االيرانية تسجيل صادرات
املالبس منواً سعرياً بنسبة  92باملئة يف السنة املالية
املنتهية  20مارس /آذار .2021
وأوض�ح��ت أفسانة حم��راب��ي ،يف مؤمتر صحفي يف
املعرض الدولي لسلسلة قيمة املالبس والتصاميم
وامل ��ودي�ل�ات امل �ق��ام يف ط �ه��ران ،ان ص� ��ادرات األلبسة
ارتفعت من  50مليون إىل  113مليو دوالر يف السنة
املذكورة .وأشارت إىل أن صناعة األلبسة يف السنوات
األرب � ��ع امل��اض �ي��ة ش �ه��دت من� ��واً ج� �ي ��داً ،وي ��وج ��د دع��م
لتحسينها.

سوق المال اإليرانية تغلق  6أيام
أعلن نائب رئيس منظمة البورصة االيرانية عن
تعطيل العمل بسوق املال ملدة  6أيام ب��دءاً من اليوم
الثالثاء.
وأض��اف إبراهيمي ،يف تصريح له أمس االثنني ،ان
تعليق أعمال البورصة يأتي مبوجب القرار احلكومي
امللزم بتعطيل العمل ب��ال��وزارات وال��دوائ��ر الرمسية
حتى األحد املقبل ( 25يوليو /متوز).

الرئيس روحاني :ما أنجزته الحكومة
على صعيد القطاع الزراعي يعد مقبو ًال

غانا تتصدّ ر القامئة

قيمة صادرات إيران إىل الدول
األفريقية تنمو أكثر من %300
أع�ل��ن م��دي��ر مكتب ال �ش��ؤون العربية واألف��ري�ق�ي��ة مبنظمة التنمية
التجارية االيرانية تسجيل قيمة صادرات السلع للدول األفريقية منواً
بأكثر من  300باملئة يف فصل الربيع (ف�ترة  20م��ارس /آذار حتى 20
يوليو /متوز .)2021
وأوضح فرزاد بيلنت ،يف بيان أمس االثنني ،ان صادرات السلع للدول
األفريقية المست 381ر 834طناً بقيمة  340مليون دوالر بنمو ك ّمي
 144باملئة وسعري  349باملئة عن الفرتة املناظرة .2020
ون��وه بيلنت اىل أن غانا تصدرت قائمة دول أفريقيا من حيث توريد
السلع من ايران بـ 151مليون دوالر ،تالها بالرتتيب كل من اجلزائر 58
مليون دوالر ،وجنوب أفريقيا  32مليون دوالر ،وتنزانيا  25مليون دوالر،
ونيجرييا  18مليون دوالر .وأض��اف :ان باملرتبة السادسة إىل العاشرة
جاءت كل من السودان بـ 17مليون دوالر ،وكينيا 5ر 14مليون دوالر،
وساحل العاج  12مليون دوالر ،والصومال  4ماليني دوالر ،ومصر حنو
5ر 1مليون دوالر.
وب� ّين بيلنت ان غانا استحوذت على  44باملئة من إمجالي الصادرات
االيرانية اىل أفريقيا يف فصل الربيع.

النفط يتراجع أكثر من %1
متأثراً بقرار «أوبك»+

إفتتح ال��رئ�ي��س حسن روح��ان��ي ،أم��س االث�ن�ين،
مشاريع زراعية وطنية أجنزتها وزارة اجلهاد الزراعي
يف خمتلف أحناء البالد.
واعترب رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية ،يف
كلمة عرب الفيديو ،ان ما أجنزته حكومته على
صعيد القطاع ال��زراع��ي يعد مقبو ًال ،معرباً عن

األمل يف أن حتقق احلكومة املقبلة إجنازات أكرب
يف ه��ذا القطاع .وأض ��اف :ان تقارير وزارة اجلهاد
ال��زراع��ي ت��ؤك��د أن امل��زارع�ين وم�س��ؤول��ي القطاع
الزراعي واملهندسني بذلوا جهوداً كبرية يف جمال
الزراعة والري؛ وبالنتيجة حققوا نتائج باهرة إىل
جانب ما قدمته وزارة الطاقة من مساهمات.

ومشلت املشاريع اليت افتتحها الرئيس روحاني،
ثالثة مشاريع يف جمال الري والرتبة مبساحة 66
ألف و 443مشروعاً يف الصناعات الغذائية ،و118
دفيئة إلن �ت��اج ال��زه��ور ،وسبعة م�ش��اري��ع يف البنى
التحتية ،وبلغت كلفة هذه املشاريع  11ألف مليار
و 703مليون تومان.

السودان ..التضخم يتجاوز الـ %400مع تنامي اإلستياء الشعبي

أف��ادت وسائل إعالم سودانية رمسية بأن معدل
التضخم يف البالد جتاوز الـ 400باملئة وسط استياء
شعيب الرتفاع األسعار بعد سلسلة من اإلصالحات
االقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن �ب��اء ال�س��ودان�ي��ة الرمسية
(س��ون��ا) نقال ًع��ن بيان حكومي« :سجل معدل
التغري السنوي (التضخم) ارتفاعاً حيث بلغ
75ر 412باملئة لشهر يونيو  2021مقارنة مبعدل
79ر 378باملئة لشهر مايو  ،2021أي بزيادة قدرها
96ر 33نقطة» .وأضافت :ان االرتفاع األخري يف
معدل التضخم كان بسبب ارتفاع األسعار ،مبا
يف ذلك أسعار املواد الغذائية.
ومي��ر ال�س��ودان مبرحلة انتقالية صعبة منذ
اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشري يف أبريل
 2019بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه أثارتها
األزمات االقتصادية.
وتعهدت احلكومة االنتقالية ،اليت تشكلت يف
أغسطس  ،2019بإصالح االقتصاد الذي تضرر

م��ن خم��اط��ر اإلف� ��راط يف امل��دي��ون�ي��ة اليت
ت�ه��دد  140م�ل�ي��ون م�ق�ترض ص�غ�ير ح��ول
العامل %80 ،منهم من النساء ،ويقدر حجم
الديون املستحقة حبوالي  124مليار دوالر.
تقول م��ارث��ا تشني ،املؤسسة املشاركة
لشبكة وي�ي�ج��و للعمال غ�ير ال��رمس�ي�ين:
«ي �ع �م��ل م�ع�ظ��م م�س�ت�خ��دم��ي اإلق � ��راض
األص� � �غ � ��ر يف ال � �ق � �ط� ��اع غ �ي��ر ال� ��رمس� ��ي،
وال ��ذي ك��ان األك�ث��ر ت�ض��رراً م��ن األزم��ة،
ف ��امل��ق�ت�رض ��ون احمل � ��روم � ��ون م� ��ن ال ��دخ ��ل
يغرقون يف الديون املفرطة مبستويات تنذر
باخلطر».

● ●ضغوط على املقرتضني
يضيف ال�ك��ات��ب :ان م��ا ي�ق��رب م��ن ثلث
هؤالء العمال أجربوا على اقرتاض األموال
من األقارب أو مرابي القروض ،أو حتى بيع
األراضي أو األصول األخرى لسداد ديونهم،

تراجع النفط أكثر من واح��د باملئة أم��س االث�ن�ين ،متأثراً بقرار جمموعة
(أوبك بلس) على زيادة اإلنتاج بشكل تدرجيي اعتباراً من آب املقبل.
ً
وذكرت رويرتز ،ان خام برنت اخنفض واحداً باملئة أو 4ر 1باملئة ،مسجال 59ر72
دوالراً للربميل بعدما خسر ق��راب��ة ثالثة باملئة يف وق��ت س��اب��ق .وت��راج��ع اخل��ام
األمريكي  94سنتاً أو 3ر 1باملئة عند 87ر 70دوالراً للربميل وذلك بعد هبوطه
زهاء أربعة باملئة يف السابق.
وكان وزراء جمموعة (أوبك بلس) اتفقوا ،األحد ،على زيادة إمدادات النفط
ابتداء من شهر آب املقبل لتهدئة األسعار اليت صعدت ألعلى مستوى يف عامني
ونصف العام مع تعايف االقتصاد العاملي من جائحة فريوس كورونا.
ونقلت فرانس برس ،عن املنظمة ،قوهلا يف بيان :إن «االتفاق ينص على قيام
حتالف (أوبك بلس) املكون من  23دولة برفع اإلنتاج مبقدار  400ألف برميل
يومياً كل شهر اعتباراً من آب املقبل للمساعدة يف دف��ع التعايف االقتصادي
العاملي مع احنسار وباء كورونا».
وأعلن خرباء منظمة البلدان املصدرة للنفط أوبك الشهر املاضي أن الطلب
العاملي على النفط سيتعافى بقوة خالل النصف الثاني من العام احلالي مع
تقلص املخزونات ،إال أنهم حذروا من أن سالالت فريوس كورونا املتحورة تشكل
خطراً على هذا التعايف.

قطر تخفض حيازتها من سندات الخزانة األمريكية

بسبب ع�ق��ود م��ن ال�ع�ق��وب��ات األم��ري�ك�ي��ة وس��وء
اإلدارة يف ظل عهد البشري.
وأعلن «ن��ادي باريس» أك�بر دائ��ن للسودان،

اجلمعة ،أنه سيلغي الكثري من الديون املستحقة
له على السودان للمساعدة يف إع��ادة اخلرطوم
إىل الساحة الدولية.

املاليني من مقترضي اإلئتمان األصغر مع ّرضون لخطر اإلفراط في املديونية
أضعفت األزمة اليت تسببت بها جائحة
ك ��ورون ��ا ح��وال��ي  140م�ل�ي��ون م��ن صغار
امل�ق�ترض�ين ح��ول ال �ع��امل %80 ،منهم من
النساء.
وي� �ش�ي�ر اإلق� � � ��راض األص� �غ ��ر إىل منح
االئ �ت �م��ان ب�ك�م�ي��ات ص �غ�يرة إىل ال�ف�ق��راء
ال ��ذي ��ن ي�س�ت�ب�ع��دون ع� ��ادة م ��ن اخل��دم��ات
املصرفية التقليدية ،نظراً الفتقارهم إىل
الضمانات أو الوظائف.
يقول الكاتب جوليان بواسو -يف تقرير
نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية :-إن
الغضب ،من آسيا إىل أمريكا اجلنوبية،
يتصاعد ضد مؤسسات االئتمان األصغر.
ف �ف��ي ت�ل�ال آس � ��ام ،مش ��ال ش ��رق اهل �ن��د،
ت �ظ��اه��رت آالف ال �ن �س��اء أواس� ��ط يونيو/
ح��زي��ران اح�ت�ج��اج�اً على ال�ض�غ��وط اليت
مت ��ارس ض��د هياكل اإلق� ��راض األص�غ��ر،
ووصل األمر ببعضهن إىل املطالبة بشكل
رم��زي من السلطات اإلذن بقتل أنفسهن
للهروب من دائنيهن مبا أن االنتحار غري
قانوني يف البالد.
وع�ل��ى بعد آالف ال�ك�ي�ل��وم�ترات ،مشال
قريغيزستان ،حتصنت عشرات النساء يف
أبريل /نيسان املاضي ،مببنى إداري ومعهن
علب البنزين وه��دده��ن ب��إض��رام ال�ن��ار يف
أنفسهن ،إذا مل يقدم هلن دائنوهن مهلة.
ويف سريالنكا ،نزلت أخ��ري��ات ال�ش��وارع يف
مايو /أي��ار للمطالبة مبساعدة احلكومة
ضد «عبودية القروض الصغرية».
زادت األزمة املرتبطة بوباء «كوفيد»19-
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حتى أن  %43منهم اعرتفوا بأنهم خففوا
من مصاريف استهالكهم الغذائي.
تؤكد أنتونيك كونينغ ،املتخصصة
يف ال� �ش� �م ��ول امل� ��ال� ��ي داخ� � ��ل اجمل �م��وع��ة
االستشارية ملساعدة الفقراء يف البنك
ال��دول��ي ،أن النساء ه��ن األك�ث��ر ت�ض��رراً،
ألنهن يعملن يف قطاعات مثل اخلدمات
الشخصية أو البيع بالتجزئة ،واليت أوقفت
عمليات اإلغالق نشاطها ،وقد أغلقت %43
من املشاريع الصغرية ال�تي متلكها نساء
يف أفريقيا جنوب الصحراء بشكل مؤقت،
مقارنة بـ  %34من تلك اليت ميلكها رجال.
وحسب غ��ون��زاغ م��ون��ري��ال ،امل �س��ؤول عن
ب��رام��ج ال�ش�م��ول امل��ال��ي آلس �ي��ا وأم�يرك��ا
الالتينية يف بروباركو ،وهي شركة تابعة
ل�ل��وك��ال��ة الفرنسية للتنمية «خيتلف
وض��ع املقرتضني من بلد إىل آخ��ر حسب
التدابري اليت تتخذها احلكومات ،وتزداد
األمور صعوبة ألولئك الذين يعيشون يف

املراكز احلضرية اليت أوقفت النشاطات
فيها بسبب عمليات اإلغالق».
ومت اإلعالن عن تأجيل سداد الديون يف
أكثر من  115دول��ة ،يف ذروة األزم ��ة ،عام
 ،2020ل�ف�ترات ت�ت�راوح ب�ين  6و 12ش�ه��راً،
تقول إي��زاب�ي��ل غ�ي�ران ،الباحثة يف معهد
البحث من أجل التنمية :إنه «مع ذلك،
مل يتم احرتام هذه اآلجال».
يف اهلند ،تعرض العديد من املقرتضني
للمضايقة ،رغ��م استفادتهم نظرياً من
تأجيل س ��داد ال��دي��ون ،وت��ؤك��د كونينغ
أن العديد من العمالء مل يستفيدوا من
تأجيل سداد ديونهم ألنه مل يتم إبالغهم
بذلك.

● ●ال وجود إلطار قانوني
ي �ت �ن��اق��ض ح� ��ال امل �ق�ترض�ين م ��ع وض��ع
مؤسسات التمويل األصغر ،وحبلول نهاية
عام  ،2020استعادت هذه املؤسسات معدالت
س � ��داد ت� �ع ��ادل ت �ل��ك ال �ت�ي ك ��ان ��ت قبل
ال��وب��اء ،حسب تصنيف نشرته اجملموعة
االس�ت�ش��اري��ة مل�س��اع��دة ال �ف �ق��راء وش��رك��ة
االس�ت�ث�م��ار «سيمبيوتيك» يف أب��ري��ل/
ن �ي �س��ان ،ومي �ك��ن ت�ف�س�ير ال�ص�ح��ة امل��ال�ي��ة
اجليدة بالضغوط القوية اليت ُتفرض على
املقرتضني من أجل سداد ديونهم.
ويف حالة القروض املمنوحة جملموعات
التضامن ،يأتي الضغط أيضاً من األقارب،
وتكشف األزم ��ة كيف أن الصحة املالية

ملؤسسات التمويل األصغر أكثر أهمية من
صحة املقرتضني ،وال يوجد إطار قانوني
حلماية املقرتضني املثقلني بالديون ،كما
يالحظ سوهيين ك��ار ،األستاذ يف كلية
لندن لالقتصاد.
وي��ض ��م ال �ق �ط ��اع ح �ص��ة م� �ت ��زاي ��دة من
الشركات الرحبية ،وال�تي متثل  %80من
السوق اهلندية ،وبعضها مدرج يف البورصة،
وتضيف الباحثة مبعهد البحث من أجل
ال�ت�ن�م�ي��ة أن اإلق � ��راض األص �غ ��ر مل يعد
جمرد أداة للخروج من الفقر ،بل يستخدم
ل �ل �ت �ع��وي��ض ع ��ن ت ��دن ��ي األج� � ��ور ون �ق��ص
احلماية االجتماعية يف البلدان الفقرية.
ومنذ ع��ام ونصف ال�ع��ام ،تلقى السكان
ذوو الوضع اهل��ش القليل من اإلغ��اث��ة أو
مل يتلقوها على اإلط �ل�اق ،وع ��ام ،2020
ارتفع إمجالي الديون املستحقة ملؤسسات
التمويل األصغر بشكل طفيف ،واخنفض
عدد املقرتضني.
يتساءل الكاتب عما إذا كانت اجلهات
الفاعلة بالقطاع ق��د ح��ادت ع��ن مهمتها
األصلية املتمثلة يف املساعدة املالية للفئات
األش��د فقراً فـ»ينبغي ع��دم التعميم ،ألن
العديد من املؤسسات الكربى ،مثل جلنة
بنغالديش للنهوض بالريف ،أو مجعية
النساء العامالت حلسابهن باهلند ،تواصل
مهمتها ودع ��م عمالئها خ�ل�ال األزم� ��ة»،
حسب تشني.

املصدر :صحيفة لوموند الفرنسية

اخنفضت حيازة قطر من سندات اخلزانة األمريكية طويلة األج��ل يف مايو
املاضي بنسبة 6ر %17على أساس شهري إىل 05ر 7مليار دوالر ،وفقاً لبيانات وزارة
اخلزانة األمريكية.
وتظهر بيانات مصرف قطر املركزي لشهر يونيو املاضي زيادة قطر حيازتها
من سندات وأذون��ات اخلزانة األجنبية بنسبة  %13على أس��اس شهري إىل حنو
4ر 25مليار دوالر ،م��ا ميثل حن��و  %62م��ن إمج��ال��ي االحتياطات الرمسية ،وما
نسبته  %45من إمجالي االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية لدى
مصرف قطر املركزي.

بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل
التجاري مع اإلقتصادات النامية
طرحت بريطانيا ،أمس االثنني ،خطة لتحفيز التبادل التجاري مع  70بلدا
ًنامياً تشمل خفض التعريفات اجلمركية وتبسيط القوانني.
يأتي ذلك مبثابة أحدث مسعى من جانب احلكومة الربيطانية لتعزيز التجارة
العاملية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب االنفصال عن
االحتاد األوروبي.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس« :أصبحت اململكة املتحدة اآلن بلداً مستق ًال
جتارياً ولدينا فرصة ضخمة للقيام باألمور بشكل خمتلف واختاذ نهج أكثر
حترراً وتأييداً للتبادل التجاري يؤدي إىل النمو وإجياد الفرص».
ويهدف «برنامج التجارة مع البلدان النامية» لتقليل العبء البريوقراطي
على ال�ت�ج��ارة ب�ين بريطانيا وال�ب�ل��دان النامية ،وك��ذل��ك ال�ب�ل��دان منخفضة
ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجرييا وإندونيسيا.

صادرات السيارات الصينية تسجل
رقامً شهرياً قياسياً

سجلت صادرات الصني من السيارات ،يف يونيو /حزيران الفائت ،رقماً قياسياً
بفضل ال�ت�ع��ايف امل�ت��زاي��د يف ال�س��وق ال�ع��امل�ي��ة ،وف��ق م��ا أظ�ه��رت ب�ي��ان��ات شركات
الصناعة.
وص �دّرت شركات صناعة السيارات الصينية ما إمجاليه  158ألف سيارة خالل
الشهر املاضي ،بزيادة 5ر 1مرة على أساس سنوي ،وزيادة بنسبة  5يف املائة عن شهر
مايو /أيار ،وفقاً للجمعية الصينية ملصنعي السيارات.
وأظهرت بيانات اجلمعية أن سيارات الطاقة اجلديدة ساهمت بنسبة  11يف املائة
من إمجالي الصادرات يف يونيو .ويف النصف األول من العام احلالي ،مت تصدير ما
إمجاليه  828ألف سيارة ،بزيادة 1ر 1مرة على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات السيارات يف الصني بنسبة 6ر 25يف املائة على أس��اس سنوي
لتتجاوز 89ر 12مليون وحدة خالل النصف األول من عام  ،2021بينما بلغت حوالي
02ر 2مليون وحدة يف شهر يونيو ،باخنفاض 4ر 12يف املائة على أساس سنوي ،حسبما
أظهرت بيانات صادرة عن اجلمعية سابقاً.

