اقتصاد

إيران تعتمد العمالت المشفرة
في التجارة الخارجية
أعلنت وزارة الصناعة واملناجم والتجارة اإليرانية
ع ��ن ات �ف��اق �ه��ا م ��ع امل �ص ��رف امل ��رك ��زي ع �ل��ى اع�ت�م��اد
العمالت املشفرة يف التجارة اخلارجية.
وق��ال علي رض��ا بيمان ب��اك ،نائب وزي��ر الصناعة
والتجارة« :يف اآلونة األخرية ،أصبح استخدام سلسلة
الكتل املشفرة وال�ع�م�لات املشفرة ضمن األساليب
املتبعة للتسويات املالية وآليات الدفع ..حنن اتفقنا
م��ع امل �ص��رف امل��رك��زي اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى اع�ت�م��اد ه��ذه
األساليب يف التجارة اخلارجية».
وأض� ��اف ب�ي�م��ان ب ��اك« :حن ��ن ننظر إىل العمالت
املشفرة ك��أداة لتطوير التجارة اخلارجية ،وندعو
التجار اإلي��ران�ي�ين ،وم��ن يقوم بتصدير السلع ،إىل
استخدام أي عملة مشفرة ميكنه استغالهلا لشراء
البضائع» .وتابع« :سنبدأ باستخدام هذه األساليب
يف التبادالت التجارية يف غضون األسبوعني أو الثالثة
أسابيع القادمة ،ونتوقع حتقيق منو بنسبة  %10يف
الصادرات غري النفطية باعتماد هذه األساليب».
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خالل محادثات وزير الطرق اإليراني مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين السوريين

بداية حقبة جديدة من العالقات االقتصادية
بني إيران وسوريا
تدشين مركز «ايرانيان» التجاري في دمشق عامل في تسهيل التجارة البينية

ومعرض صناعي بمدينة أراك

إقامة  3معارض تخصصية دولية
في طهران
إستضاف مقر املعارض الدولية يف طهران  3معارض
ختصصية دولية هي املعرض الثاني عشر للعمارة
والتصميم ال��داخ �ل��ي وال�ب�ي��ت ال �ع �ص��ري ،وامل �ع��رض
احلادي عشر لألم والطفل والرضيع ،واملعرض الثامن
لألحذية واحلقائب واملشغوالت اجللدية والصناعات
ذات الصلة.
وانطلقت امل�ع��ارض التخصصية الدولية الثالثة
ي��وم الثالثاء ،وتستمر فعالياتها حتى غد اجلمعة
مع تطبيق التعليمات الصحية للوقاية من فريوس
كورونا املستجد.
وتشارك  171شركة يف معرض العمارة والتصميم
الداخلي والبيت العصري بنسخته الثانية عشرة،
و 65ش��رك��ة يف م �ع��رض األم وال �ط �ف��ل وال��رض �ي��ع
بنسخته احل ��ادي ��ة ع �ش ��رة ،و 190ش��رك��ة حملية
وأيضاً شركتان تركية وصينية يف معرض األحذية
واحل �ق��ائ��ب وامل �ش �غ��والت اجل�ل��دي��ة وال�ص�ن��اع��ات ذات
الصلة بنسخته الثامنة.
هذا وأقيم معرض صناعي مبشاركة من شركات
صناعية صغرية وك�ب�يرة ومعرفية يف املقر الدائم
للمعارض الدولية مبدينة أراك ،مركز احملافظة
املركزية (وسط البالد).
وافتتح املعرض الصناعي يف دورت��ه الرابعة عشرة
مبشاركة أكثر من  300جناح صناعي يف إيران يف
مساحة مسقفة ما تزيد عن  10آالف مرتمربع ملدة
أربعة أيام ( 11إىل  14كانون الثاني /يناير .)2022
وت �ع ��رض أك �ث��ر م ��ن  150وح� ��دة ص�ن��اع�ي��ة ب ��ارزة
منجزاتها يف املعرض الطالع اخلرباء واملراجعني إىل
املعرض على آخر إجنازاتها الصناعية.
وتعترب احملافظة املركزية القطب الصناعي الرابع
يف إي��ران والقطب الصناعي التخصصي الثاني يف
البالد ،حيث تنشط ألفان وتسعمائة وحدة صناعية
صغرية وكبرية فيها.

إيران وبوليفيا ستش ّكالن غرفة جتارة مشرتكة

قالت السفرية البوليفية لدى طهران :إن بوليفيا وإيران ستشكالن غرفة جتارة
مشرتكة يف غضون الشهرين املقبلني ،ما ميهد للتوقيع على اتفاقيات تفاهم
خمتلفة بهدف توسيع العالقات االقتصادية.
وقالت رومينا غوادالوبي برييز راموس ،الثالثاء ،يف لقائها مع حمافظ احملافظة
املركزية (وسط إيران) :إن لدى بوليفيا وإيران قدرات وإمكانيات مناسبة وهناك
حاجة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين .وأضافت :إيران دولة
نشطة يف قطاع العلوم والتكنولوجيا ،وحنن حباجة إىل االستفادة القصوى من
هذه اإلمكانيات يف بلدنا بوليفيا.
وأردف��ت :مبقدورنا التعاون مع مجهورية إي��ران اإلسالمية يف جمال املنتجات
الزراعية واملنجمية وتصديرها إىل إي��ران .واعتربت احملافظة املركزية قطب
الصناعة اإليرانية .وتابعت :لدى مدينة سان بورخا البوليفية وجوه تشابه كثرية
خاصة يف قطاع السياحة وقدم احلضارة مع مدينة أراك اإليرانية وميكن عمل
توأمة بني املدينتني.

وضع حجر أساس حمطة كهربائية بقدرة
 913ميغاواطاً جنوب البالد

مناجم النحاس في سيستان
وبلوشستان کنز قد يغيّر األوضاع
االقتصادية في المحافظة
مناجم النحاس يف حمافظة سيستان وبلوشستان
تعترب كنزاً قد يسهم يف تغيري األوضاع االقتصادية
يف احملافظة الواقعة يف شرق ايران.
وق ��ال مساعد وزي ��ر الصناعة وامل�ن��اج��م وج�ي��ه اهلل
جعفري ،األرب �ع��اء ،يف ح��وار م��ع م��راس��ل (إرن� ��ا) :انه
مت اكتشاف مناجم النحاس يف منطقة جاجنا يف
نيمروز ،معلناً ان احتياطي النحاس يف احملافظة من
شأنه أن يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية فيها.
وأضاف :إننا نتطلع اىل توسيع حجم االستثمارات يف
مناجم النحاس يف سيستان وبلوشستان.
وت�س�ت�ح��وذ حم��اف�ظ��ة سيستان وب�ل��وش�س�ت��ان على
اح�ت�ي��اط�ي��ات ك�ب�يرة م��ن ال�ن�ح��اس ،مم��ا تعترب اىل
ج��ان��ب حم��اف�ظ��ة ك��رم��ان م��ن امل�ن��اط��ق ال�ت�ي تزخر
مبناجم النحاس يف البالد.
وي�ب�ل��غ خم ��زون اي� ��ران م��ن ال �ن �ح��اس  3ب��امل�ئ��ة من
امل �خ��زون ال�ع��امل��ي وي�ع��د منجم سرجشمة يف مدينة
ك��رم��ان امل�ص��در الرئيسي للنحاس يف اي ��ران ،حيث
يستحوذ على نصف إنتاج ايران من النحاس.
وتعد صناعة النحاس إىل جانب صناعة الصلب
واألملنيوم من الصناعات اإلسرتاتيجية يف ايران.
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إىل ذل ��ك ،ق ��ال وزي ��ر ال �ط��رق وإع �م��ار امل��دن
االي ��ران ��ي :إن ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة
وال�ت�ج��اري��ة ب�ين دم�ش��ق وط �ه��ران ع�ل��ى ج��دول
األع �م��ال وس�ت�ج��ري حم��ادث��ات م��ع املسؤولني
السوريني يف خمتلف اجمل ��االت ،مبا يف ذلك
الصناعة والبناء والبنية التحتية.
ووص ��ل رس�ت��م ق��امس��ي ،م�س��اء ال �ث�لاث��اء ،إىل
ال �ع��اص �م��ة ال �س ��وري ��ة دم �ش��ق ع �ل��ى رأس وف��د
اق �ت �ص��ادي وس�ي��اس��ي رف �ي��ع امل�س�ت��وى يف رحلة
تستغرق ثالثة أي��ام  .وسيلتقي وزي��ر الطرق
خ�ل�ال ه ��ذه ال ��زي ��ارة ال��رئ �ي��س ال��س ��وري بشار
األسد ورئيس الوزراء ووزراء آخرين ،فض ً
ال عن
حمافظ املركزي السوري للتشاور معهم حول
رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون االقتصادي
بني طهران ودمشق.
وكان يف استقبال وزير الطرق وإعمار املدن
االيراني يف مطار دمشق كل من وزير االقتصاد
السوري سامر خليل ،والسفري االيراني مهدي
سبحاني.
وأفاد قامسي لدى وصوله سوريا بأنه يرتأس
وفداً من املسؤولني السياسيني واالقتصاديني

االيرانيني ،مما يدل ذلك على اإلرادة اجلادة
حل �ك��وم��ة اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة
لتعزيز ال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي وال �ت �ج��اري مع
س ��وري ��ا .وأوض� ��ح أن ن�ه��اي��ة احل� ��رب يف س��وري��ا
ه� ��ي ب� ��داي� ��ة ح �ق �ب��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن ال��ع�ل�اق ��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ي�ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،م� ��ؤك� ��داً ان
احمل��ادث��ات ستكون يف خمتلف اجمل� ��االت ،مبا
يف ذل ��ك ال�ص�ن��اع��ة وال �ب �ن��اء وم ��راف ��ق البنية
التحتية.
من جانبه ،أشار وزير االقتصاد السوري إىل
األواصر املشرتكة املتينة اليت ال تنفصم بني
البلدين ،وقال :حنن يف سوريا نتطلع اىل تعاون
واس��ع مع إي��ران .وأع��رب خليل عن أمله يف أن
ت ��ؤدي ل �ق��اءات ق��امس��ي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه مع
املسؤولني السوريني إىل إبرام إتفاقيات تسهم
يف تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني
اجلانبني.

● ●الصادرات السلعية تنمو %90

م��ن ج�ه�ت��ه ،أع �ل��ن رئ �ي��س ال�غ��رف��ة التجارية
االيرانية  -السورية املشرتكة ان ال�ص��ادرات

السلعية اىل س��وري��ا سجلت من ��واً بنسبة 90
ب��امل�ئ��ة يف ال�ش�ه��ور التسعة األوىل م��ن السنة
املالية اجلارية (فرتة  21مارس /آذار حتى 20
ديسمرب /كانون األول .)2021
وأوض� ��ح ك �ي��وان ك��اش �ف��ي ،يف ت�ص��ري��ح له
أمس األربعاء ،ان الصادرات االيرانية لسوريا
بلغت  160مليون دوالر صعوداً عن  84مليون
دوالر امل�س�ج�ل��ة يف ال �ف�ت�رة امل �ن��اظ��رة .2020
وأش ��ار اىل أن غالبية السلع امل �ص��درة تتعلق
بالصناعات اهلندسية ،منها قطعات ومكونات
التوربينات البخارية جبانب امل ��واد الغذائية
واألدوية.
ون ��وه ك��اش�ف��ي اىل أن ال� �ص ��ادرات ال�س��وري��ة
اىل اي��ران بلغت 9ر 22مليون دوالر يف الشهور
التسعة املذكورة بنمو  35باملئة على أساس
س��ن ��وي ،ح �ي��ث إن ال �ف��وس �ف��ات ت �ص��در قائمة
السلع امل �ص��درة .واس�ت�ط��رد ق��ائ�ل ً
ا :ان تدشني
م ��رك ��ز «اي� ��ران � �ي� ��ان» ال� �ت� �ج ��اري يف دم �ش��ق
م��ن ق�ب��ل غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وامل �ع��ادن
االي��ران�ي��ة كانت ع��ام�ل ً
ا يف تسهيل التجارية
البينية.

املالحة البحرية اإليرانية
تستعد لالستفادة من ممر «الشمال-الجنوب»
الوفاق/خاص -يف إشارة إىل االسرتاتيجية
الوطنية إلحياء ممر «الشمال-اجلنوب» ،قال
الرئيس التنفيذي جملموعة الشحن البحري
يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية :ان النهج
ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة ه ��و ت �ط��وي��ر أنشطة
جمموعة الشحن يف ميناء تشابهار ،وأضاف:
ان مبدأ البضائع ستكون من اهلند مروراً من
ميناء تشابهار وبعدها إىل روسيا ثم أوروبا.
وق��ال حممد رض��ا م��درس خياباني ،مساء
الثالثاء ،يف تصريح ملراسل وكالة اجلمهورية
اإلسالمية لألنباء (إرن ��ا) :إن ميناء تشابهار
يعترب نقطة اسرتاتيجية يف تنمية البالد؛
مضيفاً :ميناء تشابهار يعترب فرصة ذهبية
جملموعة الشحن البحري وهناك حاجة إىل
رسم خطوط منتظمة هلذا امليناء.
ويف إش � ��ارة إىل االس�ترات �ي �ج �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
إلحياء ممر «الشمال-اجلنوب» ،اعترب مدرس
خياباني تطوير أنشطة اجملموعة يف ميناء
تشابهار مبثابة النهج الرئيسي للمجموعة،
وقال :سيتم بعد ذلك نقل البضائع من مبدأ
اهلند ثم تشابهار ومنها إىل روسيا وأوروب ��ا.
وأضاف :سيتم نقل البضائع من ميناء تشابهار
من خالل النقل املشرتك وربط ميناء تشابهار
بشبكة سكك احلديد .وتابع :تدخل البضائع
ميناء تشابهار من اهلند ،وعرب هذا امليناء إىل
املوانئ الشمالية للبالد ثم إىل املوانئ الروسية
يف حب��ر ق��زوي��ن ،ث��م ع�بر طريقني ب��ري�ين إىل
موسكو وسانت بطرسربغ يف روسيا ،حيث يتم
نقلها إىل مشال أوروبا بعد ذلك.
واعترب الرئيس التنفيذي جملموعة الشحن

أعلن املدير التنفيذي لشركة غدير للطاقة يف المرد (جنوب ايران) وضع حجر
األس��اس ملشروع بناء حمطة تعمل ب��ال��دورة املركبة وبقدرة  913ميغاواطاً يف
املنطقة االقتصادية اخلاصة يف املدينة.
وأوضح علي مسعودي ،يف مراسم إبرام عقد اإلنشاء مع شركة املقاولة أمس
األربعاء ،ان بناء احملطة يستهدف توفري الطاقة ألضخم مصنع إلنتاج األملنيوم
يف البالد بطاقة  300ألف طن سنوياً يف المرد .واستطرد قائ ًال :ان املصنع يتطلب
 520ميغاواط كهرباء ،ومع نقص الطاقة اليت تواجه البالد ال ميكن تطبيق
القطع املربمج على مصنع األملنيوم وعليه مت بناء احملطة لتغطيتها.
ّ
وبي مسعودي أنه سيتم وضع حجر األساس للمرحلة األوىل من احملطة اليوم
ً
اخلميس ،حيث إن الوحدة األوىل تعمل بالغاز وبقدرة  315ميغاواطا وسيتم
بناؤها على مدى  18شهراً وستنضم لشبكة الكهرباء قبل موسم ذروة االستهالك
صيف  .2024ولفت اىل أن الكهرباء املولدة يف الوحدة األوىل سيتم ختصيصها
كام ًال ملصنع األملنيوم ،وأن الوحدة الثانية بقدرة  315ميغاواطاً ستنضم للشبكة
بعد  7شهور من انضمام األوىل.

على أعتاب زيارة آية اهلل رئيسي إىل موسكو

إيران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة
نقدية ثنائية

أعلن نائب رئيس غرفة التجارة االيرانية-الروسية املشرتكة بأن إحدى مزايا زيارة
رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية آية اهلل إبراهيم رئيسي املرتقبة اىل موسكو هي
البحث يف تطوير العالقات التجارية ودراسة إبرام معاهدة نقدية ثنائية.
وقال كامبيز مريكرميي ،مساء الثالثاء ،يف تصريح أدىل به ملراسل وكالة
اجلمهورية االسالمية لألنباء (إرنا) :ان زيارة رئيس اجلمهورية اىل روسيا مهمة
جداً ألن احملادثات بهذا املستوى ميكنها أن تكون مؤثرة يف التقدم بأهداف البلدين
لتطوير العالقات االقتصادية.

وأشار مريكرميي اىل اتفاقية التجارة التفضيلية بني ايران وأوراسيا ،قائ ًال:
ان خفض الرسوم اجلمركية وتصفري بعضها يعدان من األمور اليت ميكنها أن
تساعد كثرياً يف جمال الصادرات والواردات .واعترب توحيد سعر الصرف للعملة
األجنبية وإزالة العقبات البنكية القائمة ،من أهم اإلجراءات اليت ميكنها تعزيز
العالقات التجارية بني البلدين.
وح��ول املعاهدة النقدية ب�ين البلدين ،ق��ال مريكرميي :رغ��م ان االتفاقيات
التجارية توقع على أس��اس ال ��دوالر أو ال �ي��ورو ،إال أن التعامل جي��ري بالعملة
الوطنية للبلدين يف الكثري من احلاالت .وأضاف :انه نظراً لتذبذبات سعر العملة
الوطنية االيرانية والروسية ،فان إبرام معاهدة نقدية حباجة اىل تأسيس صندوق
لتغطية املخاطر التجارية؛ ومن جانب آخر ،فان توازن حجم التجارة واخلدمات
واالستثمارات بني البلدين يساعد يف حتقيق هذا االتفاق.
وختم نائب رئيس غرفة التجارة االيرانية-الروسية املشرتكة تصرحيه بالقول:
ان االحتاد األوراسي أصبح بسعة االحتاد األوروب��ي ،ومبا أنه واقع اىل اجلوار من
ايران فبإمكانه أن يضع حصة كبرية من أسواق هذه الدول حتت تصرف ايران.

رغم تزايد اإلصابات مبتحور «أوميكرون»

البحري طريق النقل ه��ذا مرحباً اقتصادياً
ع �ل��ى امل � ��دى ال� �ط ��وي ��ل ،وق� � ��ال :م ��ن امل �ن �ظ��ور
السياسي وتطور عالقات الدولة على املستوى
الدولي ،فان طريق النقل هذا قادر أيضاً على
إحداث تغيريات إجيابية .كما اعترب مدرس
خياباني تنفيذ املشروع املذكور واجباً وطنياً،
وأشار إىل أنه ميكن تنفيذ هذا العمل العظيم
بشكل كامل بالتعاون مع جمموعة الشحن
البحري يف اجلمهورية اإلسالمية االيرانية.
وت ��أك� �ي ��داً ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت �ط��وي��ر أن�ش�ط��ة
اجملموعة املالحية يف ميناء تشابهار وممر
«ال �ش �م��ال-اجل �ن��وب» ،ق��ال م ��درس خياباني:
تطوير ميناء تشابهار باعتباره امليناء احمليطي
الوحيد يف البالد ونقطة عبور البضائع يتم
من منظور وطين .وأض��اف :لذلك ال ينبغي

أن نكلف أنفسنا ب��أي عمل إمي��ان�اً منا بهذا
األم��ر املهم ،ألن كمية كبرية من البضائع
العابرة متر حالياً عرب هذا الطريق من الدول
اجمل � ��اورة ،وه ��و م��ا مي�ك��ن ال�ق�ي��ام ب��ه م��ن قبل
جمموعة الشحن البحري االيرانية .وتابع:
مت ت��وف�ير املناطق االستثمارية للمجموعة
امل�لاح �ي��ة يف م�ي�ن��اء ت�ش��اب�ه��ار ،ح�ي��ث ان ه��ذه
اجملموعة ميكنها أن تنشط يف قطاعات نقل
احلاويات ،وإنشاء مكاتب متثيلية يف مفرتق
ط ��رق ال�تران��زي��ت ب �ش��رق ال �ب�ل�اد ،وأن تصبح
املشغل األول مليناء الشهيد بهشيت ،وإدارة
أح � ��واض ال �س �ف��ن وال �س��اي �ل��وه��ات امل�س�ق�ف��ة،
وإعادة التزود بالوقود ،وبناء صوامع احلبوب،
وإص�لاح السفن ،والنقل املشرتك وغريها من
النشاطات األخرى.

حتسن الطلب
نفط برنت فوق  84دوالراً وسط ّ

صعدت أسعار النفط ،يف التعامالت الصباحية األربعاء ،فوق  84دوالراً بالنسبة
خلام برنت ،وسط استمرار حتسن الطلب العاملي على الطاقة ورغم تزايد اإلصابات
مبتحور فريوس كورونا «أوميكرون».
واستعادت أسعار النفط مستويات ما قبل اإلعالن عن «أوميكرون» يف نوفمرب/
تشرين الثاني املاضي ،إذ جاءت تقديرات األسواق أن سرعة العدوى بالفريوس ال
تعين زيادة املخاطر على طلب الطاقة.
وحبلول الساعة 50ر 08بتوقيت غرينتش ،صعدت أسعار العقود اآلجلة خلام
القياس العاملي مزيج برنت تسليم مارس /آذار بنسبة 45ر 0باملئة أو  38سنتاً إىل
10ر 84دوالراً للربميل .كما صعدت أسعار العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب
تكساس الوسيط تسليم فرباير /شباط بنسبة 65ر 0باملئة أو  53سنتاً إىل 76ر81
دوالراً للربميل.
والثالثاء ،قفزت أسعار النفط اخلام بنحو  3دوالرات يف التعامالت املسائية،
بعدما أظهر تقرير تراجعاً حاداً مبخزونات اخلام األوروبية ،وتوقعات باستمرار
اخنفاض املخزون األمريكي .وأظهرت بيانات من «ي��ورو أويل ستوك» ،الثالثاء،
هبوط خمزون اخلام واملنتجات النفط لدى مصايف تكرير أوروبا بأكثر من 11
باملئة يف ديسمرب /كانون األول على أساس سنوي إىل 02ر 1مليار برميل.

