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أغلقت تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع 
امل��ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة، خ��ط إنتاجها بعد 16 
عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، 
حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات 
األمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار املواد 

اخلام املستوردة.
وق���ال ف���رزاد رش��ي��دي ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للشركة ”أصبح جميع العاملني لدينا وعددهم 
45 بدون عمل اآلن. يقود الرجال سيارات أجرة، 

وعادت النساء لرعاية منازلهن“.
وأظ��ه��رت ع��ش��رات امل��ق��اب��ات التي أجرتها 
رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إي��ران، 
أن مئات الشركات علقت اإلنتاج وسرحت آالف 
العمال، نظرا ملناخ أعمال غير م��وات، يرجع 
بشكل رئيسي إلى العقوبات األمريكية اجلديدة.

وهبطت العملة اإليرانية الريال إلى مستويات 
قياسية متدنية، وتباطأ النشاط االقتصادي 
بشدة، منذ انسحب الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب من االتفاقية النووية بني إي��ران وقوى 

عاملية كبيرة في مايو أيار.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدوالرات 
األمريكية وجت��ارة الذهب وصناعة السيارات 
في أغسطس آب. وتضرر قطاعا النفط والبنوك 

احليويان في إيران في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال رشيدي ”خسرنا نحو خمسة مليارات 
ريال )120 ألف دوالر بسعر الصرف الرسمي( 
في األشهر القليلة املاضية، ول��ذا قرر مجلس 
إدارة ال��ش��رك��ة وق��ف جميع األن��ش��ط��ة طاملا 
استمرت التقلبات في سوق العملة. من احلماقة 
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ن��ش��اط، عندما ن��رى طريقا 

مسدودا“.
وعانت إي��ران بالفعل من اضطرابات هذا 

العام، في ظل ان��دالع اشتباكات بني محتجني 
شباب، مستائني من البطالة وارتفاع األسعار، 
وقوات األمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع 
اضطرابات مجددا، مع تفاقم األزمة االقتصادية 

بفعل العقوبات.
وقبل أربعة أيام من قيام البرملان بإقصائه 
في أغسطس آب لفشله في فعل ما يكفي حلماية 
سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل 
اإليراني علي ربيعي إن الباد ستفقد مليون 
وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة 

لإلجراءات األمريكية.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في 
املئة، مع عجز ثاثة مايني إيراني عن إيجاد 

عمل.
وحذر تقرير برملاني في سبتمبر أيلول من 
أن ارتفاع معدل البطالة رمبا يهدد استقرار 

اجلمهورية اإلسامية.
وق��ال التقرير ”إذا كنا نعتقد أن الوضع 
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ب��اد ه��و احمل��رك الرئيسي 
لاحتجاجات األخيرة، وأن معدل للتضخم عند 
عشرة في املئة وللبطالة عند 12 في املئة أطلقا 
االحتجاجات، ال نستطيع تخيل مدى شدة ردود 
األف��ع��ال الناجمة عن ارت��ف��اع ح��اد في معدلي 

التضخم والبطالة“.
وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو االقتصادي 
في إي��ران دون خمسة في املئة في السنوات 
املقبلة، فإن معدل البطالة رمبا يصل إلى 26 

في املئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش 
اقتصاد إيران 1.5 في املئة هذا العام، و3.6 في 

املئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
املنتجون يكافحون

ح���ذر ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي إس��ح��اق 
جهاجنيري من أن إيران حتت طائلة العقوبات 
ت��واج��ه خ��ط��ري��ن رئ��ي��س��ي��ني، ه��م��ا البطالة 

وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعام حكومية عن جهاجنيري 
قوله ”يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية 
قصوى... يجب أال ندع شركات بناءة تسقط في 

براثن الركود بسبب العقوبات“.
لكن أصحاب شركات أبلغوا روي��ت��رز أنه 
أصبح من املستحيل عليهم االستمرار في العمل 
نظرا للسياسات النقدية للحكومة، املتضاربة 
في بعض األح��ي��ان، إضافة إل��ى التقلبات في 
سوق الصرف األجنبي، وارتفاع أسعار املواد 
اخل���ام، وص��ع��ود ال��ف��ائ��دة على ال��ق��روض من 

البنوك.
وأصبح كثيرون منهم ال يستطيعون دفع 
األجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد 

كبير من العمالة.
وق��ال مدير ل��دى جولفاكاران أراس، وهي 
واحدة من أكبر شركات املنسوجات في إيران، 
لرويترز إن الشركة تدرس وقف عملياتها، وإن 

مئات العاملني رمبا يفقدون وظائفهم.
وتابع املدير، الذي طلب عدم نشر اسمه، ”مت 
تسريح نحو 200 عامل في أغسطس )آب(، 
وتفاقم املوقف منذ ذلك احل��ني. هناك احتمال 

كبير بغلق املصنع“.
وأب���دى أحمد روس��ت��ا، الرئيس التنفيذي 
لتاكباست نور، أمله في أن جتلب موجة جفاف 
في إيران دعما ملصنعه املٌنشأ حديثا، الذي ينتج 

أنابيب باستيكية ُتستخدم في الزراعة.
وق���ال بوستا ل��روي��ت��رز ”سأنتظر شهرا 
أو شهرين، لكنني سأضطر إل��ى اإلغ��اق إذا 

بقي ال��وض��ع على م��ا ه��و ع��ل��ي��ه...امل��زارع��ون، 
وه��م املستهلكون الرئيسيون ملنتجاتنا، ال 

يستطيعون حتمل ثمنها“.
وأث����رت ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ق��ط��اع صناعة 
السيارات في إيران، الذي شهد ازدهارا بعد رفع 
العقوبات منذ عامني، ووقع عقودا كبيرة مع 

شركات فرنسية وأملانية.
وعلقت مجموعة ب��ي.إس.إي��ه الفرنسية 
لصناعة السيارات مشروعها املشترك في إيران 
في يونيو حزيران لتفادي عقوبات أمريكية، 
بينما تخلت داميلر األملانية لصناعة السيارات 
والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك.

وق��ال م��ازي��ار بيجلو، عضو مجلس إدارة 
رابطة مصنعي أجزاء السيارات اإليرانية، في 
أغسطس آب إن ما يزيد عن 300 شركة منتجة 
ألج��زاء السيارات اضطرت لتعليق اإلنتاج، 
وهو ما يهدد عشرات اآلالف من الوظائف في 

القطاع.
وألقى متحدث باسم رابطة منتجي اإلطارات 
باللوم على ”تغيير السياسات النقدية للحكومة 
على مدى الستة أشهر املاضية“، وتسببه في 

مشكات للقطاع.
وقال املتحدث مصطفى تانها في مقابلة عبر 
الهاتف من طهران ”حلسن احل��ظ، لم يشهد 
ن��ش��اط مصانع اإلط����ارات ت��ب��اط��ؤا، لكن منو 

اإلنتاج الذي خططنا له لم يتحقق“.
البطالة بني الشباب

تقول واشنطن إن الضغوط االقتصادية 
على طهران موجهة ضد احلكومة ووكائها 
في املنطقة، وليس ضد الشعب اإليراني. لكن 
الشباب اإليرانيني، الذين يعانون من البطالة، 

هم اخلاسر األكبر.
وقالت مرمي، وهي مديرة عاقات عامة في 
شركة الستيراد األغذية فقدت وظيفتها الشهر 
املاضي، ”ارتفعت األسعار بدرجة كبيرة حتى 
أفقدتنا كثيرا من العماء...في نهاية املطاف، 
ق��رر الرئيس التنفيذي تسريح عمالة، وبدأ 

بإدارتنا“.
وأضافت أن الشركة أوقفت االستيراد، وأن 
العاملني املتبقني بها قلقون من أنها رمبا تغلق 

أبوابها بعد بيع مخزونها.
وبلغت البطالة بني الشباب بالفعل 25 في 
املئة، في بلد 60 في املئة من سكانه )البالغ 

عددهم 80 مليون نسمة(، حتت سن الثاثني.
وبحسب بيانات رسمية ف��إن البطالة بني 
الشباب من حملة الشهادات العليا جتاوزت 50 
في املئة في بعض أرجاء الباد. أرمن، 29 عاما، 
لديه شهادة في الهندسة امليكانيكية، لكنه فقد 
عمله في قطاع بناء املنازل حينما تضرر القطاع 

جراء ركود في أعقاب هبوط قيمة الريال.
وق��ال لرويترز من مدينة رش��ت في شمال 
إي��ران، ”تشهد سوق العقارات تباطؤا بسبب 
ارتفاع األسعار الذي جعل تكلفة املنازل ال ميكن 

حتملها...يتفاقم املوقف يوما بعد يوم“.
ويعتقد نيما، وهو مستشار قانوني لشركات 

ناشئة وشركات كمبيوتر، أن العقوبات أثرت 
بالفعل على شركات كثيرة في القطاع، تعتمد 
على من���وذج موجها للتصدير، وت��أم��ل في 

التوسع في املنطقة.
وق��ال إن��ه حتى شركات األلعاب في إي��ران 
شعرت ب��أوج��اع العقوبات، وت��اب��ع ”أصبح 
املوقف صعبا لدرجة أن كثيرا من تلك األطقم 
قررت تعليق تطوير ألعابها، وتنتظر لترى ما 
سيحدث الحقا. ب��دون الوصول إلى األس��واق 

العاملية، ال يروا فرصة تذكر لتحقيق أرباح“.
ل��ك��ن س��ع��ي��د ل��ي��از اخل��ب��ي��ر االق��ت��ص��ادي 
بطهران كان أكثر تفاؤال، وقال إن البطالة بني 
الشباب هي نتاج للتركيبة السكانية اإليرانية 
وسياسات احلكومة، وإن العقوبات أضافت 

فقط إلى مشكلة قائمة.
وقال لياز لرويترز ”العقوبات، الضبابية 
ف��ي ال��س��وق، سياسات روح��ان��ي املتعرجة، 
ضغطت على االقتصاد وسوق الوظائف، لكنني 

أتوقع أن السوق ستتوازن قريبا“.
وأض���اف ل��ي��از، ال��ذي اجتمع م��ع الرئيس 
اإليراني روحاني الشهر املاضي ضمن مجموعة 
من اخلبراء االقتصاديني لتقدمي املشورة فيما 
يتعلق بالسياسات االقتصادية، ”سنهزم هذه 

اجلولة من العقوبات، كما فعلنا من قبل“.

النشاط االقتصادي تباطأ بشدة

الوظائف اإليرانية بدأت تتضرر متأثرة بالعقوبات األميركية

3 أسابيع بعد توقيف غصن املؤشر الياباني يغلق منخفضا عند أقل مستوى في 

شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا للهبوط
هبط امل��ؤش��ر نيكي القياسي ف��ي بورصة 
طوكيو لألوراق املالية إلى أقل مستوى في ثاثة 
أسابيع امس  الثاثاء إذ أدى هبوط األسهم على 
مؤشر ناسداك في الواليات املتحدة إلى نزول 
أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، في حني 
هوى سهم نيسان موتور بعد أنباء القبض على 

رئيس مجلس اإلدارة كارلوس غصن.
وت��راج��ع نيكي 1.1 ف��ي امل��ئ��ة ليغلق عند 
21583.12 نقطة وه��و أق��ل مستوى منذ 31 

أكتوبر تشرين األول.
وك��ان سهم نيسان موتور األكثر ت��داوال من 
حيث قيمة التداوالت وهوى 5.5 باملئة ليغلق 
عند 950.7 ين، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 
آب 2016، بعدما قالت الشركة إنه جرى توقيف 
غصن بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية وإنه 

سُيفصل من مجلس اإلدارة هذا األسبوع.
ون��زل سهم نيسان شاتاي الشركة امل��وردة 
لنيسان 2.5 باملئة ووكيلها نيسان طوكيو 

سيلز هولدجنز 4.1 باملئة.
كما انخفض سهم ميتسوبيشي موتورز، 
وه��ي عضو ف��ي التحالف الفرنسي الياباني 
لصناعة السيارات، بنسبة 6.9 باملئة. وقالت 
ميتسوبيشي إنها ستعزل غصن من رئاسة 

مجلس اإلدارة.
ومن األسهم اخلاسرة يوم الثاثاء الشركات 
امل��وردة ألبل بعدما هوى سهم الشركة املنتجة 
آليفون يوم االثنني. ونزل سهم موراتا للتصنيع 
3.5 باملئة وتي.دي.كيه ك��ورب 1.9 باملئة و 

كيوسيرا كورب 1.6 باملئة.
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.7 في 

املئة لينهي اجللسة عند 1625.67 نقطة.

وتراجعت األسهم األوروبية جراء حالة من 
القلق بشأن شركات التكنولوجيا بعد هبوط 
أسهم أبل في وول ستريت عقب تقرير ذكر أن 
شركة التكنولوجيا العماقة تخفض إنتاجها 
من تليفونها آيفون اجلديد مما أضعف اإلقبال 

على أسهم القطاع العاملية.
ونزل مؤشر القطاع 1.7 باملئة ليسجل أقل 
مستوى منذ 28 فبراير شباط 2017 مع تضرر 

أسهم الشركات التي تورد الرقائق ألبل.
وكانت أسهم موردي أبل من بني األسوأ أداء، 
مع انخفاض سهم إس.تي ميكروالكترونيكس 
ثاثة باملئة وإنفنيون ثاثة باملئة ونزل سهم 

إيه.إم.إس بالنسبة ذاتها.

وفقد القطاع عرشه كأفضل القطاعات أداء 
ف��ي أوروب���ا وه��و متراجع ثمانية باملئة منذ 
بداية العام متخلفا عن قطاعات من بينها النفط 

 ةياعرلاوالصحية واإلعام واملرافق.
ون��زل مؤشر ي��ورو ستوكس 600 لألسهم 
األوروب��ي��ة 0.4 باملئة بحلول الساعة 0825 
بتوقيت جرينتش، وفقد مؤشر دامس األملاني 
0.7 باملئة وفايننشال تاميز 100 البريطاني 

0.2 باملئة.
واستمر الضغط على أسهم شركة صناعة 
السيارات الفرنسية رينو بعد أن ه��وت 8.4 
باملئة االثنني عقب توقيف رئيس مجلس إدارتها 

كارلوس غصن. ونزل السهم اليوم 1.3 باملئة.

بورصة فرانكفورت

رجان ميسكان بأوراق نقد إيرانية والدوالر

بتكوين تواصل انخفاضها إلى 
4500 دوالر وتخسر  دون 

30 باملئة خالل أسبوع

انخفضت عملة بتكوين ما يزيد على 7.5 باملئة امس  الثاثاء إلى 
ما يقل عن 4500 دوالر، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو 
ثلث قيمتها خال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العمات الرقمية على 

نطاق واسع.
ويجري ت��داول بتكوين حاليا عند 4354.20 دوالر، وهو أدنى 

مستوياتها في بورصة بتستامب منذ أكتوبر تشرين األول 2017.

ماكينة الستبدال البتكوين بالنقود في كاليفورنيا

وزير االقتصاد اإلماراتي 
يأمل في حل مسألة الرسوم 

األميركية العام القادم
قال وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد املنصوري امس  
الثاثاء إنه ينبغي أال تفرض على ب��اده رس��وم جمركية أمريكية 
على األلومنيوم والصلب ألن امليزان التجاري مييل لصالح الواليات 

املتحدة.
وقال املنصوري للصحفيني على هامش مناسبة في أبوظبي ”آمل 

بأن نحل املسألة في العام القادم. سنواصل توضيح موقفنا“.
وأضاف أن وزير التجارة األمريكي ويلبور روس وعد بالنظر في 

املسألة.

اخلام  يتراجع مع ارتفاع اإلنتاج األميركي رغم خفض متوقع لإلمدادات

وكالة الطاقة: أسواق النفط تتجه نحو ضبابية غير مسبوقة
قال فاحت بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية 
امس  الثاثاء إن أسواق النفط تدخل في فترة 
غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم االستقرار 

اجليوسياسي.
وقال بيرول ملؤمتر تنظمه إكينور النرويجية 
”ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في 
أسواق النفط... لذلك من املهم للغاية أن تكون 
النرويج م��وردا للنفط والغاز ميكن التعويل 

عليه“.
وفقدت أس��واق النفط الزخم امس الثاثاء 
مع تدهور اآلفاق االقتصادية وارتفاع اإلنتاج 
األمريكي مم��ا طغى على تأثير التخفيضات 

املتوقعة في إمدادات منظمة أوبك.
وسجل خ��ام القياس العاملي مزيج برنت 
66.43 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0608 
بتوقيت جرينتش بانخفاض 36 سنتا أو ما 

يوازي 0.5 باملئة عن سعر آخر إغاق.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
إلى 56.97 دوالر للبرميل، بانخفاض 23 سنتا 

أو 0.4 باملئة عن آخر تسوية.
وج����اءت االن��خ��ف��اض��ات ع��ق��ب زي����ادات في 

األسعار في وقت سابق من اجللسة.
وانخفضت أس��ع��ار النفط نحو ال��رب��ع من 

املستويات املرتفعة األخ��ي��رة التي سجلتها 
في أوائ��ل أكتوبر تشرين األول نتيجة زيادة 

اإلمدادات السيما من الواليات املتحدة.
وارتفع اإلنتاج االمريكي بنحو 25 باملئة هذا 
العام مسجا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون 

برميل يوميا.
ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق 
بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار األسهم اآلسيوية 
للهبوط اليوم الثاثاء فضا عن خسائر حادة 

لوول ستريت االثنني.
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مضخة نفط في كندا

وزير املالية الفرنسي: من 
غير املالئم أن يقود غصن 

رينو في الوقت احلالي
ق����ال وزي�����ر امل��ال��ي��ة 
الفرنسي برونو لو مير 
ام���س  ال��ث��اث��اء إن���ه لم 
يعد من املائم أن يقود 
ك��ارل��وس غ��ص��ن رينو 
عقب توقيفه في اليابان. 
وأب��ل��غ ل��و م��ي��ر رادي���و 
فرانس إنفو ”كارلوس 
غصن لم يعد في وضع 
يسمح له بقيادة رينو“. 
وأضاف أنه يرغب في أن 
تشكل رينو هيكل إداري 
مؤقت في ضوء توقيف 

غصن.
وق��ال��ت نيسان يوم 
االثنني إن حتقيقا داخليا 
ك��ش��ف ع���ن أن غصن 
ان��خ��رط ف��ي أف��ع��ال غير 

مشروعة مبا في ذلك االستخدام الشخصي ألم��وال الشركة وتقليل 
بيانات خاصة مبا يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى 

توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا األسبوع.
ومتلك احلكومة الفرنسية 15 باملئة من رينو، والتي متلك بدورها 

حصة نسبتها 43.4 باملئة من نيسان.
وق��ال لو مير إن��ه سيجري اتصاالت مع نظيره الياباني بشأن 

القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو.
وأض���اف أن ش��راك��ة رينو م��ع نيسان تصب ف��ي صالح فرنسا 
واليابان وكلتا الشركتني. وقال لو مير ”رينو أُضعفت، مما يجعل من 

الضروري جدا التحرك سريعا“.

كارلوس غصن 

اليورو يتراجع وخسائر 
أسواق األسهم تدعم 

عمالت املالذ اآلمن
نزل اليورو من أعلى مستوى في أسبوعني امس  الثاثاء، متأثرة 
مبوجة البيع في أس��واق األسهم األوروب��ي��ة والقلق بشأن البنوك 

اإليطالية.
وفي وقت سابق، تسببت تصريحات حذرة أدلى بها مسؤولون 
مبجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( مساء االثنني 
بخصوص آفاق االقتصاد العاملي وبيانات أمريكية ضعيفة وخسائر 

وول ستريت في هبوط الدوالر ودعمت العملة املوحدة.
غير أن اليورو تخلى عن مكاسبه مع تراجع األسهم األوروبية 
وهبوط أسهم البنوك اإليطالية ألقل مستوى في عامني وجتدد بيع 
السندات اإليطالية وسط مواجهة مستمرة مع االحت��اد األوروب��ي 

بسبب خطط ميزانية روما.
وفقد اليورو 0.2 باملئة ليصل إلى 1.1429 دوالر، بعدما بلغ في 

وقت سابق أعلى مستوى في اسبوعني عند 1.1472 دوالر.
وفي ظل تنامي قلق املستثمرين، زاد الني 0.2 باملئة إلى 112.33 
ين للدوالر. وكسب الفرنك السويسري 0.3 باملئة مقابل اليورو الذي 

سجل 1.1344 فرنك لليورو.
وزاد مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية مقابل سلة 
من العمات الرئيسية، بنسبة 0.1 باملئة إلى 96.290 صعودا من أقل 

مستوى في أسبوعني.

تراجع عجز املوازنة املصرية إلى 
1.9 باملئة  خالل الربع األول

قال وزير املالية املصري محمد معيط لرويترز إن العجز الكلي في 
موازنة باده تراجع إلى 1.9 باملئة في الربع األول من السنة املالية 

2018-2019 مقابل نحو اثنني باملئة قبل عام.
وتبدأ السنة املالية املصرية في األول من يوليو متوز وتنتهي في 
30 يونيو حزيران من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز 
السنوي الكلي إلى 8.4 باملئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 باملئة 
في السنة السابقة. وأضاف معيط ”العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 
باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي مقابل نحو اثنني باملئة قبل عام، 

ومقابل متوسط بلغ 2.3 باملئة خال الثاث سنوات املاضية.
”النتائج تشير إلى استمرار حتسن املؤشرات املالية لاقتصاد 
املصري وإل��ى إمكانية حتقيق املستهدفات املالية ملوازنة 2018-

2019“.ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط املصرية هالة 
السعيد أن اقتصاد الباد منا نحو 5.3 باملئة على أساس سنوي في 

الربع األول من السنة املالية 2019-2018.


