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  مقدمه

هاي یزان در دههی این کشور به کمترین مالمللبینارتباطات  سوکیموقعیتی دوگانه دارد. از  المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

ثر أمت المللنبیاسی مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سی صورتبه کشور اخیر رسیده است. از دیگر سو

 مورد رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را ،"پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش شود.می

و موقعیت  بر دیپلماسی اقتصادي تأثیرگذارياز منظر  در این قالب رویدادهاي کلیدي. دهدمیو بررسی قرار  بحث

 ايمنطقهجهانی و  هیدوالگلچینی از تحوالت اخیر در  ،در این گزارشگیرند. میو بررسی قرار  موردبحثژئواکونومیک ایران 

  ند.او بررسی قرار گرفته موردبحثمحیط ژئواکونومیک ایران 
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  الیه جهانی  پایش تحوالت در-1

    چین بر تجارت خدمات تمرکز 1-1

 در از دوم تا هفتم سپتامبر "آینده دیجیتال و توسعه خدمات محور سويبه"دومین نمایشگاه تجارت خدمات چین با شعار 

 .شرکت برتر جهان حضور داشتند 500کشور جهان به شمول  153هزار شرکت از  10در این نمایشگاه  .برگزار شد بیجینگ

  .شتاه قرار دادر کانون این نمایشگ اشیاءو اینترنت  گیرهمه هايبیماري شجلوگیري از گستر ،زداییکربن ،اقتصاد دیجیتال

این کشور در تجارت جهانی خدمات در  ،دهدمیدرصد تولید ناخالص داخلی چین را شکل  56بخش خدمات  باوجودآنکه 

 360نخست سال جاري حدود  ماههشش درحجم تجارت خدمات این کشور  .قیاس با تجارت کاال موقعیت باالیی ندارد

  دالر بود. میلیارد 707حدود  تجارت خدمات چین 2020. در سال میلیارد دالر بوده است

 گیردمیه فاصل "ارخانه جهانک"از موقعیت  برگزاري این نمایشگاه نمادي از ورود چین به مرحله نوین توسعه است که در آن

ر د کوشدمی نکه چی هاستحوزهبخش خدمات یکی از این  .شودمیهاي باالیی زنجیره جهانی ارزش متمرکز و بر حلقه

شده و  لکلیدي دولت چین بد هاياولویتبه یکی از  زداییکربناز طرف دیگر  .صحنه جهانی نیز موقعیت خود را ارتقا دهد

  .شودهاي اصلی محسوب میدر این نمایشگاه نیز از حوزه

بدان  ،بوده است ستینوعی دیپلماسی اقتصادي مرکانتیلی گرفتندرپیشاخیر همواره متهم به  هايسالافزون بر این چین در  

ی هاي خارجزار خود را به روي شرکتبا رفتار تهاجمی در بازار جهانی را در پیش گرفته و از طرف دیگر معنا که از یک سو

در بخش خدمات چین که نسبت به حوزه تجارت کاالیی گشودگی کمتري به روي جهان  ویژهبهاین اقدام  .بسته است

ه تاکید کرده است بر همین نکتدر سخنرانی افتتاحیه  چین نیز جمهوررئیس .شودمینیز تلقی  ، پاسخی به این انتقاداتداشته

 خواهدمیدر سطح باال و در حوزه خدمات نیز به روي جهان گشوده است و همچنان چین دهد ان مینش که این نمایشگاه

 .موتور اقتصاد جهانی باشد
  

  تجارت دیجیتال با آسه آن  نامهموافقتآمریکا در پی  1-2

 تجارت دیجیتالی نامهموافقتنیل به  جهتسه آن آاخیر کوشش براي آغاز مذاکرات با مجموعه  هايهفتهایاالت متحده در 

شورها رضایت این ک با حضور در کنفرانس وزراي اقتصادي آسه آن کوشید را افزایش داده است. نماینده تجاري این کشور

تریلیون  3,2و تولید ناخالص داخلی بالغ بر  نفريمیلیون 662ن با جمعیتی ه آمجموعه آس. ت را جلب نمایدمذاکرا آغازبراي 

  تجاري جهان است.  هايبلوك ترینبزرگدالر از 

سال این مجموعه حدود  35رشد را در جهان دارد. جمعیت زیر  ترینسریع آنآنکه اقتصاد دیجیتال مجموعه آسه  ترمهم

در . شودیممیلیون نفر و از جمعیت ایاالت متحده بیشتر است. این جمعیت به طور فزاینده در اقتصاد دیجیتالی تنیده  380

بازار صادراتی  میلیارد دالر به این مجموعه صادرات داشته است و این مجموعه چهارمین 122ایاالت متحده  2020سال 

  ایاالت متحده بوده است.
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اي که استانداردهاي اقتصاد نامهتجارت دیجیتال با این مجموعه است، موافقت نامهموافقتایاالت متحده در پی انعقاد 

بعاد برخی ا .گیردیمدیجیتالی شامل قواعد استفاده از داده، تسهیل تجارت الکترونیکی و ترتیبات گمرك الکترونیک را در بر 

 از: اندعبارتاحتمالی آمریکا و اسه آن  نامهموافقت

 موسیقی ،دئوهاوی ،الکترونیک هايکتابمانند  شوندمیدیجیتال توزیع  صورتبهگمرکی از تولیداتی که  هايتعرفهذف ح، 

  ايرایانه هايبازيو  افزارهانرم

 کشورهاي عضو در بازار سایر اعضا طمینان از عدم تبعیض در مورد تولیدات دیجیتالا  

 انکنندگعرضهیا  دهندگانارائهکنندگان از جمله تمامی عرضه وسیلهبهراي مرزها ودر  هاداده امکان انتقال ازطمینان ا 

  خدمات مالی 

 در کترونیک ال آزماییضاي الکترونیک و سایر ابزارهاي راستیام سهیل مبادالت دیجیتال با ارائه مجوز براي استفاده ازت

  در بازار دیجیتالی کنندگانمصرفو تضمین حفاظت از منافع  هاشرکتحفظ اطالعات مشتریان و  عین

 شماردخاصی مجاز می هايمحلاقداماتی که ذخیره کردن دیتا را تنها در یت ممنوع.  

 کنندگانارائه هبو گسترش این قواعد  شودمیاکوسیستم جهانی دیجیتال منجر  گیريشکلکه به  هاییمکانیسموسعه ت 

  خدمات مالی 

 هاي سایبرياي رسیدن به قواعد مشترك جهت مقابله با چالشبرها دولتوسعه تعامل ت  

 ،بردمی پیشبهرا  "گزینشی شدنجهانی"عی استراتژي کالن نو در رقابت با چین در شرق آسیا هاستسالیاالت متحده ا

ا سایر ب کوشدمیو  کندمیمتناسب با تجارت قرن بیست و یکم حذف  وبدان معنا که چین را از ترتیبات تجاري جدید 

 تأثیرات هاي فشار مختلفدر درون این کشور سیاست بسیار سیال است و گروه ازآنجاکه .کشورها چنین روابطی را شکل دهد

  .داشته است فرازوفرودهمواره  مریکاجاري آگذارند رفتار تمی آنمتفاوتی بر سیاست تجاري 

 شدنجراییابا کشورهاي آسیایی رایزنی نمود و نهایتاً پس از پاسیفیکی  فرا نامهموافقتبراي امضاي  هاسالاین کشور  

 نامهموافقت آمدهپیشدر دوره ترامپ چین با استفاده از فرصت  .ترامپ در نخستین روز کاري از آن خارج شد، نامهموافقت

  .ژاپن و تعداد دیگري از کشورهاي آسیایی به سرانجام رساند ،آنه را با تمامی اعضاي آساي منطقه جامع همکاري اقتصادي

تبعات  به دلیل است. از طرف دیگر ماندهعقبدر قیاس با چین در تجارت با کشورهاي منطقه  نوعیبهن اکنون دولت باید 

از همین  .نامه نداردبه بازگشت به این توافق یتمایل ، بایدنکار ایاالت متحده بر نیرويپاسیفیکی  مشارکت فراتوافقنامه منفی 

   .گذاردجدید کنار ب نامهموافقتبه امضا برساند و چین را از  آنه تجارت دیجیتالی را با اعضاي آس نامهموافقتکوشد می رو

این  .برشمرده است این کشور ان داده و آن را تالشی براي مهارواکنش نش نامهموافقتترین سطح به این ن در عالیچی 

 .شده است و احتماالً روند مذاکرات در این باره را طوالنی خواهد کرد آنه کشورهاي آس خیواکنش چین سبب احتیاط بر

 هاشرکتاین  االًاحتمهاي فناوري در ایاالت متحده است به سود غول شدتبهتجارت دیجیتال  نامهموافقت ازآنجاکهاما 

 .د بخشیدنفشار براي پیشبرد مذاکرات در این حوزه را تداوم خواه
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  تر گسترده يتوافق تجار یدر پ هیو ترک ایتانیبر 1-3

با  دیجد يتجار يهانامهبه موافقت یدهبر شکل يقدرت تجار نیتمرکز ا 2020 ژانویه اروپا در هیاز اتحاد ایتانیبا خروج بر

 لیخود را تسه يدالر اردیلیم 800 یتجارت خارج واندکه در قالب آن بت ییهانامهموافقت ،مختلف قرار گرفت يکشورها

 يهانامهکشور جهان موافقت 60از  شیبا ب ایتانیراستا تاکنون بر نیدر ا دینما فایا یدر تجارت جهان يشترینموده و نقش ب

  .از جمله آنهاست هیمضا کرده است که ترکا دیجد يتجار

نامه توافق نیا يامضا. شد منعقداروپا  هیاز اتحاد ایتانیپس از خروج بر یو اندک 2020دسامبر  کشور دردو توافق تجارت آزاد  

در بریتانیا  ترك يهاآپاستارتحضور از دیگر سو تسهیل و  ایتانیفوالد بر عیو صنا ياز صنعت خودروساز تیحما يدر راستا

 مذاکراتاعالم کرد که  ایتانیهفته گذشته بر .کردیفراهم م ندهیگسترش آن در آ يرا برا نهیتوافق زم نیا حالنیدرع .بود

از  هیترک يتوافق تجار نیترمهم ایتانیتوافق تجارت آزاد با بر .آغاز خواهد شد ندهینامه در سال آتوافق نیگسترش ا يبرا

 اردیلیم 25حجم تجارت دو کشور حدود  .شودیمحسوب م 1995اروپا در  هیبا اتحاد یگمرک هیاتحاد توافق يزمان امضا

حجم صادرات  2021ماهه نخست سال در شش ،يسال جار هیدر اول ژانو يتوافق تجار نیا شدنییبا اجرادالر است. 

درصد رشد کرده  70حدود  ریاخ دهه کیحجم تجارت دو کشور در . درصد رشد کرده است 30از  شیب ایتانیبه بر هیترک

قرار  دستور کار مذاکراتدر  زیو خدمات را ن يگذارهیسرما يهاحوزه دیدر گسترش توافق جد کوشندیدو کشور م .است

 ییوهواآب راتییتغ دارندبه آن توجه  یکنون يکه دو کشور در مذاکرات گسترش توافق تجار ییهااز حوزه گرید یکیدهند. 

در  هیکتر. قرار خواهد گرفت موردتوجه ییزداکربنراهی براي  عنوانبه یکیالکتر يخودروها دیتول هنیدر زم يهمکار .است

  . توجه استقابل ایتانیحوزه در بر نیا یدانش فن گریدارد و از طرف د ياژهیو گاهیدرو در اروپا جاخو يسازصنعت قطعه

  

  ايمنطقهایش تحوالت در الیه پ -2

  براي ایران شگفتی راهبردي در افغانستان احتمالیژئواکونومیک  پیامدهاي 2-1

ده بر به طور فزاین که به معناي پایان تکیه بر قدرت نظامی است، ایاالت متحده با خروج از افغانستاناخیر  هايهفتهدر 

دالر ذخایر ارزي دولت افغانستان  یاردمیل 9از  .شودمیاقتصادي براي کنترل رفتار طالبان و اثرگذاري بر آن متمرکز  هاياهرم

هزار دالر آن در  700و  المللیبین هايحسابمیلیارد دالر از آن در سایر  1,3 ،شودمیآمریکا نگهداري  درمیلیارد دالر آن  7

  .شودمینگهداري المللی بین هايحسابتسویهبانک 

کابل  پس از سقوط .طالبان استاقتصادي بر رفتار  اريتأثیرگذتوان ایاالت متحده براي  دهندهنشان خوبیبهاین ارقام  

اي تصمیمی بردر حال حاضر دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود کرده و اعالم داشته است که  همتحد یاالتا

 نیز و هاي حقوق بشرياقدام ایاالت متحده با مخالفت گروهالبته  .ندارد ، جز ارائه مجوزهاي محدود و بشردوستانهگشایش

 باعث منابع مالی احتماالً عدم دسترسی آنان بهکند که منزوي کردن طالبان و استدالل می هروسی .سیه مواجه شده استرو

  .منفی خواهد داشت تبعات المللیبیناسلحه روي بیاورند که براي جامعه  قاچاقتجارت مواد مخدر یا به  شودمی
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 .دات استافغانستان شدیداً کشوري وابسته به وار .وابستگی شدید افغانستان به اقتصاد جهانی است ایاالت متحده اهرم دیگر 

گندم و نفت در صدر کاالهاي وارداتی  ،سنگزغال .میلیارد دالر بوده است 8,6حجم واردات کاالیی این کشور  2019در سال 

حدود  ايهزینهشود و ساالنه می تأمینستان از طریق واردات درصد از نیروي برق افغان 70. افزون بر این افغانستان بودند

براي واردات برق بدون دسترسی به منابع مالی افغانستان  ايهزینهطالبان امکان پرداخت چنین . میلیون دالر در بر دارد 270

  ت افغانستان را داردمنابع مالی براي دو روز از واردا تأمیندهد که طالبان تنها امکان برآوردها نشان می .ندارد

. تان استبه افغانس المللیبین هايکمک دهندگانارائهموقعیت ویژه این کشور در میان  ،در برابر طالبان آمریکااهرم دیگر 

خیر ا هايهفتهاز همین رو این کشور در  .شودمیبشردوستانه و افغانستان  هايکمکهاي ایاالت متحده عمالً مانع ریمتح

 ،پیش از سقوط کابل و برآمدن طالبان .کرده است صادر هاي بشردوستانه به افغانستانائه کمکار محدودي براي مجوزهاي

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را  43این میزان کمک  .کردمیدالر کمک دریافت  میلیارد 8,5افغانستان ساالنه 

درصد بودجه این کشور  50شد و تأمین می هاکمکطریق  عمومی این کشور هايهزینهدرصد از  75 .دهدتشکیل می

ار اخیر مقامات بلندپایه دولت پیشین افغانستان هشد هايهفتهاز همین روست که در . بود المللیبین هايکمکوابسته به 

شور اد این کهمچنان متوقف باشد اقتص هاکمککه در صورت که مبادالت مالی افغانستان با جهان مسدود بماند و  اندداده

عمرانی در این کشور را بر عهده  هايپروژهشرکت انکشاف ملی که انجام  دیگر اينمونه عنوانبهاز هم خواهد گسیخت. 

 لیالملبین هايکمکبه دلیل قطع ، پروژه عمرانی این شرکت در نقاط مختلف افغانستان 700دارد اعالم کرده است که 

 المللیبینهاي هاي نیروهاي نظامی و امنیتی این کشور از طریق کمکدرصد از هزینه 90آن که  ترمهم .اندشدهمتوقف 

شی نیازمند است. چنین ارت کارآمدنیازمند ارتشی و مستعد تنش  زدهجنگثبات در کشور  برقراري. طالبان براي شدمی تأمین

  نیست.  تأمینمنابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل 

 هايبخشایر س از ترسریعافغانستان  هايبانکبا  المللیبیندر قطع و کاهش مبادالت سیستم مالی  آمریکا هايتحریماثر  

که تحت کنترل طالبان قرار  دولتی است هايجود در افغانستان سه تاي آنها بانکمو بانک 12از  است. یافته بروزاقتصاد 

شبکه بانکی  و به اندخصوصیافغانستان  هايبانکسایر  .هاي ایاالت متحده استیممستقیماً تحت تحر ؛ بنابراینگیردمی

 citi bankاز جمله  المللیبینبزرگ  هايبانکاخیر  هايهفتهدر  .اندوابسته شدتبه هاتراکنشبراي انجام  المللیبین

متحده  ایاالت هايتحریم ز نقضو دلیل آن را نگرانی ا انددرآوردهمراودات با شبکه بانکی افغانستان را به حالت تعلیق 

دولت این از  ودشمیشبکه بانکی افغانستان نیز بخشی از آن محسوب  کهآمریکا  -ن اتاق بازرگانی افغانستا .اندبرشمرده

   ید.هاي بانکی صادر نماتا مجوزهاي محدودي براي تراکنش هکشور خواست

درصد تولید  4 .در اقتصاد آن دارد توجهیقابلفغانستان در خارج از این کشور نیز نقش منابع مالی حاصل از نیروي کار ا

این منابع  .دهدمیسایر نقاط جهان تشکیل در ناخالص داخلی افغانستان را منابع مالی ارسال شده توسط کارگران این کشور 

انستان همکاري با افغ مؤسساتهر دوي این  .شوندمیرن یونیون و مانی گرام منتقل وست چون مؤسساتید مالی از طریق رخ

  متحده در روزهاي اخیر به آنها مجوز فعالیت در افغانستان را داده است.  ایاالتالبته  .حالت تعلیق درآوردند را به
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ي پس از هادر روز .نزدیکی و همکاري اقتصادي با پاکستان بروز داده استاز  ايفزاینده هاينشانهدر تحولی دیگر طالبان 

فزون بر ا .تن کود شیمیایی از بندر گوادر پاکستان به افغانستان ارسال شد 500 بارنخستینتصرف کابل توسط طالبان براي 

ریدور اقتصادي بخشی از ک عنوانبهافغانستان را  صریحاً بر همکاري با چین و پاکستان تاکید کرده است و  شدتبهاین طالبان 

این  هايحریمتبا ایاالت متحده و تداوم  پرتنشروابط  بینیپیش طالبان با رسدمیبه نظر  .ستچین پاکستان برشمرده ا

  .کوشد بیشتر و بیشتر به چین نزدیک شود تا بخشی از مشکالت اقتصادي از این مسیر کاهش یابدکشور می

 جانبهسه پاکستان به آن معناست که مسیر همکاري -ن تاکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادي چی 

هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر  ،ایران

ن بر سلطه طالبا به دیگر سخن رقابت قدیمی چابهار با گوادر و کراچی با .کاال نخواهند داشت وانتقالنقلچابهار براي 

ور افغانستان به بخشی از کرید شدنتبدیلآنکه  ترمهم .خواهد شد وفصلحلی چسود گوادر و کرا به احتماالًافغانستان 

 .افغانستان نیز خواهد بود ژئو اکونومیموقعیت ایران در  زوالاقتصادي چین پاکستان به معناي 

فغانستان در ا ژئو اکونومیتنیدگی  سويبهاما روندها  احتیاط کرد.ید قدري در این باره باقاطع  گفتنسخنالبته هنوز براي  

 .و این بی شک علیه منافع اقتصادي دولت و بخش خصوصی ایران است رودمیپاکستان پیش 
  

   ایران کننده تحریم بر موقعیت ژئواکونومیکتأثیر ویران :عمان صحار ربندتوسعه  2-2

در زمینه لجستیک  نخست جهان به یکی از ده کشور 2040این کشور در نظر دارد در افق ، اقتصادي عمان اندازچشمدر قالب 

هایی رنامهب عمان نشینسلطان از همین رو .و ارتباطات به دومین منبع درآمدهاي ملی تبدیل شود ونقلحمل بخش بدل شود

ندر عمده دو ب. تعریف کرده است توریستی و ماهیگیري ،تیصنع ،براي مقاصد تجاري بندرهااز  ايزنجیرهرا براي توسعه 

  قرار دارند.  فارسخلیجبه هاب لجستیک در  شدنتبدیلاین کشور براي  هايکوششدر کانون  ار و ساللهحص

 در میانه سپتامبر گام مهمیآغاز کرده به هاب لجستیک شدن تبدیلبراي  فعالیت خود را 2004بندر صحار عمان که از سال 

اقدام عمان  این .کندمیرا آغاز  هانفتکشسوخت براي  تأمینداشت. این بندر از میانه سپتامبر سال جاري  برخواهد پیشبه

 هايریسکبر خالف جبل علی به هرمز و  . صحاردر بندر صحار در راستاي رقابت با امارات عربی متحده ارزیابی شده است

به هاب لجستیک کلیدي در منطقه است. از همین رو مروري مختصر  شدنتبدیلدر حال  ناشی از آن وابسته نیست. این بندر

   بر روند توسعه آن ضروري است.

 هیافتتوسعههلند  روتر دامعمان و بندر  نشینسلطانبین  50-50مشترك  گذاريسرمایهو منطقه آزاد صحار بر مبناي  بندر

در  .منطقه آزاد آن رو به توسعه گذاشت 2010آغاز شد و در سال  2004ل روند توسعه این بندر در سا .شودمیو مدیریت 

 ورتصبهدر وضعیت کنونی در این بندر . شده است گذاريسرمایهمیلیارد دالر در این بندر  27مجموعه  هاسالطی این 

هاي سال رد در جهان را بندرهاتوسعه  ورشد  روندهاي ترینسریعیکی از  صحارشود. می جاجابهکاال  نهفتگی یک میلیون ت

جاد شده ای پتروشیمی و لجستیک ،مجتمع صنعتی مرتبط با حوزه معدن . در منطقه آزادصحار سهاخیر تجربه کرده است

ستین نخ غذاییاین مجتمع  .مجتمع صنعتی مختص صنایع غذایی به این مجموعه اضافه شده است یناخیراً چهارم است.
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آنها و ارائه خدمات لجستیک در این  بنديبسته و فراوري ،قادر به دریافت کاالهاي کشاورزيترمینال در عمان است که 

دسترسی دارد و  فارسخلیجو فرودگاهی به کشورهاي شوراي همکاري  ايجاده از طریق شبکهبندر صحار  .حوزه است

و فضاي عظیمی را  متر مربع مساحت داردکبلو 45ار صحمنطقه آزاد  بکه ریلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.شاحداث 

. فاز اول منطقه آزاد تجاري سه سال پیش از موعد دهدمیهاي تجاري و صنعتی قرار براي انجام فعالیت هاشرکتدر اختیار 

ار هکت 500هزار و  4در آن مستقر شدند. منطقه آزاد این بندر در مجموع  المللیبینشرکت بزرگ  26برداري رسید و به بهره

 وکاربکسدر نظر گرفته شود و محیط  هاشرکتبراي حضور  هامشوقوسعت خواهد داشت. در این بندر کوشش شده تا انواع 

  بسیار با ثباتی ایجاد شود.

ه همین هم باعث شد .بردمیسود پیشرفته در جهان  هايمجموعهبندر صحار از مشارکت با بندر روتردام به عنوان یکی از 

اي آن در حال انجام است به گونهنوبی ج. برنامه توسعه بندر در بخش بندري مدرن بسیار موفق عمل کندت ارائه خدمادر 

 مت جنوببه س بندربه عالوه در پیامد توسعه . این بندر اضافه خواهد شد آزاد تجاري مربع به منطقهکیلومتر  25که در آینده 

ازهاي به موازات توسعه سریع این بندر نی. یافت خواهد افزایش غول پیکر در این بندر هايکشتیپهلوگیري  ظرفیت براي

 أمینتبا شرکت شل براي تولید انرژي خورشیدي با هدف ي در همین راستا بندر صحار قرارداد .انرژي آن نیز روز افزون است

  .مگاوات برآورد شده است 25خورشیدي ظرفیت هر پروژه تولید انرژي  .منعقد کرده است ي فزایندهبخشی از نیازها

، ذردگمیکه از آغاز این روند  ايدههدر بیش از یک . در یک بازه زمانی آغاز شد تقریباًبرنامه توسعه بندر صحار و چابهار 

میلیون دالري هند در آن نیز عملیاتی  500 گذاريسرمایهحتی وعده و  ماندهباقیدر همان شرایط اولیه  تقریباً بندر چابهار 

و به هابی لجستیک در منطقه  گرفتهصورت گذاريسرمایهمیلیارد دالر در بندر صحار  27نشده است. در همین بازه زمانی 

ک کشور تحریم بر موقعیت ژئواکونومی کنندهویران تأثیربدل شده است. شکاف فزاینده بین صحار و چابهار یکی از نمادهاي 

 ت. اس
  

  مصر در پی سوئز ریلی  2-3

 660به طول  السیرسریعبرقی میلیارد دالري براي ایجاد خط آهن  4,5دولت مصر اخیراً با شرکت زیمنس آلمان قراردادي 

را به  که دریاي سرخ جهتازآنخوانده است،  کانال سوئز ریلی ت. مدیر شرکت زیمنس این طرح رامنعقد کرده اس کیلومتر

در دریاي سرخ را به بندر اسکندریه در سواحل مدیترانه در قالب این طرح بندر عین سخنا  .کندمیدریاي مدیترانه متصل 

حجم عظیمی از کاال و  میلیون مسافر 30 جاییجابهظرفیت  نهو ساال شودمی احداثاین خط  2027تا سال . کندمیمتصل 

آهن کیلومتر راه 1270کند و در مجموع دیگر مصر گسترش پیدا می مناطقاین پروژه به  ،دوم در فاز را خواهد داشت.

   .در این کشور ایجاد خواهد شد السیرسریع

یراً این اخ .میان اروپا و آسیا انجام داده است لجستیک هاببه  شدنتبدیلفراوانی براي  هايکوششهاي اخیر در سالمصر 

مهمی  هايگذاري، سرمایهراه چینو افزون بر این در چارچوب کمربند  .ل سوئز را به پایان رساندیض کانارکشور پروژه تع

 چینی در حاشیه کانال سوئز ایجاد شده هايشرکتمجموعه لجستیکی عظیمی توسط  است. گرفتهصورتدر این کشور 
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 ؛تجارت آزاد دارد هاينامهموافقتاتحادیه اروپا و کشورهاي آفریقایی  مصر عضو سازمان تجارت جهانی است و با است.

  نرم لجستیک این کشور فراهم است.  هايزیرساخت بنابراین
  

  شودپاکستان براي اجراي فاز دوم کریدور اقتصادي چین و پاکستان آماده می 2-4

این  .ایدسب نمکپاکستان را  -ن رضایت چین براي اجراي فاز دوم پروژه کریدور اقتصادي چی کوشدمیدولت پاکستان  

صادي ژه توسعه اقتپرو ترینبزرگو از طرفی  شودمیراه چین محسوب و این زیرمجموعه ابتکار کمربند  ترینمهمیدور کر

 .زیرساختی و انرژي اختصاص داشت هايحوزهه فاز نخست این پروژه ب .شودپاکستان محسوب میتاریخ  گذاري درو سرمایه

میلیارد دالر دیگر نیز در قالب  13و  اندگرفتهشده در مراحل پایانی قرار  گذاريسرمایه هايپروژهمیلیارد دالر از  12تاکنون 

  .فاز نخست در حال اجرا هستند

ان اقتصاد پاکست سازيدگرگونبه دیگر سخن  .دارد مدنظرها را دافی فراتر از حوزه انرژي و زیرساختاه فاز دوم این پروژه 

آموزش نیروي کار ماهر و تسهیل تجاري در دستور کار فاز دوم این  ،انتقال و فناوري، هاي عظیمگذاريسرمایه از طریق

وکار سبکفضاي  ،سیاسی داخلی در پاکستان هايرقابتفاز نخست این پروژه  شدناجرایی فرایندالبته در  .طرح قرار دارد

و  تروریستی هايگروهحمالت گاهگاهی به شهروندان چینی در این کشور توسط  ترمهمدر این کشور و از همه نامناسب 

ه فاز براي ورود ب هاشرکتاین  .هاي چینی فراهم آورده استفزاینده شرکتزمینه را براي تردیدهاي  مخالف دولت پاکستان

 شدکومیبه همین دلیل دولت پاکستان  .تردیدهاي جدي دارند ،است ترعظیمهاي گذاريزمند سرمایهکه نیادوم پروژه 

  .خود را براي آغاز فاز دوم این پروژه بهبود دهد وکارکسبفضاي 

پیوند ن اافغانستان را به کریدور اقتصادي چین پاکست ،کند تا با روي کار آمدن طالبانلت پاکستان تالش میدو افزون بر این 

برخی مقامات پاکستان اعالم  .گذاري چین در این پروژه ایجاد نمایدجدیدي براي سرمایههاي مشوقاز این مسیر  زند و

میلیارد دالري در افغانستان را براي پیوند زدن این کشور به کریدور اقتصادي چین  14 گذاريسرمایهکردند که چین آمادگی 

کند می یانع هاي دیپلماسی اقتصادي پاکستان رامباحث در وضعیت کنونی بیشتر برنامه روشن است که این .پاکستان دارد

 وخیزهاییافتدور اقتصادي چین و پاکستان با ریک گفت که توانمیبا وجود این  .تضمین شده نیست هااما عملی شدن آن

شریک استراتژیک چین در جهان بلکه به  ترینمهمبه  تنهانهآن پاکستان د اجراي تداوم خواهد یافت و در پیام احتماالً

  .شریک اقتصادي این کشور در جنوب آسیا نیز احتماالً بدل خواهد شد ترینمهم
  

  سوریه و لبنان  تداوم همکاري چهارجانبه مصر، اردن، 2-5

 با موافقت و حمایتمصر و سوریه که در شماره پیشین پایش تحوالت به آن اشاره شد  ،اردن ،همکاري چهارجانبه لبنان

هیئت لبنانی از ابتداي بروز جنگ داخلی در سوریه  ترینعالیهفته گذشته  .دولت سوریه وارد مرحله جدیدي شده است

از طریق خاك این کشور به لبنان  اردنسوري در مورد انتقال گاز مصر و برق  هايمقامتاکنون راهی این کشور شد و با 

مکاري ه سوریه موافقت خود را با این پروژه اعالم کرده است از طرف دیگر ایاالت متحده نیز موافقت خود با .گفتگو کرد
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۹ 

 

 یک از لبنان ي آمریکا علیه این کشور امکان پذیر است، ابراز داشته است.هادر انجام این طرح که با نادیده گرفتن تحریم

موفق  افزون بر این آنان .مذاکرات فنی در این حوزه به نتیجه رسیده استی شده و یهاسال پیش با مصر و اردن وارد رایزنی

 اینرسد با موافقت دولت سوریه به نظر می .سوریه را کسب نمایند هايتحریمشدند موافقت ایاالت متحده در مورد تعلیق 

  .است شدناجراییپروژه در آستانه 


