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درآمد

ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور بــه کمتریــن 
ــی و  ــط روان ــوالت در محی ــف از تح ــورت مضاع ــور به ص ــو کش ــر س ــت. از دیگ ــیده اس ــر رس ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــا  ــی"، ب ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل عملیات
هــدف بررســی رویدادهــای بــا اهمیــت از منظــر تاثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، در 
دو الیــه جهانــی و منطقهــای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در دوالیــه 

جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.

تحوالت جهانی

 آمریکا در پی تحریم های ثانویه علیه روسیه

 رســانه هــا از گفتگــو هــای درون دولــت بایــدن بــرای اعمــال تحریــم هــای ثانویــه علیــه صنعــت نفــت روســیه خبــر 
داده انــد. صنعــت نفــت روســیه از ســوی آمریــکا، کانــادا و بریتانیــا تحریــم شــده اســت، امــا اتحادیــه اروپــا هنــوز در مــورد 

تحریــم صنعــت نفــت روســیه بــه جمع بنــدی نرســیده اســت.
 تحریم هــای آمریــکا علیــه صنعــت نفــت روســیه تحریــم هــای اولیــه اســت بــه ایــن معنــا کــه فقــط در ایــاالت متحــده 
قابــل اعمــال اســت. واردکننــدگان نفــت روســیه در کشــورهای دیگــر مــی تواننــد بــه واردات غیــردالری ادامــه دهنــد. 
ــه  ــان ب ــه همــراه نداشــته اســت. روســیه همچن ــون ب ــج مــورد نظــر واشــنگتن را تاکن ــه نتای ــم هــای اولی اعمــال تحری
صــادرات نفــت ادامــه مــی دهــد و از ایــن طریــق ماهانــه بــه ۲۰ میلیــارد دالر درآمــد دسترســی پیــدا مــی کنــد. خریــداران 
ــرای  ــی الزم ب ــع مال ــداوم  تامیــن مناب ــد. ایــن درآمــد نقــش مهمــی در ت ــد از روســیه را افزایــش داده ان ــی خری غیرغرب
جنــگ روســیه و اوکرایــن دارد و ایــاالت متحــده می خواهــد منابــع درآمــدی روســیه را قطــع یــا حداقــل کاهــش دهــد. 
در ایــن راســتا اعمــال تحریم هــای ثانویــه ماننــد تحریم هایــی کــه علیــه صنعــت نفــت ایــران اعمــال شــده، مــی  توانــد 
خریــداران نفــت روســیه در سراســر جهــان را در معــرض تحریم هــای دولــت ایــاالت متحــده قــرار دهــد و از ایــن طریــق 
ریســک خریــد نفــت روســیه را بــه شــدت افزایــش دهــد. البتــه دولــت بایــدن در پیشــبرد ایــن اســتراتژی بــا چالش هایــی 
نیــز مواجــه اســت. اعمــال تحریــم هــای ثانویــه می توانــد بــه تالطــم بیشــتر در بــازار جهانــی نفــت منجــر شــود و مشــکل 
تــورم در اقتصــاد ایــاالت متحــده را نیــز شــدت بخشــد. بعــالوه در صورتــی کــه ایــاالت متحــده تحریم هــای ثانویــه علیــه 
صنعــت نفــت روســیه را اعمــال نمایــد، کشــورهایی همچــون هنــد، ترکیــه و کــره جنوبــی بــا مشــکالت کلیــدی مواجــه 
خواهــد شــد. ایــن کشــورهای نزدیــک بــه ایــاالت متحــده از خریــداران مهــم نفــت روســیه محســوب مــی شــوند. چیــن 
بــه عنــوان دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان مهمتریــن خریــدار نفــت روســیه اســت. در صــورت اعمــال تحریــم هــای ثانویــه 
اقتصــاد چیــن نیــز بــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد. ایــن عوامــل تصمیــم گیــری بــرای دولــت بایــدن را تــا حدی دشــوار 
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کــرده اســت. امــا از دیگــر ســو  عــزم ایــاالت متحــده بــرای درهــم شکســتن اقتصــاد روســیه و توقــف ماشــین جنگــی این 
کشــور اعمــال تحریم هــای ثانویــه را بــه گزینــه ای جــذاب بــدل کــرده اســت. بــازار جهانــی انــرژی منتظــر تصمیمــم 

جدیــد دولــت آمریکاســت. 

 آمریکا و اروپا در مسیر همگرایی تجاری و فناورانه

دومیــن جلســه شــورای تجــارت و فنــاوری آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در میانــه مــاه مــی در پاریــس و بــه ریاســت مشــترک 
وزرای خارجــه، بازرگانــی، نماینــده تجــاری آمریــکا و مقامــات هــم تــراز از اتحادیــه اروپــا برگــزار شــد. ایــن شــورا در ســال 
پیــش و بــرای تعمیــق همــکاری میــان اتحادیــه اروپــا و آمریــکا در حــوزه هــای تجــاری و فنــاوری از یکســو و مقابلــه 
بــا چیــن از ســوی دیگــر تاســیس شــد. امــا تحــت تاثیــر شــرایط جدیــد تمرکــز بیشــتری بــر روســیه یافتــه اســت. در 
نشســت اخیــر شــورا، دو طــرف از حــل  و فصــل اختالفــات در حــوزه تعرفه هــا بــه عنــوان گام نخســت در تعمیــق روابــط 
اســتقبال کردنــد و شــکل دهــی بــه یــک بلــوک تجــاری منســجم، دارای ارزش هــا و رویکردهــای مشــترک بــرای مقابلــه 
بــا نیروهــای مخــل تجــارت جهانــی کــه از نظــر آنهــا کشــورهایی ماننــد چیــن و روســیه محســوب مــی شــوند را مــورد 

تاکیــد قــرار دادنــد. در پایــان ایــن نشســت طرفیــن در مــوارد ذیــل بــه توافــق رســیدند:
1. مبادلــه گســترده تــر و عمیــق تــر اطالعــات در مــورد ممانعــت از صــادرات فنــاوری هــای حســاس و حیاتــی اتحادیــه 
اروپــا و آمریــکا بــه کشــورهای تحــت تحریــم بــه ویــژه روســیه و ایجــاد هماهنگــی میــان سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا 
و آمریــکا در زمینــه صــدور مجوزهــای صادراتــی در ایــن حــوزه و نیــز  گســترش همــکاری هــا در زمینــه کنتــرل هــای 

صادراتــی بــه شــرکای جدیــد، فراتــر از آمریــکا و اتحادیــه اروپــا.
۲.  تدویــن نقشــه راه مشــترک بــرای نظــارت  بــر رونــد تحــول در فنــاوری هــوش مصنوعــی، مدیریــت ریســک هــای این 
حــوزه و تدویــن پــروژه مشــترکی بــرای کمــک بــه گســترش فنــاوری هایــی کــه حریــم خصوصــی کاربــران را حفاظــت 

مــی کنــد.
3.  ایجــاد مکانیســم استانداردســازی مشــترک اتحادیــه اروپــا و آمریــکا بــا هــدف تبــادل اطالعات در توســعه اســتانداردهای 

ــن المللی. بی
4. ایجــاد یــک سیســتم هشــدار ســریع بــرای بررســی و  پیــش بینــی روندهــای مختــل کننــده در زنجیــره عرضــه نیمــه 
رســاناها و شــکل دهــی بــه رویکــرد مشــترک در زمینــه ســرمایه گــذاری در نیمــه رســاناها بــا هــدف تامیــن امنیــت و 

جلوگیــری از مســابقه ارائــه یارانــه هــا در ایــن حــوزه بیــن دو ســوی آتالنتیــک.
5. ایجــاد کارگروهــی بــرای توســعه تامیــن مالــی پــروژه هــای تولیــد نیمــه رســاناها در کشــورهای مــورد اعتمــاد بــا هــدف 

ــش عرضه. افزای
 6. ایجــاد یــک چارچــوب جدیــد بــرای شــکل دهــی بــه همگرایــی در حــوزه انتشــار اطالعــات بــه ویــژه در پلتفــرم هــای 
دیجیتــال. هــدف از ایــن اقــدام مقابلــه بــا تهاجــم دیجیتــال روســیه بــه ویــژه ارائــه اطالعــات نادرســت از طــرف روســیه 
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در هنگامــه بحــران هــای بیــن المللــی اســت.
7. شــکل دهــی بــه مکانیســم گفتگــو در حــوزه تجــارت و نیــروی کار بــا مشــارکت ذینفعــان جهــت تدویــن گزینــه هــای 
سیاســت گــذاری. هــدف از ایــن مکانیســم توســعه اســتانداردهای بیــن المللــی در حــوزه حقــوق نیــروی کار و کمــک بــه 
نیــروی کار و شــرکت هــا بــرای گــذار موفقیــت آمیــز بــه حــوزه دیجیتــال و توســعه ســبز، حفــظ قابلیــت هــای رقابــت 

پذیــری در پهنــه جهانــی و رفــاه فراگیــر ذکــر شــده اســت.
8. شــکل دهــی بــه مکانیســم گفتگــو در مــورد نگرانــی هــای مشــترک ناشــی از تجــارت بــا کشــورهای ثالــث، مقابلــه 
مشــترک بــا آنهــا و عــدم انجــام اقداماتــی کــه مــی توانــد بــه صــورت ثانویــه بــه روابــط تجــاری فــرا آتالنتیکــی آســیب 

زنــد.
9. ایجاد مکانیسم سیاست گذارانه برای مقابله مشترک با بحران امنیت غذایی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین.

1۰. تدویــن نقشــه راه بــرای تامیــن امنیــت ســایبری شــرکت هــای کوچــک و متوســط در دو ســوی آتالنتیــک بــه منظــور 
حفاظــت آنهــا از تهدیدات ســایبری.

تحوالت منطقه ای 

ترکیه حلقه وصل چین به اروپا؟

ســفر اخیــر قاســم توکایــف، رئیــس جمهــور قزاقســتان، بــه ترکیــه نشــانه ای از تالش هــای دو کشــور بــرای گســترش 
روابــط سیاســی و اقتصــادی بــود. در  ایــن ســفر بــر گســترش تعامــالت تجــاری از مســیر کریــدور ترنــس کاســپین تأکیــد 
شــد. طــی ایــن ســفر، رئیــس جمهــور قزاقســتان از اهمیــت ترکیــه بــه عنــوان حلقــه وصــل ایــن کشــور و جــاده ابریشــم 
ــق قزاقســتان و  ــدور مســیر خشــکی جــاده ابریشــم از طری ــن کری ــر مهمتری ــا ســخن گفــت. در ســال های اخی ــه اروپ ب
روســیه، چیــن را بــه اروپــا متصــل می کــرد و کاالهــای چینــی در  ایــن مســیر از طریــق خطــوط ریلــی جابجــا می شــد. 
بــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن و تحریم هــای متقابلــی کــه روســیه و اتحادیــه اروپــا علیــه یکدیگــر اعمــال کردنــد، حمــل 
و نقــل کاال از طریــق  ایــن کریدورعمــاًل متوقــف شــده اســت؛ بــه دیگــر ســخن، جنــگ زمینــه تــداوم مبــادالت تجــاری 
از طریــق ایــن کریــدور را از بیــن بــرده اســت. از همیــن رو قزاقســتان پیشــنهاد جایگزینــی ترکیــه بــه جــای روســیه در 
جهــت دسترســی بــه اروپــا را مطــرح کــرده اســت. البتــه کریــدور ترنــس کاســپین پیــش از ایــن نیــز مطــرح بــوده و بــه 
عنــوان یکــی از کریدورهــای جــاده ابریشــم مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، امــا اکنــون و بــا طوالنــی شــدن جنــگ بیــن 
ــا، ترکیــه می کوشــد تــا مســیر  ــا اتحادیــه اروپ اوکرایــن و روســیه و فقــدان چشــم اندازی بــرای احیــای روابــط روســیه ب
مهمتریــن کریــدور جــاده ابریشــم را تغییــر داده و خــود را بــه هــاب مســیر خشــکی ایــن جــاده مبــدل نمایــد. کریــدور 
ــن دو  ــق ای ــد و از طری ــد می زن ــه آذربایجــان و گرجســتان پیون ــای خــزر، قزاقســتان را ب ــق دری ــس کاســپین از طری ترن
کشــور، بــه ترکیــه متصــل می شــود و از طریــق ترکیــه کاالهــا بــه اتحادیــه اروپــا راه می یابنــد. افــزون بــر  ایــن، ترکیــه و 
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قزاقســتان در مــورد افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه از 5 میلیــارد دالر کنونــی بــه 1۰ میلیــارد دالر در  آینــده کوتاه مــدت 
ــیده اند.  ــق رس ــه تواف ب

ــای  ــرد و فرصت ه ــزار ک ــرک برگ ــرمایه گذاران ت ــا س ــی ب ــفر نشســت های مفصل ــن س ــور قزاقســتان در  ای ــس جمه رئی
اقتصــادی قزاقســتان را بــرای آنــان تشــریح نمــود. از دیگــر ســو، اردوغــان گســترش روابــط بــا قزاقســتان را در چارچــوب 
همــکاری کشــورهای تــرک زبــان مــورد تأکیــد قــرار داد. ترکیــه از دیربــاز در پــی شــکل دهی بــه اتحادیــه کشــورهای 
ترک زبــان بــوده اســت تــا بــا تشــکیل یــک محــور قومــی در آســیای مرکــزی، نفــوذ اقتصــادی و سیاســی خــود در  ایــن 
منطقــه را گســترش دهــد. گســترش احســاس ناامنــی فزاینــده کشــورهایی ماننــد آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان و 
ــرای نزدیــک  ــد زمینه هــای جدیــدی ب ــه اوکرایــن، می توان ــی تهاجــم روســیه ب ــات پنهــان روســیه در پ ازبکســتان از نی

شــدن آنهــا بــه ترکیــه و تقویــت محــور ترکــی ایجــاد نمایــد.

 در حاشــیه ایــن ســفر، مجمــع ترنــس کاســپین نیــز برگــزار شــد کــه در آن وزیــر حمل ونقــل و زیرســاخت ترکیــه اعــالم 
کــرد مســیر دسترســی چیــن بــه اروپــا از طریــق ترکیــه، بهتریــن مســیر محســوب می شــود.  ایــن مقــام ترکیــه اعــالم 
کــرد کــه مســافت نقل وانتقــال کاال از طریــق کریــدور ترنــس کاســپین بیــن اروپــا و چیــن، هفــت هــزار کیلومتــر اســت و 
1۲ روز بــه طــول می انجامــد. در حالیکــه مســافت نقل وانتقــال کاال از طریــق کریــدور چین-قزاقســتان- روســیه- اروپــا، 
ــق  ــال کاال از طری ــی نقل وانتق ــی اســت کــه مســیر کنون ــن در حال ــرد. ای ــان می ب ــوده و ۲5 روز زم ــر ب 17 هــزار کیلومت
کانــال ســوئز، مســافتی بــه طــول۲۰ هــزار کیلومتــر طــی مــی کنــد. از همیــن رو ترکیــه مدعــی اســت کــه مســیر ترنــس 

کاســپین، بهتریــن و بــه صرفه تریــن مســیر بــرای دسترســی چیــن بــه بازار هــای اروپایــی اســت.

 وزیــر حمل ونقــل ترکیــه اعــالم کــرده اســت کــه ایــن کشــور زیرســاخت های خــود را بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب 
جهانــی نقل وانتقــال کاال آمــاده کــرده اســت. او ضمــن اشــاره بــه مزیــت جغرافیایــی ترکیــه، ادعــا کــرده کــه ایــن کشــور 
در کانــون منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا، 38 تریلیــون دالر و حجــم تجــارت آنهــا حــدود 
7 تریلیــون دالر اســت. ترکیــه مصمــم اســت بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد، از موقعیــت جغرافیایــی خــود بــه عنــوان حلقــه 
وصــل چیــن بــه اروپــا بهــره بــرداری بیشــتری نمایــد. کوشــش هــای ترکیــه در شــرایطی صــورت مــی گیــرد کــه کریــدور 
چیــن- آســیای مرکــزی- غــرب آســیا کــه از ایــران عبــور مــی کنــد، بــر مبنــای مطالعــات بانــک جهانــی، بهتریــن کریدور 
بــرای اتصــال اقتصــاد چیــن بــه اروپــا محســوب مــی شــود. ســکوت ایــران و انفعــال دیپلماســی اقتصــادی کشــور در چنین 

شــرایطی، بســیارتعجب برانگیز اســت.

ترکیه و قطر تجارت 5 میلیارد دالری  را هدف گذاری کردند

ســفر اخیــر امیــر قطــر بــه ترکیــه را مــی تــوان در تــداوم کوشــش هــای دو طــرف بــرای تعمیــق روابــط تفســیر کــرد. 
ــد  ــاه مــدت تاکیــد کردن ــارد دالر در  آینــده کوت ــه 5 میلی ــر افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه ب در ایــن ســفر دو کشــور ب
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ترکیــه و قطــر در ســال های اخیــر کمیســیون عالــی روابــط راهبــردی را  ایجــاد کــرده و در قالــب آن بیــش از 8۰ ســند 
همــکاری امضــا کردنــد. قطــر یکــی از حامیــان مالــی  مهــم ترکیــه بــه شــمار مــی رود. قطــر بــا تأمیــن مالــی قابــل توجــه ،  
ــه مهمتریــن  ــدل ب ــر ب ــوده اســت. از دیگــر ســو ترکیــه در ســال های اخی ــر ب ــی ترکیــه موث در کاهــش بحران هــای مال
حامی نظامــی  و سیاســی قطــر در جهــان اســالم شــده اســت. دو کشــور در افغانســتان و لیبــی همــکاری نزدیکــی دارنــد.

امارات در پی سرمایه گذاری گسترده در هند

اخیــراً دبیــر شــورای ســرمایه گذاری خارجــی امــارات بــه هنــد ســفر کــرد. انگیــزه ایــن ســفر، بررســی رونــد اجرایــی شــدن 
موافقت نامــه جامــع همــکاری اقتصــادی میــان دو کشــور بــوده اســت. ایــن موافقت نامــه از آغــاز ســال ۲۰۲۲ اجرایــی شــده 
اســت در ایــن ســفر، مقــام اماراتــی اعــالم کــرد کــه چنــد حــوزه را بــه عنــوان حوزه هــای اولویــت دار بــرای ســرمایه گذاری 
در اقتصــاد هنــد تعریــف کــرده اســت؛  ایــن حــوزه هــا عبارتنــد از: فنــاوری اطالعــات، برنامه نویســی، خدمــات بهداشــتی، 
ــوزه  ــد در ح ــی هن ــد و کیف ــانی کارآم ــروی انس ــتغالت. نی ــعه مس ــاخت ها و توس ــی، زیرس ــل دریای ــازی، حمل و نق داروس
ــا ســرمایه گذاری در  ایــن  فنــاوری اطالعــات از مزیت هــای مهــم ایــن کشــور محســوب می شــود و امــارات می کوشــد ب

حــوزه و اســتفاده از نیــروی انســانی کیفــی هنــد، موقعیــت خــود در انقــالب چهــارم صنعتــی را بهبــود بخشــد.

 هنــد در حــوزه تجــارت و ســرمایه گذاری، شــریک راهبــردی بــرای امــارات محســوب می شــود. 13 درصــد از صــادرات 
غیــر نفتــی  امــارات، راهــی بــازار هنــد می شــود. مجمــوع ســرمایه گذاری امــارات در اقتصــاد هنــد، 18 میلیــارد دالر اســت. 
ــه جایــگاه نهمیــن ســرمایه گذار بــزرگ در اقتصــاد هنــد ارتقــا داده اســت؛ از دیگــر ســو، هنــد 8   ایــن رقــم امــارات را ب
میلیــارد دالر در اقتصــاد امــارات ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه 6 درصــد مجمــوع ســرمایه گذاری هــا در اقتصــاد امــارات 
را تشــکیل مــی دهــد. دو طــرف در قالــب موافقت نامــه مشــارکت جامــع اقتصــادی، هــدف بلندپروازانــه افزایــش حجــم 

تجــارت دوجانبــه بــه 1۰۰ میلیــارد دالر تــا ســال ۲۰۲7 را ترســیم کــرده انــد. 

سرمایه گذاری ۴ میلیارد دالری امارات در یونان

 ســفر اخیــر نخســت وزیــر یونــان بــه امــارات نتایــج اقتصــادی مهمــی در بــر داشــت. در  ایــن ســفر  توافــق دو کشــور 
مبنــی بــر ســرمایه گذاری 4.۲ میلیــارد دالری صنــدوق ثــروت ملــی امــارات در مشــارکت بــا دو شــرکت دولتــی یونــان در 
اقتصــاد ایــن کشــور اعــالم شــد. ســرمایه گذاری امــارات در بخــش هــای زیرســاخت، انرژی هــای تجدیدپذیــر، کشــاورزی، 
فناوری هــای نویــن، علــوم زیســتی و بهداشــت صــورت می گیــرد. در ســال های اخیــر مناســبات امــارات و یونــان متاثــر از 
رقابــت اســتراتژیک دو کشــور بــا ترکیــه رو بــه توســعه بــوده اســت. علیرغــم آنکــه ماه هــای اخیــر روابــط ترکیــه و امــارات 
رو بــه بهبــود رفتــه اســت بــه نظــر می رســد امــارات همچنــان تمایــل دارد تــا اهــرم یونــان را علیــه ترکیــه حفــظ نمایــد.
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اقلیم کردستان در پی صادرات گاز به به اروپا

ــا بــه طــور فزاینــده در  جنــگ اوکرایــن تغییراتــی فزاینــده در ژئوپلیتیــک جهانــی گاز  ایجــاد کــرده اســت. اتحادیــه اروپ
پــی کاهــش وابســتگی بــه گاز روســیه برآمــده اســت و روســیه می کوشــد بازارهــای جایگزینــی بــرای گاز صادراتــی بــه 
اتحادیــه اروپــا بیابــد. در شــرایط جدیــد کشــورهایی کــه از منابــع گازی برخوردارنــد می تواننــد در ژئوپلیتیــک گاز ایفــای 
نقــش بیشــتری نماینــد. ایــن امــر اغلــب دارنــدگان گاز را بــه تحــرک وا داشــته اســت. در ایــن میــان کشــورهای دارنــده 
ــاز تعریــف می کننــد. اقلیــم کردســتان عــراق  ــد ب ــه شــرایط جدی ــا توجــه ب ــه اســتراتژی گازی خــود را ب گاز در خاورمیان
ــد. نخســت  ــا مطــرح کن ــه اروپ ــوان یکــی از گزینه هــای صــادرات گاز ب ــه عن ــا خــود را ب ــن راســتا می کوشــد ت در همی
وزیــر اقلیــم کردســتان در مــاه مــارس در دیــدار بــا بــا همتــای بریتانیایــی خــود کوشــید ایــن منطقــه را بــه عنــوان یکــی از 

ــه گاز وارداتــی از روســیه مطــرح نمایــد. ــا ب گزینه هــای کاهــش وابســتگی اروپ
 اخیــرا از ســفیر روســیه در عــراق در واکنــش بــه تکاپــوی اقلیــم کردســتان گفتــه اســت کــه روســیه هیــچ مخالفتــی بــا 
صــادرات گاز اقلیــم بــه اتحادیــه اروپــا نــدارد. روســیه از ســرمایه گذاران مهــم در صنایــع نفتــی اقلیــم کردســتان محســوب 
ــا در  ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب ــن منطق ــادرات گاز  ای ــا ص ــیه ب ــت روس ــورد مخالف ــی در م ــن رو نگرانی های ــود. از همی می ش
رســانه ها مطــرح شــده بــود. در صورتــی کــه اقلیــم کردســتان از توانایــی صــادرات گاز بــه اتحادیــه اروپــا برخــوردار گــردد، 

موقعیــت آن در در معــادالت اقتصــادی و سیاســی منطقــه بهبــود خواهــد یافــت.

پاکستان  روابط تجاری با هند  را احیا می کند

نخســت وزیرجدیــد پاکســتان در یکــی از اولیــن اقدامــات خــود در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی نماینــده تجــاری بــه هنــد 
اعــزام کــرده اســت. نماینــده تجــاری پاکســتان در هنــد احتمــااًل در راســتای احیــای روابــط تجــاری دو کشــور کوشــش 
خواهــد کــرد. روابــط تجــاری هنــد و پاکســتان از ســال ۲۰19 کــه هنــد موقعیــت ویــژه کشــمیر را بــه عنــوان یــک منطقــه 

خودمختــار لغــو کــرد و ســلطه دولــت مرکــزی بر ایــن منطقــه را افزایــش داد از ســوی پاکســتان تعلیــق شــد.
 پیــش از آن در ســال ۲۰18 حجــم روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور  حــدود 3 میلیــارد دالر بــود کــه بخــش عمــده ای از 
آن را صــادرات هنــد بــه پاکســتان تشــکیل مــی داد. امــا در ســال ۲۰۲۰ حجــم تجــارت دو کشــور بــه 3۰۰ میلیــون دالر 
کاهــش یافــت کــه ۲95 میلیــون دالر آن صــادرات هنــد بــه پاکســتان بــود. بانــک جهانــی پتانســیل روابــط تجــاری دو 

کشــور را حــدود 35 میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت.
 واردات محصــوالت کشــاورزی از هنــد می توانــد بــه پاکســتان کمــک شــایانی نمایــد، بــه ویــژه در شــرایط فعلــی کــه  ایــن 
کشــور بــا تــورم دورقمــی در اقتصــاد مواجــه اســت و آثــار تورمــی در محصــوالت کشــاورزی نیــز رو بــه افزایــش اســت. 
 ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد گنــدم مصــداق دارد. پاکســتان 6۰ درصــد گنــدم مــورد نیــاز خــود را از اوکرایــن و روســیه وارد 
می کــرد، امــا در شــرایط کنونــی  واردات از  ایــن کشــورها بــا مشــکالت جــدی مواجــه اســت و هنــد می توانــد بــه عنــوان 
یــک جایگزیــن مطــرح باشــد. در صورتــی کــه پاکســتان بخواهــد از منابــع غیــر از روســیه، اوکرایــن یــا هنــد گنــدم وارد 
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نمایــد هزینــه واردات ۲5 درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
 افــزون بر ایــن دولــت شــهباز شــریف بــر خــالف دولــت عمــران خــان، دیپلماســی اقتصــادی را در کانــون توجــه خــود 
قــرار داده و می کوشــد بــا طیــف بیشــتری از کشــورها مناســبات اقتصــادی را افزایــش دهــد. در صــورت احیــای روابــط 
تجــاری هنــد و پاکســتان احتمــااًل پاکســتان مجــوز صــادرات هنــد بــه افغانســتان را نیــز صــادر خواهــد کــرد. در چنیــن 
ســناریویی اهمیــت بنــدر چابهــار بیــش از پیــش کاهــش خواهــد یافــت، زیــرا هنــد از طریــق پاکســتان  به بــازار افغانســتان 
دسترســی خواهــد یافــت، امتیــازی کــه هنــدی هــا همــواره در پــی آن بودنــد و پاکســتان هیــچ گاه رضایــت بــه چنیــن 

ــت.  ــداده اس اقدامی ن
امنیــت اقتصــادی پاکســتان بــه طــور فزاینــده ای در معــرض چالــش قــرار می گیــرد و دولــت  ایــن کشــور اقدامــات مختلفی 
بــرای کاهــش چالــش هــا در پیــش گرفتــه اســت. احیــای روابــط تجــاری بــا هنــد می توانــد یکــی از ایــن گزینــه هــا باشــد.

طالبان  مسیر جایگزین چابهار را پیگیری می کند

 وزیــر خارجــه طالبــان اخیــرا در گفتگویــی بــا معــاون نخســت وزیــر و وزیــر تجــارت ازبکســتان بــر توســعه شــبکه راه 
آهــن میــان دو کشــور تاکیــد کــرده اســت. بــر مبنــای اظهــارات مقامــات طالبــان، دو کشــور در مــورد توســعه  ترانزیــت و 
بــه ویــژه راه آهــن ترمــز- مــزار شــریف- کابــل- پیشــاور بــه تفاهــم رســیدند. بــر  مبنای ایــن تفاهــم تــا یــک مــاه دیگــر 
عملیــات اجرایــی پــروژه ریلــی موســوم بــه ترنــس افغــان آغــاز خواهــد شــد. کریــدور ریلــی  ترانــس افغــان  از ازبکســتان 
آغــاز شــده و در افغانســتان از مزارشــریف- ســمنگان- پلخمــری کابــل- لوگــر و جالل آبــاد عبــور می کنــد و ســرانجام بــه 
پیشــاور پاکســتان می رســد. ایــن مســیر کــه پاکســتان نیــز بــه شــدت در پــی اجرایــی شــدن آن اســت مســیر جایگزیــن 
چابهــار محســوب می شــود. در قالــب  ایــن کریــدور ازبکســتان از مســیر افغانســتان بــه کراچــی پاکســتان متصــل می شــود 
و بــه آبهــای آزاد دسترســی پیــدا می کنــد و از دیگــر ســو پاکســتان از طریــق افغانســتان بــه آســیای مرکــزی دسترســی 

بهتــری پیــدا مــی کنــد.
ــورد  ــرات در م ــد. مذاک ــش می نمای ــتان ایفای نق ــتان و پاکس ــل ازبکس ــه وص ــوان حلق ــه عن ــتان ب ــان افغانس ــن می  در ای
اجرایــی شــدن  ایــن کریــدور از مدتهــا پیــش آغــاز شــده اســت. طــرف هــا توانســته انــد موافقــت اولیــه بانــک توســعه 
ــی  ــورت اجرای ــد. در ص ــذ نماین ــرح اخ ــدن این ط ــی ش ــرای اجرای ــی را ب ــن الملل ــع بی ــر از مناب ــی دیگ ــیایی و برخ آس

ــت. ــد یاف ــش خواه ــته کاه ــش از گذش ــار بی ــک چابه ــت ژئواکونومی ــرح اهمی ــدن این ط ش

تمرکز عمان بر هیدروژن سبز 

دولــت عمــان بــرای پیشــبرد برنامه هــای خــود در حــوزه تولیــد انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر شــرکت دولتــی جدیــدی 
ــدروژن،  ــد هی ــن شــرکت و تولی ــدازی  ای ــا راه ان ــدوار اســت ب ــان امی ــد. عم ــبز تاســیس می کن ــدروژن س ــوزره  هی در ح
موقعیــت اقتصــادی آن بــه عنــوان یکــی از تولیــد کننــدگان ســوخت تجدیدپذیــر تثبیــت شــود. کشــورهای حــوزه خلیــج 
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ــراً  ــد. اخی ــدروژن صــورت دادن ــه هی ــر از جمل ــد پذی ــای تجدی ــه انرژی ه ــده ای ب ــر توجــه فزاین ــارس در ســالهای اخی ف
عربســتان ســعودی احــداث بزرگتریــن مجتمــع تولیــد هیــدروژن در جهــان را آغــاز کــرد.

داده های تازه

درآمد کانال سوئز رکورد زد

 درآمــد کانــال ســوئز در مــاه آوریــل ۲۰۲۲ بــه باالتریــن میــزان در تاریــخ ایــن آبــراه رســید. در ایــن مــاه کانــال ســوئز 
6۲9 میلیــون دالر درآمــد داشــت، 19۲9 فرونــد کشــتی از ایــن آبــراه عبــور کــرد کــه نســبت بــه   مــاه آوریــل ســال ۲۰۲1 
6.3 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد. بــه لحــاظ وزنــی نیــز در ایــن مــاه 114 میلیــون تــن کاال از ایــن کانــال عبــور کــرد 
کــه بیشــترین میــزان در تاریــخ ایــن کانــال محســوب مــی شــود. در آوریــل ۲۰۲۲ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۲۰۲1 
میــزان عبــور و مــرور کشــتی هــای کانتینــری از ایــن کانــال 9 درصــد افزایــش یافتــه اســت، در حالــی کــه میــزان عبــور 

نفتکــش هــا ۲5 درصــد و میــزان عبــور کشــتی هــای حامــل ال ان جــی 1۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
 کانــال ســوئز پرترددتریــن کانــال بیــن المللــی اســت کــه حــدود 13 درصــد از تجــارت کاالیــی جهــان از طریــق آن جابجا 
میشــود و 3۰ درصــد تجــارت کانتینــری جهــان از طریقــی انتقــال پیــدا مــی کنــد. ارزش کاالهــای نقــل و انتقــال یافتــه 
از طریــق ایــن کانــال در ســال حــدود یــک تریلیــون دالر اســت. مجمــوع درآمــد دولــت مصــر در ســال ۲۰۲1 حــدود 88 
میلیــارد دالر بــوده اســت کــه بخــش مهمــی از آن از طریــق کانــال ســوئز، حوالــه هــای ارســالی از ســوی نیــروی کار  
مصــری در کشــورهای دیگــر تامیــن شــده اســت.در ســال ۲۰۲1 کانــال ســوئز بــا درآمــد 6.14 میلیــارد دالر ســهمی حــدود 

7 درصــدی در درآمدهــای مصــر داشــته اســت. 
 جنــگ اوکرایــن مهمتریــن دلیــل رشــد چشــمگیر درآمدهــای کانــال ســوئز  اســت، زیــرا از یــک ســو باعــث شــده تــا 
اتحادیــه اروپــا تمایــل کمتــری بــه واردات نفــت از روســیه داشــته باشــد و واردات از کشــورهای خلیــج فــارس را افزایــش 
دهــد و از دیگــر ســو روســیه نفــت بیشــتری را راهــی بازارهــای آســیایی نمایــد. عــالوه بــر ایــن افزایــش واردات گاز قطــر 
از ســوی اتحادیــه اروپــا نیــز در افزایــش درآمدهــای کانــال موثــر بــوده  اســت. در صــورت تحریــم نفــت روســیه از ســوی 
ــد. علیرغــم افزایــش قابــل  ــال ســوئز بیــش از ایــن نیــز افزایــش یاب ــا پیش بینــی می شــود درآمد هــای کان اتحادیــه اروپ
توجــه درآمدهــای کانــال ســوئز در پــی جنــگ اوکرایــن، امــا ایــن جنــگ بــر کلیــت اقتصــاد مصــر تاثیــرات منفــی قابــل 
توجهــی داشــته اســت. ایــن جنــگ صنعــت توریســم ایــن کشــور کــه بــه شــدت بــه توریســت هــای روســیه و اوکرایــن 
وابســته بــوده را دچــار مشــکل کــرده اســت. مهمتــر آنکــه مصــر بــه شــدت بــه واردات گنــدم از روســیه و اوکرایــن وابســته 
اســت و در شــرایط کنونــی ناامنــی غذایــی ایــن کشــور را تهدیــد مــی کنــد. افزایــش درآمــد کانــال ســوئز تنهــا جنبــه های 

مثبــت ایــن جنــگ بــرای مصــر بــوده اســت.
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امارات صادرکننده بزرگ چای در جهان

 آمارهــای جدیــدی کــه دولــت امــارات منتشــر کــرد نشــان می دهــد ایــن کشــور در میــان پنــج صادرکننــده بــزرگ چــای 
در جهــان جــای گرفتــه اســت. امــارات پــس از چیــن، ســریالنکا، کنیــا و هنــد در رده پنجمیــن صــادر کننــده بــزرگ چــای 
در جهــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن کشــور در ســال گذشــته بــه 154 کشــور جهــان چــای صــادر کــرده اســت. مجمــوع 
صــادرات چــای ایــن کشــور در ســال ۲۰۲1 بــه 1.8 میلیــارد درهــم رســیده اســت. از ایــن میــزان 1۲8 میلیــون درهــم 
صــادرات مجــدد بــوده اســت. در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری میــالدی حجــم صــادرات چــای امــارات بــه 586 میلیون 

درهــم رســیده اســت.

طالبان در پی خودکفایی نفتی

دولــت طالبــان از اســتخراج بیــش از 1۰ هــزار تــن نفــت خــام در دو مــاه گذشــته از حــوزه نفتــی آمودریــا خبــر داده اســت. 
حــوزه نفتــی آمودریــا در کنــار حــوزه نفتــی فاریــاب از مهم تریــن حوزه هــای نفتــی افغانســتان محســوب می شــود. ایــن 
حــوزه سالهاســت  مــورد مذاکــره افغانســتان و شــرکت های چینــی قــرار دارد، امــا هنــوز شــرکت هــای چینــی فعالیــت 
چندانــی در ایــن حــوزه آغــاز نکرده انــد. مقامــات طالبــان گفتــه انــد کــه شــرکت چینــی آمادگــی کامــل بــرای در اختیــار 
گرفتــن بخشــی از میادیــن نفتــی حــوزه آمودریــا را دارد. امــا برخــی رســانه هــا از فســخ قــرارداد بــا شــرکت چینــی خبــر 

داده انــد.
 بــا وجــود آنکــه هنــوز شــرکت هــای چینــی فعالیــت قابــل توجهــی در ایــن حــوزه صــورت نــداده انــد شــرکت هــای 
افغانســتانی توانســته انــد 1۰ هــزار تــن نفــت از ایــن معــدن اســتخراج نماینــد. طالبــان مدعــی اســت در صــورت توســعه 

بلــوک هــای مختلــف حــوزه نفتــی آمودریــا نیازهــای نفتــی افغانســتان بــه طــور کامــل از داخــل تامیــن خواهــد شــد.




