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ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت
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مقدمه
   ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور بــه کمتریــن 
ــی  ــط روان ــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، 
ــر در  ــی از تحــوالت اخی ــزارش، گلچین ــن گ ــده اســت. در ای ــر درآم ــه رشــته تحری ــای ب ــی و منطقه  ــه جهان در دوالی

دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی

• الیحه 370 میلیارد دالری آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی	

   پــس از ســال ها تــاش ناموفــق بــرای تصویــب قوانیــن مهــم بــرای مبــارزه بــا تغییــرات آب وهوایــی، قانــون کاهــش 
ــخ   ــرات اقلیمــی در تاری ــا تغیی ــه ب ــون مقابل ــه مهم تریــن قان ــاالت متحــده در آســتانه تبدیــل  شــدن ب ــورم ســنای ای ت

ایــاالت متحــده اســت.
   ایــن الیحــه نزدیــک بــه 370 میلیــارد دالر را بــه مقابلــه بــا تغییــرات آب وهوایــی و تأمیــن امنیــت انــرژی اختصــاص 
ــا ســال 2030 و کاهــش  ــا حــدود 40 درصــد ت ــه ای ت ــن الیحــه، کاهــش انتشــار گازهــای گلخان می دهــد. هــدف ای
ــی  ــارات مال ــه  اعتب ــی اســت. بخــش عمــده ای از هزینه هــا صــرف ارائ ــرای شــهروندان آمریکای ــرژی ب هزینه هــای ان
ــه  ــایل نقلی ــترده تر وس ــتفاده  گس ــرژی و اس ــره وری ان ــانی، به ــاک، برق رس ــرژی پ ــد ان ــعه تولی ــرای توس ــد ب جدی

ــد از: ــی عبارت ان ــه تاریخ ــن الیح ــدی ای ــاد کلی ــی از مف ــود. برخ ــی می ش الکتریک
1-اعتبــار چنــد هــزاردالری بــرای خریــد خودروهــای برقــی بــدون آالیندگــی: تــا 7500 دالر بــرای خودروهــای برقــی 
ــه ای  ــارم گازهــای گلخان ــل حــدود یک چه ــی دســت دوم. حــوزه حمل ونق ــرای خودروهــای برق ــد و 4000 دالر ب جدی

ــد. ــد می کن ــاالت متحــده را تولی ای
ــرژی  ــع ان ــایر مناب ــیدی و س ــادی، خورش ــای ب ــد انرژی ه ــرمایه گذاری و تولی ــرای س ــی ب ــارات مال ــد اعتب 2-تمدی
ــرای پاک کــردن بخــش بــرق کــه منبــع انتشــار یک چهــارم  ــادی و خورشــیدی ب ــرژی ب ــر. بهره گیــری از ان تجدیدپذی

ــه ای ایــاالت متحــده اســت، حیاتــی اســت. دیگــر گازهــای گلخان
ــن  ــزرگ ســاطع کننده. ای ــای ب ــه از نیروگاه ه ــن، از جمل ــرای جــذب و جداســازی کرب ــار ب 3-توســعه و گســترش اعتب
انگیــزه بــه کارخانه هــای ســوخت فســیلی اجــازه می دهــد تــا زمانــی کــه تجهیزاتــی را نصــب می کننــد کــه می تواننــد 

75 درصــد یــا بیشــتر از تولیــد کربــن خــود را جــذب کننــد، بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
4-اعتبــارات تولیــد انــرژی هســته ای و هیدروژنــی. دولــت بایــدن انــرژی هســته ای و هیدروژنــی را بــرای کربن زدایــی 

ــد. ــی می دان حیات
5-اعتبــارات تمدیــد شــده بــرای بیودیــزل و مشــوق هایی بــرای »ســوخت هوانــوردی پایــدار« کــه در کاهــش انتشــار 

گازهــای گلخانــه ای از صنعــت خطــوط هوایــی موردنیــاز اســت.
6-توســعه اعتبــارات مالــی  بــرای جــذب و جداســازی کربــن، از جملــه از نیروگاه هــای بــزرگ. ایــن بنــد بــه نیروگاه هایی 
ــا بیشــتر از  ــد 75 درصــد ی ــی کــه می توانن ــا نصــب تجهیزات ــد، اجــازه می دهــد ب ــا ســوخت فســیلی کار می کنن کــه ب

تولیــد کربــن تولیــد شــده توســط نیــروگاه را جــذب کننــد، بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
ــا محیط زیســت در  ــدار و ســازگار ب ــرای اســتفاده از ســوخت پای ــزل و مشــوق هایی ب ــرای بیودی ــارات ب ــد اعتب 7-تمدی
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صنعــت هوانــوردی.
8-اختصاص میلیاردها دالر به وزارت کشاورزی ایاالت متحده برای توسعه کشاورزی سازگار با آب وهوا.

9-تعییــن جریمــه بــرای انتشــار گاز گلخانــه ای متــان از صنعــت نفــت و گاز، در کنــار بیــش از 1.5 میلیــارد دالر مشــوق 
بــرای تولیدکننــدگان نفــت و گاز در صــورت  نصــب فنــاوری جدیــد کــه بــه کاهــش انتشــار ایــن گاز کمــک می کنــد.

10-تمدید دائمی مالیات غیرمستقیم زغال سنگ.

• تجارت 200 میلیارد دالری چین و روسیه؟	

ــه اســت.  ــیه در ســال 2022 ســخن گفت ــن و روس ــارد دالر تجــارت چی ــراً از 200 میلی ــیه اخی ــن در روس ــفیر چی    س
او  اعــام کــرده اســت کــه باتوجــه  بــه رونــد رشــد روابــط تجــاری دو کشــور، انتظــار مــی رود درســال 2022، حجــم 
تجــارت بــه رکــورد تاریخــی 200 میلیــارد دالر، افزایــش یابــد او تأکیــد کــرده اســت کــه به رغــم همه گیــری کرونــا، 
رکــود اقتصــادی جهانــی و شــرایط دشــوار بین المللــی و منطقــه ای، روابــط تجــاری دو کشــور، توســعه پایــدار را نشــان 

می دهــد.
   در هفــت مــاه اول ســال 2022، تجــارت پکــن و مســکو 29 درصــد افزایــش یافــت و بــه 97.71 میلیــارد دالر رســید. در 
ایــن مــدت، صــادرات چیــن بــه روســیه بــه 36.26 میلیــارد دالر رســید کــه نشــان دهنده افزایــش 5.2 درصــدی نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال 2021 اســت. واردات از روســیه بــا جهــش 48.8 درصــدی بــه 61.44 میلیــارد دالر رســیده اســت.

ــا،  ــوردی، فض ــته ای، هوان ــرژی هس ــرژی، ان ــیه، ان ــا روس ــه ب ــارت دوجانب ــای تج ــن، اولویت ه ــفیر چی ــر س    از منظ
کاالهــای موردنیــاز بــرای زیرســاخت های اساســی و همچنیــن فنــاوری دیجیتــال، پزشــکی، انــرژی ســبز، کشــاورزی، 
ــش از 20 درصــد تجــارت خارجــی  ــن شــریک تجــاری روســیه اســت و بی ــن مهم تری ــوآوری هســتند. چی ــم و ن و عل

ــرد.  ــن کشــور صــورت می گی ــا ای روســیه ب

• سرمایه گذاری 30 میلیارد دالری روسیه در مسیر حمل ونقلی قطب شمال 	

   دولــت روســیه طــرح توســعه جدیــدی بــرای مســیر حمل ونقلــی  قطــب شــمال )NSR( را تصویــب کــرده اســت. 
ــت روســیه حــدود 30  ــه طــول خواهــد انجامیــد. دول ــا ســال 2035 ب ــه زودی آغــاز می شــود و ت اجــرای ایــن طــرح ب

میلیــارد دالر بــرای توســعه NSR اختصــاص داده  اســت.
   دولــت روســیه اهــداف اصلــی ایــن طــرح را شــامل اطمینــان از حمل ونقــل مطمئــن و ایمــن کاال و همچنیــن ایجــاد 
ــن طــرح کان  ــای ســرمایه گذاری در قطــب شــمال  برشــمرده اســت. ای ــرای اجــرای پروژه ه زیرســاخت های الزم ب
بیــش از 150 پــروژه را در حوزه هــای مختلــف در بــر می گیــرد. ســاخت ترمینــال گاز طبیعــی مایــع و میعانــات گازی، 
پایانــه بارگیــری نفــت و پایانــه زغال ســنگ را می تــوان از جملــه ایــن طرح هــا برشــمرد. افــزون بــر ایــن ایجــاد یــک 
ــک و  ــل مورمانس ــاب حمل ونق ــعه ه ــاخالین، توس ــاکوف در س ــی کورس ــدر دریای ــتیک در بن ــل و لجس ــاب حمل ونق ه
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آرخانگلســک و ســاخت پایگاه هــای تعمیــر و نگهــداری در بنــادر شــرق دور روســیه از دیگــر اولویت هــای ایــن طــرح 
اســت.

   پــروژه مســیر قطــب شــمال کــه به عنــوان شــریان اصلــی حمل ونقلــی در شــمال روســیه تعریــف شــده اســت ســه 
ــد: ــال می کن هــدف کلیــدی را دنب

تبدیل شــدن بــه مســیر کلیــدی حمل ونقــل انــرژی در راســتای صــادرات هیدروکربن هــا و ســایر منابــع طبیعــی قطــب 
ــمال روسیه. ش

ــه ای  ــه قطــب شــمال روســیه به گون ــد منطق ــاط رشــد اقتصــادی" جدی ــادر و "نق ــاز بن توســعه زیرســاخت های موردنی
ــد. ــن نمای ــی روان را تضمی ــت بین الملل ــه ترانزی ک

انتقال ساالنه 80 میلیون تن کاال از این مسیر از سال 2024.
ــن  ــیه، ای ــارت روس ــل و تج ــنتی حمل ونق ــیرهای س ــترده در مس ــال گس ــیه و اخت ــه روس ــرب علی ــای غ    تحریم ه
کشــور را بیش ازپیــش به ســوی مســیر قطــب شــمال ســوق داده اســت. تبدیل شــدن ایــن مســیر بــه آبراهــی مهــم در 
حمل ونقــل و تجــارت جهانــی بــا چالش هــای اساســی مواجــه اســت. از عمــق کــم آب در برخــی مناطــق تــا وضعیــت 

ــه شــمار می آینــد.  ــع ب ــا تحریم هــا علیــه روســیه جملگــی از موان آب وهوایــی منطقــه و ت
ــل کاال در  ــن مســیر در طــول دهه هــای متمــادی، حمل ونق ــه ای ــه علی رغــم توجــه روســیه ب ــن روســت ک    از همی
ــد. در  ــا می ش ــیر جابه ج ــن مس ــن کاال از ای ــون ت ــدود 7 میلی ــاالنه ح ــوروی س ــت. در دوره ش ــعه نیاف ــدان توس آن چن
ســال های اخیــر ایــن رقــم بــه 35 میلیــون تــن افزایش یافتــه اســت. ایــن رقــم در مقایســه بــا 2 میلیــارد تــن کاالیــی 
ــود،  ــام می ش ــاالنه انج ــورت س ــا  به ص ــیا و اروپ ــان آس ــال کاال می ــیر نقل وانتق ــن مس ــوئز، مهم تری ــال س ــه از کان ک
ــد آن را دســت کم  ــد می توان ــز اســت. امــا ســرمایه گذاری عظیــم روســیه در ایــن مســیر درصورتی کــه تحقــق یاب ناچی

بــه مســیر مهمــی در تجــارت خارجــی روســیه بــدل نمایــد.

• یوان ارز جدید در تجارت روسیه و هند	

   هنــد بــه طــور فزاینــده بــه اســتفاده از یــوان چیــن و درهــم امــارات بــرای تجــارت بــا روســیه، روی آورده اســت. در 
ماه هــای اخیــر، بخــش قابل توجهــی از واردات زغال ســنگ هنــد از روســیه بــا یــوان و درهــم پرداخــت شــده اســت. در 
مــاه ژوئیــه، روســیه، ســومین تأمین کننــده بــزرگ زغال ســنگ هنــد شــد و واردات آن بــا بیــش از 20 درصــد افزایــش 

نســبت بــه مــاه قبــل بــه 2.06 میلیــون تــن رســید.
ــر  ــی غی ــتفاده از ارزهای ــا اس ــیه را ب ــنگ روس ــن زغال س ــل 742000 ت ــدی حداق ــداران هن ــن، خری ــاه ژوئ    در م
ــت. در  ــاه اس ــیه در آن م ــن واردات روس ــون ت ــد از 1.7 میلی ــادل 44 درص ــه مع ــد ک ــت کردن ــکا پرداخ از دالر آمری
هفته هــای اخیــر، فوالدســازان هنــدی و تولیدکننــدگان ســیمان، زغال ســنگ روســیه را بــا اســتفاده از درهــم امــارات، 
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ــای  ــته 31 درصــد از پرداخت ه ــاه گذش ــن در م ــوان چی ــد. ی ــداری کرده ان ــورو خری ــن و ی ــوان چی ــگ، ی دالر هنگ کن
ــود  ــه خ ــد را ب ــگ 28 درص ــه دالر هنگ کن ــاص داد، درحالی ک ــود اختص ــه خ ــیه را ب ــنگ روس ــر دالری زغال س غی

ــک ششــم اســت. ــدود ی ــارات ح ــم ام ــارم و دره ــر از یک چه ــورو کمت ــهم ی ــدت س ــن م اختصــاص داد. در همی

• افزایش صادرات گاز روسیه از طریق ترک استریم	

   ایــن روزهــا کاهــش صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا، موردتوجــه رســانه ها و محافــل سیاســی اســت. روســیه در عیــن 
کاهــش صــادرات گاز از مســیر خــط لولــه نــورد اســتریم 1، افزایــش صــادرات از طریــق خــط لولــه تــرک اســتریم بــه 
مجارســتان، کشــوری کــه منتقــد سیاســت های اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه و خواســتار پایــان دادن بــه تحریم هاســت 
ــه مجارســتان را  ــروم، صــادرات گاز خــود ب ــر مبنــای اعــام وزارت خارجــه مجارســتان، گازپ را افزایــش داده اســت. ب
ــه تــرک اســتریم کــه گاز را از طریــق  2.6 میلیــون مترمکعــب در روز، افزایــش داده اســت. صــادرات توســط خــط لول
ــون  ــا حــدود 700 میلی ــه ت ــم گرفت ــت مجارســتان تصمی ــل می شــود. دول ــه مجارســتان می رســاند، تحوی صربســتان ب

مترمکعــب گاز طبیعــی را عــاوه بــر حجــم قراردادهــای قبلــی از روســیه خریــداری کنــد.
   مجارســتان کــه حــدود 85 درصــد بــه گاز روســیه وابســته اســت، در تــاش اســت تــا قبــل از فصــل ســرما، ذخایــر 
خــود را تقویــت کنــد. افــزون بــر ایــن مجارســتان همــراه بــا لهســتان از طــرح ســهمیه بندی اتحادیــه اروپــا بــا هــدف 
کاهــش 15 درصــدی مصــرف گاز خــودداری کــرده اســت. بــر اســاس قــراردادی کــه ســال گذشــته بــا گازپــروم امضــا 
شــد، مجارســتان ســاالنه 3.5 میلیــارد مترمکعــب گاز از طریــق بلغارســتان و صربســتان و یــک میلیــارد مترمکعــب دیگــر 

ــه ای کــه از اتریــش می گــذرد، دریافــت می کنــد. از طریــق خــط لول
ــب مســکو  ــن قال ــه اســت. در ای ــی در پیــش گرفت ــال کشــورهای اروپای ــده ای در قب    روســیه دیپلماســی گازی پیچی
می کوشــد اتحادیــه را دچــار شــکاف نمایــد و کشــورهایی چــون مجارســتان را در موقعیــت بهتــری قــرار دهــد. موفقیــت 

ــد.  ــه را به شــدت تضعیــف نمای ــد موضــع اتحادی ــا می توان ــه اروپ مســکو در ایجــاد شــکاف در اتحادی

تحوالت منطقه ای

• موافقت نامه تجارت ترجیحی ترکیه و پاکستان 	

ــن دو  ــت تجــارت کاال بی ــه تجــارت ترجیحــی )PTA( را باهــدف تقوی ــه توافقنام ــه گذشــته پاکســتان و ترکی    هفت
ــی دو  ــر شــهباز شــریف، نخســت وزیر پاکســتان توســط وزرای بازرگان ــه در دفت ــن موافقت نام ــد. ای کشــور امضــا کردن
کشــور امضــا شــد. شــهباز ایــن توافــق را "لحظــه ای بــزرگ و نقطــه عطــف" در روابــط برادرانــه و تاریخــی پاکســتان و 
ــه در مــاه مــی، تاش هــای خســتگی ناپذیر  ــه ترکی ــادآور شــد کــه در پــی ســفر رســمی خــود ب ــد. وی ی ــه خوان ترکی

ــه امضــای ایــن توافــق شــد. وزارتخانه هــای دو طــرف منجــر ب
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   او افــزود کــه فرصت هــای تجــاری بســیار زیــادی بیــن دو کشــور وجــود دارد و ابــراز اطمینــان کــرد کــه ایــن توافــق 
راه هــای جدیــدی را بــرای توســعه روابــط تجــاری دوجانبــه خواهــد گشــود. شــریف تأکیــد کــرد کــه پاکســتان مشــتاقانه 

منتظــر اســت تــا بــرای تحقــق توافقنامــه تجــارت آزاد )FTA( بــا ترکیــه کار کنــد. 
ــه توافــق، ترکیــه بــر حساســیت خــود در بخــش نســاجی تأکیــد کــرد، درحالی کــه پاکســتان     در مذاکــرات منجــر ب
حساســیت خــود را در بخش هــای مختلــف ماننــد خــودرو، آهــن و فــوالد، کشــاورزی فــراوری شــده، لبنیــات، نســاجی 

بــاارزش افــزوده و محصــوالت خــاص در مــواد شــیمیایی، پاســتیک و کاالهــای ســفید برجســته کــرد.
    مذاکــرات بــر ســر توافقنامــه تجــارت ترجیحــی پاکســتان و ترکیــه )PTA( تــا زمــان ســفر اخیــر شــهباز شــریف 
نخســت وزیر بــه ترکیــه )از 31 مــی تــا 2 ژوئــن2022( کنــد بــود. امــا بــا ســرعت بخشــیدن بــه ایــن مذاکــرات، پــس 

از 19 دور مذاکــره دوجانبــه، توافقنامــه نهایــی شــد.
   بــر مبنــای گزارش هــای رســانه ای، در ایــن توافــق، ترکیــه امتیازاتــی را بــرای 261 کــد تعرفــه بــه پاکســتان ارائــه 
کــرده اســت کــه شــامل اقــام کلیــدی موردعاقــه صادرکننــدگان پاکســتان در بخــش کشــاورزی و صنعتــی اســت. 
ــی  ــی لوازم خانگ ــه، برخ ــا، انب ــج، خرم ــرم، برن ــد چ ــنتی مانن ــای س ــتان در بخش ه ــازات، پاکس ــن امتی ــد ای در پیام
ــده،  ــراوری ش ــاورزی ف ــوالت کش ــی، محص ــای دریای ــه غذاه ــنتی از جمل ــای غیرس ــی و بخش ه ــای ورزش و کااله
لوله هــا، الســتیک، پاســتیک و محصــوالت تولیــدی بــه بــازار ترکیــه دسترســی بیشــتری پیــدا کــرده اســت. از دیگــر 
ســو پاکســتان بــرای 130 کــد تعرفــه بــه ترکیــه امتیــاز داده اســت. صــادرات جهانــی ترکیــه در ایــن محصــوالت 23 
ــورهای  ــتان از کش ــه پاکس ــوالت ب ــن محص ــت. واردات ای ــه( اس ــی ترکی ــادرات جهان ــد از ص ــارد دالر )12 درص میلی

ــارد دالر اســت.  مختلــف، حــدود 6 میلی
   بعــاوه ایــن توافقنامــه بــا ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری، زمینــه را بــرای آزادســازی تدریجــی مبادلــه کاالهــا، خدمــات 
ــه تجــارت ترجیحــی  ــد موافقت نام ــات دو کشــور معتقدن ــد آورد. مقام ــم خواه ــان دو کشــور فراه ــرمایه گذاری می و س
بــرای دســتیابی بــه هــدف اســتراتژیک تجــارت دوجانبــه 5 میلیــارد دالری در میان مــدت کمــک خواهــد کــرد. قــرار 
ــاز  ــارت آزاد را آغ ــه تج ــرای موافقت نام ــرات ب ــرف مذاک ــق، دو ط ــن تواف ــودن ای ــز ب ــورت موفقیت آمی ــت در ص اس

نماینــد.
   مجمــوع تجــارت پاکســتان و ترکیــه در ســال مالــی 2021-2022 بــه 883 میلیــون دالر رســید کــه صــادرات پاکســتان 
بــه ترکیــه 366 میلیــون دالر و واردات پاکســتان از ایــن کشــور بالــغ بــر 517 میلیــون دالر بــود. تــراز تجــاری بــه نفــع 

ترکیــه بــا تــراز تجــاری مثبــت 151 میلیــون دالر در ســال 2021-2022 اســت.

• هدف گذاری 100 میلیارد دالری ترکیه و روسیه 	

   رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه  اخیــراً از نقشــه راه 100 میلیــارد دالری ترکیــه و روســیه ســخن گفتــه 
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اســت. هفتــه گذشــته پــس از نشســتی 4 ســاعته میــان اردوغــان و پوتیــن در ســوچی روســیه، ترکیــه و روســیه، نقشــه 
راهــی بــرای توســعه  همــکاری اقتصــادی امضــا کردنــد کــه بــر اســاس آن افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه بــه 100 

میلیــارد دالر در ســال هدف گــذاری شــده اســت.
   اردوغــان تأکیــد کــرده اســت کــه هــدف دو کشــور افزایــش تجــارت بــه 100 میلیــارد دالر اســت. در ایــن راســتا دو 
ــد.  ــعه می دهن ــاورزی توس ــگری و کش ــارت، گردش ــرژی، تج ــد ان ــی مانن ــود را در زمینه های ــای خ ــور، همکاری ه کش
ــرای  ــوان ارز ب ــیه را به عن ــل روس ــه روب ــد ک ــق کرده ان ــیه تواف ــه و روس ــه ترکی ــرد ک ــام ک ــن اع ــان همچنی اردوغ

تجــارت دوجانبــه مورداســتفاده قــرار دهنــد.
ــل گفتگــو  ــای متقاب ــت بیشــتر همکاری ه ــاره تقوی ــدگان بانک هــای مرکــزی دو کشــور درب ــن نماین ــر ای ــزون ب    اف
ــا  2020 افزایش یافتــه و در  ــه 60 درصــد در مقایســه ب ــد. حجــم تجــارت دو کشــور در ســال گذشــته نزدیــک ب کردن
پنــج مــاه اول ســال 2022 دوبرابــر شــده اســت. ترکیــه به شــدت تــاش می کنــد از محدودیت هــای تحریمــی روســیه 
ــا کشــورهای  ــط ب ــا بســط رواب ــار تحریم هــای غــرب را ب ــا آث ــد. از طــرف دیگــر روســیه تــاش دارد ت اســتفاده نمای

ــد.  ــش ده ــعه کاه درحال توس

• کمک عربستان به اقتصاد بحران زده پاکستان	

ــران  ــت بح ــتان در مدیری ــه پاکس ــک ب ــرای کم ــود ب ــارد دالری خ ــپرده 3 میلی ــد س ــعودی از تمدی ــتان س    عربس
حســاب جاری و مبــارزه بــا تــورم فزاینــده، خبــر داده اســت. عربســتان همچنیــن قصــد دارد 100 میلیــون دالر اعتبــار در 
مــاه را بــرای 10 مــاه بــه منظــور خریــد محصــوالت نفتــی به عنــوان حمایــت از پاکســتان بــه ایــن کشــور ارائــه دهــد. 

برخــی کارشناســان معتقدنــد چالــش مالــی  پاکســتان پــس از تعهــد  عربســتان پوشــش داده شــده اســت.
   تضمیــن مالــی عربســتان، راه را بــرای تصویــب وام صنــدوق بین المللــی پــول بــه پاکســتان در پایــان مــاه آگوســت 
ــوده اســت  ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــا صن ــن هفته هــا عربســتان ســعودی در حــال هماهنگــی ب ــد. در ای همــوار می کن

تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه پاکســتان از حمایــت کامــل ایــن نهــاد برخــوردار می گــردد.

• تمدید توافقنامه سوخت عراق و لبنان 	

   لبنــان و عــراق، توافقنامــه صــادرات نفــت را تمدیــد کردنــد. نجیــب میقاتــی، نخســت وزیر لبنــان در بیانیــه ای اعــام 
کــرد کــه ایــن توافقنامــه بــا همــان شــرایط قــرارداد قبلــی بــرای یــک ســال تمدیــد شــده اســت. عــراق و لبنــان در 
ژوئیــه ســال 2021 قــراردادی را امضــا کردنــد کــه بــر مبنــای آن عــراق یــک میلیــون تــن ســوخت بــه مــدت یــک 
ســال در اختیــار لبنــان قــرار دهــد. لبنــان نیــز بــه نوبــه خــود موافقــت کــرد کــه کمک هــای پزشــکی در اختیــار عــراق 

قــرار دهــد.
   کمبــود ســوخت یکــی از دشــوارترین جنبه هــای ادامــه بحــران اقتصــادی لبنــان اســت. وضعیــت به گونــه ای بحرانــی 
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شــده اســت کــه برخــی شــهروندان از هیــزم بــرای پخت وپــز اســتفاده می کننــد.

• کمک کره شمالی به بازسازی صنایع سوریه؟	

   اخیــراً کمیتــه فنــی مشــترک ســوریه و کــره شــمالی، همکاری هــای مشــترک صنعتــی را در دمشــق مــورد بررســی 
قــرار داد. در ایــن نشســت توانمندی هــای کــره شــمالی در بازســازی خطــوط تولیــد و ماشــین آالت ســوریه در بخــش 
صنعتــی کــه در اثــر جنــگ داخلــی آســیب دیده اند، موردبحــث قــرار گرفــت. ســوریه در نتیجــه جنــگ داخلــی، خســارات 
اقتصــادی قابل توجهــی متحمــل شــده اســت امــا در توانمنــدی کــره شــمالی بــرای بازســازی صنایــع ســوریه تردیدهــای 
ــرای کاهــش ریســک  ــن و ب ــا چی ــل ب ــمالی در تعام ــره ش ــه ک ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــود دارد. البت ــدی وج ج

ــد. ــی نمای ــد نقش آفرین ــن رون ــی در ای ــرکت های چین ش

• سرمایه گذاری های جدید عربستان در مصر 	

ــد زدن  ــرای ســرمایه گذاری در مصــر و پیون ــه ای ب ــراً از برنام ــد عربســتان ســعودی اخی ــن ســلمان، ولیعه ــد ب    محم
ــیخ در  ــتی شرم الش ــه توریس ــد در منطق ــاخت های جدی ــاد زیرس ــه ایج ــروژه NEOM، از جمل ــه پ ــور ب ــن کش ای
ــتان  ــه در اس ــت ک ــتان اس ــت مدرن عربس ــمند و پس ــهر هوش ــت. NEOM ش ــر داده اس ــرخ خب ــای س ــاحل دری س
تبــوک در شــمال غربــی ایــن کشــور و در مجــاورت شــرق مصــر ســاخته می شــود. ایــن شــهر کــه در ســواحل دریــای 
ــه کشــوری  ــل عربســتان ب ــرای تبدی ــن ســلمان ب ــه ب ــه نمــاد برنامه هــای بلندپروازان ــداد خواهــد داشــت، ب ســرخ امت

ــت.  ــده اس ــدل ش ــعه یافته ب توس
ــک  ــد و ی ــا کردن ــرمایه گذاری را امض ــای س ــه ای از قرارداده ــارس 2018 مجموع ــر در م ــعودی و مص ــتان س    عربس
صنــدوق مشــترک 10 میلیــارد دالری بــرای توســعه حــدود 1000 کیلومترمربــع از اراضــی مصــر در جنــوب صحــرای 
ــی  ــهام برخ ــد س ــرا خری ــتان اخی ــتا عربس ــن راس ــد. در ای ــاد کردن ــروژه NEOM ایج ــی از پ ــوان بخش ــینا به عن س

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــی را آغ ــزرگ دولت ــرکت های ب ــژه ش ــری به وی ــم مص ــرکت های مه ش

• تشکیل شورای تجاری سوریه و عراق	

ســوریه و عــراق از تشــکیل شــورای تجــاری مشــترک خبــر دادنــد. وزارت اقتصــاد و تجــارت خارجــی ســوریه اعــام 
کــرد کــه هــدف ایــن شــورا بهبــود روابــط بیــن دو کشــور و بخــش خصوصــی آنهــا در زمینــه هــای تجــارت، ســرمایه 
ــه عــراق  ــرای تقویــت صــادرات ســوریه ب ــن ب ــن شــورا همچنی گــذاری، صنعــت، کشــاورزی و گردشــگری اســت. ای
فعالیــت خواهــد کــرد. پیــش از ایــن، یــک هیئــت تجــاری عراقــی در دســامبر گذشــته بــرای گفتگــو در مــورد تقویــت 
روابــط از ســوریه بازدیــد کــرد. قبــل از آن در ســال 2021، وزارتخانــه هــای نفــت ایــن کشــورها در مــورد همــکاری 
انــرژی در بغــداد گفتگــو کردنــد. ســوریه و عــراق در آغــاز راهــی جدیــد بــرای گــذر از روابــط پیچیــده  و قــرار گرفتــن 

در مســیر همــکاری اقتصــادی قــرار دارنــد. 
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• تفاهم  12 میلیارد دالری ازبکستان و عربستان 	

هفتــه گذشــته شــوکت میرزایــف رئیــس جمهــور ازبکســتان بــا محمــد بــن ســلمان ولیعهــد ســعودی در جــده دیــدار 
ــا وزرای انــرژی، ســرمایه گــذاری، صنعــت و ســایر بخــش هــای عربســتان دیــدار کــرد.  کــرد. میرزایــف همچنیــن ب
در جریــان ایــن ســفر چنــد یادداشــت تفاهــم بــا بــرای بررســی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و تقویــت روابــط بیــن 
بخــش هــای خصوصــی ایــن کشــورها امضــا شــد. ایــن توافقنامــه هــا در بخــش حمــل و نقــل هوایــی، دام، کشــاورزی، 
ــوده اســت.داده هــای الشــرق االوســط نشــان مــی دهــد کــه در  ــاوری ب ــرژی و فن ــم، رســانه، ان ورزش، آمــوزش، عل
نشســت شــورای تجــاری عربســتان و ازبکســتان، 13 قــرارداد بــه ارزش حــدود 12 میلیــارد دالر امضــا شــده اســت. از 
جملــه ACWA Power عربســتان قــراردادی 2.4 میلیــارد دالری بــا دولــت ازبکســتان بــرای ســاخت یــک پــروژه 
تولیــد انــرژی بــادی در ایــن کشــور امضــا کــرده اســت. تجــارت بیــن عربســتان ســعودی و ازبکســتان در حــال افزایــش 
اســت. صــادرات عربســتان بــه ایــن کشــور آســیای مرکــزی در ســال گذشــته 20 درصــد و واردات 37 درصــد افزایــش 

یافــت.

داده های تازه 

•  رشد شتابان تجارت خارجی چین 	

  تجــارت خارجــی چیــن در هفت ماهــه اول ســال 2022 شــاهد رشــد دورقمــی بــود. اجرایی شــدن موافقت نامــه جامــع 
ــال 2022  ــدای س ــان از ابت ــارت آزاد در جه ــه تج ــن موافقت نام ــوان مهم تری ــه ای به عن ــادی منطق ــکاری اقتص هم
به عنــوان یکــی از دالیــل کلیــدی ایــن رشــد برشــمرده شــده اســت. توافقنامــه جامــع همــکاری اقتصــادی منطقــه ای 
ــی،  ــره جنوب ــن، ک ــن، ژاپ ــه چی ــن 10 کشــور عضــو آســه آن به اضاف ــرارداد تجــارت آزاد جهــان - بی ــن ق - بزرگ تری
اســترالیا و نیوزلنــد - در اولیــن روز ســال 2022 بــه اجــرا درآمــد و تأثیــرات مهمــی در توســعه تجــارت خارجــی چیــن 

داشــته اســت. 
   چیــن نقــش کلیــدی در ایــن توافــق داشــت و بــا اجرایی شــدن آن بازارهــای بیشــتری بــه روی چیــن گشــوده شــد. 
داده هــای تــازه نشــان می دهــد کــه تجــارت کاالیــی چیــن 10.4 درصــد نســبت بــه  مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 
یافــت و بــه 23.6 تریلیــون یــوان )حــدود 3.5 تریلیــون دالر آمریــکا( در هفت ماهــه اول امســال رســید. رشــد صــادرات 
چیــن در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 2021، 14.7 درصــد افزایــش یافــت و بــه 13.37 تریلیــون یــوان رســید. 
در همیــن مــدت واردات 5.3 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته رشــد کــرده اســت و بــه 10.23 تریلیــون یــوان افزایــش 
یافــت. در ایــن دوره، تجــارت چیــن بــا اتحادیــه کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا، اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده بــه 

ترتیــب 13.2، 8.9 و 11.8 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایش یافتــه اســت.
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   از ژانویــه تــا ژوئیــه، تجــارت چیــن بــا کشــورهای عضــو کمربنــد و جــاده ابریشــم نســبت بــه ســال قبــل 19.8 درصــد 
افزایــش یافــت و تجــارت آن بــا ســایر اعضــای موافقت نامــه جامــع همــکاری اقتصــادی منطقــه ای، 7.5درصــد افزایــش 
ــه 1.17  ــا شــرکای چیــن در موافقت نامــه همــکاری اقتصــادی جامــع منطقــه ای ب یافــت. در مــاه جــوالی، تجــارت ب

تریلیــون یــوان رســید کــه نســبت بــه ســال قبــل 18.8 درصــد افزایــش یافــت. 
   افزایــش تجــارت در قالــب ایــن توافقنامــه، رشــد کلــی تجــارت خارجــی چیــن را 5.6   درصــد افزایــش داد. کشــورهای 
ــًا 30 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی و جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهنــد. بیــش  عضــو ایــن موافقت نامــه تقریب

از 90 درصــد تجــارت کاال بیــن کشــورهای عضــو به تدریــج بــدون تعرفــه خواهــد شــد.
   افــزون بــر ایــن داده هــای اداره ملــی آمــار چیــن نشــان می دهــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در نیمــه 
ــرمایه گذاری مســتقیم  ــه اســت. س ــل 2.5 درصــد افزایش یافت ــال قب ــدت مشــابه در س ــه م ــال 2022 نســبت ب اول س
خارجــی )FDI( در ســرزمین اصلــی چیــن، 17.4 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافــت و بــه 723.31 میلیــارد 

یــوان )حــدود 107 میلیــارد دالر( در نیمــه اول ســال رســید.

• کمک 4.5 میلیارد دالری بانک جهانی به اوکراین 	

   بانــک جهانــی اعــام کــرد 4.5 میلیــارد دالر کمــک مالــی اضافــی بــرای اوکرایــن در قالــب پــروژه مخــارج عمومــی 
بــرای اســتقامت ظرفیــت اداری در اوکرایــن )PEACE(، بســیج شــده اســت. هــدف ایــن اقــدام، کمــک بــه دولــت 
ــرای رفــع نیازهــای فــوری ناشــی از جنــگ روســیه علیــه ایــن کشــور اســت. بســته مالــی جدیــد توســط  اوکرایــن ب
آمریــکا ارائــه شــده اســت. تأمیــن مالــی اضافــی بــه حفــظ ظرفیــت اداری و ارائــه خدمــات دولــت در راســتای اجــرای 
وظایــف اصلــی در ســطوح ملــی و منطقــه ای کمــک خواهــد کــرد. بــه طــور خــاص، ایــن پــروژه بــه دولــت اوکرایــن 
ــاه شــهروندان ایــن  ــرای رف ــا تأمیــن اجتماعــی، خدمــات بهداشــتی و حقــوق بازنشســتگی را کــه ب ــد ت کمــک می کن

ــد، پوشــش دهــد. ــرات اجتماعــی و اقتصــادی جنــگ ضروری ان کشــور و کاهــش اث
   تــا بــه امــروز، بانــک جهانــی نزدیــک بــه 13 میلیــارد دالر در  قالــب تأمیــن مالــی اضطــراری بــرای حمایــت از تــداوم 
خدمــات ضــروری دولتــی و کمــک بــه کاهــش اثــرات گســترده انســانی و اقتصــادی جنــگ بســیج کــرده اســت. بیــش 

از 6.3 میلیــارد دالر از ایــن تأمیــن مالــی تــا پایــان ژوئیــه 2022 پرداخــت شــده اســت.

• سرمایه گذاری 500 میلیون دالری مرسک در کانال سوئز 	

ــا ســرمایه گذاری 500 میلیــون  ــال ســوئز اخیــراً اعــام کــرد کــه شــرکت کشــتیرانی دانمارکــی مرســک ب    اداره کان
دالری در ترمینــال کانتینــری ایــن کانــال در پــورت ســعید شــرقی موافقــت کــرده اســت. ایــن ســرمایه گذاری بــرای 
ســاخت یــک اســکله جدیــد کــه دارای 30 جرثقیــل خواهــد بــود، اختصــاص خواهــد یافــت. پــورت ســعید شــرقی در 

دریــای مدیترانــه در انتهــای کانــال ســوئز قــرار دارد. یــک منطقــه تجــاری صنعتــی نیــز در آن قــرار داد.
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   ایــن ســرمایه گذاری بخشــی از تاش هــای مصــر بــرای توســعه بیشــتر کانــال ســوئز اســت کــه حــدود 12 درصــد 
تجــارت جهانــی از آن عبــور می کنــد. مــاه گذشــته، مصــر صندوقــی بــرای اســتفاده از درآمدهــای کانــال ســوئز تأســیس 
ــه ارمغــان آورد. جنــگ اوکرایــن عبــور و  ــال در ســال مالــی گذشــته خــود، رکــورد 7 میلیــارد دالر را ب کــرد. ایــن کان

مــرور کشــتی ها از ایــن آبــراه را بــه اوج رســانده اســت. 




