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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

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

  در این فضا است.
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تحوالت جهانی 

تحریم های جدید آمریکا علیه چین 

وزارت بازرگانــی آمریــکا اخیــرا دور جدیــدی از تحریم هــا را اعــام کــرد کــه شــش شــرکت هوافضــای چینــی را هــدف 
قــرار می دهــد. آمریــکا ایــن شــرکت ها را بــه عنــوان حامــی برنامــه بالون هــای شناســایی ارتــش چیــن معرفــی کــرده 
اســت. ایــن شــرکت ها بــه فهرســت رو بــه افزایشــی از شــرکت های چینــی می پیوندنــد کــه بــه گفتــه ایــاالت متحــده 
تهدیــدی جــدی بــرای امنیــت ملــی هســتند. اعــام تحریم هــا تنهــا چنــد ســاعت پــس از آن منتشــر شــد کــه یــک 
جنگنــده اف-22 ارتــش آمریــکا دومیــن بالــون در ارتفــاع بــاال را کــه وارد حریــم هوایــی ایــاالت متحــده شــده بــود، 
ــن از بالون هــای  ــه اســتفاده چی ــه اســت ک ــت گفت ــت و امنی ــی در بخــش صنع ــر بازرگان ــاون وزی ــرد. مع ســرنگون ک
شناســایی، حاکمیــت مــا را نقــض کــرده و امنیــت ملــی ایــاالت متحــده را تهدیــد می کنــد. از منظــر وی تحریم هــای 
جدیــد ســبب می شــود نهادهایــی کــه بــه دنبــال آســیب رســاندن بــه امنیــت ملــی و حاکمیــت ایــاالت متحــده هســتند، 
ــگ  ــد تاش هــای هماهن ــن تحریم هــای جدی ــاالت متحــده محــروم شــوند. همچنی ــای ای ــه فناوری ه از دسترســی ب
ایــاالت متحــده و متحدیــن ایــن کشــور را بــرای شناســایی و ایجــاد اختــال در اســتفاده چیــن از بالون هــای نظارتــی 
کــه حریــم هوایــی ایــاالت متحــده و بیــش از چهــل کشــور را نقــض کرده انــد، نشــان می دهــد. ایــاالت متحــده نظــام 
تحریمــی رو بــه گسترشــی را علیــه چیــن اعمــال می کنــد. انتظــار مــی رود دامنــه ایــن نظــام تحریمــی بــه ســرعت و 

بــه دالیــل و بهانه هــای مختلــف افزایــش یابــد.

روسیه در پی تالفی تحریم های نفتی غرب 

الکســاندر نــواک معــاون نخســت وزیــر روســیه اخیــرا اعــام کــرد روســیه از مجموعــه اقدامــات تافی جویانــه خــود در 
قبــال سیاســت ســقف قیمتــی کــه اتحادیــه اروپــا و گــروه 7 بــرای محصــوالت نفتــی ایــن کشــور معرفــی کرده انــد تــا 
مــاه مــارس رونمایــی خواهــد کــرد. نــواک اعــام کــرد: مــا اکنــون در حــال بررســی تصمیمــات جدیــد اتخــاذ شــده از 
ســوی اتحادیــه اروپــا و G7 دربــاره تحریــم و ســقف قیمــت ســوخت از روســیه هســتیم تــا  آنــان امکان پذیــری ]پاســخ[ 
را درک کننــد. محدودیــت هــای اتحادیــه اروپــا بــر فــرآورده هــای نفتــی پاالیــش شــده روســیه از 5 فوریــه بــه اجــرا 
گذاشــته شــد و محدودیــت قیمــت 100 دالر بــرای هــر بشــکه گازوئیــل، ســوخت جــت و بنزیــن از روســیه و همچنیــن 
ســقف 45 دالر بــرای تجــارت زیــر قیمــت نفــت خــام روســیه کــه 60 دالر تعییــن شــده اســت، ماننــد نفــت کــوره مــورد 
اســتفاده در صنعــت و ســایر فرآورده هــای نفتــی تعییــن شــده اســت. ســقف قیمت هــا، همــراه بــا ممنوعیــت اتحادیــه 
اروپــا بــر واردات محصــوالت نفتــی روســیه، بخشــی از یــک توافــق گســترده تر میــان کشــورهای G7 اســت. ایــن توافــق  
بــه دنبــال محدودیــت 60 دالری در هــر بشــکه نفــت خــام روســیه اســت کــه G7 بــه همــراه اتحادیــه اروپــا و اســترالیا 
در 5 دســامبر اعمــال کردنــد. ایــن اقدامــات شــرکت های غربــی را از تامیــن مالــی، بیمــه، تجــارت، داللــی یــا حمــل 
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محموله هــای نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی روســیه منــع می کنــد، مگــر اینکــه ایــن محموله هــا بــا ســقف قیمــت 
تعیین شــده یــا کمتــر از آن خریــداری شــده باشــند. بــا ایــن حــال، اخیــرا اتحادیــه اروپــا اســتثناهایی را بــرای تحریــم 
ــوط می شــود،  ــث مخل ــی در یــک کشــور ثال ــا فرآورده هــای نفت ــن و اعــام کــرد کــه نفــت خــام روســیه کــه ب تعیی
از ســقف قیمتــی معــاف خواهــد بــود. ایــن اقدامــات بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بــه 
خریــد محصــوالت نفتــی روســیه ماننــد گازوئیــل از کشــورهای ثالــث ادامــه دهنــد، زیــرا مســکو هرگونــه فــروش تحــت 
طــرح ســقف قیمــت را ممنــوع کــرده اســت. کرملیــن ســقف قیمت هــا را ابــزاری غیــر بــازاری نامیــده اســت. دولــت 
روســیه فــروش نفــت خــام بــه خریدارانــی را کــه ســقف قیمــت را در قراردادهــای خــود ذکــر می کننــد، ممنــوع کــرده 
اســت و وعــده اعمــال محدودیــت مشــابه در مــورد آخریــن محدودیت هــای اتحادیــه اروپــا در مــورد محصــوالت نفتــی 

را داده اســت.

نخســتین اقــدام روســیه در ایــن راســتا کاهــش تولیــد اســت. روســیه اخیــرا اعــام کــرد داوطلبانــه تولیــد نفــت خــود را 
از مــاه مــارس 500 هــزار بشــکه در روز )5 درصــد از تولیــد روزانــه( کاهــش خواهــد داد، زیــرا ایــن کشــور فــروش بــه 
خریدارانــی را کــه از ســقف قیمتــی غــرب پیــروی می کننــد ممنــوع کــرده اســت. روســیه معتقــد اســت کــه مکانیســم 
ــت های  ــترش سیاس ــازار و گس ــط ب ــه در رواب ــیه مداخل ــی روس ــای نفت ــت و فرآورده ه ــی نف ــای قیمت محدودیت ه
مخــرب انــرژی جمعــی غــرب اســت. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه اقدامــات روســیه تــا چــه میــزان بــر بــازار جهانــی 
ــد روســیه  ــی کاهــش تولی ــه جایگزین ــادر ب ــدت کشــوری ق ــد در کوتاه م ــر خواهــد داشــت. برخــی معتقدن ــرژی تاثی ان

نخواهــد بــود مگــر آنکــه نفــت ایــران وارد بــازار شــود. 

اخیــرا وزارت خزانــه داری آمریــکا در پــی نشســت معاونیــن وزرای خارجــه آمریــکا و سایرکشــورهای گــروه 7، 
ــه  ــه رهبــری ایــاالت متحــده، دو ســقف قیمتــی جداگان ــا و اســترالیا، اعــام کــرد ائتــاف ب کشــورهای اتحادیــه اروپ
بــرای محصــوالت نفتــی روســیه بســته بــه نــوع آنهــا اعمــال خواهــد کــرد. طرفیــن موافقــت کردنــد کــه عــاوه بــر 
ســقف قیمــت بــرای نفــت خــام، دو ســقف متمایــز را اعمــال خواهنــد کــرد: یــک ســقف بــرای محصوالتــی کــه عمومــًا 
بــا قیمــت باالتــری نســبت بــه نفــت خــام معاملــه می شــوند، ماننــد گازوئیــل و دیگــری، بــرای محصوالتــی کــه نســبت 

ــا تخفیــف معاملــه می شــوند ماننــد نفــت کــوره.  ــه قیمــت محصــوالت نفتــی، ب ب

ائتــاف ضــد روســیه در مــاه دســامبر، یــک ســقف قیمتــی بــرای صــادرات نفــت دریایــی روســیه وضــع کــرده بــود کــه 
شــرکت های غربــی را از ارائــه بیمــه و ســایر خدمــات بــه کشــتی های حامــل نفــت روســیه منــع می کنــد، مگــر اینکــه 
محمولــه بــه قیمــت تعییــن شــده 60 دالر در هــر بشــکه خریــداری شــود. قابــل ذکــر اســت کــه ایــن ســقف قیمتــی 

بــرای محصــوالت نفتــی روســیه، از 5 فوریــه تاکنــون در حــال اجــرا اســت.



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان7

تغییر جهت اقتصاد روسیه به سمت شرق

ــیه در  ــه روس ــه ب ــاق کریم ــه الح ــش ب ــیه در واکن ــه روس ــا علی ــه اروپ ــکا و اتحادی ــای آمری ــال تحریم ه ــس از اعم پ
ســال 2014، والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه سیاســت »چرخــش بــه ســمت شــرق« را آغــاز کــرد و چیــن را 
جایگزیــن مراکــز مالــی غربــی در لنــدن و نیویــورک  کــرد. هــدف از ایــن اســتراتژی، تغییــر بنیــان اقتصــادی روســیه 
از شــرکای اروپایــی خــود بــه ســمت چیــن اســت. علیرغــم وقــوع رکــود جزیــی اقتصــادی در هــر دو کشــور کــه ایــن 
اســتراتژی را در ســال 2015 بــا اختــال مواجــه کــرد، همســویی و ادغــام اقتصــادی دو کشــور، موفــق بــود؛ بــه نحــوی 
ــال 2021  ــان س ــه 18 درصــد در پای ــال 2013 ب ــدود 10 درصــد در س ــیه از ح ــارت روس ــن از کل تج ــهم چی ــه س ک

افزایــش یافــت.

در واقــع روســیه از ســال 2014، موانــع سیاســی پیشــین، ماننــد ممنوعیــت خریــد دارایــی در بخــش منابــع طبیعــی و 
همچنیــن ســرمایه گــذاری در قراردادهــای زیرســاختی در صنایــع حســاس ماننــد جــاده هــا و راه آهــن را رفــع کــرد. از 
ســوی دیگــر، چیــن نیــز بــه نوبــه خــود شــرکت هــای خــود را بــه ســرمایه گــذاری یــا ورود بــه بــازار روســیه تشــویق 
کــرد. در همیــن راســتا، میــزان وام هــای چیــن بــه روســیه از ســال 2014 تــا ســال 2022، بــه 3 برابــر افزایــش یافــت.

بــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن در ســال 2022 و تحریم هــای شــدید گــروه 7، چرخــش مســکو بــه ســمت پکــن تســریع 
پیــدا کــرد؛ بــه نحــوی کــه عمــده رویکــرد اقتصــادی روســیه بــه ویــژه در بخــش هیدروکربــن هــا، بــه ســمت چیــن 
اســت و در ایــن راســتا، روابــط مالــی روســیه نیــز دســتخوش تغییــرات مــوازی شــده اســت. در نتیجــه در حــال حاضــر 

اقتصــاد روســیه بــه شــدت بــه ســرمایه چینــی وابســته شــده اســت.

هــر چنــد کــه مقامــات چینــی آشــکارا اعــام نمی کننــد، امــا داده هــا حاکــی از ایــن امــر اســت کــه پــس از تهاجــم 
روســیه بــه اوکرایــن، وام دهنــدگان چینــی اعتبــارات بیشــتری را بــه وام گیرنــدگان روســی اعطــا کرده انــد. بــر اســاس 
داده هــای وام هــای ســندیکایی، حــدودا نیمــی از کل وام هــای ســندیکایی جهانــی کــه از بانک هــای چینــی پرداخــت 
ــه روســیه،  ــان ب ــی جه ــایر مؤسســات مال ــف وام دهــی س ــه توق ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــق گرفت ــه روســیه تعل شــده، ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــی، افزای ــای آت ــن طــی ماه ه ــه چی ــیه ب ــی روس ــه وابســتگی مال ــود ک ــی می ش پیش بین

بــا توجــه بــه کاهــش رشــد اقتصــادی چیــن در ســال 2022 در مقایســه بــا رشــد 7 درصــدی در ســال 2014، پیش بینــی 
ــت  ــه حمای ــا ب ــت بانک ه ــی و هدای ــی در بازارهــای داخل ــن نقدینگــی کاف ــن، تضمی ــدت، چی ــه در کوتاه م می شــود ک
ــر اســاس آخریــن داده هــای در دســترس، وام هــای  از اقتصــاد شــکننده خــود را در دســتور قــرار دهــد؛ چــه اینکــه ب

بین المللــی چیــن از ابتــدای ســال تــا ژوئیــه 2022 ، حــدود 14 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

امــا در میان مــدت و بلندمــدت، بــه جهــت خــروج وام دهنــدگان غربــی از بــازار روســیه، احتمــاال وام دهنــدگان چینــی 
ادغــام در اقتصــاد روســیه را افزایــش خواهنــد داد و بازارهــای مالــی شــانگهای و هنــگ کنــگ، امــکان دســتیابی بــه 
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معامــات جدیــد بــا شــرایط مطلوب تــری را بــرای چیــن فراهــم خواهــد ســاخت و از ســوی دیگــر، روســیه می توانــد 
امــکان اجــرای سیســتم مالــی مطلــوب چیــن در بــازار ایــن کشــور را فراهــم آورد تــا سیاســت های مالــی جدیــد و فــارغ 

از غــرب را کــه در نهایــت نیــاز بــه اجــرای آن دارد، بــه آزمایــش بگــذارد. 

روسیه مزرعه چین

روســیه در ادبیــات اقتصــاد سیاســی بین الملــل، بــه پمــپ بنزیــن چیــن مشــهور شــده اســت. آمارهــای جدیــد نشــان 
مــی دهــد روســیه بــه مزرعــه و کانــون واردات مــواد غذایــی چیــن نیــز بــدل شــده اســت. واردات محصوالت کشــاورزی 
و فــراوری شــده روســیه توســط چیــن همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت و در ســال گذشــته 44 درصــد افزایــش 
یافتــه اســت. بــر اســاس داده هــای مرکــز Agroexport  وزارت کشــاورزی روســیه، حجــم فیزیکــی خریــد 36 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. چیــن جایــگاه خــود را بــه عنــوان بزرگتریــن خریــدار محصــوالت کشــاورزی و غذایــی روســیه 
کــه در ســال 2021 از دســت داده بــود، بــه دســت آورد. دو ســال پیــش، اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن واردکننــده کاالهــای 
کشــاورزی روســیه بــود. امــا اکنــون چیــن بزرگتریــن واردکننــده روغــن کلــزا، گوشــت طیــور، گوشــت گاو، ســویا، جــو 
دوســر و بــذر کتــان اســت. چیــن همچنیــن بزرگتریــن خریــدار عســل و روغــن بــذر کتــان روســیه اســت. اطاعــات 
اولیــه از ســرویس گمــرک فــدرال روســیه نشــان مــی دهــد کــه طــی ســال گذشــته صــادرات روغــن کلــزای روســیه 
بــه چیــن از نظــر فیزیکــی دو برابــر شــده اســت. ایــن کشــور آســیای شــرقی اکنــون تقریبــًا 70 درصــد از کل صــادرات 
روغــن کلــزا توســط روســیه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. صــادرات محموله هــای ماهــی و غذاهــای دریایــی نیــز 
بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه و حجــم کل از 500 هــزار تــن فراتــر رفتــه اســت. داده هــای جدیــد نشــان 
ــه چیــن صــادر شــده کــه 11 درصــد بیشــتر  ــور در ســال گذشــته ب ــًا 140 هــزار تــن گوشــت طی می دهــد کــه تقریب
ــادرات  ــم ص ــد از کل حج ــدود 40 درص ــت. ح ــوده اس ــد ب ــد 53 درص ــرخ رش ــر ارزش، ن ــت. از نظ ــال 2021 اس از س
گوشــت طیــور روســیه در ســال گذشــته بــه چیــن بــوده اســت. روســیه پتانســیل گســترش بیشــتر عرضــه مــواد غذایــی 
بــه چیــن را دارد. بیشــترین پتانســیل ها بــرای صــادرات، ماهــی و غذاهــای دریایــی، غــات، فرآورده هــای گوشــتی و 

ــتند. ــی هس ــای گیاه روغن ه

احتمال وقوع دوران جدیدی از جنگ های تجاری در پی تغییرات آب و هوایی 

روزنامــه معتبــر نیویــورک تایمــز اخیــرا در مطلــب جالــب توجهــی، اثــرات تغییــرات آب و هوایــی بــر تنش هــای تجــاری 
را مــورد بحــث قــرار داده اســت. ترجمــه ایــن مقالــه در ادامــه مــی آیــد. 

»تاش هــا در جهــت کاهــش اثــرات تغییــرات آب و هوایــی، کشــورهای سراســر جهــان را واردار می کنــد تــا 
سیاســت های متفاوتــی را در حوزه هــای صنعــت و تجــارت اتخــاذ کننــد؛ امــری کــه احتمــال بــروز اختــاف و درگیــری 
میــان دولت هــا را افزایــش داده اســت. ایــن درگیری هــای جدیــد بــر ســر سیاســت های اقلیمــی، اتحادهــای بین المللــی 
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ــت محیطی،  ــع زیس ــوع فجای ــری از وق ــور جلوگی ــه منظ ــا ب ــت ه ــات دول ــتند. اقدام ــی هس ــارت جهان ــتم تج و سیس
ــود. ــرزی ش ــاری فرام ــای تج ــه جنگ ه ــر ب ــد منج می توان

ایــاالت متحــده و اروپــا طــی ماه هــای اخیــر، یارانه هــا، تعرفه هــا و سیاســت های دیگــری را بــا هــدف تســریع انتقــال 
ــد کــه  ــروز یــک فاجعــه آب و هوایــی، معتقدن ــا امیــد ممانعــت از ب ــد. آنهــا ب ــا معرفــی کردن ــرژی ســبز پیشــنهاد ی ان
ــد  ــای مول ــدگان گازه ــن انتشــار دهن ــر و مجــازات بزرگ تری ــرژی پاک ت ــع ان ــد در جهــت گســترش مناب ــا بای دولت ه

گرمایــش زمیــن، بــا شــدت اقدامــات الزم را پیگیــری کننــد. 

ــد،  ــرار می دهن ــه ق ــی را در مضیق ــرکت های خارج ــورها و ش ــب کش ــت ها اغل ــن سیاس ــه ای ــد ک ــدان معتقدن ــا منتق ام
زیــرا دولت هــا بــه صنایــع خــود یارانــه می دهنــد یــا تعرفه هــای جدیــدی بــرای محصــوالت خارجــی وضــع می کننــد. 
در واقــع بــا اتخــاذ اینگونــه سیاســتها، تــاش چندیــن دهــه ایــاالت متحــده و اروپــا در جهــت چندجانبــه گرایــی مبتنــی 
بــر تجــارت آزاد، رفــع موانــع تجــاری در قالــب ســازمان تجــارت جهانــی و تشــویق و افزایــش تجــارت جهانــی از بیــن 

می رود. 

ــی متحــدان نزدیــک و  ــه رودروی ــد، منجــر ب ــی، اتخــاذ سیاســت های جدی ــی اســت کــه در شــرایط کنون ــن در حال ای
افزایــش شــکاف ها در سیســتم شــکننده فعلــی حاکمیــت تجــارت جهانــی شــده اســت. برخــی از کارشناســان معتقدنــد 
ــاله  ــخ 5000 س ــه در تاری ــیعی اســت ک ــریع و وس ــرات اقتصــادی س ــتلزم ایجــاد تغیی ــی، مس ــه بحــران آب و هوای ک

ــاز دارد. ــد نی ــزار سیاســی جدی ــه اب ــد ب ــه بی تردی ــی ک ــوده اســت؛ اقدامات ــابقه ب ــوب بشــر بی س مکت

شــایان توجــه اســت کــه دولــت بایــدن یارانه هــای ســخاوتمندانه ای را بــه منظــور تشــویق تولیــد فنــاوری انــرژی پــاک 
در ایــاالت متحــده ماننــد اعطــای اعتبــار مالیاتــی بــه مصــرف کننــدگان خودروهــای پــاک ســاخت آمریــکا و شــرکت 

هــای ســازنده نیروگاه هــای جدیــدی بــر پایــه انــرژی خورشــیدی و بــادی ارائــه مــی کنــد. 

ــدی  ــای جدی ــی، فرصت ه ــرات آب و هوای ــه تغیی ــد ک ــدواری کرده ان ــراز امی ــدن اب ــت بای ــات دول ــه مقام ــد ک ــر چن ه
بــرای همــکاری بــا متحــدان فراهــم کنــد، امــا اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه اقدمــات آنهــا تاکنــون، بیشــتر چالــش 
برانگیــز بــوده اســت. بزرگتریــن منبــع اختــاف، اعتبــارات مالیاتــی جدیــد بــرای تجهیــزات انــرژی پــاک و وســایل نقلیــه 
ســاخته شــده در آمریــکای شــمالی اســت کــه بخشــی از یــک الیحــه جامــع سیاســت آب و هــوا و ســامت بــود کــه 
بایــدن ســال گذشــته آن را بــه قانــون تبدیــل کــرد. مقامــات اروپایــی ایــن اقــدام را »قاتــل اشــتغال«نامیده انــد، زیــرا در 
پیامــد اجــرای آن  امــکان ســرمایه گذاری های جدیــد در بخش هــای ســاخت باتــری، هیــدروژن ســبز، فــوالد و ســایر 
صنایــع در رقابــت بــا ایــاالت متحــده را از دســت خواهنــد داد. نکتــه جالــب آنکــه اروپــا نیــز اخیــرا در پاســخ، طــرح خــود 
مبنــی بــر اعطــای یارانــه بــه صنایــع انــرژی ســبز را معرفــی کــرده اســت؛ اقدامــی کــه نگرانــی از بــه راه افتــادن یــک 
»جنــگ یارانــه ای« پرهزینــه و ناکارآمــد را بــه شــدت افزایــش داده اســت. عــاوه بــر ایــن، مقامــات اروپایــی شــکایت 
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تجــاری بــه ســازمان تجــارت جهانــی را مطــرح کــرده انــد کــه ممکــن اســت مقدمــه ای بــرای تافــی اقدامــات آمریــکا 
و اعمــال تعرفــه بــر محصــوالت آمریکایــی باشــد.

از ســوی دیگــر، ســایر سیاســت هــای اخیــر اتحادیــه اروپــا در مــورد تغییــرات آب و هوایــی نیــز جنجــال ایجــاد کــرده 
اســت. در اواســط دســامبر، اتحادیــه اروپــا بــه توافــق اولیــه ای در جهــت اعمــال تعرفــه جدیــد کربــن در قبــال برخــی از 
کاالهــای وارداتــی دســت پیــدا کــرد کــه گام بزرگــی بــه ســوی یــک سیاســت تجــاری جدیــد متمرکــز بــر تغییــرات آب 
و هوایــی بــه شــمار مــی  رود. بــر اســاس ایــن توافــق، اتحادیــه اقدامــات ســختگیرانه ای بــرای محصــوالت کشــورهایی 
کــه در جهــت کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود گام جــدی برنداشــته اند، انجــام خواهــد داد. هــدف ایــن اقــدام، 
ــه رعایــت مقــررات زیســت محیطی  ــه شــرکت های اروپایــی اســت کــه موظــف ب جلوگیــری از وارد شــدن خســارت ب
ــری  ــن زیســت محیطی ضعیف ت ــه قوانی ــال توســعه ک ــا شــرکت های کشــورهای در ح ــد ب ســخت گیرانه هســتند و بای
دارنــد و کاالهــای ارزانتــری تولیــد می کننــد رقابــت نماینــد. اقدامــات متقابــل آمریــکا و اتحادیــه اروپــا علیــه یکدیگــری 

و علیــه کشــورهای در حــال توســعه خطــر جنــگ تجــاری گســترده را بــه تهدیــدی عینــی بــدل کــرده اســت«. 

پیشنهاد ایجاد یک شرکت واسطه ای روسی در کوبا 

  CIMEXــا مشــارکت شــرکت دولتــی ــا ب اخیــرا مســکو پیشــنهاد تأســیس یــک شــرکت واســطه ای روســی در هاوان
ــور  ــه ط ــا را ب ــل شــود و قیمت ه ــده محصــوالت روس تبدی ــده عم ــا واردکنن ــه تنه ــا ب ــرده اســت ت ــه ک ــا را ارائ کوب

ــد.  ــازار خــرده فروشــی تعییــن کن مســتقل در ب

عــاوه بــر ایــن، شــورای تجــاری روســیه و کوبــا، پیشــنهاد ایجــاد یــک سیســتم تســویه حســاب جدیــد را ارائــه نمــوده 
اســت کــه نــه تنهــا مســئول انجــام تســویه حســاب بــه شــمار می آیــد، بلکــه بــا برخــورداری از مجــوز بانکــی، حجــم 
ــل توجهــی کاهــش خواهــد داد؛  ــه طــور قاب ــگ ب ــگ و فاکتورین ــق اعطــای وام، لیزین ــدی را از طری پرداخت هــای نق

پیشــنهادی کــه مــورد اســتقبال وزارت تجــارت کوبــا نیــز قــرار گرفتــه اســت. 

ــده اســت،  ــا در آین ــان روســیه و کوب ــه می ــه تجــارت دوجانب ــل توج ــش قاب ــی از افزای ــه حاک ــی ک ــز اهمیت ــه حائ نکت
پذیــرش عضویــت ناظــر کوبــا در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت؛ امــری کــه امــکان دسترســی کوبــا بــه بــازار ســایر 
کشــورهای عضــو EAEU و در نهایــت امضــای توافقنامــه تجــارت آزاد بــا اعضــای ایــن ســازمان را فراهــم مــی ســازد. 
ــدر ماریــل هســتند؛  ــژه اقتصــادی در بن ــر ســر ایجــاد منطقــه وی ــی ب ــا در حــال رایزن ــن، روســیه و کوب ــر ای عــاوه ب
پــروژه ای کــه بــرای تولیدکننــدگان روســی و کوبایــی کــه بــه دنبــال صــادرات بــه ســایر بازارهــای آمریــکای التیــن 

هســتند، مــی توانــد فرصت هایــی ایجــاد نمایــد. 

شــایان توجــه اســت کــه پروازهــای مســتقیم بیــن روســیه و کوبــا از اواخــر ســال گذشــته آغــاز شــده اســت؛ ســیگارهای 
کوبایــی در روســیه بســیار محبــوب هســتند و در ایــن کشــور، برخــاف شــهرهای اروپایــی و آمریکایــی، هیــچ ممنوعیتی 
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بــرای اســتعمال دخانیــات در کافه هــا، کلوپ هــا و رســتوران ها اعمــال نشــده اســت. 

در حــال حاضــر، حجــم تجــارت دوجانبــه روســیه و کوبــا، نســبتًا انــدک و ســاالنه حــدود 250 میلیــون دالر اســت کــه 
80 درصــد آن صــادرات روســیه اســت. محصــوالت معمــول روســیه کــه بــه کوبــا صــادر مــی شــود، شــامل تجهیــزات 

حمــل و نقــل و بــرق اســت؛ در حالــی کــه کوبــا محصــوالت شــکر و میــوه را صــادر می کنــد. 

هشدار مقام ارشد خزانه داری آمریکا به امارات و ترکیه در مورد دور زدن تحریم ها 

ــه  ــه عمــان، امــارات متحــده عربــی و ترکیــه نســبت ب ــه داری آمریــکا در ســفر اخیــر خــود ب مقــام ارشــد وزارت خزان
عــدم تبعیــت از تحریم هــا و محدودیــت هــای اعمــال شــده از ســوی آمریــکا بــر کشــورهای روســیه و ایــران هشــدار 
داد و بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه ایــن کشــورها در صــورت معاملــه بــا نهادهــای مشــمول محدودیت هــای آمریــکا، 

دسترســی بــه بــازار آمریــکا را از دســت خواهنــد داد. 

شــایان توجــه اســت کــه اخیــرا ایــاالت متحــده فشــارهای خــود بــر محدودیــت تجــارت بــا روســیه و ایــران را به شــدت 
افزایــش داده اســت. بــه عنــوان مثــال، در مــاه گذشــته علیــه ســیتکی آیــان، تاجــر برجســته ترکیــه و شــرکت های آن، 
بــه اتهــام تســهیل  فــروش نفــت و پول شــویی بــرای کشــورهای تحــت تحریــم، تحریم هایــی را اعمــال کــرد. عــاوه 
بــر ایــن، واشــنگتن برخــی از شــرکت های مســتقر در امــارات متحــده عربــی را بــه دلیــل فــرار از تحریم هــای مرتبــط 
بــا ایــران و همچنیــن یــک شــرکت هواپیمایــی را بــه دلیــل حمایــت از شــرکت روســی واگنــر گــروپ کــه در اوکرایــن 

ــم کــرد. می جنگــد، تحری

ــت از  ــور تبعی ــه منظ ــه ب ــه ترکی ــار ب ــن ب ــکا چندی ــی آمری ــه داری و وزارت بازرگان ــات خزان ــته، مقام ــال گذش در س
تحریم هــای ایــاالت متحــده هشــدار دادنــد، امــا بــه نتایــج مــورد نظــر دســت نیافتنــد. از همیــن رو بــه منظــور تأکیــد 
و اعمــال فشــار بیشــتر، ســفر اخیــر را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد؛ ایــن اقــدام، بــا افزایــش تنــش در روابــط بیــن 
ایــاالت متحــده و ترکیــه بــر ســر اختــاف در بســیاری از مســائل، همزمــان شــده اســت؛ اخیــرا ترکیــه از پیوســتن ســوئد 

و فنانــد بــه ناتــو، حمایــت نکــرده کــه موجــب نگرانــی ایــاالت متحــده شــده اســت. 

شــایان توجــه اســت کــه از یــک ســو ترکیــه تهاجــم روســیه را محکــوم کــرده و بــه اوکرایــن، پهپادهــای مســلح ارســال 
مــی کنــد و از ســوی دیگــر،  بــا تحریــم هــای غــرب علیــه روســیه مخالــف اســت و از روابــط نزدیکــی هــم بــا مســکو 
و هــم بــا کیــف، همســایگان خــود در دریــای ســیاه، برخــوردار اســت. در همیــن راســتا، ترکیــه تجــارت و گردشــگری 
ــد دارایی هــای روســیه  ــال خری ــه دنب ــز ب ــه ای نی ــا روســیه را افزایــش داده اســت. برخــی از شــرکت های ترکی خــود ب

ــد.  ــا از آنهــا صرف نظــر کرده ان ــل تحریم ه ــه دلی ــی ب هســتند کــه شــرکای غرب
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دسترسی آسان تر سرمایه گذاران »کشورهای دوست« به بازار سهام روسیه 

ــت،  ــده اس ــب ش ــیه تصوی ــه روس ــط کابین ــه توس ــی 2030-2023« ک ــازار مال ــعه ب ــتراتژی توس ــاس »اس ــر اس  ب
ســرمایه گذاران و مشــاغل کشــورهای دوســت، امــکان دسترســی آســان تر بــه بــازار ســهام روســیه پیــدا خواهنــد کــرد. 
ایــن اســتراتژی شــامل برنامه هایــی بــرای اعطــای مشــوق های بیشــتر و بهبــود شــرایط مالیاتــی بــرای ســرمایه گذاران 

ــود. ــی، می ش ــرمایه گذاران خارج ــیه توســط س ــادار در روس ــار اوراق به ــعه و انتش ــه توس ــی، از جمل خارج

شــایان توجــه اســت کــه تــا پیــش از تحریم هــای غــرب علیــه روســیه در پــی حملــه بــه اوکرایــن، 80 درصــد از حجــم 
معامــات بــورس روســیه توســط ســرمایه گذاران آمریکایــی و اروپایــی انجــام می شــد کــه در حــال حاضــر و بــا غیــاب 

آنهــا، حجــم گــردش مالــی کاهــش پیــدا کــرده اســت. 

ــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح،  ــرای روســیه، افزایــش نقدینگــی اســت. در واقــع ب مزیــت اصلــی اجــرای ایــن طــرح ب
جذابیــت حضــور در بــازار مالــی روســیه بــه ویــژه بــرای ســرمایه گذاران آســیایی و کشــورهای خاورمیانــه بــه طــور کلــی 
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. عــاوه بــر ایــن، دسترســی مســتقیم بانــک هــا و کارگــزاران کشــورهای دوســت بــه بــازار 

بــورس روســیه و همچنیــن معرفــی بــازار اوراق مشــتقه فراهــم خواهــد شــد.

ایــن طــرح، کشــورهایی کــه نســبت بــه روســیه رویکــرد غیردوســتانه دارنــد را مســتثنی کــرده اســت. ایــن کشــورها 
عبارتنــد از: آلبانــی، آنــدورا، اســترالیا، اتریــش، باهامــا، بلژیــک، بلغارســتان، کانــادا، کرواســی، قبــرس، جمهــوری چــک، 
دانمــارک، اســتونی، فنانــد، فرانســه، آلمــان، یونــان، مجارســتان، ایســلند، ایرلنــد، ایتالیــا، ژاپــن، لتونــی، لیختن اشــتاین، 
لیتوانــی، لوکزامبــورگ، مالــت، میکرونــزی، موناکــو، مونتــه نگــرو، هلنــد، نیوزلنــد، مقدونیــه شــمالی، نــروژ، لهســتان، 
پرتغــال، رومانــی، ســن مارینــو، ســنگاپور، اســلواکی، اســلوونی، کــره جنوبــی، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس، تایــوان، اوکراین، 

بریتانیــا و ایــاالت متحــده آمریــکا. روســیه بــا ایــن اقــدام عمدتــا در پــی جلــب ســرمایه های چینــی اســت. 

پیروی هلند و ژاپن از محدودیت های آمریکا در زمینه صادرات ریز تراشه به چین 

ــازی  ــه طــرح محدودس ــد، ب ــاالت متحــده صــورت داده ان ــا ای ــه ب ــی ک ــا توافق ــز ب ــد نی ــن و هلن ــرا دو کشــور ژاپ اخی
دسترســی چیــن بــه مــواد و تجهیــزات مــورد اســتفاده در ســاخت تراشــه های کامپیوتــری پیشــرفته پیوســتند. شــایان 
ذکــر اســت کــه دولــت بایــدن در مــاه اکتبــر سیاســت محدودســازی توانایــی چیــن بــرای دسترســی بــه تراشــه های 
پیشــرفته را اجرایــی کــرد. زیــرا از نظــر آمریــکا امــکان اســتفاده از آنهــا بــرای ســاخت ســاح، اقدامــات ناقــض حقــوق 
بشــر و ارتقــای تجهیــزات نظامــی وجــود دارد؛ اقدامــی کــه از ســوی چیــن محکــوم شــد و آن را عاملــی بــرای ایجــاد 
اختــال در زنجیــره تامیــن و بهبــود اقتصــاد جهانــی تلقــی کــرد. شــایان ذکــر اســت کــه عــاوه بــر ژاپــن، هلنــد نیــز 

ــال در حــوزه تراشــه دارد.  ــی فع ــن نیازهــای شــرکت های چین نقــش مهمــی در تامی
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تحوالت منطقه ای 

درخواست پاکستان از روسیه برای توسعه پروژه های راه آهن 

ــن  ــوه در بخــش راه آه ــای بالق ــرای پروژه ه ــرمایه گذاری و مشــارکت در اج ــور س ــه منظ ــیه ب ــتان از روس ــرا پاکس اخی
از جملــه کریــدور شــمال-جنوب و راه هــای بهبــود آن دعــوت کــرده اســت. شــبکه راه آهــن پاکســتان در مجمــوع بــه 

طــول 7791 کیلومتــر بــه همــراه 625 ایســتگاه اســت کــه بــه طــور قابــل توجهــی بــه ارتقــا نیــاز دارد. 

شــایان توجــه اســت کــه پاکســتان ایــن پیشــنهاد را در راســتای اجرایــی کــردن چشــم انداز 2026 راه آهــن خــود کــه در 
ســال 2014 و بــا هــدف افزایــش ســهم راه آهــن در بخــش حمل ونقــل از 4 درصــد بــه 20 درصــد تدویــن و تصویــب 
شــد، مطــرح کــرده اســت. یکــی از پروژه هــا در ایــن چارچــوب، ارتقــای راه آهــن مســیرهای کریــدور اقتصــادی چیــن-

ــد، توســعه و  ــارد دالر اســت. ایــن طــرح شــامل ســاخت لوکوموتیوهــای جدی ــه ارزش 3.9 میلی پاکســتان (CPEC) ب
بهبــود زیرســاخت های ریلــی فعلــی، افزایــش میانگیــن ســرعت قطــار، بهبــود عملکــرد و گســترش خدمــات مســافری 
اســت. فــاز اول ایــن پــروژه در ســال 2017 تکمیــل شــد و قــرار بــود فــاز دوم کــه شــامل پــروژه ML-1 بــا ظرفیــت 
حمــل و نقــل 75 درصــد از کل بــار در پاکســتان اســت، تــا ســال 2021 بیــن کراچــی و پیشــاور بــا هزینــه 4.9 میلیــارد 
دالر تکمیــل شــود؛ امــا بــه دلیــل شــیوع کوویــد 19 و معضــات سیاســی در داخــل پاکســتان، بــه طــور قابــل توجهــی 
بــه تاخیــر افتــاده اســت؛ عاملــی کــه منجــر بــه ایجــاد اختــاف میــان پاکســتان و چیــن شــد؛ زیــرا ایــن تأخیــر منجــر 
بــه عــدم تأمیــن درآمــد نقــدی پیش بینــی شــده پاکســتان بــه منظــور بازپرداخــت وام هــای بلندمــدت چیــن شــد. البتــه 
ــرای مشــارکت در پروژه هــای کریــدور اقتصــادی  پاکســتان پیــش از ایــن نیــز از کشــورهایی چــون ترکیــه و  قطــر ب
چین-پاکســتان دعــوت کــرده بــود. در حــال حاضــر روســیه در پــروژه ســاخت یــک خــط لولــه گاز بــزرگ کــه بنــادر 
ــتان  ــاب پاکس ــمالی پنج ــه ش ــی در منطق ــای صنعت ــا و قطب ه ــه نیروگاه ه ــوادر، را ب ــی و گ ــتان، کراچ ــی پاکس جنوب

متصــل مــی کنــد، مشــارکت دارد. میادیــن نفــت و گاز پاکســتان در اطــراف ســواحل جنوبــی ایــن کشــور قــرار دارد. 

اهداف بلندپروازانه عربستان سعودی برای جذب توریست تا سال 2030

ــه  ــت؛ نکت ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــت را در دس ــون توریس ــاالنه 100 میلی ــذب س ــدف ج ــعودی ه ــتان س عربس
جالــب آنکــه در 9 ماهــه اول ســال 2022، عربســتان ســعودی بیــش از هــر کشــور عــرب دیگــری پذیــرای توریســت 

ــت.  ــوده اس ــی ب بین الملل

تمرکــز اصلــی بخــش گردشــگری رو بــه رشــد عربســتان، بــر روی ســفر گردشــگران کشــورهای عربــی، ایجــاد تغییــرات 
در ســفرهای منطقــه ای و چشــم انداز گردشــگری اســت و در ایــن راســتا، پــروژه هــای بزرگــی ماننــد NEOM و پــروژه 

دریــای ســرخ و همچنیــن ایجــاد اصاحــات در بخــش ویــزا را در دســتور کار قــرار دارد.
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بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری ملــل متحــد )UNWTO(، عربســتان ســعودی در ســه فصــل اول 
ــذب 14.8  ــا ج ــی ب ــده عرب ــارات متح ــدی، ام ــای بع ــته و در رتبه ه ــت داش ــون توریس ــش از 18 میلی ــال 2022 بی س
ــا جــذب 11 میلیــون گردشــگر، در رتبــه ســوم قــرار دارد. بــر اســاس آمــار  میلیــون گردشــگر، رتبــه دوم و مراکــش ب
منتشــر شــده توســط وزارت ســرمایه گذاری عربســتان، هزینه هــای گردشــگری ایــن کشــور نیــز در ســال گذشــته بــه 

شــدت افزایــش یافتــه اســت و در نیمــه اول ســال 2022 بــه 7.2 میلیــارد دالر رســید. 

تالش قزاقستان برای جذب 25 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2023 

اخیــرا نخســت وزیــر قزاقســتان اعــام کــرد کــه قزاقســتان قصــد دارد در ســال 2023 جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم 
ــود حجــم  ــن کشــور توانســته ب ــز ای ــال 2022 نی ــد؛ در س ــش ده ــارد دالر افزای ــم 25 میلی ــه رق ــی )FDI( را ب خارج
ســرمایه گذاری خارجــی خــود نســبت بــه ســال 2021 را 17.8 درصــد افزایــش دهــد. بــا توجــه بــه چشــم انــداز مثبــت 
شــرایط ژئواکونومیــک ایــن کشــور، قزاقســتان امیــدوار اســت کــه طــی هفــت ســال آینــده، یعنــی بیــن ســالهای 2030-

2023، حــدود 150 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی را جــذب کننــد. بزرگتریــن ســرمایه گذاران مســتقیم 
خارجــی در قزاقســتان در ســال 2022، کشــورهای هلنــد، ایــاالت متحــده، ســوئیس، بلژیــک، روســیه، کــره جنوبــی، 

چیــن، فرانســه، بریتانیــا و ترکیــه بودنــد.

از آنجایــی کــه قزاقســتان هــاب کریدورهــای شــرقی -غربــی اوراســیا محســوب می شــود و دارای منابــع فراوانــی اســت، 
ــی ارزشــمند  ــدی در مســیر زمین ــن کشــور بخشــی کلی ــرای ســرمایه گذاران برخــوردار اســت. ای ــی ب ــت باالی از جذابی

بــرای انتقــال محموله هــای اروپــا، ترکیــه و قفقــاز بــه چیــن و ســایر بازارهــای آســیای میانــه بــه شــمار مــی رود. 

تمرکز طالبان بر اجرایی شدن پروژه  فرا افغان

اخیــرا مقامــات طالبــان بــا ازبکســتان و پاکســتان در مــورد آغــاز مطالعــات تکنیکــی پــروژه احــداث راه آهــن افغــان- 
ترانــس بــا هزینــه آن دو کشــور بــه توافــق رســیدند. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن توافــق در پــی تأکیــد اخیــر وزیــران 
ــری از  ــت بهره گی ــورد اهمی ــادی در م ــکاری  اقتص ــازمان هم ــت س ــیه نشس ــتان در حاش ــتان و پاکس ــه ازبکس خارج

ــس حاصــل شــده اســت. ــان- تران ظرفیت هــای همــکاری در حــوزه راه آهــن افغ

پــروژه خــط آهــن افغــان– ترانــس، مســیر 764 کیلومتــری بیــن مــزار شــریف افغانســتان تــا تورخــم پاکســتان را در بــر 
می گیــرد کــه بــا بودجــه تقریبــی 6 میلیــارد دالری در طــی پنــج ســال تکمیــل خواهــد شــد. در حــال حاضــر بازرگانــان 
ــا صــادر  ــه کشــورهای منطقــه و اروپ ــدی، محصــوالت خــود را ب ــه و تورغن ــان، آقین ــادر حیرت ــق بن افغانســتان از طری
می کننــد. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده، تنهــا در دی مــاه، حــدود 465 هــزار تــن کاال از طریــق راه آهــن بــه افغانســتان 
صــادر یــا وارد شــده اســت. اجرایــی شــدن ایــن مســیر می توانــد در کاهــش معضــات تجــاری افغانســتان، افزایــش 

مســیرهای دسترســی آســیای مرکــزی بــه آب هــای آزاد و افزایــش نفــوذ پاکســتان در افغانســتان موثــر واقــع شــود. 
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تقویت همکاری غول های اقتصادی عربستان و کره جنوبی

ــری شــده اســت؛  ــد و جدی ت ــاز جدی ــی، وارد ف ــره جنوب ــزرگ عربســتان و ک ــان شــرکت های ب ــا می ــرا همکاری ه اخی
در ایــن راســتا، شــرکت سامســونگ یادداشــت تفاهمــی را بــا صنــدوق ســرمایه گذاری عمومــی عربســتان ســعودی بــه 
منظــور مشــارکت در پروژه هــای امــاک و ســاخت و ســاز و بــه طــور خــاص »توســعه فناوری هــای نوآورانــه« امضــاء 
نمــوده اســت. از ســوی دیگــر، آرامکــو عربســتان نیــز اخیــرا روابــط خــود را بــا شــرکت های کــره جنوبــی تقویــت کــرده 

. ست ا

شــایان ذکــر اســت کــه صنــدوق ســرمایه گذاری عمومــی بــر روی مجموعــه ای از پروژه هــای ســاختمانی بلندپروازانــه 
ــمال  ــه NEOM در ش ــوم ب ــر موس ــده آینده نگ ــزی ش ــهر برنامه ری ــاخت کان ش ــروژه س ــا، پ ــن آنه ــه معروف تری ک
ــر )105  ــه طــول 170 کیلومت ــک »شــهر هوشــمند« خطــی ب ــع NEOM، شــامل ی ــی عربســتان اســت. در واق غرب
مایــل( معــروف بــه The Line، یــک بنــدر شــناور بــه نــام و تاکســی های پرنــده اســت. عربســتان تــاش مــی کنــد 

تــا ایــن شــهر را بــه نمــاد جدیــد کشــور و محیطــی بــرای کســب و کار شــرکت هــای بیــن المللــی بــدل نمایــد. 

مسیر تجاری جدید برای پیوند بندر تجاری جبیل به 6 بندر جهانی

 1 (IG1)اخیــرا ســازمان بنــادر عربســتان ســعودی بنــدر تجــاری جبیــل را نیــز بــه مســیر کشــتیرانی ســرویس خلیج هنــد
توســط نــاو اقیانوســی هاپاگ-لویــد 2اضافــه کــرده اســت. ایــن اقــدام جدیدتریــن گام در جهــت تحقــق جاه طلبی هــای 
ــارت  ــبکه های تج ــا ش ــور ب ــن کش ــتر ای ــام بیش ــدف ادغ ــا ه ــتان3 ب ــی عربس ــتیک مل ــل و لجس ــتراتژی حمل ونق اس
ــاخص  ــای ش ــت. ارتق ــاد اس ــتی رانی آنکت ــوط کش ــال خط ــاخص اتص ــاز آن در ش ــای امتی ــن ارتق ــی و همچنی جهان

عربســتان در ایــن حــوزه بــه پیشــرو شــدن ایــن کشــور در بخــش بنــادر کمــک می کنــد.

 ،2400 TEU  ــا ظرفیــت متوســط حمــل ــه ســه کشــتی کانتینــری ب ــه، هــر هفت ــب ایــن ســرویس از 12 فوری در قال
ــد. ــل می کن ــار متص ــعیبه و ام قص ــار، ش ــدرا، صح ــی، مون ــی، کراچ ــادر جبل عل ــه بن ــتان را ب عربس

ــتان و  ــرق عربس ــه ش ــرای منطق ــتراتژیک ب ــاری اس ــه دروازه تج ــی ک ــج عرب ــی خلی ــام جعل ــه ن ــوم ب ــدر موس  بن
ــی  ــرای جابجای ــزات مــدرن ب ــه تجهی ــر اینکــه ب ــه شــمار مــی رود، عــاوه ب مجتمع هــای صنعتــی و پتروشــیمی آن ب
انــواع کشــتی ها و کاالهــا مجهــز اســت، از امــکان ارائــه خدمــات در ســطح جهانــی بــه واردکننــدگان و صادرکننــدگان 

داخلــی نیــز برخــوردار اســت.

1  - the India Gulf Service 1 (IG1)
2  - Hapag-Lloyd
3  - National Transport and Logistics Strategy (NTLS)
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ثبت رکورد تجارت میان امارات و اسرائیل در سال 2022 

تجــارت دوجانبــه بیــن امــارات متحــده عربــی و اســرائیل در ســال 2022 و پــس از امضــای توافقنامــه تجــارت آزاد میــان 
دو طــرف در مــاه مــی و کاهــش تعرفه هــای اکثــر کاالهــا، بــه بیــش از 2 برابــر افزایــش پیــدا کــرد. هــدف تجــاری 

طرفیــن، افزایــش تجــارت دوجانبــه بــه بیــش از 10 میلیــارد دالر طــی ســال های آتــی اســت.

ــارات در ســال  ــن اســرائیل و ام ــزار( بی ــه اســتثنای نرم اف ــد کــه تجــارت کاال )ب ــرا مقامــات اســرائیل اعــام کردن اخی
2022، بــا ثبــت رکــورد جدیــدی، بــه رقــم 2.56 میلیــارد دالر در مقایســه بــا 1.22 میلیــارد دالر در ســال 2021 رســید. 
ــگاه  ــه جای ــرائیل، ب ــاری اس ــریک تج ــان 126 ش ــی در می ــده عرب ــارات متح ــدی، ام ــش 109.7 درص ــن افزای ــا ای ب

شــانزدهم ارتقــا پیــدا کــرد. 

ــارکت  ــه مش ــک توافقنام ــته ی ــاه گذش ــرائیل، م ــی و اس ــده عرب ــارات متح ــای ام ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اقتصــادی جامــع را بــا هــدف حــذف یــا کاهــش تعرفه هــا بــر 96 درصــد کاالهــای مبادلــه شــده میــان خــود بــه امضــا 
رســاندند کــه منجــر بــه افزایــش حجــم تجــارت میــان دو طــرف، دسترســی بیشــتر صادرکننــدگان بــه بــازار، جــذب 
ــد خواهــد شــد. امــارات و اســرائیل از زمــان امضــای توافقنامــه  ــد و ایجــاد فرصت هــای جدی ســرمایه گذاری های جدی

ــد. ــاز کرده ان ــط تجــاری خــود را آغ ــای رواب ــه منظــور ارتق ــا ب ــم در ســپتامبر 2020، تاش ه ابراهی

در همیــن راســتا در اوایــل مــاه جــاری، اولیــن نشســت گفتگوهــای مالــی میــان امــارات و اســرائیل بــه منظــور بررســی 
ــا و پتانســیل های همــکاری  ــی و فرصــت ه ــن مال ــه فناوری هــای نوی ــا در زمین ــی، همکاری ه ــات مال تحــوالت خدم
بیــن دو طــرف در ســطوح منطقــه ای و جهانــی ماننــد بانــک جهانــی و گــروه ویــژه اقــدام مالــی برگــزار شــد. برخــی 
کارشناســان ایــن نشســت را در ترکیــب بــا رشــد ســریع روابــط تجــاری دو طــرف، شــاهدی مبنــی بــر اســتحکام روابــط 

بیــن آنــان برشــمردند.

تبدیل پایگاه هوایی بگرام به منطقه اقتصادی 

پایــگاه هوایــی بگــرام در ســال های اخیــر همــواره یکــی از نمادهــای حضــور نظامــی آمریــکا در افغانســتان بــود. اکنــون 
وزارت اقتصــاد افغانســتان بــه دنبــال تبدیــل پایــگاه هوایــی بگــرام بــه یــک منطقــه اقتصــادی اســت و در ایــن راســتا، 
بررســی های اولیــه را بــه اتمــام رســانده اســت. نیروهــای آمریکایــی از ســال 2001 تــا ســال 2021 از پایــگاه نظامــی 

بگــرام بــه ویــژه در زمینــه رهبــری اقدامــات نظامــی بهــره می گرفتنــد. 

ــای  ــت ه ــرای فعالی ــی را ب ــرایط مطلوب ــه ش ــت ک ــوردار اس ــرفته برخ ــزات پیش ــاد و تجهی ــعت زی ــگاه از وس ــن پای ای
ــد  ــی کشــور، می توان ــا پارک هــای صنعت ــگاه ب ــن پای ــدک ای ــه ان ــد. از ســوی دیگــر، فاصل ــی کن اقتصــادی فراهــم م

ــد.  ــی افغانســتان ایجــاد نمای ــد داخل ــرای رشــد تولی بســتر مناســبی را ب
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امارات استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در آفریقا توسعه می دهد

اخیــرا شــرکت مصــدر امــارات بــا ســه کشــور آنگــوال، اوگانــدا و زامبیــا قراردادهایــی را بــه منظــور توســعه پروژه هــای 
ــاف 7«  ــرح »ائت ــب ط ــا در قال ــن توافقنامه ه ــگاوات امضــا کرده اســت. ای ــت کل 5 گی ــا ظرفی ــر ب ــرژی تجدیدپذی ان
کــه توســط  دولــت امــارات ارائــه شــده و طیفــی از کشــورهای آفریقایــی را در بــر می گیــرد بــه امضــا رســیده اســت.

شــایان توجــه اســت کــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح، جمــع آوری بودجــه از بخش هــای دولتــی و خصوصــی بــه منظــور 
ــرق  ــن ب ــگاوات و تامی ــی 20 گی ــت کل ــا ظرفی ــا ب ــر در آفریق ــرژی تجدیدپذی ــای ان ــعه پروژه ه ــرمایه گذاری در توس س

پــاک بــرای 100 میلیــون نفــر از جمعیــت آفریقــا تــا ســال 2035 اســت.

ــرژی  ــای ان ــعه پروژه ه ــرای توس ــوال ب ــرژی و آب آنگ ــا وزارت ان ــی ب ــامل موافقت نامه های ــد ش ــای جدی توافق نامه ه
ــای  ــعه پروژه ه ــرای توس ــدا ب ــی اوگان ــعه معدن ــرژی و توس ــا وزارت ان ــگاوات، ب ــت کل 2 گی ــا ظرفی ــر ب تجدیدپذی
انــرژی تجدیدپذیــر بــا ظرفیــت کل 1 گیــگاوات و بــا وزارت انــرژی و خدمــات ملــی زامبیــا بــرای توســعه پروژه هــای 

ــگاوات می باشــد. ــت کل 2 گی ــا ظرفی ــی ب ــرق آب ــادی و ب خورشــیدی، ب


