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تحوالت جهانی 

آمریکا در پی جبران کاهش تولید نفت روسیه

ــه  ــده ب ــاه آین ــا حــدود 5 درصــد از م ــون بشــکه در روز ی ــم میلی ــد نی ــر کاهــش تولی ــی ب ــس از اعــام روســیه مبن پ
ــون بشــکه نفــت  ــزی شــده 26 میلی ــه ری ــروش برنام ــکا اعــام کــرد کــه ف ــت آمری ــی تحریم هــای غــرب، دول تاف
خــام از ذخایــر اســتراتژیک نفــت ایــن کشــور )SPR( را در دســت اجــرا دارد. فــروش ایــن میــزان از نفــت، حجــم ذخایــر 

اســتراتژیک آمریــکا را بــه حــدود 345 میلیــون بشــکه کاهــش خواهــد داد.

شــایان توجــه اســت کــه دولــت بایــدن طــی ســال گذشــته، بــا هــدف مهــار افزایــش قیمــت ســوخت، 180 میلیــون 
بشــکه نفــت خــام از SPR را بــه فــروش رســاند کــه رکــوردی بــه شــمار می رفــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از 
ایــن، وزارت انــرژی در نظــر داشــت تــا فــروش برنامــه ریــزی شــده 26 میلیــون بشــکه نفــت در ســال مالــی جــاری را 
بــه منظــور شــارژ مجــدد ذخایــر اضطــراری پــس از رکــورد کاهــش ســال گذشــته SPR بــه 371 میلیــون بشــکه، کــه 

پاییــن تریــن ســطح از ســال 1983 بــه شــمار مــی رود، لغــو کنــد. 

ــی  ــال جایگزین ــه دنب ــون بشــکه، ب ــم 345 میلی ــه رق ــر اســتراتژیک ب ــس از رســیدن ذخای ــاالت متحــده پ ــع ای در واق
ذخایــر برداشــت شــده پــس از تثبیــت قیمــت در حــدود 70 دالر در هــر بشــکه بــود امــا پــس از اعــام کاهــش عرضــه 

روســیه، قیمــت نفــت خــام WTI بــه حــدود 80 دالر در هــر بشــکه افزایــش یافــت.

همکاری سه جانبه امارات متحده عربی، فرانسه و هند

اخیــرا یــک طــرح همــکاری ســه جانبــه در زمینــه انــرژی و تغییــرات آب و هوایــی میــان ســه کشــور امــارات، فرانســه و 
هنــد طــی یــک بیانیــه مشــترک اعــام شــده اســت؛ در چارچــوب ایــن توافــق، ســه کشــور بــه دنبــال همســویی بیشــتر 
سیاســت های اقتصــادی، فنــاوری و اجتماعــی خــود بــا اهــداف توافقنامــه آب و هوایــی پاریــس خواهنــد بــود و در ایــن 
راســتا، امــکان همــکاری آنهــا بــا انجمــن حاشــیه اقیانــوس هنــد )IORA( بــرای پیگیــری پروژه هــای خــاص و قابــل 

انجــام در زمینــه انــرژی پــاک، محیــط زیســت و تنــوع زیســتی فراهــم خواهــد شــد.1

تمرکــز بــر موضوعــات کلیــدی ماننــد آلودگــی ناشــی از محصــوالت پاســتیکی یکبــار مصــرف، بیابــان زایــی و امنیــت 
ــن  ــتر بی ــکاری بیش ــای هم ــتجوی زمینه ه ــی ارزن، جس ــال جهان ــوان س ــه عن ــال 2023 ب ــوب س ــی در چارچ غذای
ــوزه  ــاوری، ح ــای فن ــه نوآوری ه ــف از جمل ــای مختل ــکاری در حوزه ه ــن هم ــی ســه کشــور و همچنی ــای دفاع نیروه
ــوع  ــر ن ــری ه ــه گی ــا هم ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــن اقدامات ــی و همچنی ــدات ناشــی از بیماری هــای عفون فرهنگــی، تهدی

بیمــاری در آینــده در دســتور کار ایــن ســه کشــور قــرار گرفتــه اســت.

1- the International Year of Millet 2023 
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افزایش صادرات محصوالت کشاورزی روسیه به کشورهای خلیج فارس 

ــه  ــیه ب ــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی روس ــرد ک ــاض، اعــام ک ــیه در ری ــوف، ســفیر روس ــرا ســرگئی کوزل اخی
ــرو شــد. در ســال 2022، صــادرات محصــوالت  ــی ســابقه ای روب ــا افزایــش ب عربســتان ســعودی در ســال گذشــته ب
ــه  ــه نقط ــد و ب ــه ش ــدی مواج ــابقه 49.9 درص ــش بی س ــا افزای ــعودی ب ــتان س ــه عربس ــیه ب ــاورزی-صنعتی روس کش
عطــف یــک میلیــارد دالری نزدیــک شــد. در همیــن راســتا، همــکاری مســکو بــا ریــاض در بخــش کشــاورزی، یکــی 
از کاتالیزورهــای اصلــی بــرای توســعه کل روابــط تجــاری و اقتصــادی میــان روســیه و عربســتان بــه شــمار مــی رود. 

اهمیــت عربســتان ســعودی بــرای روســیه بــه عنــوان یــک شــریک تجــاری و اقتصــادی، بــه طــور پیوســته در حــال 
افزایــش بــوده اســت و دو کشــور در حــال برنامــه ریــزی بــرای افزایــش حجــم تجــارت متقابــل بــه 5 میلیــارد دالر »در 
آینــده قابــل پیــش بینــی« هســتند. تجــارت دوجانبــه میــان آنهــا در ســال 2022 بــه حــدود 1.75 میلیــارد دالر رســید.

طــی ســفر وزیــر کشــاورزی روســیه بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس در اکتبــر ســال گذشــته، دو طــرف یادداشــت 
ــی،  ــواد غذای ــده، محصــوالت دامــی، م ــر اســاس آن افزایــش عرضــه غــات، دام زن ــد کــه ب تفاهمــی را امضــا کردن
محصــوالت ماهــی، میگــو، میوه هــا و خرمــا، محصــوالت زراعــی و علف هــای علوفــه ای در دســتور کار قــرار گرفــت.

ــا روســیه را مــواد شــیمیایی نفتــی تشــکیل می دهــد؛ از یــک ســو  بخــش عمــده ای از تجــارت دوجانبــه عربســتان ب
ــد و از  ــیه صــادر می کن ــه روس ــتال ها را ب ــی اس ــوی و پل ــر حلق ــای غی ــه، الکل ه ــای آمین ــعودی رزین ه ــتان س عربس
ــر  ــه ایــن کشــور صــادر می کنــد. عــاوه ب ســوی دیگــر، روســیه نفــت تصفیــه شــده، جــو و ســایر مــواد غذایــی را ب
ایــن بخش هــا، فرصت هــای دیگــری نیــز بــرای توســعه تجــارت فیمابیــن آنهــا وجــود دارد؛ عربســتان ســعودی رســمًا 

بــرای پیوســتن بــه گــروه کشــورهای بریکــس درخواســت داده اســت.

ضربه تحریم های جدید اتحادیه اروپا بر پیکر بانک ها و صادرات روسیه؟

ــای  ــال تحریم ه ــا اعم ــد دارد ب ــا قص ــه اروپ ــه اتحادی ــد ک ــام کردن ــا اع ــه اروپ ــات اتحادی ــا و مقام ــرا دیپلمات ه اخی
مالــی جدیــد، ایجــاد محدودیت هــای تجــاری و ممنوعیــت خدمــت بــه اتبــاع روس عضــو هیئــت مدیــره شــرکت های 

ــه وارد کنــد. ــه مســکو ضرب ــرق، ب زیرســاختی مهــم اروپایــی ماننــد شــبکه های ب

بروکســل قصــد دارد تحریم هــای مالــی جدیــدی را علیــه چهــار بانــک روســی از جملــه بزرگتریــن بانــک خصوصــی 
ایــن کشــور، آلفــا بانــک، کــه توســط میلیــاردر روسی-اســرائیلی، میخائیــل فریدمــن، تأســیس شــده، اعمــال کنــد.

ــات  ــیه، مقام ــی روس ــران نظام ــه رهب ــاد و شــخص از جمل ــدود 130 نه ــد، ح ــای جدی ــن فهرســت تحریمی ه همچنی
منصــوب روســیه در ســرزمین های اشــغالی در اوکرایــن و خبرنــگاران رســانه های دولتــی روســیه را در بــر مــی گیــرد. 
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه تحریم هــای جدیــد شــامل افــراد و شــرکت ها در ســایر کشــورها کــه بــا اقدامــات نظامــی 

روســیه یــا گــروه واگنــر نیــز خواهــد شــد. 
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عــاوه بــر ایــن، بــه گفتــه مقامــات اروپایــی، اتحادیــه اروپــا در حــال آمــاده ســازی طــرح ممنوعیــت صــادرات قطعــات 
الکترونیکــی بــه روســیه کــه امــکان بهــره گیــری از آنهــا در ســاخت ســاح وجــود دارد، ممنوعیــت واردات الســتیک و 
آســفالت از روســیه و صــادرات کاالهــای اتحادیــه اروپــا از جملــه کامیــون، ســایر وســایل نقلیــه ســنگین، ماشــین آالت 

ســاختمانی، پمپ هــا و ســایر تجهیــزات مــورد اســتفاده در بخــش ســاخت و ســاز بــه روســیه اســت. 

ــی را کــه  ــا دور زدن تحریم هــا، در نظــر دارد یــک شــرکت کشــتیرانی مســتقر در دوب ــه ب ــه منظــور مقابل بروکســل ب
ــه روســیه در دور زدن تحریم هــای صــادرات نفــت اســت، در لیســت تحریــم قــرار دهــد.  ــه کمــک ب ــه ارائ مظنــون ب

تالش اروپا برای ایجاد روابط باثبات انرژی با خاورمیانه

اخیــرا جنــگ اوکرایــن یکســاله شــد. آثــار  ایــن جنــگ در حــوزه هــای مختلــف اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل آشــکار 
اســت. یکــی از ایــن حــوزه هــا ژئوپلیتیــک انــرژی در خاورمیانــه اســت. جنــگ اوکرایــن پویایــی انــرژی را بیــن اروپــا و 
خاورمیانــه تغییــر داده اســت زیــرا روســیه، بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعــی و دومیــن صادرکننــده بــزرگ نفــت جهــان، 
همچنــان بــا تحریم هــای غــرب مواجــه اســت و خاورمیانــه قــادر بــه عرضــه گازوئیــل و ســایر محصــوالت پاالیــش 
شــده بــه اروپاســت. بخــش عمــده کمبــود اروپــا را گازوئیــل تشــکیل می دهــد زیــرا در گذشــته، 40 درصــد از گازوئیــل 
ــه،  ــی محصــوالت روســی از 5 فوری ــن بســته تحریم ــرای آخری ــا اج ــان ب ــه همزم ــرد ک ــیه وارد می ک ــود را از روس خ
شــروع بــه کاهــش واردات خــود کــرده اســت. همزمــان بــا آن، اخیــراً در خاورمیانــه چندیــن پاالیشــگاه از جملــه جیــزان 
در عربســتان ســعودی، الــزور در کویــت، کربــا در عــراق و دقــم در عمــان، شــروع بــه کار کرده انــد یــا بــه زودی در 
ماه هــای آتــی آغــاز بــه فعالیــت خواهنــد کــرد. ایــن پاالیشــگاه هــا در تــاش انــد تــا محصــوالت مــورد نیــاز اروپــا را 

تامیــن کننــد و بــه نوعــی جایگزیــن روســیه شــوند. 

طــی چنــد مــاه اخیــر، چندیــن رهبــر اروپایــی بــا ســفر بــه کشــورهای غنــی از انــرژی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، 
ــال، در ســفر  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار دادن ــا را در دســتور کار خــود ق ــا آنه ــرژی ب ــه ان ــط مســتحکم در زمین ایجــاد رواب
نخســت وزیــر ایتالیــا، جورجیــا ملونــی در ژانویــه بــه الجزایــر، وی بــر عــزم کشــورش بــرای پایه گــذاری یــک مشــارکت 

اســتراتژیک بــا الجزایــر بــا هــدف حــذف انــرژی روســیه از ســاختار اقتصــادی ایــن کشــور تأکیــد کــرد.

شــایان ذکــر اســت کــه بــا قطــع جریــان انــرژی از روســیه بــه عنــوان منبــع اصلــی تأمیــن انــرژی اروپــا، در ایــن قــاره 
کمبــود انــرژی وجــود دارد. بــر اســاس گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی، اروپــا در ســال 2021 روزانــه 2.2 میلیــون 
بشــکه نفــت از روســیه وارد کــرد کــه 700 هــزار بشــکه از طریــق خطــوط لولــه و 1.2 میلیــون بشــکه در روز محصــوالت 

نفتــی پاالیــش شــده ارســال می شــد.

ــی ای از آن  ــه پیش بین ــدند ک ــه ش ــکلی مواج ــا مش ــی ب ــای اروپای ــن، دولت ه ــه اوکرای ــیه ب ــم روس ــس از تهاج ــا پ ام
نداشــتند. آژانــس بین المللــی انــرژی در نتیجــه تحریم هــای روســیه کــه شــامل صــادرات نفــت و گاز طبیعــی می شــود، 
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اعــام کــرد کــه اتحادیــه اروپــا بایــد کســری 1 میلیــون بشــکه ای نفــت خــام و 1.1 میلیــون بشــکه ای فرآورده هــای 
نفتــی در روز را جبــران کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه میــدان گازی گرونینگــن هلنــد در مــاه اکتبــر بســته خواهــد شــد 

و نــروژ نیــز در حــال بررســی محدودیت هــای تولیــد نفــت و گاز طبیعــی خــود اســت.

لــذا در پــی بحــران جنــگ روســیه در اوکرایــن در کمتــر از دو یــا ســه مــاه، امنیــت انــرژی و امنیــت عرضــه انــرژی 
ــرای  ــه ب ــا شــاید چندجانب ــه ی ــرژی دوجانب ــری اســتراتژی های امنیــت ان ــه موجــود، بکارگی ــزل شــد و تنهــا گزین متزل

ــود. ــد ب ــدگان جدی ــن تأمین کنن یافت

واقعیــت ایــن اســت کــه نیازهــای آتــی انــرژی تجدیدپذیــر در اروپــا بــه ویــژه بــرای هیــدروژن ســبز یــا آمونیــاک تنهــا 
از طریــق تولیدکننــدگان منطقــه خاورمیانــه، قابــل تأمیــن اســت و بــر همیــن اســاس، تمامــی کشــورهای اروپایــی بــا 

یکدیگــر بــر ســر دسترســی جدیــد بــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس و شــمال آفریقــا رقابــت می کننــد.

ــا  ــد ت ــاش می کنن ــا ت ــمال آفریق ــه و ش ــورهای خاورمیان ــی از کش ــگ، برخ ــدن جن ــی ش ــا طوالن ــه ب ــد ک ــر چن ه
ــه دلیــل وجــود بســیاری از قراردادهــای بلندمــدت کــه  ــا را پوشــش دهنــد امــا در کوتاه مــدت ب ــرژی اروپ تقاضــای ان
پیشــتر امضــا شــده اســت، کمبــود انــرژی وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، قطــر در ســال 2022 نســبت بــه ســال 2021، 
تنهــا توانســت محصــوالت خــود را 10 درصــد بیشــتر بــه اروپــا منتقــل کنــد، زیــرا بخــش عمــده محصــوالت خــود را 
پیشــتر و از طریــق قراردادهــای بلندمــدت بــه مشــتریان آســیایی خــود فروختــه بــود. قطــر در ســال گذشــته، صــادرات 
ال ان جــی خــود بــه اروپــا را از 16.9 میلیــون تــن، بــه 19.4 میلیــون تــن افزایــش داد و از ایــن طریــق ســهم اروپــا از 

21.6 درصــد بــه 24.2 درصــد افزایــش یافــت.

ــا از 1.2 میلیــون بشــکه در روز در  ــه اروپ مجمــوع صــدور محموله هــای نفــت از منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ب
ســال 2021 بــه 1.7 میلیــون بشــکه در ســال 2022 افزایــش یافــت و ســهم اروپــا از 7.5 درصــد بــه 9.4 درصــد افزایــش 
ــون  ــه 1 میلی ــزار بشــکه در روز در ســال 2021 ب ــا حــدود 10 درصــد از 91 ه ــا از من ــت. واردات محصــوالت اروپ یاف
بشــکه در ســال 2022 افزایــش یافتــه اســت و از ابتــدای ســال 2023 تاکنــون، صــدور حــدود 1.2 میلیــون بشــکه در 

روز را ادامــه داده اســت.

ــتان  ــه عربس ــوط ب ــا، مرب ــمال افریق ــه و ش ــه خاورمیان ــا منطق ــا ب ــان اروپ ــش حجــم تجــارت می ــده افزای بخــش عم
ــود  ــه از خ ــن منطق ــای ای ــه پروژه ه ــه شــدیدی ب ــی عاق ــرژی اروپای ــوده اســت. شــرکت های ان ــراق ب ســعودی و ع
نشــان داده انــد و شــرکت های توتــال، انــی و شــل، قراردادهایــی را بــرای توســعه صــادرات LNG قطــر امضــا کرده انــد 

ــد.  ــر عاقه مندن ــی الجزای ــه مناقصــه آت ــه همــراه شــرکتهای BP و Equinor نســبت ب و ب

در یــک ســالگی جنــگ اوکرایــن، ژئوپلیتیــک انــرژی بــه شــدت دگرگــون شــده اســت. کشــورهای نفتــی خاورمیانــه و 
تولیــد کننــدگان مهــم گاز از برنــدگان ایــن جنــگ بــوده انــد. در ایــن میــان ایــران یــک بازنــده بــزرگ اســت. در حالــی 
کــه ایــن تحــول مــی توانســت ایــران را بــه بــازار جهانــی انــرژی بازگردانــد، امــا تصــورات اشــتباه در مــورد زمســتان 
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ســخت اروپــا و نیــز تــداوم وضعیــت تحریمــی و نااطمیانــی تشــدید شــونده، عمــا حــذف ایــران از بــازار جهانــی انــرژی 
را تثبیــت کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه حتــی روســیه در پیامــد تحریــم هــای شــدید توانســته بــه صورتــی نســبتا 
موفقیــت آمیــز  بازارهــای انــرژی خــود را بــه ســوی شــرق تغییــر جهــت دهــد و در بــازاری ماننــد چیــن جایگزیــن ایــران 
شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حــذف ایــران از بــازار انــرژی بــه معنــای تخریــب بنیــان اقتصــاد ملــی 
و در میــان مــدت تخریــب بنیــان قــدرت ملــی کشــور خواهــد بــود. تغییــر موازنــه قــدرت ژئواکونومیــک در منطقــه علیــه 

ایــران در میــان مــدت شــرایط را بــرای تضعیــف موقعیــت ژئوپلیتیــک ایــران فراهــم مــی آورد. 

روسیه در پی حفظ موقعیت در بازار غالت 

اخیــرا والدیمیــر پوتیــن، از اســتراتژی جدیــد روســیه در زمینــه غــات پــرده برداشــت؛ اســتراتژی ای کــه کانــون تمرکــز 
آن، دســتیابی بــه حجــم بــاالی صــادرات غــات روســیه  اســت. در روســیه در ســال 2022، بیــش از 150 میلیــون تــن 
غــات از جملــه بیــش از 100 میلیــون تــن گنــدم برداشــت شــده اســت. پوتیــن مدعــی شــد کــه تــا پایــان ســال زراعــی 
جــاری، یعنــی تــا 30 ژوئــن 2023، حجــم کل صــادرات غــات ایــن کشــور بــه 55 تــا 60 میلیــون تــن خواهــد رســید. 

بــر اســاس آخریــن داده هــای ارائــه شــده توســط ســرویس آمــار روســیه، برداشــت محصــول غــات روســیه  بــه 153.8 
میلیــون تــن رســیده اســت کــه 26.7 درصــد نســبت بــه ســال 2021 افزایــش داشــت؛ رقمــی کــه از پیش بینی هــای 
رســمی قبلــی، یعنــی 150 میلیــون تــن، فراتــر رفــت. داده هــا حاکــی از ایــن امــر اســت کــه برداشــت گنــدم در ســال 

گذشــته بــه حجــم 104.4 میلیــون تــن رســیده اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه رکــورد قبلــی برداشــت غــات، توســط روســیه در ســال 2017 و بــا برداشــت 135.5 میلیــون 
ــی  ــاری فراوان ــکات تج ــه مش ــرب ک ــای غ ــم تحریم ه ــیه علی رغ ــی رود روس ــار م ــان انتظ ــد و همچن ــت ش ــن ثب ت
ــد. ــظ کن ــان حف ــدم در جه ــده گن ــن صادرکنن ــوان بزرگتری ــگاه خــود را به عن ــد، جای ــن کشــور ایجــاد می کن ــرای ای ب

تحوالت منطقه ای 

خیز عربستان سعودی برای تولید خودروهای برقی 

ــد کــه  ــرای توســعه صنعــت خودروســازی خــود تــاش کــرده اســت؛ هــر چن ــد دهــه ب عربســتان ســعودی طــی چن
ــا بهــره گیــری از مــازاد دالرهــای نفتــی  دســتاورد مهمــی در ایــن زمینــه کســب نکــرده اســت. اخیــرا ایــن کشــور ب

ــه ســمت تولیــد خوردوهــای برقــی گام برداشــته اســت.  خــود، ب

ــع  ــه مناب ــوع بخشــیدن ب ــرای تن ــن کشــور ب ــه ای ــی، بخشــی از تاش هــای جــاه طلبان ــد خودروهــای برق طــرح تولی
درآمــدی و کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت. عربســتان قصــد دارد میلیاردهــا دالر را تــا ســال 2030  بــرای 

احــداث یــک مرکــز تولیــد خودروهــای برقــی بــا هــدف تولیــد 500 هــزار خــودرو در ســال ســرمایه گــذاری کنــد. 
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شــرکت لوســید موتــورز آمریــکا کــه عربســتان ســعودی بیشــتر ســهام آن را بــا صــرف هزینــه حــدودا 2 میلیــارد دالری 
خریــداری کــرده، قصــد دارد حــدود یــک چهــارم از ایــن تعــداد خــودروی برقــی در ایــن کشــور را تولیــد کنــد. از آنجایــی 
کــه خودروســازان معتبــری در اروپــا، ایــاالت متحــده و ژاپــن بــر بــازار خودروهــای بنزینــی حضور و تســلط دارنــد و ورود 
بــه آن بســیار دشــوار اســت، عربســتان ســعودی امیــدوار اســت کــه بــا تمرکــز بــر خودروهــای برقــی، شــانس بیشــتری 
بــرای موفقیــت داشــته باشــد. هــر چنــد کــه تردیدهایــی در مــورد توانایــی ایــن کشــور بــرای رقابــت بــا چینی هــا کــه 
از بنیــان هــای قــوی در تولیــد خودروهــای الکتریکــی، فنــاوری و بهــره وری بــاال و همچنیــن هزینــه نیــروی کار ارزان 

برخوردارنــد وجــود دارد. 

شــایان توجــه اســت کــه در عربســتان بــه تولیــد خودروهــای الکتریکــی بــه عنــوان یــک ســتون مهــم در سیاســت تنــوع 
بخشــی بــه تولیــدات و درآمــد نگریســته می شــود کــه تحــت نظــارت صنــدوق ســرمایه گــذاری عمومــی ایــن کشــور 

قــرار دارد. ایــن صنــدوق از منابــع 600 میلیــارد دالری برخــوردار اســت. 

ــه کارگــران، ایجــاد  ــد ب ــی، آمــوزش مهارت هــای جدی ــوع بخشــی، گســترش نیــروی کار محل هــدف از اســتراتژی تن
اشــتغال در بخــش خصوصــی و در عیــن حــال جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی اســت. طرح هــای اقتصــادی 
گســترده تــر ایــن کشــور، مربــوط بــه ایجــاد شــهر قــرن بیســت و یکمــی نئــوم، احــداث یــک مرکــز مالــی در ریــاض 

ــت. ــتی اس ــای توریس و اقامتگاه ه

بــر اســاس گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی، بــرای نیــل بــه هــدف بــه صفــر رســاندن تولیــد کربــن تــا ســال 2050، 
حــدود 60 درصــد از خودروهــای فروختــه شــده ســاالنه تــا ســال 2030 را بایــد خودروهــای الکتریکــی تشــکیل دهنــد. 
عربســتان امیــدوار اســت کــه بــا همــکاری گــروه فنــاوری فاکــس کان و شــرکت بــی ام و، ســاالنه 170 هــزار خــودرو 
تولیــد کنــد. بــر اســاس برنامــه ریزی هــای انجــام شــده، اولیــن خوردوهــای برقــی تولیــد شــده در عربســتان، تــا ســال 
ــدای و  ــا هیون ــر ایــن، صنــدوق ســرمایه گــذاری عمومــی عربســتان ب ــازار عرضــه خواهــد شــد. عــاوه ب ــه ب 2025 ب
گــروه خودروســاز برقــی چینــی Enovate بــه منظــور تولیــد خــودرو برقــی در ایــن کشــور قــرارداد امضــا کــرده اســت.

شــایان توجــه اســت کــه هزینــه صــرف شــده در واردات ماشــین آالت حمــل و نقــل در عربســتان، حــدود 15 درصــد 
از هزینــه واردات عربســتان را تشــکیل می دهــد و در واقــع ایــن بخــش، بزرگتریــن مصــرف کننــده ارز خارجــی اســت. 
لــذا توســعه صنعــت خودروهــای برقــی در ایــن کشــور، بــه میــزان زیــادی در هزینه هــای ایــن کشــور صرفــه جویــی 

ایجــاد می کنــد و انگیــزه زیــادی بــرای جایگزینــی ایــن واردات بــا خودروهــای تولیــد داخــل فراهــم کــرده اســت.

بــر ایــن مبنــا، برنامــه ریــزی شــده اســت کــه تــا ســال 2030 ، عربســتان در بیــن پنــج تولیدکننــده بــزرگ خودروهــای 
برقــی در جهــان قــرار گیــرد و حــدود 30 درصــد از تمــام وســایل نقلیــه در ریــاض بــه برقــی تبدیــل شــود. هــر چنــد 
کــه موانعــی از جملــه رکــود و تــورم جهانــی، کمبــود تراشــه، قیمــت بــاالی مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــرای باتری هــا 
و تنگناهــای زنجیــره تأمیــن مــواد معدنــی نیــز توســعه ایــن بخــش را بــا تهدیــد مواجــه کــرده اســت. در همیــن راســتا، 
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صنــدوق ســرمایه گــذاری عمومــی عربســتان بــه منظــور رفــع معضــات پیــش رو، شــرکتی را بــرای ســرمایه گــذاری 
در اســتخراج معــدن در خــارج از کشــور تأســیس کــرده اســت تــا بدیــن طریــق تأمیــن لیتیــوم و ســایر مــواد معدنــی 
ــری اســترالیایی EV Metals ، در حــال  ــد. همچنیــن شــرکت ســازنده بات ــن کن مــورد اســتفاده در باتری هــا را تضمی

برنامــه ریــزی بــرای تاســیس کارخانــه هیدروکســید لیتیــوم در عربســتان اســت.

چشم انداز تجارت 100 میلیارد دالری روسیه و ترکیه 

ــال  ــرعت در ح ــه س ــه ب ــا ترکی ــیه ب ــارت روس ــم تج ــه حج ــرد ک ــام ک ــتانبول اع ــیه در اس ــول روس ــرا سرکنس اخی
گســترش بــوده و در ســال 2022 بــه 70 میلیــارد دالر یعنــی حــدود 2 برابــر ســال پیــش از آن افزایــش یافتــه اســت. 
هــدف رهبــران دو کشــور، افزایــش ایــن رقــم بــه 100 میلیــارد دالر اســت. بــا توجــه بــه تحریــم غــرب علیــه روســیه و 
خــروج بســیاری از شــرکت های غربــی از ایــن کشــور، بســتر مناســبی بــرای  گســترش روابــط تجــاری دوجانبــه فراهــم 
شــده و گســترش رونــد تولیــد مشــترک و اجــرای ســرمایه گذاری هــای مشــترک در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

ــر اســاس آن، حجــم تجــارت  ــد کــه ب ــه و روســیه نقشــه راه همــکاری اقتصــادی را امضــا کردن ســال گذشــته، ترکی
دوجانبــه بــه 100 میلیــارد دالر در ســال خواهــد رســید. دو کشــور همچنیــن توافــق کردنــد کــه روبــل روســیه را بــه 

ــد. ــکار گیرن ــرای تأمیــن گاز طبیعــی روســیه ب ــه ب ــرای تجــارت دوجانبــه، از جمل عنــوان ارز تســویه حســاب ب

داده هــا نشــان می دهــد کــه در ماه هــای گذشــته ترکیــه یکــی از پنــج صادرکننــده برتــر بــه روســیه بــود و ایــن کشــور 
در ســال 2021، رتبــه یازدهــم را در بیــن کشــورهای صادرکننــده بــه روســیه، یعنــی باالتــر از ایــاالت متحــده، فرانســه، 

ژاپــن، لهســتان و ایتالیــا بــه خــود اختصــاص داده بــود.

خودکفایی عراق در گاز ظرف 3 سال آینده

ــعه  ــاری و توس ــای حف ــن دور مجوزه ــی پنجمی ــرارداد نهای ــراق ق ــت وزیر ع ــاله، نخس ــر 5 س ــس از تأخی ــرا و پ اخی
میدان هــای نفتــی مــرزی عــراق را امضــا کــرد. تأخیــر در تأییــد نهایــی ایــن قراردادهــا، موجــب وارد آمــدن خســارت های 
ــا اجرایــی شــدن ایــن قراردادهــا، 250  ــه عــراق شــده اســت. ب ــی ب ــی شــدید و آســیب های زیســت محیطی فراوان مال
هــزار بشــکه بــه تولیــد نفــت عــراق افــزوده خواهــد شــد و متعاقــب آن، مرحلــه تــازه ای از قراردادهــا بــرای افزایــش 

تولیــد گاز در عــراق منعقــد خواهــد شــد.

نخســت وزیــر عــراق امضــای ایــن قــرارداد را آغــازی بــرای وارد شــدن عــراق بــه بازارهــای جهانــی گاز و رفــع بحــران 
ــا خواهــد کــرد. از برنامه هــای  ــد گاز خودکف ــن کشــور دانســته اســت کــه طــی 3 ســال، عــراق را در تولی ــرق در ای ب
دولــت فعلــی عــراق، ســرمایه گذاری بــر روی گازهــای مشــعل و گاز طبیعــی در قالــب اصاحــات اقتصــادی اســت کــه 

از محورهــای اصلــی برنامــه دولت اســت.
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راه اندازی مسیر دریایی جدید عربستان برای اتصال آسیا به اروپا 

ــه  ــا  ب ــان قاره هــای آســیا و اروپ ــد می ــر بازگشــایی یــک خــط ســرویس جدی ــی عربســتان خب شــرکت خطــوط دریای
عنــوان بخشــی از برنامــه توســعه شــبکه خطــوط خــود را اعــام کــرد. هــدف از توســعه ایــن خــط جدیــد حمــل و نقــل، 
تقویــت زنجیره هــای تأمیــن و تنــوع بخشــی بــه مســیرهای حمــل و نقــل برشــمرده شــده اســت کــه بــه طــور مســتقیم 
آســیا و اروپــا را از طریــق بنــدر جــده بــه هــم متصــل می کنــد. ایــن خــط جدیــد، مــی توانــد عربســتان ســعودی را بــه 

یــک مرکــز لجســتیک جهانــی کــه هنــد، چیــن و اروپــا را بــه هــم پیونــد می دهــد، تبدیــل کنــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن مســیر دریایــی جدیــد، بــر اســاس اســتراتژی حمــل و نقــل و لجســتیک ملــی عربســتان 
اســت کــه در ژوئــن 2021 بــا هــدف تبدیــل ایــن کشــور بــه عنــوان یــک مرکــز لجســتیک جهانــی کــه ســه قــاره را بــه 
هــم متصــل می کنــد، مطــرح شــد. بــرای عربســتان ســعودی، ارتقــای لجســتیک حائــز اهمیــت فراوانــی اســت، چراکــه 
ســبب تقویــت زنجیــره تأمیــن ایــن کشــور مــی شــود کــه بــه نوبــه خــود بــرای دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی ســند 

چشــم انــداز 2030 ، حیاتــی اســت.

ــر  در همیــن راســتا، وزارت حمــل و نقــل و لجســتیک عربســتان ســعودی در اکتبــر 2022، برنامه هــای خــود مبنــی ب
ــود. ــه منظــور تقویــت زنجیره هــای تأمیــن را اعــام کــرده ب افتتــاح 59 منطقــه لجســتیکی ب

توافق بر سر پروژه اتصال برق بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق

اخیــرا در عربســتان، قــرارداد اجــرای پــروژه اتصــال بــرق بیــن کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و 
عــراق بــا هزینــه حــدود 220 میلیــون دالر بــه امضــا رســید. ایــن پــروژه در کوتــاه مــدت، بــه تأمیــن بــرق در جنــوب 
عــراق و در اســتان بصــره از طریــق کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس کمــک خواهــد کــرد و در درازمــدت، 

منجــر بــه توســعه پایــدار در منطقــه خواهــد شــد.

ایــن پــروژه شــامل ســاخت خطــوط انتقــال بــرق دو مــداره بــا ولتــاژ 400 کیلــو ولــت از ایســتگاه وفــرای کویــت تــا 
ایســتگاه فــاو در جنــوب عــراق اســت. مرحلــه اول، شــبکه اتصــال بــرق خلیــج فــارس بــه طــول 295 کیلومتــر، بــرای 
ــی  ــش بین ــه پی ــت ک ــارس اس ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش ــراق از کش ــرق ع ــگاوات ب ــدود 500 م ــن ح تأمی
ــام برســد.  ــه اتم ــاه ب ــگاوات الکتریســیته طــی 24 م ــال 1800 م ــت کل انتق ــه ظرفی ــات ســاخت آن ب می شــود عملی

ــری و  ــدازه گی ــی، سیســتم های ان ــای الکتریک ــدار، راکتوره ــای م ــن و نصــب قطــع کننده ه ــامل تأمی ــروژه ش ــن پ ای
کنتــرل بــرای ســاخت و توســعه پســت های فرعــی در الوفــرا و الفــاو و همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره ای در زمینــه 
مســائل زیســت محیطــی و اجتماعــی و نظــارت بــر اجــرای آنهــا می باشــد. هزینــه ایــن پــروژه توســط صنــدوق توســعه 
اقتصــادی کشــورهای عربــی کویــت و صنــدوق توســعه قطــر تأمیــن می شــود. انعقــاد ایــن توافقنامــه، در قالــب دســتور 
کار کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای تحکیــم همــکاری و افزایــش مشــارکت بیــن کشــورهای عضــو 
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شــورای همــکاری و عــراق انجــام شــده اســت. 

اسرائیل به صادرکننده نفت تبدیل می شود؟

شــرکت انــرژی انــرج، اخیــرا اعــام کــرد کــه بــه زودی صــادرات نفــت از اســرائیل را آغــاز خواهــد کــرد و بــرای اولیــن 
بــار ایــن بازیگــر را بــه صادرکننــده نفــت تبدیــل خواهــد کــرد. اســراییل پیــش از ایــن بــه صادرکننــده  گاز تبدیــل شــده 
بــود. ایــن شــرکت قصــد دارد نفــت خــام اســرائیل را از میــدان گازی »کاریــش«1 کــه در شــرق دریــای مدیترانــه در 
ســواحل شــمال اســرائیل قــرار دارد، اســتخراج کــرده و از طریــق توافــق بــا شــرکت انــرژی سوئیســی »ویتــول« »بــه 

بازارهــای مختلــف جهانــی صــادر کنــد. 

هــر چنــد کــه بــه عقیــده برخــی از کارشناســان، از آنجایــی کــه نفــت اســتحصال شــده از کاریــش، محصــول جانبــی 
میادیــن گازی اســت، حائــز ارزش ژئوپلیتیکــی مهــم نیســت و اســرائیل را بــه صادرکننــده بــزرگ نفــت تبدیــل نمی کنــد2 

امــا در جلــب توجــه عمومــی بــه بخــش انــرژی اســرائیل بــه ویــژه در پــی بحــران انــرژی در اروپــا، موثــر اســت. 

دور ســوم مناقصه هــای اکتشــاف گاز اســرائیل در ســال 2020 انجــام شــد امــا موفــق بــه جلــب توجــه شــایانی نشــد. 
دور ســوم مناقصه هــا در دســامبر 2022 نیــز انجــام شــد. برخــی معتقدنــد صــادرات نفــت از ســوی اســرائیل، می توانــد 
ــد. صنعــت گاز طبیعــی اســرائیل از  ــر کن ــرژی جــذاب ت ــرای شــرکت های ان ــن ســرزمین را ب موضــوع اکتشــاف در ای
زمانــی کــه در ســواحل اســرائیل در ســال 2009 گاز کشــف شــد، شــروع بــه کار کــرد؛ بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر، 
اســرائیل بــه صادرکننــده بــزرگ گاز تبدیــل شــده اســت و بــه مصــر و اردن گاز صــادر می کنــد و قصــد دارد بــه زودی 
ــا را افزایــش دهــد. در حــال حاضــر، اســرائیل بــرای تامیــن نیازهــای نفتــی خــود بــه واردات  صــادرات خــود بــه اروپ
وابســته اســت. بــا ایــن حــال، اســراییل نفــت خــام را وارد کــرده و پــس از پاالیــش، نفــت تصفیــه شــده را مجــددا صــادر 
می کنــد. بــر اســاس گــزارش اداره اطاعــات انــرژی ایــاالت متحــده، اســرائیل یــک پاالیشــگاه در حیفــا در شــمال و 

یــک پاالیشــگاه دیگــر در اشــدود در جنــوب بــا ظرفیــت ترکیبــی 300 هــزار بشــکه در روز دارد.

اعطای مجوز بهره برداری از بانک  MTS  روسیه توسط امارات

ــایی حســاب های شــخصی و  ــوز بازگش ــیه مج ــک MTS روس ــه بان ــی ب ــارات متحــده عرب ــزی ام ــک مرک ــرا بان اخی
تجــاری اتبــاع روســیه در امــارات را اعطــا کــرده اســت و از ایــن پــس اتبــاع روســیه می تواننــد در دبــی حســاب های 

بانکــی بــاز کننــد. 

MTS یــک واحــد فین تــک از بزرگتریــن اپراتــور تلفــن همــراه روســیه Mobile TeleSystems اســت کــه مشــمول 
تحریم هــای غــرب نیســت. ایــن بانــک در ابوظبــی ثبــت شــده و اولیــن بانــک خارجــی اســت کــه طــی چنــد ســال 

اخیــر در امــارات مجــوز دریافــت کــرده اســت و کانــال جدیــدی را بــرای جریــان پــول بــه امــارات بــاز می کنــد.
1  - Karish

2  - کاریش اساسًا یک میدان گازی با ذخایر نسبتًا کم است که ظرف چند سال به طور کامل استحصال و تخلیه می شود.
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خدمــات ارائــه شــده از ســوی بانــک MTS تقاضاهــای رو بــه رشــد بــرای خدمــات مالــی از ســوی مهاجــران روســی 
در منطقــه را بــرآورده خواهــد کــرد. شــایان توجــه اســت کــه اتبــاع روســیه، بزرگتریــن خریــداران غیرمســقیم امــاک 
مســکونی در دبــی در ســه ماهــه ســوم ســال 2022 بودنــد. امــارات، ماننــد عربســتان ســعودی، یکــی از اعضــای ائتــاف 

نفــت اوپــک پــاس اســت کــه روســیه را در بــر می گیــرد و روابــط خوبــی بــا مســکو حفــظ کــرده اســت.

افغانستان در پی تداوم ارتباط ریلی با ازبکستان

اخیــرا در پــی توقــف انتقــال کاالهــای کشــورهای آســیای میانــه از راه حیرتان-مزارشــریف، پــس از ختــم قــرارداد میــان 
افغانســتان و ازبکســتان، یــک هیــات طالبــان بــه ازبکســتان ســفر کــرد. انتظــار مــی رود کــه بــا امضــای تفاهم نامــه بــا 

ازبکســتان، رونــد انتقــال کاال از راه آهــن حیرتان-مزارشــریف دوبــاره آغــاز شــود.

شــایان توجــه اســت کــه انتقــال کاال از طریــق  خــط آهــن بــه  افغانســتان، از صرفــه اقتصــادی و زمانــی برخــوردار اســت 
و می توانــد منجــر بــه تســهیل تجــارت میــان افغانســتان و ازبکســتان شــود.  

ــه متصــل می ســازد و هشــتاد درصــد واردات از کشــورهای  ــه کشــورهای آســیایه میان ــان، افغانســتان را ب ــدر حیرت بن
آســیای مرکــزی از همیــن راه انجــام می شــود؛ بــا بســته شــدن ایــن راه چالش هــای بازرگانــان بیشــتر شــد و قیمــت 

برخــی کاالهــای خوراکــی بــه ویــژه آرد نیــز افزایــش یافــت. 

حمایت 54 میلیارد دالری شورای همکاری خلیج فارس از کشورهای منطقه 

اخیــرا صنــدوق بیــن المللــی پــول اعــام کــرد کــه کشــورهای عربــی خلیــج فــارس در طــول پنــج ســال گذشــته، 54 
میلیــارد دالر بــرای حمایــت از کشــورهای منطقــه اختصــاص داده انــد. ایــن مبلــغ صــرف کاهــش بدهــی و حمایــت از 
امنیــت غذایــی کشــورهای منطقــه، بــه ویــژه کشــورهای کــم درآمــد، شــکننده و آســیب دیــده از درگیــری در منطقــه 

شــده اســت.

مدیــر کل صنــدوق بیــن المللــی پــول، اخیــرا در هفتمیــن مجمــع مالیــه عمومــی کشــورهای عربــی در دبــی اظهــار 
داشــت کــه »وجــود خطــرات متعــددی در منطقــه از جملــه جنــگ روســیه در اوکرایــن و مشــکات ناشــی از تغییــرات 
آب و هوایــی، خطــر کمبــود را تشــدید کــرده اســت«. وی هشــدار داد کــه نــرخ بــاالی بیــکاری مزمــن، بــه ویــژه در 
میــان جوانــان، منطقــه را بــا یــک تهدیــد بــزرگ بــرای ثبــات اجتماعــی مواجــه ســاخته اســت. او از کشــورهای شــورای 

همــکاری خلیــج فــارش خواســت بــه حمایــت مالــی از کشــورهای منطقــه ادامــه دهنــد. 

رشد 300 درصدی سرمایه گذاری امارات در مصر

اخیــرا مصــر اعــام کــرد کــه ســرمایه گذاری هــای اماراتــی در مصــر طــی ســال گذشــته، بــا 300.8 درصــد افزایــش، 
از 1.4 میلیــارد دالر در ســال 2021، بــه رقــم 5.7 میلیــارد دالر رســیده اســت. افــزون بــر ایــن داده هــای منتشــر شــده، 
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حاکــی از ایــن امــر اســت کــه ارزش کل حواله هــای ارســالی مصری هــای شــاغل در امــارات در ســال مالــی 2020-
ــارد  ــی 2019-2020 ، 3.4 میلی ــال مال ــم در س ــن رق ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــوده اس ــارد دالر ب ــدود 3.5 میلی 2021 ، ح
دالر بــود کــه افزایــش 1.4 درصــدی داشــته اســت. ارزش مبــادالت تجــاری بیــن مصــر و امــارات متحــده عربــی در 
ــه  ــال 2021،  ب ــابه س ــدت مش ــارد دالر در م ــدی، از  4.3 میلی ــش6.5 درص ــا افزای ــال 2022 ب ــت س ــه نخس 11 ماه
4.6 میلیــارد دالر افزایــش یافــت. حجــم صــادرات مصــر بــه امــارات در 11 ماهــه اول ســال 2022 بــا افزایــش 14.4 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2021، از1.4 میلیــارد دالر بــه 1.8 میلیــارد دالر رســید.از ســوی دیگــر، ارزش 
واردات مصــر از امــارات در 11 ماهــه اول ســال 2022 نیــز بــا افزایــش 1.9 درصــدی مواجــه شــد و از 2.7 میلیــارد دالر 

در مــدت مشــابه در ســال 2021، بــه حــدود 2.8 میلیــارد دالر رســید.

مجمــوع ذخایــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس در مصــر، بالــغ بــر 28 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه از ایــن میــان، 13 
میلیــارد دالر را در ســه ماهــه اول ســال 2022 از امــارات، عربســتان ســعودی و قطــر دریافــت کــرده اســت و 15 میلیــارد 

دالر نیــز ســپرده  ریــاض و ابوظبــی اســت. 

رشد 80 درصدی مازاد تجاری عربستان در سال 2022

بــر اســاس داده هــای جدیــد، صــادرات نفــت خــام عربســتان در اکتبــر ســال گذشــته بــه باالتریــن میــزان در 30 مــاه 
ــن،  ــا اوکرای ــی جنــگ روســیه ب ــه مــدد افزایــش بهــای نفــت در پ ــر رســید؛ از ســوی دیگــر در ســال گذشــته، ب اخی
قیمــت نفــت رکــورد جدیــدی را ثبــت کــرد. عربســتان در ســال 2022 بــه واســطه افزایــش بهــای نفــت و نیــز افزایــش 
صــادرات ایــن محصــول، توانســت بــه مــازاد تجــاری 222 میلیــاردی برســد کــه حاکــی از افزایــش 80 درصــدی نســبت 
بــه ســال پیــش از آن بــود. ارزش صــادرات نفــت عربســتان در ســال 2022 معــادل 330 میلیــارد دالر بــود؛ رقمــی کــه 
از ســال 2012 بــی ســابقه بــه شــمار مــی رود. عــاوه بــر ایــن، صــادرات غیــر نفتــی ایــن کشــور نیــز بــه حــدود 84 

میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت کــه طــی 12 ســال اخیــر، بــی ســابقه بــوده اســت. 

ــی در  ــهم محصــوالت غیرنفت ــای س ــدف ارتق ــا ه ــود ب ــه اقتصــاد خ ــوع بخشــی ب ــه ســمت تن ــتان ب ــرد عربس رویک
ــات،  ــن اقدام ــه ای ــرد. از جمل ــورت می گی ــداز 2030 ص ــم ان ــق چش ــب تحق ــه در قال ــت ک ــور اس ــن کش ــادرات ای ص
ــه در بخش هــای مختلــف  ــوان ملــی در 10 زمین ــه اجــرای طرح هــای اقتصــادی جدیــدی چــون توســعه ت ــوان ب می ت
صنعــت و معــدن از جملــه خودروســازی، کشــتی ســازی و داروســازی بــا ارزش بیــش از 19 میلیــارد دالر اشــاره نمــود.

رشد 68 درصدی حجم مبادالت تجاری میان روسیه و امارات

ــن رویکــرد  ــارات در حــال افزایــش اســت و ای ــان روســیه و ام ــرا مقامــات روســیه اعــام کردندکــه تعامــات می اخی
ــاب داشــته اســت؛ در همیــن راســتا، حجــم تجــارت بیــن روســیه  مثبــت در آمارهــای تجــارت روســیه و امــارات بازت
و امــارات در ســال 2022 بــه میــزان 68 درصــد افزایــش یافتــه و بــه رقــم 9 میلیــارد دالر رســیده اســت؛ ایــن رقــم، 
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رکــوردی تاریخــی در روابــط بیــن دو کشــور محســوب می شــود. نکتــه جالــب توجــه آنکــه حجــم صــادرات از روســیه 
بــه امــارات بــه میــزان 71 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 8.5 میلیــارد دالر رســیده و واردات از امــارات بــه میــزان 6 درصــد 
افزایــش یافتــه و بــه 500 میلیــون دالر رســیده اســت. در واقــع امــارات، برزگتریــن شــریک تجــاری روســیه در میــان 

کشــورهای عربــی  اســت.

   سپرده گذاری یک میلیارد دالری عربستان در بانک مرکزی یمن 

عربســتان ســعودی قصــد دارد بــه زودی یــک میلیــارد دالر بــه دولــت در تبعیــد یمــن کمــک کنــد. ایــن اقــدام در پــی 
پاییــن آمــدن شــدید ارزش پــول ملــی یمــن و قیمــت بــاالی ســوخت و کاالهــا در ایــن کشــور انجــام می شــود. جنــگ 
داخلــی یمــن در ســال 2014 آغــاز شــده اســت و منجــر بــه ایجــاد دو دولــت رقیــب در ایــن کشــور شــد؛ دولــت تحــت 

حمایــت عربســتان، در عــدن و دولــت حوثــی، کــه در صنعــا مســتقر اســت 

ــود  ــی خ ــول مل ــش ارزش پ ــن کاه ــکا و همچنی ــه دالر آمری ــی از جمل ــای خارج ــود ارزه ــا کمب ــت ب ــن سال هاس یم
ــه واردات مــواد غذایــی وابســته اســت و از ســوی دیگــر،  ــه شــدت ب ــوده اســت. از یــک ســو ایــن کشــور ب مواجــه ب
بســیاری از یمنی هــا ترجیــح می دهنــد تــا پــس انــداز خــود را بــه صــورت ارزهــای خارجــی حفــظ کننــد؛ عواملــی کــه 
منجــر بــه تشــدید کمبــود ارز شــده اســت. در بحبوحــه ایــن مشــکات، دو کشــور عربســتان ســعودی و امــارات متحــده 
عربــی در آوریــل ســال گذشــته متعهــد بــه پرداخــت کمــک 3 میلیــارد دالری بــه یمــن شــدند. هــر چنــد کــه مشــخص 

نیســت کــه آیــا واگــذاری یــک میلیــارد دالری عربســتان ســعودی بخشــی از ایــن تعهــد اســت یــا خیــر!

بــر اســاس گــزارش برنامــه جهانــی غــذا، در یمــن 17 میلیــون نفــر بــا ناامنــی غذایــی مواجــه انــد. اخیــرا اتحادیــه اروپــا 
193 میلیــون یــورو )205 میلیــون دالر( بودجــه بــرای افــراد آســیب پذیــر در یمــن اختصــاص داده اســت و قــرار اســت 

کــه بخشــی از ایــن بودجــه صــرف بخــش امنیــت غذایــی در یمــن شــود.


