
 امضای یادداشت تعهدات ایران
در نشست آتی شانگهای 

سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان گفت: طبق 
برنامه در چارچوب نشســت آتی سران کشورهای 
ســازمان همکاری شانگهای در شــهر »سمرقند« 

یادداشت تعهدات ایران امضا خواهد شد.
»والدیمیــر ناراف« سرپرســت وزارت امور خارجه 
ازبکستان پس از نشست شورای وزرای امور خارجه 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر 
»تاشکند« گفت: برنامه ریزی می شود در چارچوب 
نشست قریب الوقوع در شهر »سمرقند« یادداشت 
تعهدات جمهوری اسالمی ایران امضا شود که راه را 
برای عضویت کامل این کشور در سازمان همکاری 
شانگهای باز می کند.سرپرست وزارت امور خارجه 
ازبکستان عنوان کرد: در چارچوب نشست شورای 
وزرای امــور خارجه در مورد تمهیدات رویداد مهم 
– نشست شــورای روسای جمهور کشورهای عضو 
ســازمان همکاری شانگهای که در تاریخ 15 و 16 
ســپتامبر سال 2022 میالدی در شهر »سمرقند« 
برگزار می شود، تبادل نظر شد. وزرای امور خارجه 
بســته بزرگ اسناد نشســت قریب الوقوع شورای 

روسای جمهور را هماهنگ کردند.  فارس

 »بندر چابهار« 
از ارزش باالیی برخوردار است

وزیر امور خارجه هند تاکید کرد بندر چابهار ایران 
برای آینده اقتصادی سازمان همکاری شانگهای از 

اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است.
ســوبرامانیام جایشــانکار، وزیر امــور خارجه هند 
گفت که در نشســت شــورای وزیران امور خارجه 
سازمان همکاری شــانگ های )SCO( در تاشکند، 
خواســتار توجه فوری به مشکالت امنیت غذایی و 
انرژی در جهان شــد. او در توییتر خود نوشت: در 
نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگ های 
در تاشکند شــرکت کردم. تاکید کرد که جهان به 
دلیل اختالالت ناشــی از همه گیری ویروس کرونا 
و درگیری در اوکراین با بحران انرژی و غذا مواجه 
اســت. این باید فوراً رسیدگی شــود.به گفته وزیر 
امــور خارجه هند بندر چابهــار ایران که دهلی نو 
در توسعه آن مشارکت دارد، برای آینده اقتصادی 
ســازمان همــکاری شــانگ های از اهمیت باالیی 
برخوردار است. نشست شورای وزیران امور خارجه 
کشور های عضو ســازمان همکاری شانگ های روز 

جمعه در تاشکند برگزار شد.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در ادامه همگرایی میان کشــورهای بلوک شرق در برابر یک جانبه گرایی غرب،  
ســخنگوی وزارت خارجه چین در پیامی نوشت: »چین آمادگی دارد با تشریک 
مســاعی با طرف ایرانی بی وقفه پیشرفت جدید را در مشارکت راهبردی چین و 

ایران به دست بیاورند.«
همزمان با اوج گیری بحران سیاســی و اقتصادی نظام ســرمایه داری و تضعیف 
یک جانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل، بزرگان شرق فرصتی بزرگ یافته اند 
تا با توســعه همگرایی ها به نقش آفرینی در ســاختار چنــد جانبه گرایی جهان 
بپردازند. کشــورهای ایران، روسیه و چین نقشــی محوری در این عرصه دارند 
چنانکه بایدن رئیس جمهور آمریکا در ســفر به عربســتان رسما عنوان می کند 
آمریکا در منطقه خواهد ماند تا مانع گســترش جایگاه روســیه، چین  ایران در 
منطقه گردد. جهانیان اذعان دارند که ظرفیت های ســه کشور در تعامالت سه 
جانبــه و نیز در قالب شــانگهای و بریکس قدرتی جهانــی از آنها ایجاد خواهد 
کرد. رویکردی که در میان ســران سه کشــور به جد دنبال می گردد. در همین 
چارچوب"هوآ چونینگ"، ســخنگوی وزارت امــور خارجه چین درباره گفتگوی 
تلفنی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و "شی جی پینگ" ، رئیس 
جمهور چین نوشت: »چین و ایران ضمن تقویت همدلی و همکاری، از حقوق و 
منافع عادالنه کشور های در حال توسعه دفاع کردند.«وی افزود: »چین آمادگی 
دارد با تشــریک مســاعی با طرف ایرانی بی وقفه پیشرفت جدید را در مشارکت 
راهبردی چین و ایران به دســت بیاورند و از انصاف و عدالت بین المللی صیانت 
کنند.«رئیس جمهوری اســالمی ایران در این گفتگو احترام به حاکمیت ملی و 
حفظ تمامیت ارضی کشــورها را از اصول بنیادین سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران ایران دانست و در این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را 
سیاســت قطعی و اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست.رئیسی ضمن تاکید بر 
عزم کشورمان برای توسعه همه جانبه روابط با چین فارغ از تحوالت بین المللی، 
همکاری مســتقالنه و مبتنی بر منافع ملی کشورهای دارای حاکمیت را الگوی 

صحیح حکمرانی در سطح منطقه ای و بین المللی برشمرد و ضمن تاکید بر لزوم 
غلبه عدالــت و انصاف در نظم نوظهور بین المللــی، هرگونه تالش آمریکا برای 
تکرار الگوی جنگ سرد در جهان را نشانه ضعف و افول آن قلمداد کرد.شی جین 
پینگ نیز ضمن اشــاره به اهمیت حفظ ثبات منطقه و نقش ســازنده جمهوری 
اسالمی  ایران در این راستا، تاکید کرد که چین مخالف سیاست فشار و یکجانبه 
گرایی است.در راستای مکالمه تلفنی رئیس جمهوری چین با همتای ایرانی، دو 
کشور حمایت قاطع خود را درباره مسائِل مشترک ابراز کردند و خواستار توسعه 
و تقویت روابط با یکدیگر شدند.روزنامه »چاینا دیلی« آورده »شی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین در گفت وگوی تلفنی با »ســید ابراهیم رئیسی« همتای 
ایرانی خود درباره تحکیم روابط میان دو کشور و توسعه همکاری راهبردی میان 

پکن و تهران ســخن گفت.رئیس جمهوری چین گفت در رویارویی با شــرایط 
پیچیده بین المللی، ایران و چین  همکاری و همبســتگی را در راســتای منافع 
مشترک و حقوق مشروع کشورهای درحال توسعه تقویت می کنند. وی همچنین 
افزود نگاه چین به روابطش با ایران از منظری اســتراتژیک اســت و پکن تمایل 
دارد تا برای همکاری جامع و شــراکتی استراتژیک میان دو کشور اقدامات الزم 
را انجام دهد.  شی جین پینگ خواستار حفظ روابط نزدیک با ایران و هماهنگی 
و همکاری در زمینه های کلیدی به شــکلی فغاالنه شد. وی بر ادامه همکاری از 
مبــارزه با همه گیری ویروس کرونا تا همکاری در مســائل منطقه ای و جهانی 
تاکید کرد.  وی از ایران برای حمایت فعال از "ابتکار توســعه جهانی" و "ابتکار 
امنیت جهانی" تقدیر کرد و خواستار انجام طرح های مشترک دوجانبه برای نظم 
جهانی منطقی با ایران شــد. الزم به ذکر است بنابراعالم گمرک چین، مبادالت 
تجاری ایران و چین در نیمه نخســت سال 2020 با افزایش 2۳ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، از ۸ میلیارد دالر فراتر رفت.
طبق جدیدترین آمار گمرک چین، واردات این کشــور از ایران در 6 ماه نخست 
ســال جاری میالدی، با افزایش قابل توجه ۳1 درصدی نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل، به بیش از ۴ میلیارد دالر رسیده است.صادرات چین به ایران هم در 
این مدت با افزایش 16 درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل به بیش از ۴ 
میلیارد دالر رســیده است.بر اســاس این گزارش، کل تجارت خارجی چین هم 
در نیمه نخست ســال جاری میالدی ۳0۷۹ میلیارد دالر بوده که در مقایسه با 
نیمه نخست سال قبل بیش از 10 درصد افزایش داشته است. چین در این مدت 
حدود 1۸00 میلیارد دالر کاال صادر و حدود 1۴00 میلیارد دالر کاال وارد کرده 
اســت. در همین حال عالءالدین بروجروی رئیس انجمن دوستی ایران و چین با 
اشــاره به تماس تلفنی روسای جمهوری اســالمی ایران و جمهوری خلق چین، 
مذاکرات طوالنی دو طرف بویژه با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان را حائز 

اهمیتی مضاعف دانست. 
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مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگی 
مذاکرات رفع تحریم ها را برعهده دارد در ادامه سخنان 
امیدبخشــش برای تعهد پذیر شــدن غرب بدون آنکه 
اقدامی عملی از ســوی او مشــاهده شــود،  با تاکید بر 
اهمیت عنصر زمان، خاطر نشــان کرد که اکنون زمان 

تصمیم گیری برای نجات برجام است.
جوســپ بورل که همــواره بــه دنبال وعــده درمانی 
و جلوگیــری از فروپاشــی رونــد مذاکرات بــه دلیل 
بدعهدی هــای طرف غربی بوده امــا در عمل کارکردی 
برای تحقق حقوق ایران نداشــته، همزمان با اوج گیری 
بحران اقتصادی غرب و نیاز این کشــورها به منابع نفت 
و گاز ایران، نوشــته است: هفت ســال پیش، پنج عضو 
دائم شورای امنیت ســازمان ملل متحد، آلمان، ایران و 
نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاســت 
امنیتی، یک توافق دیپلماتیک مهم منعقد کردند. برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( نتیجه بیش از یک دهه 
دیپلماسی فشــرده در مورد برنامه هسته ای ایران بود و 
مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. 
این توافق مستلزم اراده سیاسی قابل توجهی بود که در 
ســال 2015 به ویژه در ماه های پایانی مذاکرات منعقد 
شــود.وی به نقش اتحادیه اروپا برای تحقق توافق سال 
۹۴ اشــاره کرد و یادآور شــد:  تعامل دیپلماتیک اروپا 
به ســال 200۳ باز می گردد، زمانی که وزرای خارجه 
فرانســه، آلمان و بریتانیا برای اولین بار به تهران ســفر 
کردند تا در مورد نگرانی های هســته ای با ایران گفتگو 
کنند. نماینده ســابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، 
خاویر ســوالنا در سال 200۴ به آنها پیوست و در سال 
2006، او موفق شــد همه اعضای شــورای امنیت را به 

حمایت از این تالش وادار کند.
این مقام اتحادیه اروپا اضافه کرد: هدف ما همیشــه این 
بوده اســت که توافقی را متعقد کنیــم که به نفع همه 
باشــد. یعنی به نفع اروپا، بــه نفع ایران و به نفع جامعه 
جهانی که همه ما به آن دســت یافتیم. ما برجام را در 
جوالی 2015 منعقــد، آن را اجرا و حفظ کردیم.وی با 
بیان اینکه »این توافق محدودیت های شــدیدی را برای 
فعالیت های هسته ای ایران و گسترده ترین رژیم نظارت 
و بازرســی که تاکنون توســط آژانس بین المللی انرژی 
اتمی )IAEA( اجرا شــده اســت، تضمین کرد« افزود: 

اجرایی شدن برجام منجر به کاهش ۹۸ درصدی ذخایر 
اورانیوم غنی شــده ایران و حذف هزاران ســانتریفیوژ 
شــد. عالوه بر این، اعمال موقت پروتکل الحاقی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ســایر مقررات شفافیت برجام 
بــه آژانس اجازه می دهــد تا هر ســایت )اتمی( را که 
می خواهد، در ایران بازرســی کند.بــورل اضافه کرد که 
در مقابل، برجام دورنمای مزایای اقتصادی ناشی از لغو 
تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و ســازمان ملل علیه 

ایران را فراهم کرد.
در همین حال سفیر آلمان در تهران خواستار حمایت از 
موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حفظ 

برجام و اتخاذ تصمیمات الزم در این زمینه شد.
 ســفارت آلمان در ایران با انتشــار پیامی در حســاب 
کاربری خود در توئیتر به نقل از ســفیر این کشــور در 
تهران خواســتار حمایت از موضع جوزپ بورل، مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا  برای حفظ برجام شد.
در این پیام به نقل از  هانس ادو موتســل آمده اســت: 
بیائید همگی از خواســته دلسوزانه جوزپ بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا حمایت کنیم؛ "اکنون 
زمان حفظ برجام اســت. این مسئولیت مشترک ماست 
کــه این توافق مهم را بازگردانیم. تصمیمات باید همین 
حاال گرفته شــود." این مواضع در حالی مطرح می شود 
که »ند پرایس« ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
پنجشنبه شــب گفت، واشــنگتن این توهم را نداشته 
که بازگشــت به برجام به زودی اتفــاق می افتد.پرایس 
درباره طرح ادعایی جدیدی که »جوزپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفته درباره بازگشت به 
اجرای کامل برجام پیشــنهاد داده گفت:  »با شــرکای 
اروپایــی خود در ارتباط مســتقیم هســتیم و در حال 
بررسی آن هستیم و بازخورد آن را نیز مستقیماً به آن ها 
می رســانیم«.در حالی که آمریکا طرفی بوده که با نقض 
عهد از تعهداتش در برجام خارج شده ند پرایس مدعی 

شد ایران مانع بازگشت به پایبندی به برجام است. 
ارتباطــات  هماهنگ کننــده  کربــی«  پیش تر»جــان 
اســتراتژیک در شــورای امنیت ملی کاخ سفید بامداد 
پنجشنبه مدعی شد: »مذاکرات درباره یک برجام جدید، 
تقریبا کامل شده اســت. ]توافق[ اکنون روی میز است. 

اینکه بخواهند توافق را بپذیرند یا نه، با ایران است«.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار تصمیم گیری برای نجات برجام شد

بورل، مرد نطق های امیدبخش بدون کارکرد عملی
تحلیلگــر مســائل بین الملل گفت: جمهوری اســالمی 
براســاس انتفاع اقتصادی مردم به دنبــال احیای توافق 
اســت و اگر این منافع چشــمگیر نباشــد بــا توجه به 
جابجایی قدرت در جهان، ادامه جنگ و بحران اوکراین 
و تضعیف بازارها در غرب به نظر می رســد زمان به نفع 

ایران کار می کند.
مصطفی خوش چشــم با اشــاره به افزایــش رایزنی های 
دیپلماتیک برای مذاکره لغو تحریم ها گفت: اتحادیه اروپا 
بنابــر وضعیت وخیم در حوزه انرژی و با نزدیک شــدن 
پیــش خرید نفت برای پاییز که موجــب افزایش میزان 
تقاضا و در نتیجه قیمت های نفت می شود و تاثیر بسیاری 
بر بازارهای دیگر در نیمکره غربی می گذارد به دنبال این 
اســت که نفت ایران را برای زمســتان و پاییز وارد بازار 
کند تا در ماه های آینده با وضعیت هولناکی روبرو نشود، 
بنابراین سعی کرده اند اقدامات دیپلماتیک را ادامه دهند.

تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به توییت باقری کنی و 
صحبت های دیگر طرف ها در برجام افزود: طرف اروپایی 
بیان می کند تا اندازه ای تغییر به وجود آورده اما در عین 
حال باید منتظر بمانیم و ببینیم طرف آمریکایی هم این 
تغییرات را قبول می کند یا خیر.خوش چشــم خاطرنشان 
کرد: جوزف بورل در ارتباط با همین تغییرات رسما اعالم 
کرده که حاضر به انجام تغییرات بزرگتری نیست و آقای 
باقری هم عنوان کرده علیرغم اینکه گفت وگو مثبت است 
و این نشــان می دهد هنوز جای گفت و گو وجود دارد و 
ایــران و طرف های غربی هنوز عالقه بــه ادامه مذاکرات 
دارند اما ما ایده هــا و مالحظاتی داریم. وی تصریح کرد: 
این موضوع نشــان دهنده این است که تغییراتی که آقای 
بورل و اتحادیه اروپا در پیش نویسی که عنوان می کنند در 
دست داشته و به طرف آمریکایی ارائه کرده اند، تغییرات 
عمده ای نبوده اســت لذا مسئله هنوز به قوت خود باقی 
اســت. ایران نمی تواند از خواسته های خود عقب نشینی 
کند زیرا 50 درصد منافع برجامی ایران در صورت احیای 
برجام در گروی ســرمایه گذاری خارجی و برداشته شدن 
تحریم ها از روی صدها شــرکت فرد و نهادی اســت که 
بازیگران اصلی حوزه تجارت خارجی هستند. این تحلیلگر 
مســائل بین الملل ادامه داد: اگر طرف آمریکایی ضمانت 
اقتصادی ارائه نکند، هیچ ســرمایه گذار خارجی همانطور 
که شرکت های اروپایی ها و آسیایی ها بیان کرده اند برای 

سرمایه گذاری به بازارهای ایران نمی آیند.
خوش چشم خاطرنشــان کرد: اگر تحریم های موجود در 
لیست قرمز برداشته نشود حوزه تسهیل روابط و تجارت 
خارجــی که از اصلی ترین حوزه های منافع برجامی برای 
ایران اســت حاصل نمی شــود چراکه تحریم روی کاغذ 
برداشته می شود اما بازیگرانی که باید این تجارت را انجام 
دهند همچنان در تحریم می مانند و خواسته های معقولی 
که طرف ایرانی دارد نیز همچنان به قوت خود باقی است. 
به نظر می رسد پیش نویس آقای بورل بیشتر سعی کرده 
با تغییرات جزئی نظر طرف ایرانی را جلب کند اما همین 
میزان از تغییرات جزئی هم هنوز باید به طرف آمریکایی 
ارائه شود و آنها اعالم نظر کنند.تحلیلگر مسائل بین الملل 
با اشاره به اعالم آمادگی ایران برای توافق خوب و پایدار 
گفــت: منظور از توافق خوب و پایدار، توافقی اســت که 
برای ایران منافع اقتصادی به همراه داشــته باشد. منافع 
ایــران در مذاکره به منظور انتفــاع اقتصادی مردم ایران 
اســت. وی خاطرنشــان کرد: حوزه دیگر تسهیل روابط 
بانکی در خارج از کشــور است. در صورت توافق، روابط 
بانکی ایران تسهیل می شود اما فقط محدود به دسترسی 
آسانتر با هزینه کمتر در حساب های خارج از کشور است 
و وضعیت همچنان مانند دوران پســابرجام و دورانی که 
آقای زنگنه اعالم می کرد نفت می فروشیم اما پول آن را 
نمی توانیم به داخل بیاوریم امتیازی ملموس اما محدود 
خواهــد بود چراکه ارتباط بانکی بیرون با داخل کشــور 

به شکل راحت و گسترده اجرا نمی شود.
خوش چشــم بیان کرد: افزایش و تسهیل تجارت خارجی 
مانند حوزه اول ســرمایه گذاری، موثرترین حوزه اســت. 
اگر شرکت ها و نهادها و افرادی که در بخش قرمز لیست 
SDN قرار دارند از تحریم ها خارج نشــوند نفت برجامی 
هم حاصل نمی شود. بنابراین همچنان بیش از 50 درصد 
منافع برجامی جمهوری اسالمی ایران در گروی دو شرط 
برداشته شدن تحریم ها از روی صدها شرکت، فرد و نهاد 
و ارائه تضامین اقتصادی از ســوی دولت آمریکا است.وی 
تاکید کرد: هر امتیاز کمتر نسبت به دو شرط درخواست 
شده از سوی ایران موجب می شود وضعیت تغییر چندانی 
نکند زیرا ما در حال حاضر هم در حال فروش نفت هستیم 
و با حصول توافق فقط اندکی افزایش فروش نفت و تسهیل 

دسترسی به حساب های خارجی حاصل می شود.

تحلیلگر مسائل بین الملل:

خواسته های ایران در پیش نویس بورل عنوان نشده است

چین برای تقویت مشارکت راهبردی با ایران اعالم آمادگی کرد 

اتحاد بلوک شرق در برابر یکجانبه گرایی غرب

 روابط ایران و مصر
در مسیر تفاهم و تعامل

رئیــس جدید دفتر حفاظت منافــع ایران در مصر 
گفــت : تحوالت منطقــه و قطب بندی های جدید 
ایجاب می کند که همانند آنچــه ترکیه و قطر در 
اعاده روابــط با مصر انجام دادنــد، قاهره و تهران 
روابط خود را از ســطح دفاتر حافظ منافع به سطح 

مطلوب سیاسی ارتقا دهند.
محمدحســین ســلطانی فر، رئیس جدیــد دفتر 
حفاظت منافــع ایران در مصر، در یادداشــتی در 
ایران دیلی نوشــت:اجالس اخیر جــده که آمریکا 
قصد داشت با مشارکت رژیم صهیونیستی بواسطه 
آن نوعی همپیمانی دفاعی علیه جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد کند، با مخالفت صریح کشورهای عربی 
از جمله مصر شکست خورد و این موضوع باردیگر 
ثابت کرد که اصول حاکم در روابط تهران با قاهره 
بیش از صورت مسئله ای است که تصویر و ترسیم 
می شــود.وی ادامه داد: با ایــن مقدمه، ظرفیت ها 
و فرصت هــای موجود در مصر بویــژه اقتصادی و 
تجــاری با وجود جمعیتی بیــش از 10۳ میلیون، 
بازار مهمی اســت که می تواند برای سیاست های 
اقتصادی دولت سیزدهم اهمیت و بهره وری زیادی 
داشته باشد. مضاف بر اینکه مصر به عنوان دروازه 
ورود به آفریقا و عضویت در کومســا نقش مهمی 
می تواند هماننــد دهه هفتاد ایفا کنــد.وی ادامه 
داد: در حال حاضر آنچه جمهوری اســالمی ایران 
در ســایه تبادل پیام ها و رایزنی های دور و نزدیک 
بــرای آن برنامه ریزی کرده عبارت اســت از اعالم 
آمادگی دو شــرکت بزرگ خودروسازی کشورمان 
برای ســرمایه گذاری در بــازار خــودرو از جمله 
ساخت کارخانه تولید خودروی محلی و همچنین 
آمادگی شرکت ســرمایه گذاری های خارجی برای 
فعال کردن ســرمایه های مشــترک از جمله بانک 
مشــترک مصر و ایران )میدبنک( شرکت مشترک 
نساجی - میراتکس - و شرکت مشترک کشتیرانی 
و تجارت فرش که به ســهولت می توانند عملیاتی 
شوند. برخی خطوط هواپیمایی نیز برنامه ای برای 
برقراری خط مســتقیم، عبور از آســمان مصر به 
مقصد آفریقا و ترانزیت مسافر از برخی کشورهای 
منطقــه به مصــر را مطــرح کرده انــد.وی افزود: 
بی تردید چهار دهه قطع رابطه شــکاف زیادی در 
روابط دو کشور ایجاد کرده است و تحوالت منطقه 
و قطب بندی های جدید ایجاب می کند که همانند 
آنچــه ترکیه و قطر در اعاده روابــط با مصر انجام 
دادند، قاهره و تهران روابط خود را از ســطح دفاتر 
حافظ منافع به سطح مطلوب سیاسی ارتقا دهند.

ســلطانی فر تاکید کرد: روابط دوستانه و در حال 
گسترش مصر با عراق و سوریه زمینه دیگری برای 
همکاری های منطقه ای دو کشور محسوب می شود 
و همانگونه دکتر خرازی اخیرا اعالم کردند، مصر، 
ایران، ترکیه، عربســتان و قطر می توانند از طریق 
گفت و گوهای منطقه ای بســیاری از مشــکالت و 

تنش های منطقه را حل و فصل کنند.

گزارش

نشریه فوربس: 

ایران و روسیه پیشتاز دالرزدایی
نشــریه فوربس طی گزارشی نوشــت ایران و روسیه با ایجاد یک سیستم 
تسویه با ارزهای ملی خود، گام های هرچند کوچک اما قابل توجهی برای 

حذف دالر آمریکا از مبادالت تجاری دوجانبه برداشته اند.
، نشــریه فوربس طی گزارشــی نوشت  که ایران و روســیه با ایجاد یک 
سیســتم تســویه با ارزهای ملی خود، گام های هرچند کوچک اما قابل 

توجهی برای حذف دالر آمریکا از مبادالت تجاری دوجانبه برداشته اند.
مرکــز مبادالت ارزی ایران )ICE(  در ماه جوالی و به دنبال ســفر علی 
صالح آبادی، رئیس  کل بانک مرکزی ایران به مســکو، نماد روبل-ریال را 
راه  اندازی کرد.این ترتیبات جدید بدان معناست که دو کشور می توانند 
بدهی مبادالت تجاری  شــان را با ارزهای ملی هر از طرفین تسویه کنند. 
نخستین مبادله تجاری بر این اساس در 1۹ جوالی انجام شده است و ۳ 
میلیون روبل معادل ۴۸ هزار دالر تســویه شده است. در همان والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه وارد تهران شد تا با رهبر و رئیس جمهور 

ایران دیدار کند.
رسانه های ایران گزارش داده  اند، این سیستم جدید می تواند تقاضا برای 
دالر در ایران را ســاالنه به میزان ۳ میلیــارد دالر کاهش دهد. مبادالت 
تجاری میان ایران و روســیه در سال 2021 برابر با ۴ میلیارد دالر ارزش 
داشت و با ایجاد دالیل مشترک همکاری دو کشور در مواجه با غرب، دو 
طرف ابراز امیدواری کردند، حجم مبادالت تجاری را در کوتاه مدت به ۸ 
میلیارد دالر برســانند.این ترتیبات جدید تجاری به آنها اجازه می دهد تا 

دو کشور در مبادالت تجاری دالر را کنار بگذارند و با انجام این کار، تاثیر 
تحریم ها علیه خود را خنثی کنند. هر دو کشور تحت طیف گسترده ای 

از تحریم های آمریکا و سایر کشورها هستند
.مقامات ایرانی امید دارند تا این سیســتم مالی جدید تســویه با روسیه 
را گســترش دهند و ارزهای سایر شــرکای تجاری کلیدی خود نظیر لیر 
ترکیــه، روپیه هند و درهم امارات متحده عربی را به این سیســتم وارد 
کنند.رئیس کل بانک مرکزی در 21 جوالی گفت: »ما در آینده پول های 
ملی سایر کشورها را نیز پیشنهاد می کنیم تا سبد متنوعی داشته باشیم 

و از تاثیر ارزهایی نظیر دالر کم کنیم.«
اگر این اتفاق بیفتد، نتیجه ایجاد شــبکه  ای از توافقنامه  ها خواهد بود که 
ایران را قادر می  ســازد بدون توسل به دالر یا یورو تجارت انجام دهد. با 
این حال، افراد درگیر در طرف دیگر معامله ممکن است همچنان نسبت 

به خطر گرفتار شدن در تحریم های ثانویه محتاط باشند.
بسیاری از بانک  های روسی و ایرانی به علت تحریم  های اعمال شده علیه 
هر دو کشور، از سیستم ســوئیفت کنار گذاشته شده اند.روسیه پیش از 
این یک سیســتم پیام  رسانی بانکی به نام SPFS  پس از حمله به کریمه 

در سال 201۴ راه اندازی کرد. 
فایننشــال تایمز طی گزارشی در ماه مارس نوشت، این سیستم به میزان 
زیادی توســط بانک  برای پرداخت در درون اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
اســتفاده می کنند. اتحادیه اقتصادی اوراســیا، گروهی است که همسایه 
های روســیه از جمله ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان عضو آن 
هستند. ایران نیز برای پیوستن به این گروه در حال مذاکره است.شرکت 
»روس تِک« روسیه اخیرا در ماه ژوئن اعالم کرد، یک پلتفرم بالکچین راه 

اندازی کرده که می تواند جایگزین سوئیفت باشد.  فارس

 حضور ناوهای جنگی ایران 
در رژه نیروی دریایی روسیه

منابع خبری از مشارکت ناوهای رزمی ایران در رژه باشکوه نیروی دریایی روسیه در 
دریای خزر خبر دادند.

نیروی دریایی ایران قصد دارد برای نخســتین بــار در رژه دریایی ویژه »روز نیروی 
دریایی روســیه« که روز جمعه در منطقه »کاسپیسک« »داغستان« برگزار می شود، 
شــرکت کند. به گزارش وبــگاه »بیگ اژیا« امســال ناوهای نیــروی دریایی ایران 
و جمهــوری آذربایجان بــرای اولین بار در این رژه شــرکت خواهند کرد.ناخدا یکم 
»سرگئی راکاوسکاس« معاون فرماندهی ناو گروه خزر روسیه گفت، نکته مهم امسال، 
مشارکت ناوهای نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و ایران خواهد بود که برای اولین 
بار پس از سالیان متمادی با عنوان بخشی از جشن مشترک روز نیروی دریایی در این 
رژه حاضرند. به گفته وی، امسال 26 ناو و قایق جنگی، 15 شناور پشتیبانی، بیش از 
۹00 پرســنل و همچنین چهار فروند هواپیما در این رژه شرکت خواهند کرد.در این 
رژه، دو ناو موشک انداز »تاتارستان« و »داغستان«، کشتی های جنگی »ماخاچکاال«، 
»آســتراخان«، کشتی های راکت انداز »گراد سویاژســک« »اوگلیچ« و »استوپینتز« 

شرکت خواهند داشت.
تمرین گذر از میدان مین دریایی، نبرد دریایی با کشــتی های دشمن فرضی و حمله 
موشــکی به اهداف دشمن فرضی  دشمن ، کمک به کشتی در شرایط بحرانی، انجام 
دفــاع ضد آبی-خاکی از جمله بخش های مختلف ایــن رژه  و تمرین نظامی خواهد 
بود.خبرگزاری »نیوز آرمنیا«  نیز به نقل از سرویس مطبوعاتی منطقه نظامی جنوب 
نیروهای مســلح روسیه نوشــت که ناوهای جنگی ایران و جمهوری آذربایجان برای 

اولین بار در رژه دریایی در دریای خزر شرکت می کنند.


