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سرمقاله
---------------------به نام خدا
تعامل با آفریقا با رویكرد «برد  -برد»
ظرفيتهاي اقتصادي مهم قاره آفريقا و منابع دست اول آن -که میتواند موتور محرکه هر اقتصادي خصوصاً در زمينه رونق
توليد در بخشهاي صنعت و کشاورزي باشد ،-اين «قاره سبز» را در طول تاريخ در کانون نگاهها قرار داده است .در گذشته،
رويکرد استعماري قدرتهاي اروپايی در اين قاره نقشآفرين بود اما به نظر میرسد ،امروز با کمرنگ شدن نسبی اين رويکرد
و افزايش سطح آگاهیهاي مردم و سياستمداران آفريقايی ،رقابت قدرتهاي صنعتی جهان براي مشارکت در توسعه پايدار
اين قاره و کسب منافع ملی از مسير دسترسی به منابع و محصوالت راهبردي انرژي و معدنی و مواد اوليه صنايع است که
اين رويکرد را میتوان رويکردي «برد – برد» با هدف منتفع شدن دو طرف تلقی کرد.
در ارتباط با ايران ،فرصت استفاده از ظرفيتهاي مهم آفريقا در ابعاد مختلف خصوصاً از نظر اقتصادي ،همکاري با کشورهاي
هدف و طراحی منافع «برد – برد» ،زمانی تحقق پيدا میکند که دولتها بتوانند با ترسيم نقشهراه و تدوين راهبرد عملياتی
وارد همکاري با کشورهاي آفريقا شوند .اين راهبرد خصوصاً در بعد اقتصادي ،میتواند در کنار يک پيشينه تاريخی و تمدن
ساز قرار گيرد .ايران ،همه اين مولفههاي تاريخی و تمدنساز را از ده قرن پيش با مهاجرت شهروندان ايرانی به جزاير و
مناطق آفريقا از موگاديشو تا سوفاال و از مومباسا تا زنگبار براي خود محقق کرده است .اين پيشينه تاريخی در بخش
بازرگانی و تجارت تا جزيره ماداگاسکار در جنوب آفريقا امتداد داشته و حوزه تمدن شيرازي و سواحيلی را تشکيل داده
است .از سوي ديگر ،نيروي انسانی توانمند و باهوش و روحيه سفر و مهاجرت در ايرانیها و اقامت آنها در ديگر کشورها
از جمله در آفريقا ،از ديگر شاخصهاي ترجيحی براي سرمايهگذاري در کشورهاي اين قاره و تشويق ايرانيان مقيم است
که می تواند تسهيل کننده احياي روابط ايران با آفريقا در سطح جديتر و گستردهتر با رويکرد «برد – برد» باشد.
تحقق اين مهم در شرايط کنونی با مشکالت و موانعی مواجه است اما توسعه روابط ديپلماتيک با کشورهاي آفريقايی ،بهره
برداري از پتانسيل اتحاديه آفريقا ،حضور فعال در اتحاديههاي بينالمللی و چندجانبه آفريقا ،استفاده از تجارب ايرانیهاي
فعال در کشورهاي آفريقايی ،انتخاب کشورهاي هدف ،افزايش اعتبار نزد تجار شيعه خوجه و لبنانی ،شناسايی پروژههاي
پايدار و سودآور ،ايجاد شورومهاي محصوالت و کاالهاي ايرانی با کيفيت ،ايجاد و تقويت سيستم تهاتر بانکهاي مرکزي،
استفاده از روش تأمين مالی طرحها توسط شرکتهاي بينالمللی فعال در آفريقا ،تداوم خط رسانهاي انتشار اخبار اين قاره
در داخل و انسجام و وحدت عمل دستگاههاي دولتی و حکومتی فعال در آفريقا و ...میتوانند بخشی از راهبرد کوتاهمدت
داخلی براي دستيابی به شرايط بهينه همکاريهاي همهجانبه و با رويکرد «برد – برد» با قاره آفريقا باشد.
دکتر یاسر کنعانی
مسئول روابط عمومی و امور بینالملل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا
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اخبار و گزارشهای خبری
-----------------------------انتشار کتابی با موضوع فعالیتهای اقتصادی چین در آفریقا توسط عضو هیأت علمی مرکز
کتاب «ديپلماسی و فعاليتهاي اقتصادي چين در آفريقا
(روابط در جريان)» تأليف اَنيا الهتينن ،رئيس اسبق
مؤسسه کنفوسيوس دانشگاه هلسينکی فنالند با ترجمه
دکتر ميثم ميرزائی تبار ،عضو هيأت علمی مرکز مطالعات
آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس از سوي انتشارات انجمن
ژئوپليتيک ايران منتشر شد.
اين اثر حاصل سالها پژوهش و حضور ميدانی نويسنده
در کشورهاي آفريقايی و چين و ارتباط آن با مراکز

کتاب «ديپلماسی و فعاليتهاي اقتصادي چين در آفريقا:

دانشگاهی اين کشورهاست که با نگاهی جامع ،ديپلماسی

روابط در جريان» در شش فصل نگاشته شده است.

و حضور اقتصادي چين در آفريقا را به تصوير میکشد.

گزارشی از دیدارهای یک سفیر ایرانی در آفریقا با هدف توسعه روابط
دیدار با دبیر اجرایی گروه پنج ساحلی

دیدار با سفیر فلسطین

دکتر اميرعلی امام جمعه شهيدي ،سفير جمهوري

دکتر امام جمعه شهيدي  ۷مهر  13۹۹با دکتر ماجد

اسالمی ايران در موريتانی جمعه  ۴مهر  13۹۹با مامان

محمد حديب ،سفير فلسطين در موريتانی ديدار کرد .در

سامبو سيديکو دبير اجرايی گروه پنج ساحلی (جی )۵

اين ديدار درباره آخرين تحوالت منطقه ،از سرگيري

ديدار و گفتگو کرد .در اين ديدار پيرامون طيفی از مسائل

روابط امارات و بحرين با اسرائيل ،مواضع دولت فلسطين

از جمله اهداف تشکيل گروه "جی  ،"۵رقباي منطقهاي

و موريتانی در اين خصوص و نيز برخی فعاليتهاي منفی

آن ،چالشهاي مالی و اقتصادي و همچنين اظهار تمايل

اسرائيل در آفريقا بويژه عليه روابط پکن و اين کشورها و

"جی  "۵براي همکاري با ايران بحث و تبادل نظر شد.

نيز تحرکات سياسی امارات در شمال آفريقا گفتگو کردند.
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دیدار با وزیر اقتصاد و نوسازی بخشهای تولیدی

دیدار با وزیر بهداشت

وي همچنين چهارشنبه  ۹مهر  13۹۹با محمدو عثمان،

دکتر امام جمعه شهيدي صبح پنجشنبه  1۰مهر 13۹۹

وزير امور اقتصاد و نوسازي بخشهاي توليدي موريتانی

با دکتر محمد نذير حامد ،وزير بهداشت موريتانی ديدار

ديدار و گفتگو کرد .طرفين در اين ديدار پيرامون راههاي

کرد .وي اعزام قريب الوقوع گروه پزشکی انجمن جهانی

تقويت و گسترش روابط و همکاريهاي اقتصادي

پزشکان صلح و سالمت از ايران و نيز کمکهاي انسان

دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند .وزير امور اقتصاد

دوستانه ايران به موريتانی که در آينده ارسال خواهد شد

موريتانی بر اراده و آمادگی کشورش جهت توسعه و

را به اطالع وزير بهداشت رساند .دکتر نذير حامد ضمن

تقويت همکاريها با جمهوري اسالمی ايران بدون هيچ

تشکر ،اراده و تمايل کشورش را براي همکاري در زمينه

محدوديتی تأکيد کرد.

بهداشتی و درمانی به اطالع سفير کشورمان رساند.
دیدار با وزیر حمل و نقل
ايشان عصر دوشنبه 1۴مهر  13۹۹با محمد امحيميد،
وزير حمل و نقل موريتانی ديدار و گفتگو کرد.
دیدار با وزیر تجارت ،صنایع دستی و جهانگردی
همچنين وي سه شنبه 1۵مهر  13۹۹با خانم الناها بنت
حمدي ولد مکناس ،وزير تجارت ،صنايع دستی و
جهانگردي موريتانی ديدار کرد.
منبع :سفارت جمهوري اسالمی ايران در موريتانی

روایتی از اسارت صیادان ایرانی در یک کشور آفریقایی
ماجراي اسارت  12صياد ايرانی توسط پليس موزامبيک،

مجازي منتشر شد که توسط دوربين پليس موزامبيک

تازه نيست ،اما فيلمها و تصاوير آن که توسط پليس

ضبط شده بود و پليس سعی داشت آن را خاموش کند.

موزامبيک و خود صيادان زندانی ضبط شده ،به تازگی

پس از مهار آتش ،پليس هر  12صياد را دستگير کرده و

در اينترنت بارگذاري شده است.

دستبند زده ،سوار قايق ديگري کرد تا پس از خاموش

اسارت  12ملوان ايرانی که اهل روستاي «رمضان کلگ»

کردن شعلههاي سوزان عرشه لنج ،آنها را به زندان منتقل

شهرستان نيکشهر هستند ،به آذر سال  ۹۸بر میگردد.

کند .تصاوير چهرههاي ملوانان که همان لحظه اسارت از

به گفته خانواده و اقوام صيادان ،آنها اوايل آذر براي صيد

آنها گرفته شده بود ،نشان میداد اوضاع خوب نيست و

ماهی سوار بر لنج شان عازم آبهاي بين المللی شدند.

به شدت ناراحت و نگران هستند .در يک لحظه تمام

حدود سه هفته بعد و در شرايطی که خانوادهها منتظر

رنجها و دردهاي 21ملوان ايرانی که شش سال پيش به

برگشت ملوانان بودند ،ناگهان تصاوير و فيلمهايی از چهره

اسارت دزدان دريايی سوماليايی درآمده بودند ،جلوي

نگران ملوانان و لنجی گداخته در آتشی مهيب در فضاي

چشمان شان زنده شد .وحشتی عميق در چشمان تک
۴

تک ملوانان موج میزد و نگران سرنوشت مبهمی بودند

وضعیت زندان مخوف

که قرار بود براي آنها رقم بخورد .تصور بیخوابی و

تا اينجاي ماجرا هنوز خبر دستگيري  12ملوان ايرانی در

گرسنگی و شکنجه ،تاب و توانی براي آنها نگذاشته بود.

سطح وسيع منتشرنشده بود و خانوادهها و اقوام شان نيز

تالش براي آزادي ملوانان در سکوت خبري دو ماه پس

همچنان با هيچ رسانهاي مصاحبه نکرده بودند .به همين

از دستگيري ملوانان ،خانوادههاي آنان بدون مصاحبه با

دليل هنوز علت وقوع آتش سوزي در لنج و نحوه

رسانهها تالش کردند تا موضوع اسارت صيادان را به گوش

دستگيري ملوانان و اين که چگونه سر از موزامبيک

مسئوالن کشوري برسانند .آنها در اولين قدم سراغ

درآورده بودند ،مبه هم مانده بود.

عبدالغفور ايران نژاد ،نماينده چابهار در مجلس رفتند و

چند روز پيش ،اما ناگهان ورق برگشت و انتشار فيلم

از او خواستند با تنظيم نامه از مسووالن بخواهد

کوتاه رقت باري از وضعيت ملوانان باعث شد تا توجه

تالشهاي شان را براي آزادي ملوانان آغاز کنند .ايرا ن

رسانههاي محلی به اين موضوع جلب شود .در اين فيلم،

نژاد نيز در  2۶آذر  ، ۹۸خطاب به دکتر ظريف ،وزير

اتاق تقريبا بزرگی با کف و ديوارهاي سيمانی ديده می

خارجه شرح ماجراي دستگيري صيادان را توضيح داد و

شود .سقف اتاق را با توري سيمی محکمی پوشانده اند

از او درخواست کمک کرد.

که از بين آن آسمان معلوم است و هواي تازه وارد اتاق

پس از درخواست کمک ،کشور موزامبيک به جاي

میشود .کف سياه و کثيف زمين هم پر از انواع زباله

همکاري ،ادعاهاي عجيب وغريبی در مورد ملوانان مطرح

است .همه چيز روي زمين ديده میشود؛ از کيسه و

کرد ،آن قدر که واکنش اقوام و خانوادههاي ملوانان را در

ظروف غذاي پالستيکی يک بارمصرف تا بطريهاي

پی داشت .آنها  1۸خرداد  ،۹۹نامهاي به دفتر نمايندگی

پالستيکی بزرگ و کوچک آب معدنی .در بعضی از

وزارت خارجه منطقه آزاد چابهار ارسال کردند و

قسمتها آب جمع شده و لجن بسته است .چند نفر از

گفتند«:با توجه به پيگيريهاي مکرر وزارت خارجه ايران،

ملوانان که برخی نشسته و برخی ايستاده اند ،با نااميدي

دولت موزامبيک به وزارت خارجه ايران اعالم کرده است

و نفرت به اين صحنه نگاه میکنند .فيلمبردار که خود

شناور به دليل حمل مواد مخدر توقيف و سه نفر از

ملوان است با زبان غيرفارسی و پر از خشم و عصبانيت،

ملوانان فوت شده اند .اين ادعا به هيچ وجه صحت ندارد

شروع به توضيح دادن در مورد وضعيت زندان می

و تمام ملوانان در سالمت کامل هستند .شناور نيز هيچ

کند .بعد دست و بازوي يکی ديگر از ملوانان را نشان می

گونه مواد مخدري حمل نکرده و صرفا در آبهاي آزاد

دهد که روي آن زخمها ي بسيار بزرگی همراه با عفونت

دچار سانحه و غرق شده است،ضمن اين که يک وکيل

ديده میشود .ملوانان حاضردر فيلم ،بينی شان را با دست

براي انجام کارهاي قانونی و آزاد کردن ملوانان در کشور

گرفته اند .از حالت چهره شان معلوم است بوي بسيار

موزامبيک به کار گرفته شده است .نامه به زبان انگليسی

ناخوشی فضاي زندان را پرکرده که خارج از تحمل آنان

و خطاب به سفارت ايران در آفريقاي جنوبی نوشته شده

است.

و مدارک سجلی  12ملوان نيز به پيوست ارسال شده

به داد صیادان برسید

است .خواهشمنديم دستورات الزم در خصوص آزادسازي

با انتشار فيلم زندان صيادان در فضاي مجازي ،کم کم

ملوانان به کشور اعمال شود».

توجه مردم به آنها جلب شد که کجا هستند و چه می
۵

کنند .سراغ خانواده آنان رفتيم تا براي مان از ماجراي

فيلمی که از زندان گرفته شده ،حشمت بلوچ زهی

دستگيري ملوانان بگويند و توضيح دهند چطور از

صحبت میکند و میگويد به داد ما برسيد .جايی هستيم

موزامبيک و زندان شهر پمبا سر درآورده اند.

که پر از آشغال است و با بارش باران ،آب يکسره روي

بهزاد بلوچ زهی که برادر عارف بلوچ زهی  2۰ساله و

سرمان میريزد .دست و پاي همه سوخته است و به

برادرزاده غالمحسين  ۴۵و عبدالغفور  32ساله بلوچ زهی

درمان نياز دارند».

است به جام جم میگويد« :بيشتر لنجهاي کنارک براي

برای غذا پول میدهیم

صيادي به سومالی میروند ،اما يک حادثه باعث شد تا

مهران غفوريان که دو نفر از اقوامش به نامهاي عيسی

آنها نتوانند به موقع برگردند .آن طورکه براي مان گفته

بلوچی و غالمحسين بلوچ زهی(ناخداي لنچ) اسير پليس

اند ،با خراب شدن جی پی اس لنج و وقوع توفان ،شناور

موزامبيک هستند ،میگويد«:آنها  ۵آذر پارسال حرکت

به سمت کشور موزامبيک کشيده شد .در مورد آتش

کردند و از طريق فيلم و عکس متوجه آتش گرفتن لنج

گرفتن کشتی ه م سهل انگاري آشپز لنج باعث شد تا

و بعد دستگيري شان توسط پليس موزامبيک شديم .پدر

ناگهان کپسولی که از آن براي پخت و پز غذا استفاده می

خانمم می گفت اينجا در موزامبيک غذايی براي خوردن

کردند ،آتش بگيرد و با انفجار آن ،همه به دريا بپرند.

نيست و به ما غذاي بچه يا فرنی میدهند .پريروز يک

پليس موزامبيک که دود حاصل از آتش را ديده بود،

دقيقه توانستيم با آنها صحبت کنيم و میگفتند پيگيرکار

خودش را به لنج میرساند و پس از خاموش کردن آتش،

ما باشيد و اينجا کاري از دست ما برنمیآيد .عصر به عصر

ملوانان را که همگی از اقوام ما هستند ،دستگير میکند.

غذا به ما میدهند که آن هم کافی نيست و سيرمان نمی

با آنها از طريق واتساپ صحبت کرديم و گفتند وضعيت

کند .پولی از طريق صرافی ايران به بانکهاي موزامبيک

غذاي شان بد است و نان و برنجی براي خوردن ندارند.

ارسال شده و موزامبيکیها پس از دريافت دالر به ملوانان

لباس ندارند و هنوز همان لباسی که يک سال پيش

غذا میدهند».

پوشيده بودند را به تن دارند .عموهايم گفتند از طريق

منبع :روزنامه جام جم ،روايت اسارت  12صياد ايرانی در

سفارت پيگير کار ما باشيد .اينجا هيچ بهداشتی نيست و

موزامبيک ،يکشنبه  ۶مهر  ،13۹۹صفحه  .1۹در:

بيمار شده ايم ،کسی نيست به ما رسيدگی کند .در همان

http://jamejamdaily.ir/?nid=5766&pid=19&type
=0

آمار جالب کشورهای آفریقایی در مدیریت و مهار شیوع کرونا
سازمان جهانی بهداشت در بيانيهاي از موفقيت کشورهاي

البته اکنون همهگيري کرونا در آفريقا در ميان جوانان

قاره آفريقا در مبارزه با شيوع کرونا خبر داد .در دو ماه

ديده میشود و در حال شيوع در برخی مناطق است .با

گذشته شمار مبتاليان به اين ويروس در اين قاره شاهد

اين حال ،بسياري از مناطق قاره نرخ بسيار پايينی از

روند نزولی بوده است .هم اينک اين قاره به يک استثناي

مبتاليان و قربانيان را دارند .سازمان جهانی بهداشت

جهانی در مديريت و کنترل کوويد  1۹تبديل شده است.

تأکيد دارد به دليل آنکه جوانان قسمت اعظم مبتاليان را
تشکيل میدهند ،شاهد تلفات کمی در اين قاره هستيم.
۶

براساس آمارها ۹1 ،درصد مبتاليان به کرونا در کشورهاي

خود را از  ۷۴مورد به ازاي  1۰هزار نفر در ماه اوت ،به

زير صحراي بزرگ سن کمتر از  ۶۰سال دارند و بيش از

 ۹3مورد به ازاي هر  1۰هزار نفر در سپتامبر رساندند.

 ۸۰درصد انها هيچ عالئمی از بيماري را نشان ندادهاند.

وي افزود :در آفريقا شاهد شيوع گسترده کرونا نيستيم.

اين بيانيه میافزايد :از  2۰ژوئيه ( 3۰تيرماه) شاهد روند

در اوايل ،مقامات بهداشتی نگران وضعيت آفريقا بودند،

کاهشی مبتاليان در آفريقا بودهايم .در چهار هفته گذشته

اما کاهش همهگيري در ماههاي اخير اين نويد را میدهد

تنها  ۷۷هزار مورد جديد ثبت شده است که نسبت به

که به زودي میتوانيم کرونا را در اين قاره ريشهکن کنيم.

چهار هفته پيش از آن ،کاهش  ۶۰هزار موردي دارد .با

به اعتقاد متخصصان ،يکی از داليل اصلی شيوع پايين

اين حال ،برخی کشورها مانند الجزاير ،کامرون ،ساحل

کرونا در آفريقا مسائل محيطی است .تراکم جمعيتی

عاج ،اتيوپی ،غنا ،کنيا ،ماداگاسکار ،نيجريه ،سنگال ،و

پايين کشورهاي آفريقايی ،در کنار جابجايی کمتر مردم

آفريقاي جنوبی بيشترين آسيب را ديدهاند.

اين مناطق نسبت به کشورهاي غربی از جمله مسائل

نماينده سازمان جهانی بهداشت در آفريقا با خرسندي از

تاثيرگذار در کاهش مبتاليان در آفريقا است .آب و هواي

کاهش شدت همهگيري کرونا در اين قاره ،گفت :بی

گرم آفريقا و نيز جوانی جمعيت کشورها از ديگر موارد

ترديد در دو ماه گذشته مبارزه با کرونا در آفريقا روند

کمک کننده به کنترل بهتر شيوع کرونا است.

مثبتی داشته است .در اين مدت ،دولتها بر تستهاي

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان ،آمار حيرت انگيز

کرونا افزودهاند ،اما شمار افراد آلوده کاهش چشمگير

کشورهاي آفريقايی در مديريت و مهار شيوع کرونا12 ،

داشته است ۴۴ .کشور آفريقا به طور ميانگين ،تستهاي

مهر  .13۹۹درhttps://www.yjc.ir/00VWEf :

ترکیه و مذاکره با مصر درباره مدیترانه
ياووز سليم قيران ،معاون وزير خارجه ترکيه در کنفرانسی

وي گفت که ترکيه در گذشته و هماکنون حل و فصل

پيرامون چشمانداز آنکارا براي عدالت و همکاري در شرق

اختالفات موجود از طريق مذاکره را تأييد کرده است.

درياي مديترانه و تأثيرات آن بر نظام بينالمللی گفت،

اين مقام ترکيهاي تصريح کرد که کشورش تمايل دارد

ترکيه شماري از برنامهها و نشستها را با کشورهاي حوزه

شرق مديترانه را به منطقه همکاري تبديل کند؛ هرچند

درياي مديترانه از جمله مصر براي تعيين مناطق نفوذ

که وضعيت بیثباتی در اين منطقه وجود دارد.

دريايی برگزار میکند .وي گفت :ما نشستی را در اين

وي ادامه داد ،منطقه شرق مديترانه اهميت استراتژيکی

خصوص با مصر برگزار کرديم .ما آماده برگزاري

دارد؛ چرا که نقطه عبور به خاورميانه و قاره آفريقا و

نشستهاي ديگري هستيم و نسبت به انعقاد توافقنامهاي

گذرگاهی مهم براي تجارت بينالملل است.

جهت تعيين منطقه اقتصادي ويژه با مصر روي باز نشان

منبع :خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،ترکيه به

میدهيم و اين مسأله در گرو موضع قاهره است.

دنبال مذاکره با مصر درباره درياي مديترانه ۵ ،مهر

معاون وزير خارجه ترکيه عنوان داشت که همکاري در

.13۹۹

شرق مديترانه به تمامی کشورهاي مشرف به اين دريا

/https://www.isna.ir/news/99070503078

سود خواهد رساند.
۷

در:

گزارشی از تالش های آمریكا برای عادی سازی روابط یک کشور آفریقایی با اسرائیل
فشارهاي واشنگتن درباره عاديسازي روابط سودان با

يافته است و همه جهان با آن همکاري میکنند .از چنين

اسرائيل بخشی از کمپين کسب دستاوردهاي سياست

روابطی سود خواهيم برد .اميدواريم همه نگاهی به منافع

خارجی با نزديک شدن به انتخابات آمريکا است.

سودان بيندازند.

با توجه به تالشهاي سودان براي خروج نام خود از

چند مقام سودانی که نامشان را فاش نکردند ،گفتند،

فهرست کشورهاي حامی تروريسم آمريکا ،به نظر میرسد

رهبران غيرنظامی سودان ترجيح میدهند تا بعد از

اين کشور يک هدف طبيعی براي کمپين فشار واشنگتن

انتخابات آمريکا براي چنين توافقی صبر کنند.

از طريق چنين اهرمی باشد .سودان زمانی که نامش از

اين مقامها تأکيد کردند ،رهبران نظامی سودان به دنبال

اين فهرست حذف شود ،میتواند وامها و کمک بينالمللی

يک تواق سريع بين آمريکا و اين کشور با شمول عادي

را براي احياي اقتصاد بحران زده خود دريافت کند.

سازي روابط با اسرائيل در ازاي دريافت يک بسته کمکی

دولت انتقالی سودان از يک سال پيش مشغول مذاکره

هستند .اين مقامها ابراز کردند که ارتش سودان بيم آن

براي حذف نام خود از فهرست مذکور است اما آمريکا آن

را دارد مشوقهايی که هم اکنون پيشنهاد میشود بعد از

را با عادي سازي روابط با اسرائيل مرتبط کرده است.

انتخابات آمريکا پس گرفته شوند.

رهبران نظامی سودان که با تکنوکراتهاي غيرنظامی در

ورود سودان به فهرست کشورهاي حامی تروريسم از

شوراي حاکميتی کشور را اداره میکنند اخيراً حمايت از

سوي آمريکا به دهه  1۹۹۰زمانی که اين کشور براي

عاديسازي روابط با اسرائيل در چارچوب يک توافق

مدت کوتاهی ميزبان اسامه بن الدن ،رهبر سابق القاعده

سريع با واشنگتن قبل از انتخابات آمريکا را ابراز کردهاند.

و ديگر شبه نظاميان تحت تعقيب بود ،بر میگردد.

محمد دقلو ،معاون رئيس اين شورا گفت :چه دوست

Source: Associated Press, US push for ArabIsrael ties divides Sudanese leaders, 3 Oct 2020.
In:
https://apnews.com/article/election-2020bahrain-israel-united-arab-emirates-sudan40f83a877ed255233da20396d4ab1d7f

داشته باشيم و چه نداشته باشيم ،حذف نام سودان از
فهرست تروريسم آمريکا با عادي سازي روابط با اسرائيل
مرتبط شده است .ما نياز به اسرائيل داريم چون توسعه

امضای توافق صلح دولت سودان و شورشیان مسلح
دولت انتقالی سودان و «جبهه انقالبی سودان»  3اکتبر/

جنگ دولت سودان و گروههاي مسلح در دارفور از سال

 12مهر توافق رسمی آتشبس و صلح را در شهر «جوبا»

 2۰۰3آغاز شده و تاکنون  3۰۰هزار کشته و  2.۵ميليون

پايتخت سودان جنوبی امضاء کردند .جبهه انقالبی سودان

آواره در پی داشته است.

ائتالفی متشکل از گروههاي شورشی غرب دارفور و

طبق اين توافق ،تمامی گروههاي مسلح بايد منحل شده

ايالتهاي جنوبی «نيل آبی» است .توافق اوليه «عبداهلل

و به ارتش سودان بپيوندند.

حمدوک» نخستوزير سودان و «جبهه انقالبی سودان»،

Source: Aljazeera, Sudan’s government, rebel
groups sign landmark deal, 3 Oct 2020. In:
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/suda
ns-government-rebels-set-to-sign-landmak-deal

اوايل شهريور در شهر جوبا به امضاء رسيده بود.
۸

قصد آسیب به سودان یا مصر را نداریم
أبی احمد ،نخستوزير اتيوپی اعالم کرد که کشورش

در چارچوب روندي که اتحاديه آفريقا در حال حاضر

نمیخواهد به سودان يا مصر در پروژه سد رنسانس که بر

رهبري آن را برعهده دارد ،صادق است.

روي نيل ساخته شده است ،آسيب برساند .وي در

عبدالفتاح سيسی ،رئيس جمهور مصر در سخنرانی خود

سخنرانی سازمان ملل گفت؛ اين پروژه در حفظ منابع

در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که نگرانیهاي بسيار

آبی که به دليل تبخير هدر میرود ،سهيم خواهد بود.

مصريها در قبال پروژه سد النهضه در حال افزايش است.

نخست وزير اتيوپی عنوان داشت که کشورش در پايبندي

منبع :خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،قصد آسيب

خود براي رفع نگرانی اين کشورها و دستيابی به راه حلی

رساندن به سودان يا مصر را نداريم ۵ ،مهر  .13۹۹در:
/https://www.isna.ir/news/99070503277

رد پیش نویس قانون اساسی گامبیا در پارلمان
پيش نويس قانون اساسی جديد گامبيا که دوره رياست

احزاب در سال  2۰1۶وقعی ننهاد و خود را براي انتخابات

جمهوري را به دو دوره پنج ساله محدود میکند ،در

 2۰21معرفی کرده است .اقدام اخير پارلمان و رد اعمال

مجلس گامبيا رد شد .سه شنبه  1مهر  13۹۹پيش نويس

محدوديت دو دورهاي نيز شرايط را براي ابقاي نامحدود

مذکور در پارلمان گامبيا با  31رأي مخالف و  21رأي

وي در قدرت فراهم نموده است .ضمناً ،پيش نويس ارائه

موافق ،مسکوت ماند .حسينو داربو ،رهبر حزب متحد

شده به پارلمان با شرط «عطف به ماسبق» تهيه شده

دموکراتيک گامبيا ،سه شنبه  1مهر  ۹۹را روزي تاريک

است .به اين معنی که دوره نخست رياست آداما بارو (از

در دوره پساديکتاتوري گامبيا توصيف و اظهار داشت :اين

سال  2۰1۶تا  )2۰21نيز مشمول محدوديت دو دورهاي

تصميم حاکی از آن است که دولت آداما بارو ،اولويتی

خواهد بود .نکته قابل توجه اينکه ،بالغ بر  11۶ميليون

براي منافع ملی و عمومی قائل نيست.

داالسی (بيش از  2ميليون دالر) جهت فرايند اصالح

گفتنی است ،آداما بارو در سال  2۰1۶پس از برکناري

قانون اساسی گامبيا بودجه صرف شده است.

اجباري يحيی جامع ،در پرتو اجماع احزاب در رأس يک

Source: U.S.News, Gambia Opposition Laments
Failure of Bid to Curb Term Limits, 23 Sept 2020.
In:
https://www.usnews.com/news/world/articles/20
20-09-23/gambia-mps-reject-retroactive-billcurbing-term-limits-as-unlawful

دولت انتقالی قرار گرفت و حسب توافقات احزاب سياسی
مقرر شد ظرف سه سال شرايط را براي برگزاري انتخابات
فراهم نمايد .بارو با تشکيل حزب جديد عمالً به توافقات

۹

کشف دهها تابوت باستانی با قدمت  ۲۶۰۰ساله در مصر
وزارت گردشگري و آثار باستانی مصر اعالم کرد که ۵۹

شده متعلق به موبدان ،مقامات ارشد و نخبگان در دوره

تابوت دان باستانی که درون اغلب آنها اجساد موميايی

 ۶۶۴تا  ۵2۵سال پيش از ميالد مسيح است .به گفته وي

وجود دارد را در نزديکی اهرام سقاره از زير خاک بيرون

باستان شناسان  2۸مجسمه پتاح-سوکر از خدايان مصر

کشيده است .اين تابوتها در داخل سه حفره کشف شد

باستان را نيز کشف کردهاند .اهرام سقاره حدود 3۰

و قدمت آنها براي بيش از  2۶۰۰سال پيش است.

کيلومتري جنوب قاهره ،پايتخت مصر قرار دارد.
مصر اميدوار است که اين اکتشافات بتواند به صنعت
گردشگري آن جان دوبارهاي ببخشد .گردشگري مصر از
انقالب  ،2۰11ناآرامیهاي سياسی پس از آن و همچنين
شيوع کرونا طی ماههاي اخير آسيب زيادي ديده است.
منبع :يورونيوز ،دهها تابوت باستانی با قدمت  2۶۰۰ساله
در نزديکی اهرام مصر کشف شد .2۰2۰/1۰/۰۴ ،در:
https://per.euronews.com/2020/10/04/discoveryof-59-ancient-coffins-near-saqqara-pyramids-inegypt

مصطفی وزيري ،دبيرکل شوراي عالی آثار باستانی مصر
گفته است که بنا به بررسیهاي اوليه تابوتهاي کشف

افزایش سه برابری سرمایه گذاری بخش خصوصی آمریكا در سنگال
وزارت خارجه آمريکا در گزارشی ضمن تحسين سنگال

نرخ رشد اقتصادي پايدار ( ۶.۵درصدي) بين سالهاي

در اجراي «طرح پيشرفت سنگال» موسوم به ( ،)Pseاز

 2۰1۴تا  ،2۰1۹بسترهاي حمل و نقل هوايی مناسب،

اين طرح به عنوان "يک برنامه توسعه بلند پروازانه" نام

وجود يک فرودگاه بين المللی مدرن و کاربردي،

میبرد که به دليل متراکم سازي زيرساختهاي اقتصادي

پروژههاي توسعه بندري و حمل و نقل زمينی و شبکه

و اجتماعی ،انجام اصالحات اقتصادي ،افزايش سرمايه

ريلی ،عدم تبعيض در ايجاد مشاغل ،اعطاي مزايا در قالب

گذاري در بخشهاي استراتژيک زمينه تقويت رقابت

کد سرمايه گذاري ،تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي

پذيري بخش خصوصی و بهبود شرايط زندگی مردم را

از جمله شاخصهاي اين ارزيابی عنوان شده است.

امکان پذير کرده است .اين گزارش میافزايد :سنگال براي

Source: Les vérités du rapport du Département
d'État américain sur le climat des investissements
2020,
21
septembre,
2020.
In:
https://www.seneweb.com/news/International/le
s-verites-du-rapport-du-departement-d_n_329236.html

سرمايه گذاران آمريکايی جذابيت روزافزون داشته است،
تا جايی که طی دو سال اخير حجم سرمايه گذاري بيش
از سه برابر شده است.

1۰

تحلیلهای روز آفریقا
------------------------مصر و پیامدهای نوسازی اقتصادی ناقص
اعتراضات مردمی در مصر و گسترش سريع آن را میتوان

طبق معمول ،دولت مصر ضمن آماده باش سريع نيروهاي

تداوم نارضايتی و خشمی دانست که نسبت به عملکرد

امنيتی و دستگيري تعدادي از معترضان ،هرگونه ناآرامی

سياسی و اقتصادي دولت وجود دارد .اعتراضات ،همچون

را معلول دخالت نيروهاي تروريستی و خارجی دانست و

سال گذشته ،با فراخوان محمد علی ،تاجر و بازيگر مصري

تعدادي از سايتهاي ضددولتی را هم مسدود کرد.

که اکنون در شهر بارسلون (اسپانيا) به سر میبرد ،شروع

سيسی نيز طی سخنانی در  2۷سپتامبر ( ۶مهر) از «افراد

شد .وي سال گذشته بيش از  3۵فيلم ويدئويی منتشر

نفوذي و کسانی که شک و ترديد به دل ملت میاندازند»

کرد و طی آنها با زبانی صريح و گزنده نکاتی را درباره

ياد کرد که «هميشه از اقدامات دولت براي تحريک مردم

دخالتهاي خانواده سيسی و ارتش در ساخت و سازهاي

سوء استفاده میکنند» و نسبت به اجراي طرحهايی براي

پايتخت جديد مصر و تاراج اموال عمومی بيان کرد.

برهم زدن ثبات مصر هشدار داد .وي هدف تظاهرات را

امسال هم او طی مصاحبهاي با شبکه الجزيره براي

نه تغيير که تخريب دانست و با دفاع از خودش گفت:

اعتراض به سياستهاي دولت سيسی و عليه گسترش فقر

«همه فعاليتش به خاطر مصر و اصالح آن است» .البته

فراخوان داد و از مردم خواست در روز يکشنبه 2۰

همچون سال گذشته به نظر میآيد شرايط براي دولت

سپتامبر ( 3۰شهريور) به خيابانها بيايند.

وي قابل کنترل است و اين اعتراضات مشکلی جدي براي

اگرچه مصر در سال ميالدي جاري شاهد اعتراضات و

حکومت سيسی ايجاد نخواهد کرد.

اعتصابات زيادي بوده ،وضعيت بد معيشتی و تخريب

با توجه به مشکالت اقتصادي مصر و نيز بستهبودن فضاي

ساخت و سازهاي غيرقانونی در چندماه گذشته که بيشتر

سياسی ،همواره میتوان انتظار ناآرامی را داشت .واقعيت

مربوط به روستائيان و حاشيهنشينان شهري میشود،

آن است که التهاب و شروع چنين شورشهايی نه تنها

سبب نارضايتی گسترده آنان شده است و اتفاقا محمد

در مصر که در همه کشورهايی قابل پيشبينی است که

علی بر اين نکته انگشت تاکيد گذاشت .گستردگی

بخشی از توصيههاي صندوق بينالمللی پول و بانک

اعتراضات ابتدا در مناطق روستايی استان جيزه بيشتر

جهانی را اجرا میکنند ،اما همزمان از اصالحات واقعی و

بود ،اما بهسرعت به ديگر استانها و حتی شهرهاي بزرگی

عميق خودداري میکنند .مصر يکی از سه کشوري در

چون قاهره کشيده و شعارهايی عليه سيسی ،رئيس

منطقه است که بيشترين ميزان دخالت در اقتصاد از

جمهوري ،سر داده شد .نکته مهم تداوم اعتراضات بود و

سوي نيروهاي نظامی  -امنيتی صورت میگيرد و عمده

محمد علی نيز در پيامی به مناسبت برگزاري تظاهرات

طرحهاي اقتصادي به شرکتهاي وابسته به اين نيروها يا

«جمعه خشم » ( 2۵سپتامبر) از مردم خواست در برابر

مرتبط با نخبگان سياسی حاکم تعلق میگيرد.

نيروهاي امنيتی از خود دفاع کنند.
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در نمونه مصر ،دريافت وام  12ميليارد دالري صندوق

بوروکراتيک است .همچنين ذخاير ارزي مصر امروزه به

بينالمللی پول در دورهاي  3ساله منوط به انجام

حدود  ۴۰ميليارد دالر رسيده است ،اما مشکل آن است

اصالحات گسترده و عميق اقتصادي شد و همچنين

که بخش زيادي از اين ذخيره ناشی از استقراض خارجی

دولت در سپتامبر  2۰1۶موفق به دريافت نخستين بخش

است ،نه رشد اقتصادي ،بهويژه که بدهی خارجی مصر به

از يک وام  3ميليارد دالري از بانک جهانی گرديد تا بلکه

حدود  11۵ميليارد دالر افزايش پيدا کرده است .در

بتواند به اوضاع مالی سر و سامانی دهد .از اينرو دولت

نتيجه در کنار افزايش جمعيت مصر (بيش از 1۰1

ميزان يارانهها و نرخ برابري پول مصر با ارزهاي بينالمللی

ميليون نفر با ميانگين سنی  2۴سال) حدود  3۸درصد

را کاهش داد .کاهش يارانهها ،بخصوص حذف يارانه حمل

بودجه صرف پرداخت بدهیهاي داخلی و خارجی می-

و نقل و انرژي که گفته شد در دورهاي  ۵ساله رخ می-

شود .تورم در اين کشور امسال حدود  2۴درصد و ميزان

دهد ،بر معيشت مردم به شدت اثر گذاشت .همچنين نرخ

بيکاري به صورت رسمی حدود  12درصد است ،بيشترين

برابري پوند مصري با دالر از مارس  2۰1۶طی دو مقطع

ميزان بيکاري نيز در ميان جوانان مصري مشاهده می-

حدود  ۵۰درصد کاهش پيدا کرد و آزادسازي نرخ ارز هم

شود کما اينکه برآورد میشود حدود  2۵درصد باشد.

در پايان  2۰1۶توسط بانک مرکزي آن کشور اعالم شد

در چنين شرايطی که میتوان انتظار اعتراض و شورش را

تا قدمی براي مبارزه با بازار سياه ارز برداشته شود .همين

داشت ،يکی از مهمترين داليل تداوم قدرت سيسی آن

اقدامات سبب افزايش اعتراضات عمومی شد .مهمترين

است که افراد يا گروههاي داراي شهرت و مقبوليت عام و

طرح فعلی دولت نيز تأسيس پايتخت جديد در شرق

سابقه سياسی روشن که بتوانند اعتراضات را پيش ببرند

قاهره است که گفته میشود در فاز نخست به  ۴۵ميليارد

و به نتيجه برسانند ،وجود ندارد .سياست سرکوب

دالر سرمايهگذاري مستقيم نياز دارد و پيشبينی میشود

گسترده سب شده است امروزه کمتر حزب و گروه

تا  ۸۰ميليارد دالر افزايش پيدا کند و همين امر وابستگی

سياسی مستقلی مجال فعاليت و سازماندهی داشته باشد.

به سرمايهگذاري امارات و عربستان را افزايش داده است.

با اينحال ،چنين حوادثی نشانگر بیاعتمادي و نارضايتی

اجراي بخشی از شروط و توصيههاي سازمانهاي جهانی

است که در زمانی ديگر ،به شکلی ديگر و حتی با گستره

موجب بهبود برخی از شاخصها شده است ،از جمله رشد

بيشتري بار ديگر بروز پيدا خواهد کرد؛ مگر اينکه

اقتصادي مصر در سالهاي اخير مناسب بوده و به ۵

حکومت سيسی به طور جدي بخواهد سياستهايش را -

درصد رسيده است ،اما رشد اقتصادي و افزايش سرمايه-

چه در برخورد با احزاب ،جامعه مدنی و گروهها و چه در

گذاريهاي خارجی به دليل بوروکراسی فربه و ناکارآمد

اقتصاد  -تغيير دهد ،که آن هم بعيد است.

و توزيع نامناسب درآمدها چندان اثربخشی نداشته و

نويسنده :دکتر سيد عبداالمير نبوي ،مدير گروه سياسی

همچنان شاهد فقر گسترده در جامعه مصر هستيم.

مرکز مطالعات آفريقا .منتشر شده در :پايگاه مرکز

برآورد میشود اقتصاد غيررسمی يا زيرزمينی اين کشور

پژوهشهاي علمی و مطالعاتی استراتژيک خاورميانه12 ،

حدود  ۴۰درصد کل اقتصاد اين کشور را تشکيل میدهد

مهر

در:

که به معناي گستردگی فساد اقتصادي و ناکارآمدي

https://www.cmess.ir/Page/View/2020-1003/4603
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تأثیر توافقهای تل آویو با اعراب بر مصر
زمانی که امارات و بحرين رسما در تاريخ  1۵سپتامبر از

خطرات لحظهاي ديگري هم براي رژيم او وجود دارد.

عاديسازي روابط با اسرائيل خبر دادند ،دونالد ترامپ،

قاهره با اين توافق عاديسازي ،نقشی را که بيش از دو

رئيسجمهوري آمريکا از آن به عنوان "سپيدهدم

دهه در ميانجيگري در روابط کشورهاي عربی و اسرائيل

خاورميانهاي جديد" ياد کرد.

در اختيار داشته است ،از دست میدهد .بدين ترتيب،

مصر امروز در آنچه اين دوره جديد برايش رقم زده است،

مالکيت به دست آمده از کارت به اصطالح فلسطينی از

چشم گشود .دو نوع فاجعه براي مصر وجود دارد که در

دست میرود چرا که مصر نقطه مرجع تمام جناحهاي

پيشنهاد ضمنی امارات براي تبديل شدن به شريک

فلسطينی است ،از هماهنگی آتشبس ميان اسرائيل و

تجاري اصلی عرب  -اسرائيل نهفته است ،هم فجايعی در

حماس در غزه تا نشستهاي آشتی ميان فتح و حماس

آينده و هم فجايعی در لحظه.

در قاهره .قابل توجه است که تازهترين تالش براي

در ابتدا با خطر بلندمدت آغاز میکنيم؛ يک خط لوله

برقراري آشتی ميان فتح و حماس در آنکارا صورت گرفت

نفت بيابانی که زمانی به عنوان سرمايهگذاري مشترک

نه قاهره.

محرمانه ميان شاه ايران و اسرائيل فعال بود ،میتواند

براي مفسرهايی نظير محمد عصمت که براي روزنامه

نقش بزرگی در اتصال شبکه خط لوله عربی به مديترانه

الشروق کار میکند ،از دست رفتن وجهه مصر فراتر از

ايفا کند .سامانه خط لوله  2۵۴کيلومتري "شرکت خط

اين است .او میگويد :مجموع سيستم امنيت ملی عربی،

لوله آسيا اروپا" از درياي سرخ تا بندر عسقالن اسرائيل

با تمام ابعاد نظامی ،سياسی و اقتصادي ،کامال برچيده

امتداد يافته است.

خواهد شد .تمام لفاظی جهان عرب درباره توسعه آزادي،

در کنار اين خط لوله ،شرکت دولتی "ديپی ورلد" دبی

اتحاد و استقالل ،چکيده شده و در انبارها ذخيره می

با شرکت "داورتاور" اسرائيل شريک است تا بنادر

شوند .او میگويد :در طول سالها رويارويی با اسرائيل،

اسرائيلی و مناطق آزاد ساخته و يک مسير حمل و نقل

مصر نقش مهمی در محدودسازي واکنشهاي عربی به

مستقيم ميان بندر ايالت در درياي سرخ و بندر جبل

رغم اختالفاتش با اين يا آن کشور عربی داشته است .با

علی دبی ايجاد کند.

اين حال ،چنين وضعيتی ادامه نخواهد يافت .اسرائيل در

نه اين خط لوله و نه اين اتصال بندري ،براي کانال سوئزي

آرزوي جايگزينی مصر و هدايت منطقه عرب براساس

که عبدالفتاح السيسی ،رئيسجمهوري مصر صرفا هشت

معادالت جديد است که تمام نهادهاي اقدام مشترک

ميليارد دالر براي تعريض آن هزينه کرده است ،اخبار

عربی از جمله مهمترين آنها اتحاديه عرب را از بين می

خوبی نيستند .اين شامل پولی هم که تاجران و

برد.

سهامداران عادي مصر با فشار او وارد اين پروژه شوم

تغییردهنده بازی

کردند ،میشود .کانال السيسی ظرف يک شب ،با

مصر در کنار وجهه ،منابع مالی خود را هم از دست می

ابزارهاي ارزانتري براي انتقال نفت درياي سرخ به

دهد .عربستان و امارات ديگر ديکتاتوري نظامی السيسی

مديترانه از ارزش افتاد.

را همچون گذشته با ميلياردها دالر حمايت مالی نمی
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کنند .سعوديها جلوي اعتبارات مالی و نفت براي مصر

احمد شفيق و سامی عنان هر دو از مخالفان السيسی

را گرفتهاند چون با بحران ترازهاي پرداخت مواجه است

هستند ،شخص اول در انتخابات  2۰1۸از نامزدي عقب

و محمد بن زايد ،وليعهد ابوظبی هم سرگرمیهاي

کشيد و نفر دوم دو سال زندانی شد.

جديدي يافته است .ريختن پول به درون جيبهاي بدون

مشکالت حقوقی

ته السيسی بايد بسيار شبيه به گذشته به نظر برسد.

در اين فايل صوتی ،احمد شفيق با لحنی حقارتبار درباره

از مسائل مورد توجه اسرائيل" ،شرکت سرمايهگذاري

السيسی سخن گفته و او را "يک افسر سادهلوح ارتش و

مبادله" در ابوظبی است که يکی از صندوقهاي ثروتمند

مسوول پيادهنظام" توصيف میکند که "هرگز ياد نگرفت

امارات متحده عربی به ارزش  23۰ميليارد دالر به شمار

چطور تعامل کند ".دياب هم با خنده گفت" :شما هم

میرود .يکی از چهرههاي آکادميک اسرائيلی که زمانی را

افسر ارتش هستند ،شما قطعا او را درک میکنيد ".احمد

در ابوظبی گذرانده است ،اين صندوق را براي فناوري

شفيق پاسخ داد" :قطعا تفاوتی هست ،شما هم میدانيد

پيشرفته اسرائيل "تغييردهنده بازي" میخواند.

که همه کسانی که در ارتش هستند ،يکی نيستند".

اما چشمانداز سرمايهگذاري اماراتی از مصر به سمت

اکنون دياب در زندان است و احمد شفيق دوباره تحت

اسرائيل هماکنون بازي را براي برخی از تاجران در قاهره

پيگرد قرار گرفته است .اين برخالف توافقی است که مصر

تغيير میدهد .صالح دياب ،مؤسس روزنامه المصري

با امارات داشت .شفيق بعد از به قدرت رسيدن محمد

اليوم ،پيشتر بابت نقضهاي ادعايی در شرکتهاي تحت

مرسی در سال  2۰12به امارات گريخت.

مالکيت خودش بازداشت شد .اما بازداشت تازه او متفاوت

براي سياستمداران مصري در تبعيد که نگاهی به چالش

است؛ دياب بابت تحقيقات بيشتر همچنان زندانی است

هاي داخلی دارند ،هيچ شکی وجود ندارد که مشکالت

و اينطور به نظر میرسد که دادستانها میخواهند او را

حقوقی دياب و شفيق از کدام کشور عربی حوزه خليج

مدت بيشتري در آنجا نگاه دارند.

فارس نشات میگيرد.

دياب از اقوام يوسف العتيبة ،سفير امارات است که نقش

ايمن نور ،رهبر حزب غد الثورة و نامزد پيشين رياست

مهمی در مراحل اوليه توافق عاديسازي داشت .آخرين

جمهوري مصر میگويد ،بازداشت دياب "بيانگر اختالف

باري که دياب در سال  2۰1۵بازداشت شد ،العتبية

ميان مصر و امارات پس از عاديسازي روابط با اسرائيل

مداخله کرده و او به سرعت آزاد شد .السيسی اين بار

است".

گوش نمیکند.

پايگاه ميدل ايست آي مطلع شد که يک تاجر اماراتی

مشکالت حقوقی دياب اين بار جديتر هستند و فايل

ديگر که براي راهاندازي شرکتی رسانهاي در قاهره تالش

صوتی از گفتوگوي دياب و احمد شفيق که زمانی نامزد

داشت به دست مقامهاي مصري بازداشت شده و پس از

رياست جمهوري بود در رسانههاي اجتماعی منتشر شده

مداخله مستقيم برادر محمد بن زايد آزاد شده است.

و در آن از سامی عنان ،از ژنرالهاي ردهباالي سابق ارتش

ضعیفترها پول میدهند

مصر هم نامی برده میشود .عنان از دسامبر گذشته پس

از دست رفتن ميلياردها دالر از حمايت حوزه خليج

از گذراندن  ۹سال حبس وارد حبس خانگی شد.

فارس ،ضربه سختی به عبدالفتاح السيسی وارد کرده
است .او به دستور صندوق بينالمللی پول وارد رياضت
1۴

اقتصادي شده و از تاجران ثروتمند کشورش پول گرفته

زمانی که محمد علی ،افشاگر تبعيدي از مخالفان السيسی

است .او اکنون راه ديگري جز دريافت ماليات از

در اين کشور خواست تا در "روز خشم" شرکت کرده و

شهروندانش ندارد .او مردي است که در وهله نخست

خواستار عزل رئيسجمهوري مصر شوند ،خودش هم باور

فقيرترين مردمان مصر را به پرداخت وادار میکند .بدهی

نمیکرد چه رخ دهد؛ شش روز اعتراض در بيش از ۴۰

ملی مصر از سال  2۰1۴تقريبا از  112ميليارد دالر به

روستا ،بهرغم تدابير امنيتی سنگين.

حدود  321ميليارد دالر رسيده و حدودا سه برابر شده

پيام محمد علی ساده بود .رئيسجمهوري که به تعداد

است.

خانههايی که براي خودش ساخته است ،افتخار میکند،

 ۶۷درصد از سکنه استان اسيوط زير خط فقر به سر می

حتی اجازه نمیدهد فقرا در خانههايشان بدون تهديد به

برند و  ۴۷دالر در ماه درآمد دارند .به گفته ممدوح الوالی

تخريب آن زندگی کنند.

اقتصاددان ،اين رقم با توجه به افزايش هزينههاي زندگی

اعتراضات کنونی مصر ،با اين حال با انقالبهاي 2۰11

و نرخ واقعی فقر که قطعا باالتر است ،غيرواقعی است .اين

کامال متفاوت است .از رهبر و شعارهاي سياسی خبري

آمار از سال مالی  2۰1۸-2۰1۷است و در آن زمان نرخ

نيست .محافظهکاران و مذهبیها هستند اما اخوان

فقر در استان سوهاج در جنوب مصر به  ۶۰درصد رسيد،

المسلمين آنها را سازماندهی نکرده است .انقالبیهاي

در حالی که در األقصر و المنيا به  ۵۵درصد رسيده بود.

شجاع  2۰11از شهر بودند و عمدتا نه کامال ،از طبقه

الوالی میگويد ،مقامها اذعان کردند که اين آمارها دو بار

متوسط بودند و بسياري مدارک دانشگاهی داشتند.

اصالح شده است چرا که دولت نگران افشاي حجم واقعی

اعتراضات اين روزها از طبقه غير تحصيل کرده و فقير

فقر بود.

است و بسياري جوانتر از موج  2۰11هستند.

بهرغم شرايط سخت اين استانها ،السيسی هزينه برق،

همانطور که عبدالرحمان يوسف ،پسر شيخ قرضاوي از

آب آشاميدنی ،گاز طبيعی و حمل و نقل عمومی را

روحانيون اخوانالمسلمين در قطر که از سکوالر ليبرال

افزايش داده است .ترفند سودآور ديگر ،تخريب منازل

هاست میگويد :اين رژيم با شهروندان خشمگينی

بدون مجوز است اما در برخی موارد چندين دهه از

روبروست که آن را مشروع نمیدانند .اين رويارويی

ساخت آن خانهها میگذرد .مالکان براي جلوگيري از

مستقيم است .کسی نيست که به نيابت از مردم عوام که

تخريب بايد  ۵۰پوند مصر به ازاي هر متر مربع از منازل

از خودشان مقابل کفتارهايهار دفاع میکنند ،مذاکره

مسکونی در مناطق روستايی و  1۸۰پوند مصر در مناطق

کند.

تجاري پرداخت کنند.

Author: David Hearst, Israel's deals with the Gulf
are a disaster for Egypt, Middle East Eye, 1
October
2020.
In:
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موجهایی از اعتراض
مناطق روستايی شاهد يک سري اعتراضات ضد دولتی
بیسابقه اما مسالمتآميز شده است .مردم ديگر نمی

اکرم ترابی براي خبرگزاري ايسنا

توانند تحمل کنند.
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تبعات اجتماعی بیماری کووید  19در میان زنان و دختران زیمبابوه
کوويد  1۹به يک بيماري همهگير جهانی تبديل شده

کمتر شدن درجه محدوديت و منع آمد و شد در دو هفته

است و ملل جهان در تالش براي مهار آن ،دستورالعمل

اخير که امکان بازگشايی کارگاههاي توليدي و برخی از

هايی را هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی تهيه کرده

بخش هاي بازرگانی را فراهم میکند ،مشکالتی را که

اند که در کشورهاي مختلف جهان ،با توجه به ويژگی

پيش از اين ايجاد و به نوعی نهادينه و عادي شده بود ،به

هاي آب و هوايی ،سياسی– اقتصادي و فرهنگی به اجرا

معرض نمايش گذاشت .اکنون موضوعات بهداشتی،

در آمده است .تأثيرات و نتايج شيوع بيماري کوويد 1۹

عمدتاً بهداشت مادران ،در دسترس بودن آب و امنيت

در کشورهاي توسعه نيافتهاي مانند زيمبابوه که در حال

غذايی در ميان همه چالشها در صدر توجه عمومی قرار

دست و پنجه نرم کردن با فقر و معضالت اقتصادي

گرفته است.

هستند ،بر مشکالت افزوده است.

بديهی است که زنان و کودکان به شدت و بيشتر از اليه

دولت زيمبابوه به منظور مهار کرونا ،سياست پيشگيرانه

هاي ديگر اجتماعی ،تحت تأثير چالش هاي اقتصادي

اي را براي محدود کردن حرکت و جابجايی مردم و

کوويد  1۹قرار خواهند گرفت که نهايتاً به سست شدن و

محدود کردن آنها به چارديواري خانههاي خود اتخاذ

فرو ريختن کانون خانواده خواهد انجاميد .جاي تامل

کرد .صنعت و تجارت در بخشهاي دولتی و خصوصی،

است که زنان درصد عظيمی از افراد بيکار و بيشينه

يعنی تنها مشعل فروزان اقتصاد زيمبابوه ،به جز بخش

جمعيت زير خط فقر را ،چه در شهرها و چه در مناطق

هاي ضروري ارائه دهنده خدمات اساسی از جمله

روستايی تشکيل میدهند .زنان با داشتن حداکثر

بهداشت ،امنيت ،توليد مواد غذايی و بخش خرده فروشی،

تحصيالت متوسطه و دارا نبودن مهارت هاي حرفه اي و

خاموش و در کل کشور تعطيل شد.

عدم توانايی براي دسترسی به بودجه کافی براي شروع

تعطيل شدن اقتصاد غيررسمی و غيردولتی زيمبابوه که

پروژه هاي توليد درآمد ،به شدت محروم بوده و اغلب در

هزاران خانواده از رهگذر آن امرار معاش می کنند و

پائين ترين حد امکان تامين احتياجات اوليه براي قرار

همچنين محدود شدن خدمات عمومی مانند حمل و نقل

دادن غذا بر سر سفره خانواده هستند .در نتيجه ،بيشتر

شهري ،مشکالتی را به وجود آورده و مردم زيمبابوه را به

آنان به طور غيررسمی اشتغال دارند و دستفروشی منبع

وحشت انداخته است.

اصلی درآمد آنان است.

بخش غيررسمی و تجارت خرد به خونی در رگ حيات

هنگامی که دولت دستور بسته شدن بازار دستفروشان

اقتصادي کشور تبديل شده چون اکنون بزرگترين

امباره در هراره و چندين بازار ديگر را که محل تجارت

کارآفرين و مسلما موتور ظرفيت توليد ملت است .معضل

غيررسمی دستفروشان خرده فروش بود ،به عنوان بخشی

تعطيلی عمومی درجات مختلفی از ناهنجاري و عواقب

از اقدامات پيشگيرانه مقابله با کرونا صادر کرد ،صدها زن

وخيم به ويژه در اقتصاد غيررسمی زيمبابوه براي

اشتغال و تنها منبع درآمد خود را از دست دادند.

شهروندانی که توانايی کسب درآمد آنها با حضور در مکان

وضعيت در مناطق روستايی نيز مناسب نيست ،جايی که

هاي مشخص و پرجمعيت مرتبط است ،به همراه داشته

زنان در پايين دست مردان در کار ماهيگيري ،قالب ريزي

است.

آجر ،شستن گِل و خاک طال در معادن ،چيدن علفهاي
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هرز ،آوردن آب از رودخانه و ...کار می کنند و هنوز از

مادران معموالً در اين شرايط بايد اطمينان حاصل کنند

مهارت و ذکاوت کافی برخوردارند تا بتوانند يک خانواده

که اعضاي خانواده براي حمام کردن و آشاميدن و تهيه

را با کمبود شديد منابع اداره کنند.

وعده هاي غذايی خود آب الزم و کافی را در اختيار دارند.

بسياري ديگر از زنان زيمبابوه در اثر حاکميت اين شرايط

بسياري از زنان باردار در اين خانواده ها به دليل عدم

ناتوان شده اند .اين وضعيت ساختار اقتصادي آنها را از

توانايی انجام کار در اين وضعيت و فقر مضاعف ،قادر به

هم گسيخته و آنها را در معرض تهديد جدي قرار داده

پرداخت هزينه هاي حمل و نقل به مراکز درمانی براي

است .نيارادزو مشايامومبه ،مدير يک شرکت صنعتی بين

زايمان نبوده و چارهاي جز زايمان در خانه تنها با حضور

المللی معتقد است در حالی که بسياري از زنان جوان

ماماهاي غير ماهر نداشته و در شرايط غير بهداشتی،

وظيفه دارند تمام توان خود را براي تامين غذاي خانواده

زايمان را با خطرات بسيار انجام می دهند .برخی

به کار گيرند ،بعضی از مردان به راحتی نمی خواهند

پرستاران به فعاالن اجتماعی از کمتر شدن تعداد زنانی

مسئوليت اين امر را بر عهده بگيرند .زنان جوان همچنين

که براي زايمان به کلينيک هاي زايمان يا بيمارستان ها

تحت فشار تامين مراقبت هاي روزمره خانواده ،از جمله

مراجعه می کنند ،خبر می دهند و زنان باردار بارها

مراقبت هايی که بيماري مانند کرونا موجب می شود،

نگرانی خود را در مورد دشوار بودن حمل و نقل و ترس

بدون پرداخت هزينه اي از سوي دولت قرار می گيرند.

از برخورد خشن پليس ابراز کرده اند .زايمانهاي خانگی

بسياري از نومادران که به مراقبتهاي پس از زايمان

با مراقبت هاي غير ماهرانه ،زنان و دختران را در معرض

احتياج دارند ،به دليل وجود اين بيماري همه گير با

خطر مرگ و مير مادران قرار داده و میتواند عواقب

چالشهاي جدي روبرو هستند .عالوه بر محدوديت هاي

مخربی براي کودک از جمله خطر انتقال ويروس اچ آي

سفر درون و برون شهري و کمبود دارو ،ارتباط آنها با

وي از مادر به کودک به همراه داشته باشد.

برخی از بستگانی که به حمايت آنان در مراقبتهاي پس

قرنطينه و محدود کردن رفت و آمد ،زندگی روزمره را

از زايمان تکيه می کردند ،قطع شده است .تحقيقات

مختل کرده و باعث افزايش خطر تهديد سالمت جسمی

نشان می دهد که حمايت اجتماعی می تواند به

و روحی و نيز کاهش دسترسی به خدمات بهداشت

جلوگيري از افسردگی پس از زايمان کمک کند .تعداد

جنسی در زنان و دختران می شود.

زيادي از مادران جديد از اين مزيت برخوردار نيستند که

براي بسياري از زنان و دختران ،خانه محل خشونت و

مادران يا ساير اقوام را در کنار خود داشته باشند تا بتوانند

افزايش تنش درون خانوادگی است .ماندن در خانه تنش

در اين محاصره و محدوديت ،کمکهاي الزم را به آنها

هايی را افزايش می دهد که می تواند باعث فروپاشی

ارائه دهند" .جداسازي" اکنون به اين معنا است که برخی

خانواده اي که پايه هاي آن قبالً تضعيف شده ،گشته و

از مادران جديد ،بدون کمک و پشتيبانی اجتماعی "تنها"

منجر به خطرات جدي ناشی از خشونت شود .با اين

مانده اند.

وجود ،در اين مدت ،هيچ اطالعات مشخصی در مورد

براي برخی از مادران با زندگی در يک مجموعه بزرگ

مکانيزم درج گزارشهاي خشونت مبتنی بر جنسيت و

خانوادگی ،بدون دسترسی به آب لوله کشی و همچنين

نحوه ارائه خدمات پشتيبانی قربانيان خشونت خانگی در

نياز ساير اعضاي خانواده به مراقبت ،اوضاع بدتر می شود.
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شرح اقدامات مربوط به مقابله با بيماري فراگير کوويد

عارض شده از بيکار شدن جمع کثيري از زنان نان آور

 1۹بيان نشده است.

خانه ،عدم رعايت بهداشت فردي به ويژه در مورد زنان

از سوي ديگر ،بسياري از شاغلين در بيمارستانها مانند

و مهمتر از آن نومادران بر اثر فقر و نيز افزايش خشونت

پرستاران بيمارستانهاي عفونی ويلکينز و بئاتريس که

هاي خانگی روبرو خواهد بود .فقر روزافزون شوربختانه

مراکز جداسازي (قرنطينه) بيماران کرونايی در هراره

فروپاشی کانون خانواده را که پايه و اساس جامعه سالم

پايتخت زيمبابوه که در خط مقدم مبارزه با اين بيماري

را تشکيل می دهد بدنبال خواهد داشت .به طور خالصه

فراگير هستند ،به سبب خطرپذيري باال و نداشتن لباس

می توان تاثيرات اجتماعی اين بيماري فراگير را در مورد

مخصوص کافی و عدم پرداخت حقوق مناسب مشاغل

زنان زيمبابوه در چند عنوان بيان کرد:

خطرناک ،در حال ترک بيمارستان و استخدام در

 -1بيکاري بدنه عظيمی از نيروي کار به گردش درآورنده

بيمارستانهاي خصوصی همچون بيمارستان سنت آن و

چرخ اقتصاد داخلی و خرد؛

بيمارستان اروندل در منطقه نسبتاً مرفه نشين مونت

 -2فقر مضاعف حاصل از بيکاري؛

پلزنت که از وضعيت مناسب تري برخوردار بوده و حقوق

 -3افزايش موارد زايمانهاي خطرناک و به دور از نظارت

کادر پزشکی را با ميانگين  ۷۵دالر آمريکا در روز پرداخت

تخصصی و نيز بيماريهاي روانی و جسمی حاصل از آنها؛

می کنند ،هستند .اين در حالی است که در گذشته هم

 -۴افزايش خشونت خانگی و فروپاشی کانون خانوادهها.

اين بيمارستان با کمبود کادر پزشکی روبرو بوده است.

منابع مورد استفاده:

مرکز جداسازي ثورن گروو در شهر بوالوايو نيز از وضعيت

https://www.herald.co.zw/economic-impact-ofcovid-19-on-informally-employed-women/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/20
20/04/the-devastating-effects-of-covid19-onmaternal-health-in-zimbabwe/
https://www.herald.co.zw/covid-19-impactvulnerable-groups-need-social-protection/
https://www.facebook.com/Kubatana/posts/3192
735487404495

مشابهی برخوردار است.
نتیجه گیری
در صورت عدم چاره انديشی دولت زيمباوه در مورد مهار
عواقب فوق االشاره در مورد زنان و دختران اين کشور،
حتی تا مدتها پس از رفع معضل بيماري کوويد  1۹جامعه
با تبعات و آثار اجتماعی منفی اين مشکل رو در رو بوده

نويسنده :رضا عسگري ،رايزن فرهنگی جمهمري اسالمی

و در يک روند دومينويی با اشکال سخت تر و پيچيده تر

ايران در زيمبابوه
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فرصتهای اقتصادی آفریقا
--------------------------------- ------پیشنهاداتی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای آفریقایی
 -1حمايت دولت به منظور ايجاد کارخانههاي توليد تجهيزات پزشکی و صادرات تجهيزات پزشکی در قاره آفريقا؛
 -2کمکهاي انسان دوستانهاي که هم اکنون به کشورها انجام میشود ،میتواند در قالب ساخت کارخانه تجهيزات پزشکی
و صادرات اين تجهيزات باشد.
 -3بخشهاي بازرگانی سفارتخانهها بيشتر فعال شود و با شرکتهاي ايرانی تعامل بيشتر داشته باشند تا هر کاردار بازرگانی
در هر کشور افريقايی به عنوان نماينده صادرات از کشور ايران عمل کند و دادههاي آماري را براي صادرکنندگان ايرانی
استخراج نمايد.
 -۴تعيين خط اعتباري از طرف ايران در جهت ساخت کارخانه تجهيزات پزشکی و صادرات محصوالت پزشکی؛
 -۵بهبود روابط بانکی از طريق ايجاد صندوق مشترک بين دو کشور نزد بانکهاي مرکزي طرفين با توجه به تراز روابط
اقتصادي؛
 -۶بهبود وضعيت حمل و نقل دريايی و هوايی به صورت مستقيم؛
 -۷استفاده از پتانسيلهاي موجود از جمله وجود بازرگانان و تجار و افراد مشغول در کشت فراسرزمينی به عنوان نمايندگان
جمهوري اسالمی ايران در آفريقا؛
 -۸توسعه ارتباطات محلی با افراد صاحب اعتبار مالی در افريقا جهت مشارکت و تضمين کار با کشورهاي مقصد؛
 -۹استفاده از بانکهاي عامل منطقهاي و بين المللی جهت پوشش اجراي پروژه از طريق اقدام مستقيم دولتهاي طرف
مقابل؛
 -1۰راه اندازي خطوط هوايی مسافري جهت ارتباطات بهتر؛
 -11تشکيل کارگروههاي عملياتی مشترک از طريق ارتباطات خصوصی تجار و بازرگانان؛
 -12تعيين خط اعتبار مالی داخلی جهت تضمين سرمايه گذاري از طرف بنگاههاي مالی دولتی و خصوصی داخلی جهت
اجراي پروژهها؛
 -13با توجه به حجم حدود يک ميليارد دالري تجارت ايران و آفريقا در سال و صادرات انواع محصوالت پايه از جمله آهن
آالت ،مصالح ساختمانی و غيره از ايران به آفريقا و واردات انواع دانه کاکائو ،انواع روغنهاي خوراکی ،کنجد ،توتون و تنباکو
و غيره به ايران ،امکان ورود کاالهاي تخصصی به اين بخش قابل توسعه از طريق جلسات مشترک اتاقهاي بازرگانی با
مراکز تجاري در آفريقا میباشد؛
 -1۴با توجه به مقاصد عمده صادراتی ايران در قاره افريقا که مربوط به کشورهاي مصر ،کنيا ،سودان ،آفريقاي جنوبی،
موزامبيک ،تانزانيا ،سومالی ،ساحل عاج ،تونس ،مراکش ،نيجريه و ليبی است ،بايد تالشهاي ديپلماتيک بر پايه ديپلماسی
اقتصادي در اين کشورها به منظور ارتباط بيشتر از طريق حضور فعاالن اقتصادي ايران فراهم گردد؛
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 -1۵پذيرش هيئتهاي تجاري از کشورهاي آفريقايی در ايران و توسعه فعاليتهاي نمايشگاهی؛
 -1۶برنامه ريزي و تعيين چشم انداز افزايش ساالنه صادرات به قاره افريقا بر اساس برنامههاي کالن کشور و پيگيري راه
اندازي خطوط حمل و نقل دريايی به بنادر آفريقايی و يا اعطاي تسهيالت حمل دريايی؛
 -1۷پيگيري تاسيس مراکز تجاري و بازاريابی محصوالت ايرانی در آفريقا و اعزام رايزنان بازرگانی به برخی ديگر کشورهاي
آفريقايی مانند نيجريه و غنا و اتيوپی؛
 -1۸پيگيري برقراري کامل روابط بانکی با کشورهاي هدف آفريقايی و اجراي مصوبات ستاد آفريقا از دستگاههاي دولتی
ذيربط و اتاق بازرگانی ايران در جهت ايجاد مرکز تهاتر ايران و آفريقا به صورت عملياتی؛
 -1۹ارتباط مستمر با مراکز تاييد صالحيت استانداردي در کشورهاي مقصد بجهت کنترل کيفی کاالهاي صادراتی و انطباق
معنی دار محصوالت ايرانی با سليقه کشورهاي مصرف کننده کاال؛
 -2۰تدوين سياست صنعتی و تجاري ايران با کشورهاي آفريقايی در جهت گرفتن امتيازات مالی صادراتی در محدوده
تعرفههاي ورود کاال از کشور ايران به کشورهاي آفريقايی؛
 -21ايجاد پيوندهاي تجاري با سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي و تجاري در کشورهاي مقصد؛
 -22سفرهاي بلند پايه مسئوالن جمهوري اسالمی ايران به کشورهاي آفريقايی جهت توسعه اقتصادي و ايجاد مشوقهاي
صادراتی؛ براي مثال رئيس جمهور ترکيه بيش از  2۰سفر اقتصادي به آفريقا داشته است؛
 -23ايجاد و تدوين چشم انداز واقعی تجارت با آفريقا و جبران وعدههاي مقامات ايرانی در آفريقا که محقق نشده و ديد
بدي را در آن کشور را ايجاد کرده است.
 -2۴هر چند که تعدادي از صادرکنندگان ايرانی بصورت انفرادي با افريقا در حال تجارت هستند اما براي تداوم و ارتباط
بهتر بايد شرکتها بصورت گروهی فعاليت نمايند؛
اقتصاد ايران بيش از هر زمانی اکنون نيازمند «بروننگری اقتصادی» و «توسعه صادرات محور» است.
نويسنده :دکتر محمد جعفر حسينی شيرازي ،مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت نوانديشان ماشين سازي حسينی و
کارآفرين برتر حوزه سالمت
فراخوان انجام پروژه توسط کنسولگری ماداگاسكار در تهران
کنسولگري مادگاسکار در تهران با صدور اطالعيه اعالم کرد« :شرکت چند مليتی حفاري با متخصصان ايرانی ،تانزانيا تا
ماداگاسکار را در می نوردد!» با توافق کنسولگري ماداگاسکار در تهران و شرکت سرنگتی ،پروژههاي راه اندازي خطوط آب
و فاضالب و لوله کشی آب وارد مرحله اجرايی می شود .مشارکت در پروژههاي شهري و شراکت با شرکت مادر انرژي در
ماداگاسکار بخشی از اين همکاري استراتژيک است .ساير شرکتهاي معتبر ايرانی و داراي توان مالی و عملياتی براي ساير
پروژهها با بخش بازرگانی تماس حاصل نمايند.
+98 902 484 0059

پروژهها :حفاري چاه و دسترسی به آب آشاميدنی؛ اجراي خطوط لوله کشی و آبرسانی آب و فاضالب؛ اجراي مشترک
پروژههاي احداث خطوط انتقال آب و انرژي خورشيدي و . ...
2۰

فراخوان عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا
روابط عمومی و امور بين الملل اتاق مشترک بازرگانی ايران و آفريقا با صدور اطالعيه از فعاالن اقتصادي حقيقی و حقوقی
دعوت کرد تا با هدف برخورداري از خدمات تخصصی اين اتاق ،براي تکميل فرم عضويت و صدور کارت شناسايی به پايگاه
اطالع رسانی اتاق مشترک بازرگانی ايران و آفريقا به آدرس اينترنتی ذيل مراجعه کنند:
http://www.iaecc.ir/pages/default.aspx?mode=show&id=registrationform&lan=fa

مدارک مورد نیاز عضویت اشخاص حقوقی:
 .1تکميل فرم ثبت نام؛
 .2کپی گذرنامه متقاضی از صفحات  2تا 1۰؛
 .3کپی شناسنامه و کارت ملی؛
 .۴کپی کارت بازرگانی؛
 .۵کپی روزنامه رسمی؛
 .۶چهار قطعه عکس متقاضی  3در ۴؛
 .۷دو عدد کارت ويزيت فارسی و التين؛
 .۸فيش پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به نام شوراي همکاريهاي اقتصادي ايران و آفريقا به شماره حساب
 ۶۹۶2۴1۴۰/۵1بانک ملت شعبه شرکت نفت باجه بازرگانی.
مدارک مورد نیاز عضویت اشخاص حقیقی:
 .1تکميل فرم ثبت نام؛
 .2کپی گذرنامه متقاضی از صفحات  2تا 1۰؛
 .3کپی شناسنامه و کارت ملی؛
 .۴کپی کارت بازرگانی؛
 .۵چهار قطعه عکس متقاضی  3در ۴؛
 .۶دو عدد کارت ويزيت فارسی و التين؛
 .۷فيش پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به نام شوراي همکاريهاي اقتصادي ايران و آفريقا به شماره حساب
 ۶۹۶2۴1۴۰/۵1بانک ملت شعبه شرکت نفت باجه بازرگانی.
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