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 هاتحريم رفع آزماييراستي هايشاخص

 هوايي فناوري و صنعت نرژي،ا در حوزه 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

( درباره سياست جمهوري 29/11/1399ن شرقي )رهبر انقالب در ارتباط تصويري با مردم آذربايجا

خواهم امروز شود. من ميهايي داده ميشود، وعدههايي زده ميحرف»: اسالمي در مورد برجام فرمودند

ها و ايم که در عمل، آن حرفخوب خيلي شنيده را بگويم؛ بگويم ما حرف و وعده فقط همين يک کلمه

رف فايده ندارد، وعده فايده ندارد؛ اين دفعه فقط عمل، عمل؛ ها نقض شده و ضدّش عمل شده. حوعده

عمل از طرف مقابل را ببينيم، ما هم عمل خواهيم کرد. با حرف و وعده و اينكه ما اين کار را خواهيم 

 عالوه .جمهوري اسالمي اين دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود کرد، آن کار را خواهيم کرد

 هاي بسيار مهمي است که ما حتماً بر آن تأکيد داريم. ما وقتيآزمايي هم از بحثراستيبر اين بحث 

آژانس نظارت دارد. اين کاري است که نمايندگان  کنيم، نمايندهوب برجام اجرا ميتعهداتمان را در چارچ

جام شده يا انجام کنند که تعهد ايران اندهند و آنها مشخص ميالمللي انرژي اتمي انجام ميآژانس بين

کنيم؛ به تعهداتمان هم عمل ميکنيم، کار ما روشن است. ما وقتي موردي را قبول مي نشده است. سابقه

نفع عنوان کشور ذيما بايد بهها انجام بدهند، هايي که بايد آمريكاييا در ارتباط با لغو تحريمام

تحريم نفت يا پتروشيمي ايران را برداشتيم، ما  گويند ماها ميآزمايي کنيم؛ يعني اگر آمريكاييراستي

ي براي فراينداگر امضاء همراه با بدهيم. توانيم فقط به امضاي يک نامه يا اعالم موضع رضايت نمي

فروختن ما يكسري لوازمي دارد. شرکتي که طور مثال، نفتبه ندارد. آزمايي اقدامات نباشد، معنيراستي

اي شدن توسط آمريكا هراس داشته باشد. درحقيقت مجموعهد، نبايد از تحريمخواهد از ايران نفت بخرمي

صورت دقيق و کامل انجام شود. يعني اگر اعالم شود که تحريم ها بايد لغو بشود تا فروش نفت بهاز تحريم

که  هايي هم وجود داشته باشدتواند کفايت کند. بايد در کنارش تضميننفسه نمينفت ايران لغو شد، في

 «.مشكلي براي فروش نفت هم پيش نيايد

لغو  آزماييراستيجهت هايي هدف اين گزارش ارائه شاخصبراساس فرمايشات مقام معظم رهبري، 

نشان  هاي انرژي، صنعت و فناوري هوايي است. نتايج اين گزارش در بخش انرژيدر بخش هاتحريم

پس از باشد. هاي وضع شده توسط آمريكا مييمتحريم صادرات نفت يكي از ارکان مهم تحردهد که مي

لغو يكباره تحريم هاي مرتبط با صادرات نفت و فرآورده، ضروري است انتفاع اقتصاد ايران از ناحيه رفع 

اين مراحل شامل  آن تحريم، در بازه زماني مشخص و طي مراحل مختلف مورد راستي آزمايي قرار گيرد؛

ش يكساله، حجم قرارداد فروش تا حداقل نيمي از سقف سهميه ايران از اطمينان از انعقاد قرارداد فرو

گيري، بيمه المللي و بنادر، سهولت در سوختهاي بينها در آبنقل نفتكشواوپک، اطمينان از حمل
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در مورد نقل و انتقال آزادانه و بي آزمايي تر راستينفتكش، بيمه محموله و بيمه اتكايي و از همه مهم

حاکم بر  هاي تحريم ،است. در ساير موارد وجوه مالي سپرده شده حاصل از صادرات نفت شرطقيد و 

ها و فعاالن اين طوري که شرکتبه  لغو شوند،خريد کاال و تجهيزات نفت و گاز و صنعت برق کشور بايد 

از مبادي و ها بدون حضور واسطهرا ثبت کنند و صورت اعتباري بهحوزه در کشور بتوانند سفارش خريد 

ها ارسال و در گمرک کشور ثبت گردد. درخصوص قراردادهاي نفتي، گازي و صنعت برق ولهمرسمي مح

ها و قراردادهاي بخش المللي بدون هراس با قرار ضمانت بتوانند وارد پروژهبينهاي معتبر شرکتنيز 

 طي شدن نيازمند هاي فوق، انتفاع اقتصاد ايران از محل لغو تحريمآزمايي راستيانرژي کشور شوند. 

 است.ماه  6تا  3زماني بين 

آزمايي در هاي راستيدر بخش دوم گزارش يعني بخش مربوط به صنعت و معدن، شاخص

نجايي آهاي صنعت، پتروشيمي، صنعت خودروسازي و لوازم خانگي مورد بررسي قرار گرفت. از زيربخش

ها آزمايي لغو تحريمرگذار است بازه زماني راستيها در بخش صنعت در ابعاد مختلفي تاثيکه تحريم

رفع تحريم  آزمايي انتفاع اقتصاد ايران از محلمتفاوت خواهد بود. براساس نتايج اين گزارش، راستي

ت هايي نظير برگشت پايدار سهم ايران در واردات محصوالحوزه هاي فوق الذکر بر مبناي شاخص

بلندمدت،  يژه کشورهاي اروپايي از طريق تدوين قراردادهاي خريدوالمللي بهپتروشيمي بازارهاي بين

مالي و  بندي ايران توسط موسساتگذاري خارجي در ايران از طريق ارتقاء رتبهبهبود شرايط سرمايه

عات گلوگاهي و اعتباري معتبر خارجي، انعقاد قراردادهاي توليد مشترک و امكان واردات مواد اوليه، قط

ن توليد و خدماتي نياز صنايع و صنايع معدني داخلي با رعايت قانون حداکثر استفاده از تواتجهيزات مورد 

ل مختلف و حمايت از کاالي ايراني، تسريع در مراحل خريد و حذف اخذ مجوزهاي تعريف شده در مراح

ا، لغو ههها، حضور واسطخريد، فروش مستقيم محصوالت صنعتي و معدني و عدم نياز به تعويض بارنامه

در  هاي فعال در حوزه صنعتي و معدني ايرانهاي حقوقي مربوط به قرار گرفتن شرکتدستورالعمل

 ها، انجام خواهد شد.ليست تحريم

قطعات،  در حوزه فناوري هوايي نتايج اين گزارش حاکي از آن است که سه بخش تأمين هواپيما و

هاي مغرضانه آمريكا عليه ذيري را از تحريم و سياستتأثيرپ نبيشتري عمومي هوانوردي و نگهداري و تعمير

خريد  آزمايي پيشنهادي در حوزه فناوري هوايي مي توانهاي راستياند. از جمله شاخصايران داشته

ها در موضوع ممستقيم و بدون واسطه هواگرد خارجي به همراه ارائه خدمات آموزشي و پشتيباني، لغو تحري

 رد.کاني هواپيما و تأمين تجهيزات مربوط به عمليات فرودگاهي اشاره تعمير، نگهداري و پشتيب
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 ها در حوزه انرژيآزمايي رفع تحريمهاي راستيها و شيوهفصل اول ـ شاخص

 مقدمه

 2011دولت آمريكا وکنگره فشارها بر بخش انرژي ايران را آغاز کردند. تا قبل از سال  1996از سال 

رفته با تدوين ي کشور، صادرات نفت و ارز حاصل از آن بود. رفتهترين منبع درآمدهاعمده

هاي خود گرفت. طي سالاي به نفت روند کاهشي بههاي اقتصادي اين وابستگي بودجهسياستگذاري

درصد  50هاي اقتصادي تحميلي آمريكا بر ايران منجر شد که ايران نتواند به تحريم 2015الي  2011

در دوران  [1] .ل از صادرات در خارج از کشور دسترسي داشته باشداز درآمدهاي ارزي حاص

 را 1929 قطعنامه 2010 سال ژوئن 9 در متحد ملل سازمان امنيت جمهوري اوباما، شورايرياست

 بخش بر فشار تشديد طريق از ايران تحريم يكپارچه نظام ايجاد بر قطعنامه اين تمرکز .کرد تصويب

 اسالمي جمهوري ايهسته هايبرنامه توسعه از جلوگيري هدف با دريايي و اييهو تجارت و مالي انرژي،

 «سيسادا» قانون يامضا با اوباما، باراک امنيت، شوراي قطعنامه صدور از پس بالفاصله .ايران بود

(CISADA)،1 آمريكا داريخزانه وزارت [2].گذاشت اجرايي مرحله به را ايران جامع هايتحريم قانون 

 و مالي پتروشيمي، بخش سيسادا قانون برپايه( 1390 سال آبان 28) 2011 سال نوامبر 19 در

 ژانويه از نيز ايران نفت تحريم سپس .کرد تحريم مرکزي بانک همراهبه را ايران نقلوحمل هايزيرساخت

 ريال ابريبر ارزش افت به زدن دامن با که هاييتحريم .شد اجرايي فاز وارد( 1390 ماهدي) 2012 سال

 جهاني قيمت رشد اما. شد نفت صادرات و توليد کاهش تورم، نرخ رشد موجب آمريكا دالر برابر در ايران

 غيرنفتي، صادرات کاهش و واردات رشد وجود با که طوريبه گرديد، کشور اين اقتصاد بخشالتيام نفت

 نرخ و رسيد 1392 سال رد درصد 2/2 منفي به 1391 سال در درصد 4/5 منفي از اقتصاد رشد نرخ

 [3].يافت کاهش بيكاري

 هيثانوهاي جمهور آمريكا بر خروج از برجام اصرار ورزيد و تحريمدونالد ترامپ رئيس 2018مه  8در تاريخ 

 بر ياقتصاد ديشد رکود هدف با رانيا بر يحداکثر فشار اعمال بر ترامپ دولت استيس. کرد اعمال مجدداً را

 نفت يصادرات يهاتيمعاف انيپا از پس. است بوده شيافزا به رو يو يجمهوراستير انيپا يتا روزها کشور

 .ديگرد روروبه توجه قابل کاهش با کشور نفت صادرات، 2019 مه ماه در کشورها از يبرخ به رانيا

هاي نفتي ايران و محمولهاين کشور استناد به مقررات مختلف مرتبط با تروريسم،  دولت ترامپ با

، دفتر کنترل 2019سپتامبر  4نقل نفت نقش دارند را مشمول تحريم کرد. در تاريخ ورادي که در حملاف

ها اعالم کرد که ارائه خدمات روز کردن تحريم، با به2OFACهاي خارجي آمريكا موسوم به دارايي

ي اعالم شده هاکتشرها نفتكشهاي نفتي ايران، بانكرينگ )پشتيباني عملياتي در بنادر( براي محموله

                                                 

1. Comprehensive Iran Sanctions, Acconuntability, and Divestment Act 

2. OFAC: Office of Foreign Assets Control  
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 دهد. هاي اياالت متحده قرار ميو افراد را تحت تحريم مرتبط با حوزه نفت 

زارش گهاي آمريكا بر بخش انرژي با استناد به هاي ناشي از تحريمدر گزارش به اجمال خسارت

 ده است. ( اشاره ش2020نوامبر  18هاي ايران )خصوص تحريمدر [4]کنگره آمريكا دفتر خدمات پژوهشي 

 

 در بخش انرژيو تأثيرات آن هاي عمده آمريكا تحريم. 1

 انرژي بخش در آمريكا هايتحريم اهم .1-1

 هاي خارجي براي توسعه صنعت نفتقراردادها و فاينانس. 1-1-1

هاي توتال فرانسه، نافرجام ماندن موافقتنامه اصولي ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم شرکت

در طرح توسعه  1396)سي ان سي پي سي( و شرکت پتروپارس در آبان سال  نشرکت ملي نفت چي

هاي واسطه تحريمهجمله مواردي است که بميليون دالر از 800ميليارد و  4پارس جنوبي به ارزش  11فاز 

 پيمانان برجام بر صنعت نفت کشور وارد شد.آمريكا و بدعهدي هم

ميليون دالر در  20گذاري بيش از رکتي قصد سرمايه، هر شخص يا ش1مطابق قانون تحريم ايران

يكسال در بخش انرژي ايران داشته باشد مشمول تحريم خواهد شد. اين قراردادها شامل قراردادهاي 

هاي انرژي کشور است. فروش تجهيزات رساني پروژهروزمهندسي، تدارکات و ساخت و گسترش و به

هاي گذاريگذاري يا سرمايهعنوان سرمايهتار اين نوع فروش بهمرتبط با انرژي ايران در صورتي که ساخ

 مستمر سودده باشد نيز مشمول تحريم است. 

 نفتي هايفراوردههاي مرتبط با فروش تجهيزات توليد بنزين و تحريم. 2-1-1

ص خصو( درميليون دالر معامالت متعدد در يكسال 5فروش بيش از يک ميليون دالر در يک معامله )يا 

وليد بنزين استثناي مازوت( و فروش تجهيزات و خدمات مرتبط با تنفتي ديگر )به هايفراوردهبنزين و 

موارد تحريمي  ترينمهمبه ايران مشمول تحريم است و تجهيزات و خدمات پااليشگاهي و بانكرينگ از 

 رود.شمار ميبه

 صنايع پتروشيمي ممنوعيت واردات تجهيزات مرتبط با توليد نفت، گاز و. 3-1-1

هاي جهاني خدمات ها و معامالت شرکتها، وکيومها، پمپفروش انواع تجهيزات صنعت انرژي نظير مته

ها و خدمات تواند از کاالميليون دالر مشمول تحريم است. ايران مي 5نفتي با ايران به ارزش بيش از 

دد دوره ليون دالر در معامالت متعدالر )يا يک مي 250000مرتبط با توليد محصوالت پتروشيمي تا 

 مند شود.يكساله( بهره
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 اي هاي هستهتعليق فعاليت. 4-1-1

اي هاي هستهها فعاليتکه در ازاي برداشته شدن تحريمبه دنبال آن بود برجامي، ايران  اقداماتاساس رب

اي هاي هستهرت مستمر بر فعاليتسازي اورانيم را محدود کند و بازرسان آژانس امكان نظاجمله غنياز

 ايران در برجام عبارتند از:اقدامات ايران را داشته باشند. چهار رکن 

 کيلوگرم 300نگه داشتن سقف ذخيره اورانيم در سطح   .1

 درصد 67/3در سطح  اورانيمنگه داشت غناي   .2

 5060در سطح « آي آر يک»نگه داشتن تعداد سانتريفيوژهاي   .3

 اورانيمسازي ه در حوزه غنيعدم تحقيق و توسع  .4

انيا، فرانسه و اي )روسيه، چين، بريتمانده در توافق هستهاز برجام، پنج کشور باقي آمريكابا خروج 

ها دامه نظارتا يمناسب برا يرا فرصت يااز برجام و توافق هسته يبانيپشت ييخصوص سه کشور اروپا( بهآلمان

 مانيپهم يرهاکشو يبندي. با عدم پادنديديم ياارزنده هسته ياوردهابه دست رانيا يابيکردن دست يو طوالن

 ميسطح غلظت اوران و مياوران رهيخود اعم از سطح ذخ يبرجام اقدامرفته دو رکن از چهار رفته رانيبه برجام، ا

کار حل وزند ساب( و 26اساس بند شفافيت و اقدامات اعتمادساز ماده )شده در برجام را کنار گذاشت )بر ذکر

 [8]( برنامه جامع اقدامات مشترک )برجام((. 37( و )36اختالف، مواد )

 

 انرژي بخش بر هاتحريم تأثير. 2-1

هاي توسعه نفت و گاز در نفت خام ايران و مشارکت در پروژه وانتقالنقلوحمل. 1-2-1

 داخل و خارج با ايران

ف از طر يتمحدود يجادا همچنين يرانيو کشت نقلوحمل هايشرکتبه  الملليينب هاييمتحر يدتشد

الت حکشور را از  ينگصنعت بانكر ها،يمتق يشافزايران و ا هايآبورود به  يبرا يمهب هايشرکت

توسط  سوخت، ينهمحاسبه هز يمتيق يطشرا ييربا تغ يعوامل باعث شد که حت يندور کرد. ا ياقتصاد

آن  تبعبهو  ينگبانكر هايشرکت هايفعاليت ينگ،انكرب يبرا يزهانگ يشپخش، جهت افزا يشرکت مل

 يابد.در بازار منطقه تنزل  يرانسهم ا

 هاي تأمين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز صنعت برق تشديد چالش. 2-2-1

ر دوران ددرحال حاضر، براي ساخت تجهيزات صنعت برق وابستگي به مواد اوليه وارداتي وجود دارد. 

ت تمام شده ها و به تبع آن باال رفتن قيمهاي تهيه مواد مورد نياز موجب افزايش هزينهتحريم، چالش

 رمصرف اين صنعت شده است. خصوص محصوالت پُهمحصوالت صنايع برق، ب

 گردد:ها شامل موارد زير ميمشكالت و موانع مرتبط با تحريم

 عدم امكان صدور تضامين بانكي ـ 
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 هاي صادرکننده تجهيزات از خارج کشورشرکت عدم امكان انتقال پول بهـ 

 عدم امكان انتقال پول به خارج کشور جهت واردات مواد اوليهـ 

 مدار ايرانيهاي ايراني و يا داراي سهاعدم امكان پذيرش گشايش معامله اعتبار اسنادي براي شرکتـ 

 برق و فعاالن صنعتها عدم امكان صدور ويزا در بسياري از کشورها براي نمايندگان شرکتـ 

 ي و آسياييهاي مطرح اروپايهاي ايراني با شرکتاجرايي نشدن قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرکتـ 

جمله فلزات ها، صنعت برق نيز مانند ساير صنايع در زمينه تأمين مواد اوليه )ازبا تشديد تحريم

ه در صنعت قال گرافيت )مورد استفادعدم امكان انت اساسي( و برخي تجهيزات وارداتي دچار مشكل شد.

ني در گمرک ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه( از کره جنوبي به ايران و بلوکه شدن محموله طرف ايرا

الملل نا بينجايي پول بين شرکت مپهکره جنوبي از مصاديق اثر تحريم بر بخش برق است. عدم امكان جاب

نتقال دانش فني از انا و عدم توفيق گروه مپنا در انعقاد قرارداد هاي داراي روابط کارگزاري با مپو بانكي

جه با تورغم موافقت شرکت مذکور نيز در اثر تحريم گزارش شده است. همچنين، شرکت زيمنس علي

رق توسط ب ديدر حوزه تول يگذارهيسرما يقراردادها هادام ران،يبزرگ با ا يهاشرکت يبه عدم همكار

 از ابهام قرار گرفته است.  ياهالهدر  يخارج يهاشرکت

 عدم وصول درآمدهاي حاصل از صادرات برق ايران. 3-2-1

ياز صنعت درآمدهاي حاصل از صادرات برق به کشورهاي همسايه سهم بسزايي در تأمين نقدينگي مورد ن

براي دريافت ها اندازيها و سنگصورت تهاتري يا با واسطه، وجود محدوديتبرق دارد. وصول درآمدها به

تر نير سختهاي خارجي به کشور، سبب شده اخذ مطالبات وزارت نيرو و شرکت تواپول و انتقال از بانک

 و در برخي موارد ناممكن شود.

 

 ها در بخش نفت و گازرفع تحريم آزماييراستي. 2

 ود:شحوزه زير مي چهارطور عمده شامل هاي ظالمانه آمريكا در بخش نفت و گاز بهتحريم

 هاي نفتي از منظر مشتريان و بازارهاي صادراتيوردهاحوزه صادرات نفت و فر  .1

 حوزه پولي و بانكي و خدمات مرتبط با صادرات نفت  .2

 مين کاال، تجهيزات و دانش فني مورد نياز صنعت نفتأحوزه ت  .3

 آني مين منابع مالأگذاري در صنايع نفت و گاز ايران و تحوزه توليد، توسعه و سرمايه  .4

مهوري هاي فوق نياز به طي مراحلي دارد تا اين اطمينان براي جلغو تحريم در هريک از حوزه

م در هريک از لغو تحري آزماييراستيلغو شده است. جهت  ها کامالًاسالمي ايران حاصل شود که تحريم

 شود:ترتيب شرح داده مياز موارد فوق مراحل به

عنوان ايران به فتي از منظر مشتريان و بازارهاي صادراتي:هاي نفراوردهحوزه صادرات نفت و   .1
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دهد. برگشت به وضعيت خود اختصاص مييكي از اعضاي اوپک سهم مشخص از صادرات نفت خام را به

 قبل از تحريم يعني اطمينان از اجراي موارد زير:

با  هاي نفتيردهفراوو يا نفت، ميعانات گازي به معامله  مشتريان قبلي يا جديد ايران بدون نگراني ـ

گيرد و مقدمات قراردادهاي کوتاه صورت مي محموله در مدتشروع اين فرايند با خريد تک. ايران بپردازند

در بازار نفت  گيرد. در صورت وجود آرامشساليانه خريد نفت بالفاصله تنظيم و انعقاد قرارداد صورت مي

اين مورد  آزماييراستيتواند صورت گيرد. طي يک ماه مي و عدم هراس مشتريان نفت ايران اين فرايند

ک مورد نظر اساس ميزان انعقاد قرارداد فروش نفت تا سقف نيمي از سهم ايران از نفت اوپتواند برمي

 قرار گيرد.

ها يي لغو تحريماز جمله مواردي است که در راستي آزماانتقال پول نفت از خريداران رفع موانع در ـ 

 بايست مداوم رصد شود.  قاد قراردادهاي ساليانه و شروع فروش نفت، ميتا انع

هاي شتيکسازي ايران و بنادر. عبور آزادانه هاي کشتيراني و کشتيرفع تحريم معامله با بخشـ 

کنند و از بنادر هاي آزاد حمل ميهايي که محموله نفت ايران را در آبنفتكش ايران و يا ساير کشتي

آزمايي قرار هاي يكساله مورد راستيبايست طي يک ماه پس از انعقاد قراردادکنند مير ميمختلف عبو

 آزمايي قرار گيرد.بايست مورد راستيگيرد. استفاده از خدمات بنادر و سوختگيري آزادانه نيز مي

د که شولغو تحريم بيمه صادرات نفت ايران. در صادرات نفت بيمه يكي از ارکان مهم محسوب ميـ 

هاي ناظر بر بيمه پااليشگاه 1تر بيمه اتكاييشامل بيمه نفتكش، بيمه محموله نفت و از همه مهم

هاي نفتي ايران ها عليه ايران شامل ممنوعيت بيمه محمولهبخشي از تحريمکننده نفت خام است. مصرف

ان متمرکز شده است، زيرا کننده از نفت ايرهاي استفادهاي بر پااليشگاهتحريم بيمه بعداًاما ت. اس

 .هاي اتحاديه اروپا هستنداي نگران قرار گرفتن در معرض مجازاتهاي بيمهشرکت

ه شد، ور که در باال نيز اشارطحوزه پولي و بانكي و خدمات مرتبط با صادرات نفت: همان  .2

ادرات ر صورت صطوري که دهاي اثرگذار بر فروش نفت است بههاي پولي و بانكي يكي از تحريمتحريم

آزمايي در تينقل آن وجود دارد. راسوراني و بيمه و حملمشكالتي براي انتقال وجوه، کشتي نفت ايران،

سه تا شش ماه  سسات مالي طيؤايران و م بانک مرکزيالمللي به ارتباط با نظام انتقال ارز از مبادي بين

 ود.بام مراحل صادرات نفت خام خواهد وانتقاالت مالي ناظر بر تمقابل ارزيابي است. اين نقل

کاال، تجهيزات و قطعات صنعت  مين کاال، تجهيزات و دانش فني مورد نياز صنعت نفت:أحوزه ت  .3

االرضي توليد و مخازن سيسات تحت و سطحأهاي باالدست شامل حفاري، اکتشاف، تنفت شامل بخش

شود. در بازه فراورش و انتقال گاز و نفت ميها، پتروشيمي، دستي شامل پااليشگاهذخيره و بخش پايين

                                                 

دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند،  ههای بیممجدد، شرکتی است که شرکت بیمه یا بیمه اتکایی شرکت   .1

مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع  «بیمه مستقیم»های کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکتبیمه می

 .مشتریان محفوظ بمانند
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ست. برابر خريد داخل ا چهار ميزان خريد خارجي اقالم بخش نفت و گاز تقريباً 1390تا  1361زماني 

رغم قانون حمايت حداکثر از توليد داخل هنوز مقدار قابل توجهي از اقالم دهد که علياين آمار نشان مي

 آزمايي در اين بخش مراحل ذيل بايد طي شود:شود. براي راستيميصنعت نفت و گاز از خارج تهيه 

 ن کاال و خدمات نفت و گازااربانكي از طرف خريد LC افتتاحاطمينان از سهولت ـ 

هاي خارجي توسط سهولت در سفارش خريد کاال و خدمات در حوزه نفت و گاز از شرکتـ 

  هاي فعال نفتيشرکت

 فروشندهبه وجوه سهولت در انتقال ـ 

بدون مانع ها بايد تا ورودي گمرک ايران. ارسال محموله أسهولت در حمل کاال از کشور مبدـ 

 صورت گيرد و توقفات پي در پي براي بازرسي روي آنها صورت نگيرد.

 گران داخلي و خارجيسهولت در بيمه کاال توسط بيمهـ 

توليد  ي آن:مين منابع مالأايران و ت گذاري در صنايع نفت و گازحوزه توليد، توسعه و سرمايه  .4

د که سهم ميليون بشكه نفت خام بو 171/4بالغ بر  2011ها در سال روزانه نفت ايران قبل از تحريم

. با شروع هزار بشكه ميعانات و ميعانات گازي بوده است 533ميليون بشكه نفت خام و  618/3صادرات 

مقدار  به کمترين 1399رفته کاهش يافت و تا سال رفتهمقادير صادرات نفت  2012ها از سال تحريم

هاي االيشگاهپهاي اخير با افزايش ظرفيت خود )کمتر از يک ميليون بشكه نفت خام( رسيد. البته در سال

عنوان ارس بهفهزار بشكه ميعانات در پااليشگاه خليج  420ميليون بشكه نفت خام و  15/2کشور بالغ بر 

ورت رفع صهاي نفتي تبديل شود. در فراوردهعنوان صادرکننده اعث شد که ايران بهها بخوراک، تحريم

گذاري هها و افزايش توان صادراتي ايران توسعه ميادين نفتي ضروري است که نيازمند سرمايتحريم

المللي است. در اين راستا نبايد توقع داشت که سرعت هاي بزرگ بينخارجي و مشارکت شرکت

عملياتي شدن  القاعده کشورها بعد از اطمينان ازها زياد باشد و علياري خارجي بعد از تحريمگذيهسرما

المللي نفتي هاي بينآزمايي شرکتور که راستيطها ورود خواهند کرد. بايد گفت همانرفع کامل تحريم

يز در اين ور ما نهاي بزرگ براي آنها حائز اهميت است براي کشگذاري و ورود به قراردادجهت سرمايه

بايد  مهندسي خارجيـ  گذار و يا فنيهاي سرمايهز اهميت است. نوع قراردادها با شرکتئخصوص حا

نند و کراحتي کشور را ترک ها نتوانند بهها اين شرکتطوري تنظيم شود که در صورت بازگشت تحريم

ضمين بين تارک قراردادهاي داراي رود تدشود. انتظار مي ترک تعهداتمانع الزم هاي قراردادي تضمين

 ماه زمان نياز داشته باشد.  6تا  3

 

 ها در بخش برقرفع تحريم آزماييراستي. 3

هاي صنعت برق ناظر بر خريد کاال و تجهيزات مورد نياز در توليد، طور که در باال اشاره شد تحريمهمان
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نيز با توجه به بهانه کاربرد دوگانه قابل انتقال و توزيع صنعت برق است. برخي از کاالهاي اين صنعت 

خصوص صادرات خدمات مهندسي و برق نيز اين صنعت با چالش ثبت سفارش نيست. همچنين، در

 آزمايي قرار گيرد:ها لغو شود موارد زير بايد مورد راستيکه تحريم تضامين مالي مواجه است. در صورتي

آزمايي ستيهاي خارجي. رايزات صنعت برق با شرکتتسهيل در انعقاد قرارداد خريد اقالم و تجه  .1

بندي است. در بهترين در اين خصوص مطابق زمان قرارداد و ورود اولين محموله سفارش شده قابل زمان

 دارد.  ماه زمان نياز 6تا  3شرايط قرارداد خريد و تحويل محموله خريداري شده بين 

انتقال ز اعت برق جهت خريد تجهيزات و اطمينان بانكي براي تمام فعاالن صن LC افتتاحامكان  .2

هاي فعال برق راهكاري ها و شرکتاستعالم از سنديكاي برق، انجمن :آزادانه وجوه مرتبط با اين معامالت

قره سنجي گشايش در اين حوزه است. شروع تبادل مالي در اين حوزه حداقل براي چند فبراي صحه

المللي هاي بينهاي کشور به بانکاين اطمينان را از اتصال بانک خريد خارجي اقالم اساسي اين صنعت

 آزمايي است.ها قابل راستيماه از زمان لغو تحريم طي دو حاصل خواهد کرد. اين مورد

فني و  تسهيل براي ارائه تضامين بانكي و انعقاد قرارداد براي صادرات برق و فروش خدمات .3

آزمايي پس از لغو براي راستيسه تا شش ماه اين مورد حداقل هاي خارجي. مهندسي توسط ساير بانک

نيز مورد  بر اين بايد انتقال پول نظير پول حاصل از صادرات برق ها نياز دارد. عالوهکامل تحريم

 ماه زمان خواهد برد. 6تا  3آزمايي قرار گيرد که خود بين راستي

 

 بنديجمع

هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و جامع همه تحريمتعليق منظور به 1+5برجام بين ايران و 

و اقداماتي را براي منعقد شد اي ايران هاي چندجانبه و ملي مرتبط با برنامه هستههمچنين تحريم

پس از برجام بالفاصله ايران به تمام  [8].شودمين مالي و انرژي شامل ميأدسترسي به تجارت، فناوري، ت

ويژه آمريكا به تعهدات مندرج در برجام عمل نكردند و و به 1+5لي کشورهاي و ،خود عمل کرد اقدامات

اثر بود. اين هاي بلوکه شده و حرکات مقطعي کمعملكرد آنها تنها ناظر بر آزادسازي مقدار کمي از پول

شت طور کامل کنار گذاعدم تعهد طرف مقابل با خروج آمريكا از برجام در دولت ترامپ، پوسته خود را به

اساس بند شفافيت و اقدامات و ماهيت خود را آشكار کرد. پس از آن، ايران نيز مطابق مفاد برجام )بر

( برنامه جامع اقدامات مشترک 37( و )36کار حل اختالف، مواد )و( و بند ساز26اعتمادساز ماده )

ه وضعيت قبل از برجام و برگشت ب اقداماتمرحله به مرحله و آرام آرام شروع به کاهش  [8])برجام(( 

اقدام راهبردي براي »موجب قانون به 1399زمان با روي کار آمدن دولت بايدن، در اواخر سال نمود. هم

سازي ، دولت موظف به ازسرگيري غنيمصوب مجلس يازدهم «ها و صيانت از منافع ملت ايرانلغو تحريم

االجل پس از ضرب مقرر شدمطابق برنامه مشخص شده در قانون و تكميل زنجيره توليد سوخت شد و 
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مشخص شده لغو پروتكل الحاقي را در دستور کار خود قرار دهد. پس از تصويب اين قانون، 

ر . رهبگرديدمذاکرات مجدد شروع  که منجربهمالحظه گرديد  1+5هايي از طرف کشورهاي العملعكس

معظم انقالب سياست کلي نظام را بدين صورت ترسيم کردند که برگشت ايران به برجام مشروط به لغو 

 ها توسط ايران است. آزمايي لغو تحريمهاي مندرج در برجام و راستيکامل تحريم

 هعمد يهاميتحر. گرفت قرار توجه مورد يانرژ بخش در رانيا ييآزمايراست وهيش و مراحل فصل نيا در

 :رنديگ ارقر ييآزمايراست مورد ديبا که است ريز موارد مشمول رانيا برق صنعت و گاز و نفت بر ناظر

 هاي نفتي از منظر مشتريان و بازارهاي صادراتيفراوردهحوزه صادرات نفت و ـ 

 حوزه پولي و بانكي و خدمات مرتبط با صادرات نفتـ 

 د نياز صنعت نفتمين کاال، تجهيزات و دانش فني مورأحوزه تـ 

 آن مين منابع ماليأگذاري در صنايع نفت و گاز ايران و تحوزه توليد، توسعه و سرمايهـ 

 حوزه تأمين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز صنعت برقـ 

 عدم وصول درآمدهاي حاصل از صادرات برق ايرانـ 

 عدم تأمين مالي براي توسعه شبكه انتقال نيروي برقـ 

 گذاري در حوزه توليد برق و انتقال فناوريدادهاي سرمايهلغو قرارـ 

ها ناظر بر هريک از موارد فوق تشريح شد. اطمينان از آزمايي لغو تحريممراحل راستي فصلدر اين 

هاي هاي داراي بيمهكشتصادرات پايدار نفت با انعقاد قرارداد داراي تضمين، انتقال بدون مشكل نفت با نف

المللي و بانكرينگ آنها و ها در بنادر بينكشت، محموله، اتكايي(، عبور و مرور آزادانه نفگانه )نفتكشسه

حاصل  1سسات ماليؤهاي مرکزي ايران و مالمللي و بانکهاي بينانتقال مالي از مجاري رسمي بانک

اتصال  مين مواد و تجهيزات نفت و گاز و صنعت برق با عادي شدنأها، تشود. پس از لغو تحريممي

المللي آغاز خواهد شد که در اين راستا نيز بايد تمام مراحل باز شدن هاي بينهاي ايران به بانکبانک

LC ؛ انعقاد قرارداد و ثبت سفارش، بيمه و تضامين مالي و تحويل کاال از مبادي رسمي و انتقال پول

ت و گاز بايد با تضاميني بسته شود گذاري در صنايع نفهاي سرمايهآزمايي شود. همچنين، قراردادراستي

طور که در متن به همان .پذير نباشدامكانراحتي و سهولت بهمنعقده که خروج طرف مقابل از قرارداد 

ماه زمان  6تا  1يک از موارد فوق متفاوت است و بسته به مورد بين آزمايي هرزمان راستي تفصيل آمده

لغو شده و سپس اقدامات متقابل  ها کامالًحاصل شود که تحريمنياز دارد تا براي ايران اين اطمينان 

 برجام را اجرا نمايد.
 

 

 

 

 

                                                 

 چندجانبه پولي، هايپیمان ظرفیت از استفادهالمللي، هاي بینرسمي بانكبر استفاده از مجاري است عالوه ذكر. شايان 1

 .گیرد قرار توجه مورد كشور چند يا دو بین مالي هايرسانپیام و
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 صنعت  ها در حوزه آزمايي رفع تحريمهاي راستيها و شيوهـ شاخص دومفصل 

 مقدمه

ها از نكات کليدي دوران پسابرجام محسوب آزمايي رفع تحريمهاي راستيها و شيوهوجود شاخص

اين  ات شرايط توليد کشور خواهد داشت.آزمايي نقش بسزايي در ثبحيح اين راستيگردد. انجام صمي

اساس سياست کلي و قطعي تعيين شده توسط نظام جمهوري اسالمي ايران بايست برها ميآزماييراستي

 يدر فضا يو مباحث جار هايزنگمانه درباره يد 19 يدر سخنرانصورت پذيرد. مقام معظم رهبري 

 فرمودند:خصوص  نيدر ا كايآمر فيدر قبال برجام و وظا ياسالم يرفتار جمهور رامونيکشور پ ياسيس

که  ستين نيما ا سئلهبه برجام برگردد؛ اصالً م كايکه آمر ميندار ياعجله چيه م،يندار ياصرار چيما ه»

است؛  هاميا است، رفع تحرم يعقالن ما و مطالبه يمنطق برنگردد. آنچه مطالبه ايبه برجام برگردد  كايآمر

سخن »عنوان بود که رهبر انقالب آن را به يجمالت مواضع نيا .«است رانيت امل شده غصب حق نيا

بهمن با فرماندهان  19 داريانقالب در د رهبرهمچنين  .اعالم کردند ياسالم يجمهور «يو قطع يانيپا

: اشاره کردند ياسالم يجمهور يقطع استيس نيارتش با اشاره مجدد به ا ييو پدافند هوا ييهوا يروين

لغو  هاميکه درست تحر ميو احساس کن ميکن ييآزمايرا لغو کنند و ما راست هاميدر عمل تحر يستيبا»

است و  ياسالم يجمهور يقطع استيس نيا م؛يگرديبرم يدات برجامتعه نيشده، آن وقت ما هم به ا

 .«گشت ميبر نخواه استيس نيفاق مسئوالن کشور هم هست و از امورد ات

 :است ذيل شرحبه آزماييراستي و هاتحريم رفع مورد در کلي سياست محورهاي فرمايشات اين برطبق

 آزمايي هاي عملي براي راستياستفاده از روش 

 آزمايي زدگي در راستيپرهيز از عجله و شتاب 

 آزمايي تداوم راستي 

هاي هاي ظالمانه قرار گرفته و خسارتته هدف تحريمهاي گذشصنايع مختلفي در کشور طي سال

ها براي برخي از صنايع استراتژيک آزمايي لغو تحريمهاي راستيفراواني ديده است. در ادامه شاخص

 کشور ارائه شده است. 

 

 ها در صنعت پتروشيميآزمايي رفع تحريم. شيوه راستي1

 محصوالت صادراتي هايبازار اول بخش شامل، شبخ چهار در پتروشيمي صنعت بر هاتحريم لغو اثر

 بخش و کاتاليست و فني دانش، تجهيزات سوم بخش، گذاريسرمايه و مالي تأمين دوم بخش، پتروشيمي

 محصوالت صادرات با مرتبط خدمات و بانكي و پولي )موضوعات چهارم خدمات پشتيباني صنعت

 رصد است.  جمله کشتيراني و بيمه محصوالت( قابلپتروشيمي از
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اثرگذار است که بازه هاي مختلف آن بخشها بر صنعت پتروشيمي در تحريمهمانطور که اشاره شد 

ها در بحث آزمايي اثر لغو تحريمعنوان مثال راستيمتفاوت است. بهبا يكديگر آزمايي لغو آنها زماني راستي

فروش محصول و تجهيزات در صنعت ها در بخش خريد و تحريم هاي مالي با بررسي تأثير لغوتراکنش

در بحث فروش محصوالت در بهترين شرايط حمل زميني، فروش عنوان مثال به شيمي متفاوت است.پترو

روز و فروش محصول شيميايي حمل با کشتي  10محصول پليمري به کشور ترکيه حداقل يک هفته تا 

 10و  ترتيب به حداقل يک هفتهمذکور بهاي هها زماندر صورت لغو تحريم 1حداقل يک ماه زمان الزم است.

ماه زمان الزم است  10تا  8خصوص خريد تجهيزات از خارج در حال حاضر بازه زماني بايد. درروز کاهش مي

بايد. بدين ترتيب مشخص است با فرض پايبندي کاهش مي ماه 4تا  3ها اين زمان به تحريمکه در صورت لغو 

 ها ميسر نيست. آزمايي لغو تحريممدت امكان راستيها در بازه زماني کوتاهماياالت متحده به لغو تحري

هاي الزم براي پايداري کاروموضوع مهم ديگري که بايد در مذاکرات مورد توجه قرار گيرد اتخاذ ساز

 هاي آمريكايي و اروپايي است. اقدامات و پايبندي به تعهدات توسط دولت

 شود. ها در صنعت پتروشيمي ارائه ميآزمايي لغو تحريماي راستيهدر ادامه برخي از شاخص

 

 بازارهاي صادراتي محصوالت پتروشيمي .1-1

بي آمريكاي جنو ها از کشورهاي اروپايي به ديگر کشورها ازجمله کشورهاي آسيايي، آفريقايي،تغيير بازار

هاي ه شاخصلذا در ادام ،حريم بودو افزايش سهم صادرات به چين ازجمله استراتژي ايران در دوران ت

 آزمايي اين حوزه ارائه شده است.راستي

 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-1-1

 ژه کشورهاي اروپاييويالمللي بههاي بينبرگشت پايدار سهم ايران در واردات محصوالت پتروشيمي بازارـ 

 هاي صادراتي محصوالت پتروشيمي()متنوع شدن بازار

 مدتوب قراردادهاي خريد بلندتدوين چارچـ 

 

 گذاريسرمايه و مالي تأمين. 2-1

ين در حالي گذاري در کشور است. اهاي مورد نياز افزايش سرمايهامنيت اقتصادي و سياسي يكي از بستر

گذاري خارجي در ها با افزايش ريسک و نااطميناني، موجب تشديد کاهش انگيزه سرمايهاست که تحريم

نان از کنندگان براي اطميهاي سياسي و اقتصادي مذاکرهي پس از برجام نيز حساسيتکشور شدند. حت

افزود که نتيجه آن حفظ استقالل اقتصادي و ترديد در تداوم برجام بر حساسيت و سختي مذاکرات مي

 . هاي فيزيكي نبودگذاريتر شدن قراردادها و تأخير در عملياتي شدن سرمايهبرچيزي جز زمان

                                                 

. مراحل فروش محصول از زمان مذاكره با مشتري، توافق بر قیمت، صدور پیش فاكتور، پرداخت مشتري و صدور حواله و حمل 1

 ود. شمحصول را شامل مي
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 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-2-1

 1بهبود جايگاه ايران در شاخص ريسک اعتباريـ 

 گذاريسرمايه شرايط تسهيل و دنيا اعتباري و مالي سساتؤم توسط ايران کشور بنديرتبه بهبود ـ

  ايران در خارجي

 هاي توليدي در ايران ايجاد خط اعتباري براي تأمين مالي طرحـ 

 

 ني، تجهيزات و کاتاليستحوزه تحريم دانش ف .3-1

 در خلدا ساخت تعميق درخصوص شده ايجاد قبول قابل نتايج و کشور در گرفته صورت هايتالش وجود با

 دارد جودو حوزه اين در فناوري خالءهاي همچنان صنعت، اين نياز مورد هايکاتاليست و فني دانش حوزه

 :از تعبارتس حوزه اين آزماييراستي هاياخصش لذا. دوشمي تأمين واردات و خارجي خريد طريق از که

 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-3-1

 رفه قراردادها بر عدم لغو يكطهاي اروپايي و آمريكايي مبنيها و شرکتدولتازسوي ارائه تضامين الزم ـ 

 هاي فلزات گرانبها ويژه کاتاليستها بهامكان واردات انواع کاتاليستـ 

وسط ت کمپرسورها و هاتوربين، هاپمپ اي توليد مشترک و امكان واردات قطعاتانعقاد قراردادهـ 

ستفاده اهاي توانمند داخلي با رعايت قانون حداکثر هاي معتبر مانند زيمنس با محوريت شرکتشرکت

 از توان توليدي و خدماتي و حمايت از کاالي ايراني 

طعات قشده در مراحل مختلف خريد تجهيزات و  هاي تعريفتسريع در مراحل خريد و حذف اخذ مجوزـ 

 هاي ايرانيبراي شرکت

يمت گذاري در انبار و صدور درخواست خريد، تعيين قمراحل خريد تجهيزات از نقطه شروع کد

تعيين  هاي الزم،وشنده و انجام استعالمبرآوردي قطعه مورد نياز در داخل شرکت و تعيين سازنده و فر

 طعاتيق خصوصدر الزم هايمجوز اخذ خريد، پرداختپيش خريد، سفارش و اردادقر عقد حمل، هايروش

 8 داقلح تحريم شرايط در محصول تحويل و بيمه سازنده، توسط ساخت سفارش دارد، دوگانه کاربرد که

 . يابدمي شکاه ماه 4 الي 3 به زماني بازه اين هاتحريم شدن برطرف صورت در. ميبرد زمان ماه 10 تا

 

 خدمات پشتيباني صنعت پتروشيمي .4-1

ها از آن جهت ها عليه ايران است، اهميت اين تحريمتحريم ترينمهممالي يكي از پولي و تحريم بخش 

                                                 

کند. را منتشر می COUNTRY RISK انه در چند نوبت، شاخصی به نامیسازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال. 1

ریسک  .دهدگذاری را نشان میعددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه ۷شاخصی که از صفر تا 

آید به این معنا که هر چقدر ریسک حساب میهای اعتباری نیز بهبیمهکننده در حداقل نرخ ترین عوامل تعییناز بنیادی کشور
گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آنها برای ورود به آن تر باشد، سرمایهیک کشور پایین

گذاری ه نیاز به جذب سرمایهیابد. تمام این مسائل، اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران کمنطقه افزایش می

 افزايش داد. 6ايران را به عدد  ها شاخص ريسك اعتباريتشديد تحريم .دهدخارجی دارد را نشان می
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 نظام در اختالل باعث عمالً و دهدمي قرار هدف را کشورها ديگر با هاي مالي ايراناست که همه تراکنش

  .شودمي کشور خارجي تجارت

 آزمايي تيهاي راسخصشا. 1-4-1

بر هاي ايراني مبنيفروشندگان خارجي با شرکت يط قبل تحريم در خصوص نحوه تعاملبرگشت به شراـ 

ريدهاي خ)پس از لغو برجام  قبول دريافت وجه سفارش پس از تأييد و تحويل کاال توسط طرف ايراني

 .(شودصورت نقدي انجام ميهاي ايراني عمدتاً بهخارجي شرکت

 هاي صادراتي صنعتاي معتبر دنيا براي پوشش ريسک محمولههاي بيمهانعقاد قرارداد شرکت ـ

 پتروشيمي کشور

ي و يا صدور ييديه فنأالمللي در ارائه تهاي بازرسي فني بينکار الزم براي همكاري شرکتوتدوين سازـ 

 هاي مرتبط با محصوالتگواهينامه

 ها وشيمي و عدم نياز به تعويض بارنامه و حضور واسطهفروش و حمل مستقيم محصوالت پترـ 

 

 ها در صنعت خودروسازيآزمايي رفع تحريم. شيوه راستي2

  شامل: بخش دو در خودروسازي صنعت بر هالغو تحريم اثر

 گذاريسرمايه و مالي تأمين بخش  

 فني دانش قطعات گلوگاهي و بخش  

ار بوده ها بر صنعت خودروسازي در سطوح مختلفي اثرگذقابل رصد است. شايان ذکر است تأثير تحريم

 آزمايي لغو آنها متفاوت خواهد بود. که بازه زماني راستي

 

 مين تجهيزاتأعقد قرارداد و ت .1-2

گذاري در حوزه خودرو را داشتند. در قرارداد هاي خارجي توانايي سرمايهها شرکتپيش از شروع تحريم

است؛  بوده توليد و يا تجهيزات توليد اوليه مواد مينأت قالب در سرمايه ورود و،خودر ايران با همكاري پژو

 50 و خودرو ايران درصد 50 سهم با مشترک گذاريسرمايه شرکت ايكاپ، که يک در اين راستا شرکت

 هدف. شد افتتاح تهران در پژو و خودرو ايران بين قرارداد امضاي با 1395 سال در باشدمي پژو درصد

 هاب ايجاد درنهايت و خاورميانه به صادرات و ايران در پژو جديد محصوالت توليد شرکت، اين ايجاد از

 هايتحريم دليلبه پژو و ايكاپ بين همكاري 1397 ارديبهشت از. بود آسيا غرب در پژو محصوالت توليد

متوقف  هاتحريم دوره در را ايران در فعاليت سيتروئن پژو شرکت عمالً و درآمده تعليق حالت به اقتصادي

توليد همه اين  .بودند 301 پژو و 208 پژو ،2008 پژو اول، فاز در شرکت اين توليدي محصوالت. کرد

 براي مورد نياز قطعات اين قرارداد در .دليل قطع همكاري طرف خارجي متوقف شده استخودروها به
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 شد. مي الارس به ايران Part By Partشكل  به 2008 پژو خودروي توليد

 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-1-2

 مدتهاي بزرگ دنيا با تضامين الزم براي همكاري بلندمدت خودروسازيعقد قراردادهاي بلندـ 

 هاي توليدي در ايران ايجاد خط اعتباري براي تأمين مالي طرحـ 

 

 قطعات گلوگاهي و دانش فني .2-2

هاي هاي توليد، توليد بخشي از قطعات را به شرکتهاي دنيا جهت کاهش هزينهاکثر خودروسازي

هاي کمتري کنند تا ضمن افزايش کيفيت محصول، با توليد انبوه هزينهتخصصي آن حوزه واگذار مي

 است.  با شرايط تحريم هزينه تأمين برخي از قطعات خودرو براي کشور افزايش يافتهايجاد شود. 

 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-2-2

 ها و سنسورهاي کنترلي، امنيتي خودرودات انواع ماژولوارـ 

قطعات ايدار پواردات امكان بر هاي اروپايي و آمريكايي مبنيها و شرکتسوي دولتارائه تضامين الزم ازـ 

 و فروش شروع وجود با ،ستين يبندزمان قابل چندان حوزه نيا در هاميتحر رفع ييآزمايراست گلوگاهي

 شاخص عنوانبه وانتيم را اندشده متوقف آنها ديتول که ييخودروها ديتول تداوم و ديتول شروع و قطعات ارسال

 .کرد عنوان حوزه نيا در يديکل

 

 ها در صنعت لوازم خانگيآزمايي رفع تحريمشيوه راستي .3

  شامل: بخش سه در لوازم خانگي صنعت ها برلغو تحريم اثر

 مين مواد اوليه و قطعات،أت بخش 

 گذاريسرمايه و مالي تأمين ، 

 فني دانش انتقال بخش ، 

ثرگذار اها بر صنعت لوازم خانگي در سطوح مختلفي قابل رصد است. شايان ذکر است تأثير تحريم

 آزمايي لغو آنها متفاوت خواهد بود. بوده که بازه زماني راستي

 

 قطعات و اوليه مواد تأمين .1-3

جي، سامسونگ، سوني، پاناسونيک و بوش با ي خارجي نظير الهاها شرکتپيش از شروع تحريم

دند و بعد از مين قطعات را در حوزه لوازم خانگي منعقد نموده بوأهاي داخلي قرارداد همكاري و تشرکت

  .کردند ها ايراني قطع همكاريها با شرکتخروج آمريكا از برجام اين شرکت
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 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-1-3

 ت خسارت عدم اجراي قراردادهاي پيشينپرداخـ 

 مين قطعاتأاجراي مفاد قراردادهاي تـ 

 ارائه تضمين الزم براي تداوم اجراي قراردادهاـ 

 

 گذاريسرمايه و مالي تأمين .2-3

 گذاري در ايران حضور داشتند و همچنينهاي خارجي پيش از تحريم جهت سرمايهبرخي از شرکت

ها، ل تحريمسيس واحدهاي توليدي در کشورهاي همسايه نمودند که با اعماأت هاي ايراني اقدام بهشرکت

 گذاري در داخل ايران ممنوع گرديد.سرمايه

 آزمايي هاي راستيشاخص. 1-2-3

 بهبود جايگاه ايران در شاخص ريسک اعتباريـ 

 ل شرايطبهبود و تسهيو سسات مالي و اعتباري دنيا ؤبندي کشور ايران توسط مبهبود رتبهـ 

 گذاري خارجي در ايران سرمايه

 هاي بخشي در ايران هاي توليدي در حوزهايجاد خط اعتباري براي تأمين مالي طرحـ 

 

 بنديجمع

رده است، کهاي اياالت متحده آمريكا که اقتصاد و صنعت کشور را درگير رغم همه مشكالت ناشي از تحريمعلي

اي که پس از گونهشود، در گلوگاه تبادالت بانكي است؛ بهها به کشور وارد مياي که از ناحيه تحريمصدمه ترينمهم

دادهاي مختلفي منعقد هاي خارجي قرارها، با وجود آنكه در ابعاد گوناگون با شرکتتوافق برجام و رفع برخي از تحريم

انكي انجام نشد. در مبادالت ب گونه گشايشي در تبادالت بانكي صورت نگرفت و درواقع رفع تحريميگرديد، اما هيچ

اثر دانست. اثر و يا کمهاي تبادالت بانكي را بيها بدون رفع گرههاي ناشي از رفع تحريمتوان ساير گشايشلذا مي

راي حصول اطمينان بهاي حوزه بانكي و انجام تبادالت پولي است. همچنين آزمايي، رفع تحريمبنابراين بهترين راستي

ها با ايران شرکت هايي براي ممنوعيت همكاريطور که بخشنامهآمريكا به رويه قبلي الزم است، همان از عدم بازگشت

ها ين بخشنامههاي قبلي تصويب شده و اجازه همكاري در اهايي براي لغو بخشنامهصادر شده است، اکنون بخشنامه

 عقد گردد.گذاري در کشور ايران منسرمايهها از صورت آشكار جهت رفع نگراني شرکتهآورده شود و تضاميني ب

 يعدنم عيمحصوالت معدن و صنا يالمللنيثبت سفارش و تجارت ب يبودن روندها يتوجه به طوالن با

 ليول، تمابدون واسطه پ وانتقالنقل ليتسه نهيدر زم ييآزمايمنظور راستماهه بهيک تا سهحداقل بازه 

 أبا مبد ييايدر نقلوحمل ليو تسه يرانيا يهابا شرکت يو تجار يلبه انجام مراودات ما يخارج يهاشرکت

 وجود ندارد. ييآزمايراست نيماه امكان ا کياست و در بازه کمتر از  ازيمورد ن يو با اعالم رسم رانيا
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 پيوست

 ايدب 5+1طبق مفاد برنامه جامع اقدامات مشترک بين جمهوري اسالمي ايران و کشورهاي همچنين 

 هاي اتحاديه اروپايي صورت گيرد:اقدامات زير را براي رفع تحريمتمامي 

 

 عنوان شماره

 اروپا  يهاتحاد هايتحريم در مشخص افراد فهرست جملهاز مالي و اقتصادي هايتحريم لغو برجام 19 شماره بند طبق

 دريايي صنايع کليدي تكنولوژي قراردادهاي اتخاذ و تجهيزات صادرات 19 ک

 خانگي لوازم و خودروسازي صنايع براي فوالد و آلومينيم مانند ساختهنيم فلزات ارداتو  19 ف

 

توان از مفاد زير براي هاي آمريكا ميآزمايي رفع تحريمبرجام در راستاي راستي 2و برطبق پيوست 

 استفاده کرد: آزماييراستي

 

 عنوان شماره

 ؛ب بند 4-7 جز و ب بند 4-6 جز
 يورو از اخليد خودروهاي استاندارد ارتقاي راستاي در الزم هايفناوري انتقال تجه قرارداد اخذ

 6 يورو به 4

 6 يورو استاندارد با بنزين توليد فناوري انتقال بند ب  4-3بند ب و جز  4-6 جز

 هواپيما دستگاه 100 خريد قرارداد ادامه اتخاذ ؛ هواپيما خريد ؛ ب بند 5-1-1 جز

 خودروسازان نياز مورد قطعات واردات و خريد ؛ ب بند 4-7 جز

 آجدار هايورق و فوالد و آلومينيم مانند ساختهنيم فلزات واردات و خريد ؛ ب بند 4-6 جز

 

 و 413/2010تصميم شماره  1ها و مؤسسات ضميمه شماره همچنين خروج تمامي افراد و شرکت

 رستراي عالي اتحاديه اروپايي و نيز فهشو 267پ2012نامه اجرايي شماره آيين 8ضميمه شماره 

SDN. 

 

 فناوري هواييها در حوزه آزمايي رفع تحريمهاي راستيها و شيوهـ شاخص سومفصل 

 مقدمه 

 حامل ايرالين عنوانبه ايرايران که شرکت شد فراهم امكان اين 1+5کشورهاي  با پس از امضاي برجام

 همچنين و( بوئينگ و ايرباس) دنيا هواپيماسازي مهم تدو شرک با مهمي قراردادهاي بتواند پرچم

تأمين بخشي از ناوگان موردنياز خود منعقد  براي( آرتياي) بردکوتاه هواپيماهاي سازنده ترينباکيفيت

   72ATR-600فروند  20فروند هواپيما بود، شامل  200 شامل درمجموع . اين قراردادها1نمايد

فروند هواپيماي  100 و همچنين آن وارد کشور شد فروند 13 فروند ديگر( که 20عالوه امكان سفارش )به

                                                 

 های هواپیمایی زاگرس و آسمان نیز مذاکراتی در زمینه خرید هواپیما انجام دادند.بر ایران ایر شرکت. عالوه1
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 فروند يک و A330-200 ايرباس فروند 2فروند هواپيماي بوئينگ که از مجموع آنها  80ايرباس و 

 يهاييدارا کنترل اداره ديتأي به ازين مذکور يقراردادها. 1گرفت قرار رانيا ييهوا ناوگان در 321A رباسيا

 اعتبار 2020 سال يانتها تا و بود شده صادر هاميتحر رفع واسطهبه مجوز نيا و داشت( اوفک) كايآمر يرجخا

 . ديگرد لغو 2018 يم 8 خيتار در برجام از كايامر خروج و ترامپ دونالد يهااستيس رييتغ ليدلبه اما داشت

 

 تبيين موضوع

 توانيم را ييهوا حوزه در رانيا هيعل كايمرآمغرضانه  ياهاستيو س ميمتأثر از تحر يهاخالصه بخش صورتبه

 :کرد يبنددسته يعموم يهوانورد و ينگهدار و ريتعم قطعات، و مايهواپ نيتأم موضوع سه قالب در

 

 تأمين هواپيما و قطعات. 1

روش طور که در مقدمه ذکر شد، ممنوعيت مجوز فمسئله در موضوع تأمين هواپيما، همان ترينمهم

 آمريكا داريخزانه وزارت خارجي هايدارايي کنترل دفتر واسطه اعالماپيما و تجهيزات به ايران بههو

هاي درصد آن ساخت کمپاني 10است. در اين قانون، فروش هواگردهايي که بيش از  (OFAC اوفک)

يران در زمينه آمريكايي باشد نيازمند اخذ مجوز اوفک هستند که به همين دليل تمامي قراردادهايي که ا

واسطه امضاي خريد هواپيما پس از برجام امضا نمود لغو شده است. همانطور که قبالً اشاره گرديد، به

اهميت آن ائزهاي هواپيماساز امضا شد. اولين نكته حفروند هواپيما از شرکت 200برجام قرارداد خريد 

 Relevantصورت ردادهاي فروش بهاست که با وجود تالش و زحمات تيم ايراني در پسابرجام، قرا

event ان اعتبار مجوز شود که قرارداد فروش به ايران تا زمطور تفسير ميمنقعد شده بودند. اين امر اين

سائل مگردد هرچند که يكن تلقي مياوفک برقرار است و در صورت لغو مجوز، قرارداد فروش کان لم

اين باشد. نكته دوم، هاي ديگر قابل پيگيري مييق کانالمربوط به دريافت خسارت از خود امريكا از طر

وزارت از را  هاي فروشنده براي هر قرارداد بايد مجوز فروش هواپيما و تجهيزات به ايرانکه شرکتاست 

و نامحدود توسط  داري امريكا دريافت نمايند. لذا قابل بيان است که با هدف خريد به تعداد دلخواهخزانه

ها صادر نمايد. در صورت ا نبايد مجوزهاي اوفک را با قيد محدوديت زماني براي اين شرکتايران، امريك

والني طعدم مالحظه چنين قيدي حتي در صورت امضاي قرارداد و سفارش ساخت هواپيما، با توجه به 

هاي يتدر ادامه موضوع محدودبودن پروسه ساخت و تحويل، امكان عدم تحويل هواپيما وجود دارد. 

طي که در آن آر به ايران با توجه به شرايتياوفک همچنين مشاهده شد که پس از ورود هواپيماهاي اي

  د.هاي خارجي نيز مقدور نشمدت هواپيماها به ايرالينوجود آمد، امكان اجاره کوتاهزمان به

 

                                                 

 میلیون یورو( 100عالوه همیلیون دالر ب ۷0+330اپیمایی جمهوری اسالمی بود که ). خریدهای برجامی متعلق به شرکت هو1

 پرداخت گردید. 
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 آزماييهاي راستي. شاخص1-1

ايران بتواند در اين زمينه عبارت است از اينكه اقدام راستي آزمايي  ترينمهمتوان گفت در مجموع مي

( )مسافربري، باري، بالگرد و ...( Aircraftمطابق روش تجارت جهاني به تعداد دلخواه هواگرد خارجي )

صورت مستقيم و بدون واسطه با رعايت قيد عدم محدوديت مجوز اوفک خريداري نمايد و به را مؤکدا به

  يباني را دريافت نمايد.همراه آن خدمات آموزشي و پشت

 

 تعمير و نگهداري. 2

تعمير  هاي کنوني بخش هوايي کشور عدم تكميل عملياتچالش ترينمهمشايد بتوان گفت يكي ديگر از 

وده داخلي واسطه آن عالوه بر هوپيماهاي فرسو نگهداري، پشتيباني، آموزش و تأمين مالي است که به

. موضوع تعمير و انددچار مشكل شدهپسابرجامي نيز به داليلي  ATRحتي چند فروند از هواپيماهاي 

رات هاي آن که شامل تعميرسد ازلحاظ برطرف شدن چالشنگهداري از موضوعاتي است که به نظر مي

 تر باشد. تر و عملياتيو پشتيباني هواپيماهاي ايراني در خارج از کشور است، سريع

 

 آزماييهاي راستي. شاخص2-1

لغو است از  عبارت زمينه اين در آزمايي راستي اقدام ترينمهم گفت توانعنايت به موارد فوق ميلذا با 

ها در موضوع تعمير، نگهداري و پشتيباني به هر شكل، شامل تأمين قطعات، تعمير هواپيما و تحريم

رودگاهي و تعميرات اساسي هواپيما در خارج از کشور و همچنين تأمين تجهيزات مربوط به عمليات ف

  (.Workshop Equipmentهاي پروازي فرودگاهي )چک

 

 هوانوردي عمومي. 3

نگرفت. اما  هوانوردي عمومي برخالف دو مورد باال پس از لغو برجام به نحو چشمگيري تحت تأثير قرار

مچنين هواسطه همكاري نكردن کشورهاي صاحب فناوري و به دليل موضوع عدم امكان مبادالت مالي به

گذاري به وجود آمد ها و جنگ رواني امريكا در دوران دونالد ترامپ، يک فضاي ناامن سرمايهياه نماييس

 پذير شد.آسيب تاحديواسطه قطع همكاري شرکاي خارجي و اين حوزه به

 

 بندي و پيشنهادجمع

برجام از  متحده در موضوع بازگشت بهآزمايي طرفين غربي خصوصاً اياالتدر ترسيم اقدامات راستي

ديگر در موضوع اقدامات ازسوي مورد محک قرار گيرد و  1+5بايست عزم کشورهاي سو مييک

هاي اجرايي و حقوقي آزمايي، موارد بايد به صورت عملياتي، داراي بازه زماني و حداقل پيچيدگيراستي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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مدت در زمينه ه در کوتاهو با تأکيد بر حفظ مصالح ملي باشد. لذا با توجه به اهميت موضوع، اقداماتي ک

پيشنهاد در اين رابطه در وهله اول  ترينمهمها قابل ارزيابي باشد موردتوجه قرارگرفته است. رفع تحريم

( Aircraft) خارجي هواگرد دلخواه تعداد به جهاني تجارت روش مطابق بتواند عبارت است از اينكه ايران

واسطه با رعايت قيد عدم محدوديت  بدون و مستقيم صورتهب مؤکدا را...( و بالگرد باري، مسافربري،)

منظور نمايد. اين امر به دريافت را پشتيباني و آموزشي خدمات آن همراه به و نمايد خريداري مجوز اوفک

هاي ايران اير، آسمان شود که اوفک مجوزهاي شرکتآزمايي عملياتي به اين صورت پيشنهاد ميراستي

نمايد و عالوه  1حداکثر يک هفته کاري بدون اعمال قيد محدوديت مجدداً تمديد و زاگرس را ظرف مدت

آزمايي . در وهله دوم پيشنهاد راستي2هاي پولي و مالي براي انتقال خريد هواگردها باز شودبر آن کانال

ت، ها در موضوع تعمير، نگهداري و پشتيباني به هر شكل، شامل تأمين قطعاعبارت است از لغو تحريم

تعمير هواپيما و تعميرات اساسي هواپيما در خارج از کشور و همچنين تأمين تجهيزات مربوط به عمليات 

آزمايي عملياتي (. براي راستيWorkshop Equipmentهاي پروازي فرودگاهي )فرودگاهي و چک

مجوز  تواند باشد که ظرف مدت يک هفته پس از تمديدصورت ميدر صورت تمديد مجوز اوفک بدين

 واسطه تحريم مسدود شده بود، ميسر شود.ايرباس که به 3هاي پشتيبانياوفک، دسترسي به پنل سرويس

  

                                                 

1. Revalidate 

صورت نامحدود مجوز اوفک را صادر نماید با این هدف ه( ب2030تا پایان سال  و یا حداقل در یک بازه زمانی چند ساله )مثالا  .2

 ارج شود.خ Relevant Eventکه قرارداد از حالت 

3. Support Services 



 

 

 

21 

 

 هانوشتپي

 حقوق منظر از هاتحريم لغو لزوم: ايران در فقر و هاتحريم شدت»(. 1398. )داريوش حسنوند، و يونس نادمي،[ 1]

 .ssp.iranjournala.irي. برگرفته از تارنماي استراتژيک رياست جمهور هايبررسي مرکز ،«بشر
[2] Congressional Research Service (April. 6 2021). "Iran Sanctions", Retrieved 

from www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
ه مطالعات نشري ،«المللبين حقوق منظر از برجام ماهيت»(. 1396. )بهار محمود جاللي امير، کريمي مال[ 3]

 www.sid.irحقوق عمومي. برگرفته از تارنماي 
 [4] Congressional Research Service (Nov. 18.2020). "Iran Sanctions", Retrieved 

from, www.crsreports.congress.gov 

 ياسالم يجمهور ياقتصاد منافع به يابيدست در هاميتحر رفع يواقع ييآزمايراست يهاشاخص و الزامات[ 5]

 .17462 مسلسل شماره 1400 فروردين مجلس، هايپژوهش مرکز ،رانيا

 فرانسه، ن،ي)چ 5+1 گروه کشورهاي و رانيا ياسالم جمهوري ني[ ترجمه برنامه جامع اقدام مشترک ب6] 

 (يتيهاي امناستيس و يخارج امور در اروپا هياتحاد يعال ندهينما با كايانگلستان وآمر ه،يروس آلمان،
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf 

 .پتروشيمي هايرکتش و کارشناسان ،فعالين با مصاحبه طريق از اطالعات دريافت -

 .1399-1398 سال اسالمي، شوراي مجلس معادن و صنايع کميسيون ،خودرو تفحص و تحقيق گزارش -

 .(سازانقطعه و خودروسازان هايانجمن) خودرو صنعت فعالين با مصاحبه طريق از اطالعات دريافت -

 .(خانگي زملوا انجمن) خانگي لوازم صنعت فعالين با بهمصاح طريق از اطالعات دريافت -

 

 

http://www.crsreports.congress.gov/
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1649830
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1649830
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
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