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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 وزارت امور خارجه  ماهه سهچهارمین گزارش 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمیبه 

 رای برجاماج در مورد 

 

 5931دی  62الی مهر  62

 

 مقدمه

 کشورهایجمهوری اسالمی ایران و  بین 5931تیرماه  69که در  "برجام"جامع اقدام مشترک  برنامه

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی »تصویب  متعاقبمورد توافق قرار گرفت،  1+5موسوم به 

عالی امنیت  شورای 53/1/5931مورخ  291ی  جلسهمصوبه در مجلس شورای اسالمی، « ایران در اجرای برجام

، در تاریخ به ریاست محترم جمهوریخطاب  العالی( )مدظله رهبری مقام معظم 63/7/5931نامه مورخ ملی و 

اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری »تبصره یک قانون  .وارد مرحله اجرایی شدرسما  5931دی ماه  62

وزیر امور خارجه » :دارد شورای اسالمی مقرر میمجلس  65/7/5931مصوب « اسالمی ایران در اجرای برجام

سیاست خارجی مجلس  ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه

، دومین گزارش 59315ماهه از اجرای برجام در فروردین ماه  نخستین گزارش سه. «شورای اسالمی گزارش دهد

تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست  59319ماهه در مهرماه  و سومین گزارش سه 59316ماهه در تیرماه  سه

مهرماه  62 از تاریخماهه اجرای برجام  ، چهارمین گزارش سهزارش حاضرخارجی مجلس شورای اسالمی شد. گ

اهم در این گزارش به  ،با سالگرد اجرایی شدن برجام همزمانیباشد. به دلیل  می 5931ماه  دی 62لغایت 

  نیز اشاره خواهد شد. طی یک سال اخیر تحوالت مرتبط با برجام

                                                           
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  تقدیم 62/5/5931تاریخ  در 1020155/502/590ماهه از اجرای برجام طی نامه شماره  نخستین گزارش سه 5

 مجلس شورای اسالمی شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم  62/1/5931مورخ  1699307/209/595ماهه از اجرای برجام طی نامه شماره  دومین گزارش سه 6

 شورای اسالمی شد.
3

تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  62/7/5931مورخ  1101623/971/206ماهه از اجرای برجام طی نامه شماره  سومین گزارش سه 

 شد. شورای اسالمی
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 است: شدهبخش تشکیل  سهگزارش حاضر از 

 

 ای های هسته فعالیتآخرین تحوالت در حوزه  - بخش نخست

 تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران 

 راکتور آب سنگین 

 آنهای مربوط به کارخانه آب سنگین و محصوالت  فعالیت 

 ردوتاسیسات ف 

 خرید مواد 

 ذخایر 

 برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی 

 ای های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هسته همکاری 

 

  ها تحریمرفع آخرین تحوالت در حوزه  -دوم بخش 

 حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

  حمل و نقلحوزه 

 حوزه مالی، بانکی و بیمه 

 حوزه آب و برق 

 حوزه صنعت و تجارت 

 حوزه سالمت و بهداشت 

 دامداری و شیالتحوزه کشاورزی ، 

 حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

 حوزه محیط زیست 

 آخرین آمارهای منتشره 

 

  ها و چالشموانع  - سومبخش 

 های ایران موسوم به آیسا قانون تحریم تمدید  

 انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا 

 مشکالت و موانع غیربرجامی 

  هراسیایران فضای 

  



 9صفحه  5931ماه دی  62                           چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام

3 

 

 بخش نخست

 ای های هسته امور مربوط به فعالیت

 مقدمه: 

ای جمهوری  آمیز هسته به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح ترین دستاوردهای توافق برجام، از مهم

 ،هرچند این توافق است.المللی  اعضای جامعه بیناسالمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و 

ای خود نمود، لیکن  های هسته های موقت در فعالیت جمهوری اسالمی ایران را متعهد به اعمال برخی محدودیت

مقیاسی گسترده و در یک روز توقف، در بدون  ،از جمله در حوزه غنی سازی کشورمانای  آمیز هسته برنامه صلح

ای کشور و  توسعه صنعت هستههای نوینی در  تمامی ابعاد مهم و حساس خود ادامه یافت و عالوه بر آن، افق

این در حالی است المللی در این حوزه، در مقابل جمهوری اسالمی ایران گشوده شد.  های بین گسترش همکاری

قانع نبودند و طی بیش  ای کشور به چیزی کمتر از توقف کامل برنامه هسته بسیاری از کنشگران مهم جهانیکه 

 بسیج کرده بودند. ن خواست غیرقانونی و هدف نامشروعخود را برای رسیدن به ایاز یک دهه تمام امکانات 

علیه جمهوری  اساس تحول بسیار مهم دیگر در این حوزه، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بی

ای  های هسته فعالیتدر  "ابعاد احتمالی نظامی"المللی انرژی اتمی در خصوص  اسالمی ایران نزد آژانس بین

غیرقانونی و ناعادالنه علیه ملت و ی ها تحریماساس و مبنای تصویب و اعمال بخش اعظمی از کشورمان بود، که 

به روشنی عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریکا و رژیم مختومه شدن این پرونده، شد.  تلقی میایران دولت 

ترین  ترین و طوالنی عمال یکی از خطرناکای ایران را آشکار ساخت و  های هسته صهیونیستی در خصوص فعالیت

توانست پیامدهای مخرب و عظیمی برای  که میرا الملل  بیننظام های جمهوری اسالمی ایران در صحنه  چالش

 برطرف ساخت.  ،در پی داشته باشدمنافع و امنیت ملی کشور 

  شود.  گزارش میبه شرح زیر طی سه ماه گذشته ای  های هستهفعالیت   در عرصهعمده تحوالت 

 

 تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران    -5

  سفر مدیرکل آژانس به ایران: در پی پیشنهاد مدیرکل و استقبال ایران، در سالگرد برجام، مدیرکل آژانس

 به ایران سفر و با مقامات بلندپایه و مرتبط در ایران مالقات و گفتگو نمود. 

  های  ایمنی و امنیت به ایران: در پی درخواست ایران و هماهنگی در امورسفر معاون مدیرکل آژانس

روزه در خصوص معاهده مشترک مدیریت ایمن  کارگاه سهصورت پذیرفته با آژانس، در حاشیه برگزاری 

آقای لنتیجو معاون آمانو در امور ایمنی و امنیت به ایران  شده و مدیریت پسمان پرتوزا، سوخت مصرف

 قامات سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو نمود. سفر و با م

  اجرای داوطلبانه پروتکل بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس در چارچوب برجام، توافقنامه پادمان، و

برگزاری جلسات های قانونی، دسترسی  ارائهشامل تهیه اظهاریه ها، پاسخ به مکاتبات آژانس،  ،الحاقی

 و ... بدون نکته خاصی ادامه دارد. ، حسابرسی موادنمایندگان آژانسبا هماهنگی مستمر 
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 راکتور آب سنگین اراک -6

  طراحی پایه راکتور بازطراحی شده آب سنگین اراک توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی ایران تکمیل

 شده است.

 ،مذاکره با چین جهت انعقاد قرارداد مشاوره بازطراحی  در ارتباط با بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک

 . به مراحل پایانی رسیده است مفهومی

  و که از حساسیت خاصی برخوردار است ادامه داردمذاکره بر سر تعیین نوع سوخت راکتور مذکور 

 .داشته اند یکدیگرسوخت تولید بازدید متقابل از مراکز کارشناسان دو کشور 

 یانداز  تا زمان راه یشده رآکتور قبل سوخت ساخته یها و مجموعه یعیطب ومیسوخت اوران یها قرص هیکل 

 . شوند نظارت می حفظ و دیکامل رآکتور جد
  

 و محصوالت آنآب سنگین کارخانه  های مربوط به فعالیت -9

  دهد  تن ادامه می 60کارخانه تولید آب سنگین همچنان به فعالیت خود بر اساس ظرفیت کامل ساالنه

  عرضه می گردد. المللی بازارهای بین بهتن  590محصوالت مازاد بر و 

  در جریان برخی دیگر کشورها پس از تحویل محموله آب سنگین ایران به روسیه و آمریکا، مذاکرات با

سنگین  تن آب 55شدن مقدمات اولیه برای صادرات این محصول، حدود   به فراهمبا توجه است. 

 سازی شده است.    منطقه آزاد اقتصادی عمان ذخیرهیک المللی در  منظور صدور به مشتریان بین به

 .صدور محصوالت جانبی آب سنگین آغاز شده است 

 

 ردوتاسیسات ف -4

 تاسیسات و سانتریفیوژهای موجود در یک بال سایت فوردو، ها، تجهیزات و  ضمن حفظ کلیه زیر ساخت

میمه برجام در دست ض 11ای مطابق پاراگراف  ایجاد مرکزی برای تحقیقات در زمینه فیزیک هسته

های پایدار در  است. در همین راستا، مذاکرات فنی و تخصصی جهت تولید ایزوتوپریزی  برنامه

 .نویس فاز اولیه در حال نهایی شدن است و پیش ردو با طرف روسی ادامه داردتاسیسات ف

  که یک سال برای آنها فرصت  13-6و  17-6تعهدات مربوط به بال دیگر فردو طبق پاراگراف های

 وجود داشت انجام و در موعد مقرر تکمیل گردید. 

 خرید مواد -1

  آن از طبیعی  ومیاورانتن  590، قریب به هیروس به رانیا یدیتول نیسنگ آب تن 93در قبال فروش

برجام صادر شده است و مواد خریداری شده  دیکانال خرمجوز مربوطه از سوی . گردید یداریخرکشور 

 تن مواد از قزاقستان وارد شده بود. 600پیش از این بیش از  .به زودی به ایران حمل می گردد
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 ذخایر -2

  ایران، نهایتا در دی ماه مواد غنی شده کیلو ذخایر  900در پی ماه ها مذاکره در خصوص نحوه محاسبه

، نسبت به شرایط عدم محاسبه میزان صفحاتِ 1+5سال جاری با دو مصوبه کمیسیون مشترک ایران و 

در  (EUPP) اصفهان شده غنی سوخت تولید ارخانهسوختِ پرتو داده شده و نیز رسوباتِ موجود در ک

جدید کیلو فضای  550کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران توافق گردید. بدین ترتیب بیش از  900زمره 

 ایجاد گردید.  تولید مواد غنی شده غنی سازی برای

 

 غنی سازی توسعه و قیتحقبرنامه  -7

 یها نیماش یبر رو یکیو توسعه در حوزه تست مکان قیتحق برنامه IR-2m، IR-6، IR-5، IR-6s، 

IR-6، IR-7  وIR-8 .مطابق برجام ادامه دارد 

 نیتک ماش کی یبر رو ومیبا گاز اوران تست IR-4، ییتا ده رهیزنج کی IR-4، نیتک ماش کی IR-5و 

 ادامه دارد.  IR-6 ییتا حدودا ده رهیزنج کی

 نیماش یبر رو ومیبا گاز اوران تست IR-8 بهمن ماه  یاز ابتدا نیماش یساز پس از رفع موانع و آماده

 آغاز خواهد شد.  

 

 ای  های دو یا چندجانبه برای توسعه صنعت هسته همکاری -8

المللی، از جمله در راستای اجرای ضمیمه سوم برجام،  های بین در ادامه روند رو به رشد همکاری 

دهد. در  سازمان انرژی اتمی ایران به تالش خود در جهت تعمیق و تثبیت همکاری با کشورهای مختلف ادامه می

به شرح اسناد همکاری امضای  های متعدد و این روند، بازدیدهای متقابل در سطوح مختلف، مذاکرات و مالقات

 در دستور کار قرار گرفته است:انجام و یا زیر 

 :ها توسط طرف  ای کشورمان با تقبل کلیه هزینه نفر از کارشناسان نظام ایمنی هسته 50اعزام  ژاپن

ای با مشارکت در تجهیز مرکز  ها در حوزه ایمنی هسته ژاپنی؛ مذاکرات اولیه در خصوص ارتقاء همکاری

ای در تهران، که به  برجام؛ و برگزاری همایش ایمنی هسته 9ای مطابق  ضمیمه  ز ایمنی هستهمجه

ی از طریق دو پروژه همکاری فنی در قابل توجه طرف ژاپنی اعالم شده است. این کشور همچنین اعتبار

 ای نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار ایران قرار داده است.  ارتباط با افزایش توانایی ایمنی هسته

 :ای، مذاکرات اولیه  در پی امضای یادداشت تفاهم همکاری با این کشور در زمینه ایمنی هسته سوئیس

 امالت دو کشور در این حوزه آغاز شده است. به منظور یافتن راهکارهای اجرایی همکاری و تع

 :است.  اجرایی شده ساخت دو نیروگاه اتمی با ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات در سایت بوشهر روسیه

همچنین مذاکرات در خصوص تولید سوخت مشترک در ایران با استفاده از ساز و کار دو جانبه و نیز 

 در جریان است.  ضمیمه یک برجام با این کشور 13پاراگراف 
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 :ای بین جمهوری اسالمی ایران و مجارستان مورد  سند یادداشت تفاهم همکاری هسته مجارستان

باشد. قرار بود این سند در سفر وزیر محترم خارجه به مجارستان امضاء  توافق گرفته و آماده امضا می

 ت. شود که بدلیل تعویق سفر امضاء این سند به تاریخ دیگری موکول شده اس

 :های کشور در زمینه گداخت در دست پیگیری  مذاکرات با فرانسه در خصوص ارتقاء توانمندی فرانسه

است. شرکت پسمانداری ایران با همتای فرانسوی خود تفاهم نامه همکاری امضا نمودند و آغاز همکاری 

 عملی در دست پیگیری است. 

 :بازدیدهای متقابل مسئولین انرژی اتمی دو در پی دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی و  جمهوری چک

الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه یک  از جمله سفر معاون امور بین ،کشور

ای میان  عمل آمده، سند چارجوب توافقات همکاری هستهه هیأت یازده نفره به این کشور و مذاکرات ب

ی چک امضا گردید. در طی این سفر از تأسیسات این گروه ای جمهور سازمان انرژی اتمی و گروه هسته

 . شدها بازدید  های داغ و لوپ تست ، سلولLVR-15شامل رآکتور 

 :در پاسخ به دعوت  جناب آقای دکتر صالحیهیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست  لهستان

هستان سفر نمود. در طی این سفر طرف لهستانی به منظور مالقات و مذاکره با مقامات این کشور به ل

صورت گرفت. پیشنویس  PolAtopmبازدید از تأسیسات موسسه تحقیقات انرژی اتمی لهستان و 

 باشد. ای در دست پیگیری می تفاهم نامه همکاری با لهستان در زمینه هسته

 :در پیگیری همکاری با اتحادیه اروپا و در راستای بیانیه مشترک همکاری در زمینه  اتحادیه اروپایی

ای منتشر شده در سفر کمیسیونر انرژی اتحادیه به ایران، عالوه بر تکمیل اسناد مرجع دو  انرژی هسته

با  ای، مذاکراتی به منظور نهایی نمودن موضوعات همکاری مرتبط پروژه همکاری در زمینه ایمنی هسته

نویس توافق نامه با یورواتم در دست بررسی است. در این زمینه،  تحقیق و توسعه صورت گرفته و پیش

مذاکرات مثمر ثمری در طی سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به بروکسل و مالقات با خانم 

میلیون یورو به  1 موگرینی و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت.  اتحادیه اروپا مبلغی معادل

منظور کمک به افزایش ایمنی نیروگاه بوشهر اختصاص داده که قرار است در ماه ژانویه اسناد آن در 

المللی با  های بین بروکسل به مناقصه گذاشته شود. برگزاری کنفرانس مشترک در خصوص همکاری

 ست پیگیری است. جاری در بروکسل در د اسفند ماه سال 55و  50اتحادیه اروپا در تاریخ 

 :از ایران به طور جدی در حال پیگیری است. بین المللی موضوع همکاری ایران با این پروژه  پروژه ایتر

  برای مشارکت دعوت به عمل آمده است.

  :یاتم یانرژ یالملل نیبا آژانس ب یفن یها یدر همکار رانیا یرابط ملنشست رابطین ملی (NLO)  و

از  ها میتحر لیدر چند سال گذشته بدل یافتند. حضور یمل نیدر نشست رابط (NLA) یمعاون رابط مل

 . آمد ینشست دعوت بعمل نم نیحضور در ا یبرا رانیا
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 مورد  7ها، در  پروژه نیمورد از ا 12برجام از  یاز اجرا شیپ :یا منطقه نیب و یا منطقه یها پروژه

دعوت بعمل  رانیپروژه هم از ا 3و در  شد یمجوز حضور داده م تیو بر حسب نوع فعال یبصورت مورد

 . باشند یپروژه م 12سازمان مجاز به شرکت در هر  ندگانینما ،برجام یپس از اجرا آمد؛ ینم

 تهیچهار کم نیدر ا بعضا مانبرجام، کارشناسان کشور یاز اجرا شیپ :یمنیا استاندارد تهیکم چهار 

 یمنیا یاستانداردها تهی)کم WASSC(، یا هسته یمنیا یاستانداردها تهی)کم NUSSCکه شامل 

 یمنیا یاستانداردها تهی)کم TRANSSC( و یپرتو یمنیا یاستانداردها تهی)کم RASSCپسماند(، 

سازمان  ندگانینما ها تیبا رفع محدود . در حال حاضرامکان حضور نداشتند باشند، یحمل و نقل( م

 چهارگانه مشارکت موثر دارند. یها تهیجلسات کم هیدر کل رانیا یاتم یانرژ
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 بخش دوم

 ها تحریمرفع آخرین تحوالت در حوزه 

 

گسترده ناشی از  قانونی های موانع و محدودیترفع در حوزه اقتصادی،  کارکرد مورد انتظار از برجام

گردید  رفعای علیه ایران  هستهبا های مرتبط  تحریمبرجام،  ی شدناجرایمتعاقب بوده است.  ای های هسته تحریم

آغاز گردید و روند بازگشت به شرایط عادی حاصل شده  و چشمگیری های قابل مالحظه گشایش و در نتیجه آن

چند توجه به به منظور تبیین بیشتر موضوع، و تفصیلی به عنوان مقدمه بحث . داردبه صورت مستمر ادامه که 

 :حائز اهمیت است سوال زیر

پاسخ ست؟ ا  برداشته شده ای های هسته گسترده ناشی از تحریمهای  موانع و محدودیته مهآیا   .5

وفق مفاد برجام از روز اجرایی  یبایست که میای  هستهبا های مرتبط  تحریمتمامی است.  مثبت

هیچ یک از دستگاه های اجرایی کشور مانعی که قرار بوده  .مرتفع شده اند، دیگردمی رفع  آنشدن 

البته این بدان معنا  است برجام رفع کرده باشد و هنوز با آن مواجه باشند، را گزارش نکرده اند.

ی ها تحریمسایر همچنین بدین معنا نیست که ، مواجه نیستندمشکل اجرایی آنها با هیچ نیست که 

مرتفع انعی که قرار بوده برجام ومکه ست ا بیانگر آن، بلکه سترفع شده اغیرمرتبط با برجام 

 .همگی از سر راه برداشته شده اندکند، 

خصوص آمریکا همکاری و مساعدت ه طرف غربی و ب ها، و محدودیت آیا در برداشته شدن این موانع .6

 های . طرفو حتی برعکس کارشکنی هم وجود داشته است است منفیپاسخ  کافی داشته است؟

های ما تن  گونه که در طول مذاکرات به آسانی به خواسته همان ،آمریکا خصوصغربی و علی ال

ایجاد مانع   ،تعللاهمال و ها،  نیز با فضاسازی های منفی، بدعهدی یک سال گذشته، در ندنداد

 می توان گفت یکی از دستاوردهای ما در طولبا تمامی آنها مقابله شده است. البته که  ،ندنمود

 بوده است.و رفع آنها یک سال گذشته مقابله با همین سنگ اندازی ها 

پاسخ  داشته است؟ اقتصادی به همراههای  ، دستاوردها و گشایشوفق برجام آیا رفع موانع تحریمی .9

عمل آمده ه بهمت و تالش بسته به میزان  ،های حاصله دستاوردها و گشایشالبته است.  مثبت

متغیر  ،برداری از فضای حاصل از برجام در بهرهو میزان توفیق آن  ،مربوطهتوسط دستگاه اجرایی 

های واصله به وزارت  حسب گزارش .استبوده تاثیرگذار  نیزموانع غیربرجامی  در این میان، و بوده

های  های گسترده در حوزه ها و ایجاد گشایش های داخلی از رفع تحریم دستگاهامورخارجه، 

 اند. مند شده درجات مختلف بهرهفعالیت خود به 

ل آیا اصوطی یک سال گذشته به چه صورتی بوده و اقتصاد کشور های کالن  شاخص وضعیت .4

ای  هی هستها تحریمکه به دلیل و مسیرهایی ها  بست برجام بناقتصاد مقاومتی رعایت شده است؟ 
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های کالن اقتصادی کشور  سیاستها،  در پی این گشایشاما اینکه  مسدود شده بود را گشوده است.

ی بحثبوده است،  ها چه این سیاست از حاصله عملی و نتایجی حرکت نموده و سوی به چه سمت

گیر اقتصادی کشور  عمدتاً در صالحیت نهادهای تصمیمو  است که بی ارتباط با برجام می باشد

المللی موید رشد  موثق داخلی و بینآمار و ارقام این است که باشد  میآنچه روشن است. 

به منظور کامل . دقت استکشور به سمت توسعه اقتصادی  حرکت  تورم ومهار  اقتصادی،

جلوگیری از واردات بی رویه و رعایت منافع ملی و اولویت های اقتصاد مقاومتی در 

پذیرش و تصویب طرح های متعدد سرمایه گذاری و تأمین مالی به صورت جدی توسط 

 .است به عمل آمدهدولت 

 
ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسالمی ایران وضع  هسته غیرقانونی و ناعادالنهی ها تحریم 

از  ندشده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بود

مورد  یگزارش حاضر این سه حوزه به شکل مبسوطدر . و حوزه بانکی و مالی نفت و گاز، حوزه حمل و نقلحوزه 

های حاصله طی یک  گشایشوضعیت  هم کلیتی ازگذشته و  ماه تحوالت سه همو در هر کدام  گیرد قرار میبحث 

آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و شامل   های تحریم حوزه. متعاقبا به سایر گردد تشریح میسال اخیر 

  .شود پرداخته میغیره، و درمان، کشاورزی 

 

 حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (الف

های مربوطه در این حوزه رفع شده و گزارشی از اینکه کشور با مانعی در تولید یا صادرات، یا انتقال  تحریم

امور  فراتر از انتظارها همه حاکی از پیشرفت  عواید حاصله از فروش نفت مواجه باشد، دریافت نشده است؛ گزارش

 باشد. می

 :تولید های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،  متعاقب رفع تحریم افزایش تولید و صادرات نفت

هزار بشکه در روز  310میلیون و  9نفت ایران بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت نفت، به 

هزار بشکه و تولید  561هزار بشکه، تولید مایعات گازی  120رسیده است. تولید روزانه میعانات گازی 

و مطابق با اهداف از پیش صادرات نفت خام نیز با شرایط مناسب باشد.  میلیون مترمعکب می 300گاز 

، علیرغم کاهش سهمیه 6052نوامبر  90تعیین شده، در حال انجام است. در اجالس سازمان اوپک در 

درصدی قیمت نفت خام جهان شد، جمهوری  51تعدادی از کشورهای عضو که منجر به افزایش 

 6ادرات نفت خام کشور اسالمی ایران موفق شد سهمیه مورد نظر خود را حفظ نماید. در حال حاضر ص

هزار بشکه در  300میلیون و  6هزار بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی، به  110میلیون و 

هزار  370، حدود 5936ایران در نیمه نخست سال صادرات نفت خام رسد. شایان ذکر است  روز می
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وضع شده علیه  یرقانونی و ناعادالنهغهای  و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم بودبشکه در روز 

 کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود.

  

 

 
 

وضعیت 

تحریم ها
زمان

 متوسط صادرات 

واقعی نفت خام  

در روز

 متوسط صادرات 

در صورت ادامه 

توافق ژنو )بدون 

برجام(

 متوسط صادرات در 

صورت ادامه تحریم 

%20 کاهش در هر 

شش ماه

 متوسط صادرات در 

صورت اعمال قانون 

مصوب مرداد 92 

کنگره

 روند افزایش 

تولید عربستان 

)گرفتن بازار 

ایران(

متوسط قیمت نفت 

 اوپک )عدم تاثیر 

تحریم(

77      2,247,7418,200,000           2,247,741         2,247,741     2,247,741میانگین 2010

107      2,259,8029,100,000           2,259,802         2,259,802     2,259,802میانگین 2011

109    1,313,06610,000,000           1,313,066         1,313,066      1,313,066میانگین 2012

105      982,4869,200,000              982,486            982,486        982,486میانگین 2013
96    300,00010,000,000              605,060         1,104,146      1,104,146میانگین 2014

49      09,500,000              387,238         1,081,146      1,081,146میانگین 2015

40    010,500,000              247,832         1,081,146      1,916,508میانگین 2016

52    010,540,000              176,236         1,081,146     2,335,000ژانویه 2017

بدون تحریم

تحریم اتحادیه اروپا و 

کاهش 20%  سایرین

توقف کاهش 

با توافق ژنو

پایان تحریم نفتی

77 
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 6057ژانویه  6052میانگین  6051میانگین  6051میانگین  6059میانگین  6056میانگین  6055میانگین  6050میانگین 

 برجام و صادرات نفت
 متوسط صادرات واقعی نفت خام  در روز

 (بدون برجام)متوسط صادرات در صورت ادامه توافق ژنو 
 کاهش در هر شش ماه% 60متوسط صادرات در صورت ادامه تحریم 

 کنگره 36متوسط صادرات در صورت اعمال قانون مصوب مرداد 
 (عدم تاثیر تحریم)متوسط قیمت نفت  اوپک 
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  به این قاره صادر شده  ی معتبر اروپاییها شرکتاز طریق هزار بشکه نفت خام  200روزانه بیش از

 باشد.  است که بیانگر عدم وجود مانع در صدور این محصول به اتحادیه اروپا می

  گردد.  المللی دریافت می ای از طریق شبکه بانکی بین بدون مشکل عمدهعواید حاصل از فروش نفت

میلیارد دالر نفت به فروش رفته و در زمینه نقل و انتقال  63، حدود 5931ماهه نخست سال  3طی 

طی یک سال گذشته ناشی از اقتصاد کشور  بخشی از رشدوجوه حاصله مشکلی وجود نداشته است. 

 همین امر است. 

  ،در مقایسه 5931ماهه نخست  3طی  صادرات محصوالت پتروشیمیبر اساس اعالم گمرک ایران ،

صادرات داشته است. درصد  63افزایشی معادل  ،میلیارد دالر 50با حدود ، 5931ماهه نخست  3با 

برخوردار درصدی  37 سه با مدت مشابه در سال قبل، از رشدمیعانات گازی در همین مدت، در مقای

، 5931 ماهه نخست سال 3. صادرات گاز طبیعی نیز طی رسیده استمیلیارد دالر  1بیش از   بهو  بوده

 6درصد افزایش یافته و ارزش صادرات آن حدود  10در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، بیش از 

 میلیارد دالر بوده است. 

 طبق اعالم وزارت نفت،  های صنعت نفت وگاز: عقد قراردادهای جدید برای توسعه زیرساخت

آوری و امکانات خود،  صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی کشور به منظور توسعه و به روز رسانی فن

ها،  گذاری خارجی طی پنج سال آینده نیاز دارد. در دوره تحریم میلیارد دالر سرمایه 500به بیش از 

های بزرگ  ، ولی طی یک سال گذشته، شرکتگذاری خارجی در این حوزه متوقف شده بود عمال سرمایه

های متعددی در این   نامه  اعالم آمادگی نموده و تفاهم ها گذاری در این حوزه نفتی جهان جهت سرمایه

های معتبر نفتی جهان امضاء شده  نامه مهم با شرکت تفاهم 57بخش منعقد شده است. در این مدت، 

میلیارد دالر با یک شرکت معتبر اروپایی و با  3/1به ارزش نامه مهمی  ماهه اخیر، تفاهم است. در سه

مشارکت یک شرکت بزرگ آسیایی برای توسعه یکی از فازهای پارس جنوبی منعقد شده است. عالوه بر 

این، قرارداد همکاری جهت توسعه یکی از میادین نفتی کشور میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

نامه مهم با یک شرکت معتبر اروپایی با  نفتی جهان(، سه تفاهم شلومبرگر )بزرگترین شرکت حفاری

هدف توسعه دو میدان نفتی و یک میدان گازی، منعقد شده است. همچنین، دو تفاهم نامه در خصوص 

مطالعه دو میدان نفتی میان ایران و شرکت گازپروم روسیه منعقد شده است. فرآیند مذاکره برای انعقاد 

 باشد.  ، در جریان میتفاهمات بعمل آمده

  شود و تجهیزات توقیف شده  بدون مشکل خاصی انجام میتامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت

غیرقابل دسترسی بودند، آزاد و عموما وارد  ها تحریمی تابعه صنعت نفت که در دوره ها شرکتمتعلق به 

 ایران شده است.
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 و  قراردادهادر این صنایع،  المللی بین  مشارکتهای این حوزه و فراهم شدن امکان  با رفع تحریم

ها در کنار  قرارداداین تفاهمات و انعقاد  شده و یا در حال مذاکره است.انجام و متعددی  تفاهمات عمده

دهد  گذاران خارجی برای مشارکت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشان می سابقه سرمایه آمد کم و رفت

 61در حال حاضر وزارت نفت با  گذاری در این حوزه ایجاد شده است. فضای مناسبی برای سرمایه

یادداشت تفاهم  57 تعداد 5931ماه  دیباشد و تا  المللی در حال مذاکره می شرکت بزرگ نفتی و بین

در حال مذاکره در شرکت ملی  نیز امضاء شده است. طبق اعالم وزارت نفت، در حال حاضر قراردادهایِ

میلیارد دالر  50میلیارد دالر و در پتروشیمی حدود  55میلیارد دالر، در پخش و پاالیش  95نفت 

 آینده نهایی شود.ماههای ای از این قراردادها طی  شود بخش قابل مالحظه بینی می باشد و پیش می

 

 ب( حوزه حمل و نقل

 فروند  600)انعقاد قرارداد خرید حدود نظیر  برجام، تحولی کمونقل هوایی کشور پس از اجرای  حمل

 . طی چند دهه اخیر را تجربه نمودهواپیمای مسافربری( 

  پروازها، عدم تناسب میان  ایمنیفرسوده شدن هواپیماهای خطوط مسافربری کشور و کاهش قابل توجه

یی در کشور طی چند دهه اخیر، تقاضا برای انجام سفرهای هواچشمگیر تعداد هواپیماها با افزایش 

مشکالت عدیده در روز جهان،  آوری فنمورد استفاده در هواپیماهای موجود با آوری  فنشکاف و فاصله 

ونقل  های جدی در بخش حمل تعمیر و نگهداری، جملگی از معضالت و دغدغه بخش تامین قطعات،

 . استهوایی کشور بوده 

  برای دور زدن  های هواپیمایی داخلی تالش ارزشمند شرکتبا  5931تا  5930در فاصله سال های

، تعداد محدودی هواپیمای مستعمل خریداری شد که متوسط سنی آن ها بجز معدودی ها تحریم

توسط صاحبان اولیه از بهره برداری خارج که سال بود  60تا  51ساله، همگی بین  50زیر هواپیمای 

 شده بودند. 

  شرکت های از میلیارد دالر برای خرید بلیط  1، ساالنه بیش از مشکالت ایمنیو عالوه بر ابعاد حیثیتی

 د.وتوسط ایرانیان هزینه می ش خارجیهواپیمایی 

  در چنین شرایطی، برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از

های وضع شده علیه  ام، تحریمشایان ذکر است بدنبال اجرایی شدن برجشرکت سازنده فراهم شد. 

فروند از هواپیماهای این خط هوایی، از  70هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )ایران ایر(  لغو و تعداد 

 های آمریکا خارج شدند. فهرست تحریم

 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت بوئینگ نهایی وامضاء شد.  30جاری، قرارداد خرید  در آذرماه سال

باشد و قرار  می 777فروند هواپیمای بوئینگ  90و  797فروند هواپیمای بوئینگ  10قرارداد شاملاین 

سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود. این قرارداد،  55است این هواپیماها ظرف 
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مهمی  ی کشور طی یک دهه آینده، نشانهعالوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خطوط هوای

انعقاد این قرارداد گردد.  متقاضی همکاری اقتصادی با ایران تلقی می یِها شرکتبرای سایر کشورها و 

این پیام روشن را کمرنگ نموده و را های موجود  تردیدها در مورد آینده برجام و نگرانی رخیتواند ب می

 های اقتصادی با ایران وجود دارد.  مدت برای فعالیت ریزی بلند امکان برنامهکه نمایدبه جهانیان منتقل 

 فروند هواپیمای ایرباس نهایی و امضاء شد. این قرارداد شامل  500جاری قرارداد خرید  در دی ماه سال

فروند هواپیمای ایرباس  52و  990فروند هواپیمای ایرباس  93، 960-965فروند هواپیمای ایرباس  12

سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  50ین هواپیماها ظرف باشد و قرار است ا می 910

وارد کشور شد و  5931دی  69روز پنجشنبه  (A321)ایرباس  هواپیمافروند از این شود. اولین 

  دو فروند دیگر ایرباس نیز تحویل گردد. ، 5931پایان سال تا قبل از شود  بینی می پیش

 فروند هواپیمای  60جاری، قرارداد خرید  همچنین در دی ماه سالATR  نهایی شده و بزودی قرارداد

شود طی سه ماه آینده، چند فروند از این هواپیما جهت استفاده در  بینی می پیشخواهد شد. آن امضاء 

 پروازهای داخلی، تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود. 

  ایر )که در سطور پیشین به آن اشاره شد( برخی از  ایرانعالوه بر قرارداد ایرباس با هواپیمایی

ی هواپیمایی داخلی مشغول مذاکره با شرکت ایرباس برای خرید تعداد دیگری هواپیمای ها شرکت

ی امبرائر، ها شرکتمسافربری هستند. مذاکراتی در خصوص خرید تعدادی هواپیمای مسافربری از 

 در جریان است. نیز بمباردیه، میتسوبیشی و سوخو، 

 ( مجوز عمومی جِیJوزارت خزانه )  ابهام ایجاد شده برای اصالح گردید و بدین ترتیب داری آمریکا

های هواپیمایی  شرکتبا  برقراری پرواز مشترکی هواپیمایی خارجی در مورد مجاز بودن ها شرکت

هواپیمایی از  ی ی عمدهها شرکتد. الزم به ذکر است طی چند ماه گذشته برخی از یگرد رفع ایرانی 

جمله لوفتانزا، با تفسیر بسیار محتاطانه از برخی مفاد مجوز عمومی جِی، مذاکرات خود برای انجام 

را متوقف کرده بودند و برخی دیگر نیز  "ایر ایران"( با Code-sharingپروازهای مشترک )موسوم به 

اعالم کرده بودند که قراردادهای مربوطه را تجدید نخواهند کرد. اکنون با اصالحیه جدید، امکان تداوم 

 فراهم شده است. "ایر ایران"ها با  این همکاری

  مشکالت تحریمی  کلیهکشور است،  تجارت خارجی های عمده یکی از مسیردر حوزه کشتیرانی که

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی و شرکت ملی نفتکش مرتفع شده است. در خصوص بیمه و بیمه 

المللی،  بینبندی  ، کالس و رتبههمچنین در زمینه استفاده از پرچمترین مشکل بود،  اتکایی که اصلی

ای گزارش نشده  مشکل عمدهغیره،  های خارجی به بنادر ایران و دسترسی به بنادر، دسترسی کشتی

 است. 
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  71های شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و  فروند از کشتی 519دنبال اجرایی شدن برجام، به 

 ی آمریکا خارج شد.ها تحریمهای شرکت ملی نفتکش، از فهرست  فروند از نفتکش
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  بنادر به المللی  ونقل بین حملمهم های  خطوط و شرکتهای  کشتیمجدد پس از اجرای برجام، تردد

شرکت کشتیرانی همکاری و تردد خود به بنادر ایران را  60بیش از تاکنون مجددا آغاز شده و ایران 

فنی مکانیزه نمودن بنادر کشور نیز مذاکرات مبسوطی با سایر  در زمینه انتقال دانش .اند آغاز نموده

طرف یایی در خصوص تاسیس یک شرکت مشترک با ی ایتالها شرکتکشورها صورت گرفته، از جمله با 

المللی پیمانکار  ی معتبر بینها شرکتتعداد قابل توجهی از  ،عالوه بر این توافق شده است. ،ایرانی

جنوبی، سوئیس،  چین، سنگاپور، دانمارک، فرانسه، کرهعملیات بندری از کشورهای مختلف، از جمله از 

 . اند اعالم آمادگی کردهگذاری در بنادر ایران  سرمایه برای ،آلمان و فیلیپین

 ای از کاالهایی که تاکنون از  واردات حجم گستردههای حوزه بنادر و کشتیرانی،  در نتیجه رفع تحریم

شد، مستقیما به بنادر ایران صورت  وارد می به کشور ی اضافیها هزینه تحملطریق بنادر واسط و با 

 پذیرد. می

 از جمله خرید و ساخت انواع  ،و نقل دریایی موافقتنامه در حوزه حمل 2نامه و  تفاهم 90بیش از  تاکنون

ی مشترک، آموزش ها شرکتهای ساخت کشتی، تعمیرات کشتی، ایجاد  کشتی، تامین منابع مالی پروژه

ایران و  و تامین نیرو، تامین سوخت، خدمات بندری و فناوری اطالعات بین کشتیرانی جمهوری اسالمی

 ی برتر فعال در این حوزه به امضاء رسیده و بعضا آماده اجرایی شدن است. ها شرکت

 هایی در این خصوص امضاء و  نامه ای با کشورهای مختلف انجام و تفاهم در حوزه ریلی مذاکرات گسترده

قراردادهایِ در حال مذاکره در این  ت. از جملهها آغاز شده اس پروژهاجرایی  مراحلدر برخی موارد، 

 1ل ارزشی معاداز باشد که  سازی ناوگان حمل و نقل ریلی با ایتالیا می حوزه، توافقنامه توسعه و بهینه

ای با یک  میلیارد یورو برخوردار است. امضای یادداشت تفاهم همکاری در خصوص قطارهای حومه

آستارا، و  -آهن رشت  ی برای تامین مالی پروژه راهشرکت خارجی، امضای یادداشت تفاهم مشارکت مال

میلیون یورو، و  600دستگاه دیزل الکتریک با یک شرکت آلمانی به ارزش  10امضای قرارداد تامین 

 ، در زمره این توافقات هستند.آوری فننهایی شدن چند قرارداد مهم در زمینه آموزش و انتقال 

  رسمی ممکن گشته و این به قیمت ی سازنده و ها شرکتاز قطعات هواپیما به طور مستقیم خریداری

 خطوط هوایی ایرانی شده است.  پروازامر منجر به افزایش ایمنی 

  ،همکاری خود با ایران را، هانزا از جمله لوفتی معتبر در این حوزه، ها شرکتبرخی در حوزه تعمیرات 

اند. همچنین قرارداد تامین برخی از تجهیزات حساس فرودگاهی از جمله تعدادی دستگاه  کردهآغاز 

المللی منعقد شده است. عالوه بر آن، مذاکره با برخی از  ی معتبر بینها شرکترادار با برخی از 

خت های مهم کشور و نیز سا المللی برای تامین مالی و تجهیز تعدادی از فرودگاه ی معتبر بینها شرکت

 چند فرودگاه جدید انجام و در مراحل نهایی عقد قرارداد است.
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 مسیرهای اکثر قریب به اتفاق ، مشکل ارائه سوخت در ین بخش تامین سوخت هواپیماهای ایرا در

های جاری، و افزایش  پرواز، کاهش هزینه یمنیاین امر تاثیر به سزائی در ارتقاء ا اروپایی حل شده و 

 داشته است. ،هوایی ایران رضایت مشتریان خطوط

 

 حوزه مالی، بانکی و بیمهج( 

بسیار وسیع و قابل   در حوزه بانکی و مالی پدید آمدهطبق برجام ی ها تحریمهایی که در اثر رفع  گشایش

توجه بوده و سیستم بانکی و مالی کشور را به طور کلی از مرحله بحران خارج نموده است. علیرغم وجود برخی 

نین پولشویی و ... مربوط ، قواآمریکا غیرهسته ای وکه عمدتا برجامی نیستند و به تحریم های اولیه ) مشکالت

و هیچ کجا در بن بست قرار  با مانع تحریمی جدی مواجه نیستسیستم بانکی کشور توان گفت  میمی شوند(، 

 :زیر است های صورت گرفته در حوزه بانکی و مالی، به شرح هایی از گشایش نمونه. ندارد

 مرتبط ی ها تحریمهای بانکی منبعث از  به موجب برجام، کلیه محدودیت ها: برطرف شدن محدودیت

 شده است.  رفعی ثانویه آمریکا ها تحریمو  متحد اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان مللای  هسته

 ها تحریمهای رفع  ترین شاخصه از مهم :ها در دوره تحریم وجوه مسدود شده دسترسی بانک مرکزی به ،

باشد. بنا به اعالم بانک مرکزی،  می ها تحریمدسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان 

 ،میلیارد دالر از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی 3/3پس از اجرای برجام، بالغ بر 

برنامه در کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است. عالوه بر آن، در فاصله 

میلیارد دالر از وجوه مسدودی بانک مرکزی  56تا انعقاد برجام حدود  (ژنوموقت توافق اقدام مشترک )

  به صورت اقساط ماهانه از کشورهای ژاپن، کره و هند، دریافت شده است.

 :در حال حاضر بانک مرکزی قادر به مدیریت  کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خود در خارج از کشور

مرکز »ای است که تخصیص ارز در  کالن منابع مالی خود در خارج از ایران است و شرایط به گونه

 ماهه قبل از برجام از بین رفته است.  های چهار تقریبا به روز رسیده و نوبت« مبادالت بانک مرکزی

 های مرکزی به  حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد دیگر بانک های بانک مرکزی: حساب

اکنون حساب بانک مرکزی در  خصوص در اروپا، یک به یک در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. هم

جنوبی، چین، ترکیه و روسیه، فعال بوده و  سپانیا، هند، کرهاتریش، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، بلژیک، ا

  مذاکرات با سایر کشورها در حال انجام است.

 :اند و  های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی ایران را آغاز کرده بانک ارتباطات بانکی

ای خارجی آمادگی و ه تر نیز در حال ورود به این عرصه هستند. تعدادی از بانک های بزرگ بانک

اند، که برخی از  عالقمندی خود را جهت گشایش دفتر نمایندگی و همچنین شعبه در ایران اعالم نموده

داخلی در های  در دست بررسی و اقدام است. شعب بانک نیزدرخواست چند موارد عملیاتی شده و 
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آنها از طریق اتصال تعدادی از کنند.  مالی ایفاء می مبادالتای در  فعال شده و نقش عمده خارج از کشور

 اند.  به سیستم تسویه اروپا نیز دسترسی یافته TARGET 2به 

 پس از اجرای برجام، شبکه بانکی کشور به : رسانی مالی موسوم به سوئیفت اتصال مجدد سیستم پیام

از این طریق  به رسانی  یاماتصاالت بانکی و پسیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت متصل و 

باشد. در خصوص بانک صادرات که اخیرا از تحریم اتحادیه اروپا  دوسویه برقرار و در جریان می صورت

 خارج شده است، موضوع در دست اقدام است.

 :های ایرانی که مجوز انجام عملیات ارزی  در حال حاضر آن دسته از بانک ایجاد روابط کارگزاری

های خارجی به صورت افتتاح  اند نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانک ، توانستهدارندالمللی  بین

ارزی در قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت  مبادالتحساب، 

رابطه  210، تعداد 55/50/31 تاریخ سفارش برات اسنادی اقدام نمایند. از تاریخ اجرایی شدن برجام تا

 بانک خارجی برقرار شده است. 693کارگزاری با 

 

 
 

 فقره خدمات  77356بالغ بر  61/50/31: تا تاریخ گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری

 25961فقره ثبت سفارش برات اسنادی، و  5121 فقره اعتبار اسنادی، 51561تجاری در قالب گشایش 

فقره حواله ارزی انجام شده است که ارزش دالری خدمات تجاری ارائه شده از ابتدای سالجاری تا 

میلیارد دالر برات اسنادی و  011/9میلیارد دالر گشایش اعتبار اسنادی،  369/51بالغ بر  61/50/31

 باشد.  میلیارد دالر حواله ارزی، می 729/56
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 حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سویس، چین، و نیز در  56: تعداد انتقال عواید نفتی

شعب خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محموالت نفتی، فعال شده است. 

انگلستان نیز نقل و انتقال وجوه برای  RBSو بانک  ،بانک آلمان نیز انتقال مبالغ نفتی ایران اخیرا دویچه

 رکت نفت ایران و نیکو را آغاز کرده است.ش

 با موسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری :

با شود(.  میلیارد دالر آمادگی عقد قرارداد وجود دارد )شامل موارد وزارت نفت نمی 20مجموع بیش از 

رود روند نهایی  انتظار می، ها تحریماحتمالی   بازگشتتبعات توجه به رفع نگرانی عمده در زمینه آثار و 

 . تسریع گرددهای مربوطه  مذاکره در خصوص جزئیات فنی و ضمانتنامهشدن 

 های صادراتی بیمه( با تمامی موسسات عمده بیمه صادرات :ECA ،نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا )

(، که یکی از موانع اصلی ارتقای روابط ها تحریمکوفاس فرانسه و ... اختالفات مالی گذشته )ناشی از 

شد، حل و فصل شده و ارتباطات کاری مجددا  اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی محسوب می

سترش همکاری و ارتقاء مبادالت اقتصادی و تجاری با برقرار شده است. این امر فضای مناسبی را برای گ

 این کشورها فراهم ساخته است.

 گروه ویژه اقدام مالی  از فهرست سیاه خروج موقتFATF:  باعث گردید گروه ویژه اقدام مالی مذاکرات با

بود به  ای شده از کشوری که علیه او تقاضای اقدامات مقابلهدر حوزه مقابله با پولشویی عیت ایران وض

و  یافتهتوان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء  وضعیت کشوری که با رعایت احتیاط کامل می

 . به حالت تعلیق درآیدیک سال  به مدت های این گروه علیه ایران تحریم
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 :اقتصادی توسعه  و همکاری سازمان نرخ ریسک (OECD )یک به نزدیک از پس 5931 تیر 3 تاریخ در 

 های در پی این اقدام هزینه .داد کاهش 2 به( ریسک باالترین) 7 از را ایران با مالی تعامل ریسک دهه،

یافته است. تالش برای  کاهش توجهی قابل میزان به خریدار، اعتبار از استفاده بدون و با مالی، تامین

 .کاهش هرچه بیشتر نرخ ریسک ایران ادامه دارد

  خارج شدن بانک صادرات و بانک صادراتPLC متعاقب مذاکرات و  های اتحادیه اروپا: از فهرست تحریم

ِ تحریم اتحادیه  از فهرست موسسات تحت PLCهای مستمر، بانک صادرات و بانک صادرات  پیگیری

این دو بانک در های این بانک در خاک اتحادیه رفع انسداد شد. شایان ذکر است نام  اروپا خارج و دارایی

فهرست مندرج در الحاقیه دوم پیوست دوم برجام قرار دارد، که شامل آن دسته از اشخاص حقیقی و 

( از فهرست 5931مهرماه  62شود که قرار بود هشت سال پس از روز پذیرش برجام ) حقوقی می

 های این اتحادیه خارج شود.  تحریم

 باعنایت  یط ناشی بازگشت احتمالی تحریم ها:اصالح دو راهنمای اجرایی اوفک در خصوص شرا

گذاران خارجی در خصوص احتمال بازگشت  های شرکای تجاری ایران و برخی از سرمایه به نگرانی

( و آثار منفی آن بر انعقاد قراردادهای تجاری فیمابین، چندین دور مذاکره Snapbackها ) تحریم

ها در  منجر به اصالح دو راهنمای اجرایی رفع تحریمهای برجام صورت گرفت که نهایتا  فشرده با طرف

"داری آمریکا های متداول وزارت خزانه پرسش و پاسخ"در قالب  5931آذر 61تاریخ 
موسوم به دو   1

ها وفق مقررات برجام،  شد. بر اساس این دو راهنما: اوالً، در صورت بازگشت تحریم M5و  M4سئوال

ماهه برای خاتمه  2های تجاری ایران، یک فرصت  وارده بر طرفهای احتمالی  به منظور کاهش زیان

های دریافتی از سوی ایران  شود؛ ثانیا، امکان بازپرداخت اقساط وام در نظر گرفته میهای تجاری  فعالیت

پذیری وجود  زمانی مورد توافق در قرارداد منعقده پس از بازگشت  های تجاری، طبق برنامه به طرف

م به ذکر است یکی از موانعِ اصلیِ نهایی شدن برخی از قراردادهای تجاری و اعتباری خواهد داشت. الز

ایران با شرکای خارجی پس از اجرای برجام و طی یک سال اخیر )که نتیجه مستقیم ابهام در موضع 

ها بود(  های تجاری ایران در صورت بازگشت تحریم آمریکا نسبت به برخورد احتمالی این کشور با طرف

 "حال شدن"های خارجی بر گنجاندن بندی در قراردادهای اقتصادی خود با ایران مبنی بر  اصرار شرکت

                                                           
صورت ای  های هسته برجام به منظور تبیین رفع تحریم 67اجرای تعهد آن دولت وفق بند  درداری آمریکا  های متداول وزارت خزانه تدوین پرسش و پاسخ 4

های تجاریِ وضع شده از سوی آمریکا علیه سایر کشورها، یکی از  ب راهنمای محدودیت( در قالFAQsهای متداول ) انتشار پرسش و پاسخ. پذیرد می

ها، اقدام  پاسخ توانند به استناد همین پرسش و و موسسات اقتصادی می ها شرکتداری آمریکا بوده و  های مرسوم جهت اعالم رسمی مواضع وزارت خزانه روش

 "راهنما"برجام،  67آمریکا و اروپا با هدف اجرای تعهد خود وفق بند نماید  اضافه می به مراوده تجاری با افراد و نهادهای کشورهایِ تحت تحریم آمریکا کنند.

های  پرسش و پاسخ" یا تکمیل به اصالحو آمریکا تاکنون چندین مرتبه نسبت به  را در روز اجرای برجام منتشر نمودند "متداولیهای  پرسش و پاسخ"و 

  اقدام نموده است.منتشره در این حوزه،  "متداول
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ها بوده است؛ امری که هیچگاه مورد  )پرداخت فوری و کامل( تعهدات ایران در صورت بازگشت تحریم

رود علت و دلیل  یهای ایرانی قرار نگرفت. اکنون با صدور این دو راهنمای اجرایی، انتظار م پذیرش طرف

های تجاری ایران مرتفع و امکان نهایی کردن تعداد زیادی از قراردادهای تامین  اصلی نگرانی طرف

 های خارجی فراهم شود.  اعتبار و مالی با طرف
 

 حوزه آب و برق (د

گذاری و  های مهم و حیاتی کشور است که به شدت نیازمند سرمایه صنعت آب و برق یکی از بخش 

به منظور مقابله با مشکالت و پاسخگویی به افزایش سریع تقاضا است. پیش از اجرای دنیا استفاده از فناوری روز 

گذار  موجب عدم جذب سرمایه ها تحریمهای دیگر اقتصادی کشور، اعمال  برجام، در این بخش نیز همچون بخش

ها و تجهیزات در  ، فرسودگی زیرساختها هزینه وری روز دنیا، افزایش شدیدآ خارجی، عدم دسترسی به فن

شده بود. بر اساس گزارش واصله از وزارت نیرو، تحوالت بسیار  روند صعودی هدر رفتن منابع و صنعت آب وبرق،

 شود:  اشاره می ها  این حوزه رخ داده است که به بخشی از آنمثبتی طی یک سال گذشته در 
 

 گذاری سرمایه - 5

  میلیارد دالر در بخش آب و  6/59نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش  تفاهم 629امضای

 به شرح زیر:فاضالب 

o  5/9ه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش متفاهم نا 523امضای  -بخش آب و فاضالب 

و های آب و فاضالب، خطوط انتقال   خانههای سد و شبکه، تصفیه  میلیارد دالر در زمینه

 ؛کن تاسیسات آب شیرین

o  میلیارد در  5/50تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش  31امضای  -بخش برق

ها و خطوط  های نو، نیروگاههای برقابی و پست های برق حرارتی، انرژی زمینه احداث نیروگاه

  انتقال برق.   

  میلیارد دالر به شرح زیر: 6/50قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش  537امضای 

o  میلیارد دالر در زمینه خطوط انتقال،  3/5قرارداد به ارزش  599امضای  –بخش آب و فاضالب

کن و  های آب و فاضالب، تاسیسات آب شیرین های برقابی، تصفیه خانه سد و شبکه، نیروگاه

 ؛رسانی آب

o  های تولید  در زمینه احداث نیروگاهمیلیارد دالر  1/3قرارداد به مبلغ  13امضای  –بخش برق

 .های نو، پست و خطوط برق برق فسیلی، انرژی

 تامین مالی -6

  میلیارد یورو به شرح زیر: 73/51نامه و موافقت اولیه به ارزش  موافقت اصولی، تفاهم 67امضای 
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o  میلیارد  67/6و موافقت اولیه به ارزش  نامه تفاهمموافقت اصولی،  3بخش آب و فاضالب: امضای

های آب و فاضالب، خطوط انتقال و تاسیسات آب  خانه های سد و شبکه، تصفیه یورو در زمینه

 ؛میلیارد یورو در حال مذاکره 69/6موافقتنامه به ارزش  1کن و تعداد  شیرین

o  میلیارد یورو در  51نامه و موافقت اولیه به ارزش  موافقت اصولی، تفاهم 53بخش برق: امضای

ها و خطوط  رقابی، پستهای برق حرارتی، انرژی های نو، نیروگاههای ب  احداث نیروگاهزمینه 

  میلیون یورو در حال مذاکره. 563، و یک موافقتنامه به ارزش انتقال برق

  میلیارد یور به شرح زیر: 17/1فقره قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش  51امضای 

o  میلیون یورو در زمینه خطوط انتقال،  350فقره قرارداد به ارزش  2بخش آب و فاضالب: امضای

کن و  های آب و فاضالب، تاسیسات آب شیرین سد و شبکه، نیروگاههای برقابی، تصفیه خانه

 ؛رسانی آب

o  های  میلیارد یورو در زمینه احداث نیروگاه 12/9فقره قرارداد به مبلغ  3بخش برق: امضای

 ؛های نو، پست و خطوط برق تولید برق حرارتی، انرژی

o های مدیریت  المللی ژاپن )جایکا( برای پروژه های بین نامه با آژانس همکاری انعقاد تفاهم

  ؛های برقابی های زیرزمینی و ساخت تجهیزات نیروگاه مشارکتی جامع و پایداری آب

o زهکشی با تمرکز بر های آبیاری و  تنظیم موافقتنامه قرارداد مربوط به بسته اول فاینانس شبکه

 بهره؛ های کم وام

o هم  المللی ژاپن )جایکا( در زمینه راهبری مدیریت به های بین نامه با آژانس همکاری انعقاد تفاهم

 پیوسته منابع آب.

 
 و آموزشآوری  فنانتقال  -9

  ورود اولین توربین گازی کالسF  باال بوده های گازی بسیار  راندمان این نوع از توربین :5931در خرداد

 باشد؛  فنی پیشرفته در زمینه تولید برق حرارتی می و هدف اصلی از وارد نمودن آن، استفاده از دانش

 در حال  :سوز و خورشیدی های تجدیدپذیر بادی، زباله سازی ساخت نیروگاه فنی و بومی انتقال دانش

نیروگاه بادی و خورشیدی با گذاری خارجی برای احداث  حاضر چند قرارداد با مجوز هیات سرمایه

 .باشد مگاوات، انعقاد و یا در شرف انعقاد می 600ظرفیت بیش از 

 

 حوزه صنعت و تجارته(

 گذاری خارجی جذب سرمایه -5

  طرح/واحد در بخش صنعت، معدن و  21، تعداد 1/50/5931از زمان اجرایی شدن برجام تا تاریخ

طرح اجرا و در حال  66تجارت در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده که از این تعداد، 
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وب گذاری خارجی مص طرح نیز وارد مراحل اجرایی شده است. مجموع سرمایه 16باشد و  برداری می بهره

 گذاران خارجی باشد که نشان از افزایش تمایل سرمایه میلیارد دالر می 1/1طی یک سال اخیر بیش از 

های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، وسایل نقلیه  که عمدتا در حوزهگذاری در ایران دارد  به سرمایه

تولید محصوالت  های مواد معدنی، ساخت منسوجات، موتوری، اکتشاف و استخراج معادن و فرآورده

های نفتی، محصوالت غذایی و آشامیدنی، ایجاد شهرک صنعتی، صنایع  فلزی، پاالیش و تولید فرآورده

تجارت ای و  های زنجیره ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی، تولید تجهیزات پزشکی، ایجاد فروشگاه

 ؛بوده است الکترونیک

 ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، خودرو، لوازم وری محصوالت مهمی نظیر آ انتقال دانش فنی و فن

های  گذاری مستقیم خارجی و یا ایجاد شرکت خانگی، تجهیزات پزشکی و ... از طریق سرمایه

در حال تکمیل برای  یا اجرایی شده و ها آنکه بسیاری از تسهیل گردیده گذاری مشترک  سرمایه

 ؛برداری است بهره

  مورد آنها  29قرارداد که  53نامه و  تفاهم 92معتبر خارجی،  های سند همکاری با شرکت 557امضاء

 .گذاری مشترک شده است وارد مراحل اجرایی سرمایه

 
 المللی های تجارت و تسهیل مبادالت بین از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، کاهش هزینه -6

 های فوالد، ذغال سنگ و توسعه برخی  قراردادهای تعلیق شده به دالیل تحریم به ویژه پروژه اجرای

 ؛معادن

 ایران و  فعال در حوزه حمل و نقل دریایی برای همکاری باالمللی  های بزرگ بین شرکت اعالم تمایل

 ؛از جمله مدیترانه و شمال اروپا المللی بینایجاد فرصت برای ورود به بازارهای 

 توافق نامه برای موضوعات  2تفاهم نامه و  90از طریق امضای  های راهبردی توسعه همکاری و مشارکت

 ؛مورد آن برای تاسیس شرکت مشترک بوده است 3مختلفِ زنجیره حمل و نقل دریایی که 

 و حذف کشورها و  یهای کشتیرانی ایران توسعه فعالیت در کلیه مسیرهای تجاری جهان از طریق شرکت

  .واسط ربناد

 
 المللی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گسترش و تعمیق تعامالت بین -9

 از جمله از طریق انعقاد تفاهم نامه در حوزه های  آلمانی طرف های فنی و آموزشی با شروع همکاری

و آوری  فنواحدهای صنعتی ریخته گری و تولید کننده قطعات خودرو با هدف انتقال  مختلف از جمله

 ؛همکاری های مشترک
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  های متنوعی همچون قطعات خودرو، صنایع  در حوزهبا طرف اتریشی تدوین و مبادله نقشه راه همکاری

مقررات متناسب با  های حرفه ای و کارآموزی، اصالح قوانین و و آموزش آوری فنسبک پیشرفته، انتقال 

  ؛های مدیریت صادرات دو کشور نیازهای واحدهای صنعتی کوچک و همکاری شرکت

 به منظور گسترش همکاری ها در حوزه های مختلفِ مرتبط با ی بلغار طرفنامه همکاری با  انعقاد تفاهم

 ؛از جمله در حوزه صنایع لبنی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

 
 صندوق ضمانت صادرات ایرانهای  توسعه فعالیت -1

 های  های خریداران خارجی از طرف آغاز فرآیند وصول مطالبات خارجی: موضوع عدم پرداخت بدهی

در این  .های مذکور در حال وصول است گرفت، مرتفع شده و بدهی ایرانی که به بهانه تحریم صورت می

 توان به موارد زیر اشاره نمود: رابطه می

o میلیون یورو به  10به مبلغ حدود  یک کشور آمریکای التیننامه تجدید ساختار بدهی  تفاهم

 ؛سال، بازپرداخت گردد 1/6در قالب اقساط ماهانه ظرف  هامضاء رسیده و مقرر گردید

o قسط از  7امضاء و تاکنون  آفریقاییبانک یک نامه بازیافت خسارت پرداختی صندوق با  تفاهم

 ؛قسط بدهی این بانک دریافت شده است 65مجموع 

o  های ایرانی، در  برای دریافت وجوه مربوط به خرید کاال از طرفآسیایی مذاکرات با دو کشور

 .حال انجام است

 های  ها و شرکت های اطالعاتی خارجی: دسترسی به اطالعات اعتباری بانک دسترسی مجدد به بانک

برخی ارتباط مجدد با  وی که در دوران تحریم به میزان چشمگیری مختل شده بود، مجددا فراهم خارج

 .برقرار گردیده است المللی معتبر بینموسسات اعتبارسنجی 

 نامه همکاری میان صندوق  المللی با موسسات همتا: طی یک سال اخیر تفاهم آغاز مجدد همکاری بین

 کشور به امضاء رسیده است. 51همتا در ضمانت صادرات ایران با موسسات 

 
 افزایش صادرات کشور: -1

هرچند مشخص کردن عواید اقتصادی و مالی در این حوزه در کوتاه مدت کمی دور از انتظار است، زیرا  

دهد، ولی تغییرات محسوس در همین مدت  گذاری، تولید و صادرات در میان مدت و یا بلند مدت رخ می سرمایه

 باشد:  ل مالحظه میکامال قاب

 93جاری )رشد  ماهه نخست سال 3یژه صادرات خدمات فنی مهندسی در افزایش صادرات خدمات به و 

 ؛درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی(

  61ماهه )رشد  3میلیون دالر در  601افزایش صادرات فرش دستبافت به کشورهای مختلف به میزان 

 ؛درصدی در مقایسه با سال گذشته(
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  جاری )از سال  ماهه نخست سال 3میلیون دالر در  15آغاز صادرات مجدد فرش به آمریکا به میزان

 ؛صادرات فرش به آمریکا متوقف شده بود( 6052تا ابتدای سال  6050

  ؛های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور پروژهظرفیت و افزایش  

 ؛کشورهادیگر های اختصاصی ایران در  افزایش برگزاری نمایشگاه 

 درصد از  11های ایران به نحوی که بیش از  افزایش مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه

باشد.  جاری می مربوط به سالتنها تاکنون،  5936ها از سال  کنندگان در این قبیل نمایشگاه مشارکت

 .برابر شده است، تقریبا دو 5931جاری در مقایسه با سال  کننده در سال های مشارکت تعداد شرکت

های جهانی،  جاری، با توجه به کاهش قیمت علیرغم رشد وزنی قابل مالحظه صادرات غیرنفتی کشور در سال

های سیاسی در کشورهای منطقه، مجموعا ارزش دالری صادرات کمتر از حد انتظار بوده است،  رکود و تنش

 وجود داشته است. هرچند در ارزش دالری نیز رشد 

 
 تحول در عرصه واردات:  -2

بدون هم اکنون آن به ایران در دوره تحریم وجود نداشت،  واردات رسمیبسیاری از اقالمی که امکان  

شود. در دوره تحریم، عالوه بر عدم دسترسی به  واسطه و با قیمت و کیفیت استاندارد خریداری و وارد کشور می

صنعت، سالمت حوزه تجارت نیز به شدت آسیب دیده بود و زمینه برای بسیاری از کاالهای مورد نیاز در عرصه 

ای در حال  بروز فساد اقتصادی و واردات کاالهای تقلبی به کشور فراهم و این وضعیت به شکل نگران کننده

متعارفی در ناشرایط ها و فروشندگان خارجی که در دوره تحریم  بسیاری از شرکتعالوه براین، گسترش بود. 

کاهش نگرانی و افزایش اعتماد آنها به روند تحوالت مثبت  بااکنون گنجاندند،  قراردادهای خود با طرف ایرانی می

 کنند. قراردادهای خود را براساس عرف و رویه معمول تجاری تنظیم می و ثبات اقتصادی در کشور

 
 کانال خرید برجام -7

شورای تحریمی های  قطعنامهعلیه کشورمان و با استناد به غیرقانونی و ناعادالنه ی ها تحریمدر دوران 

یا با کاربرد دوگانه مرتبط و ای  اقالم هسته، صادرات سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسالمی ایران امنیت

های قبلی  ، از روز اجرایی شدن برجام، مفاد قطعنامه6695بر اساس قطعنامه  ممنوع بود.ای به ایران  هسته

 6695قطعنامه شد. ی شورای امنیت برچیده ها تحریمای ایران ملغی و ساختار  علیه برنامه هسته امنیتی شورا

 ای یا با مصارف دوگانه اقالم هسته دهد میاجازه با رفع منع مطلق فروش این گونه اقالم به ایران، شورای امنیت 

. وظایف و اختیارات کانال خرید، در متن برجام و پیوست شودصادر  با رعایت ترتیبات کانال خرید برجام به ایران

رکن اصلی این کانال خرید، کارگروهی به همین نام است که زیرمجموعه کمیسیون چهارم آن تشریح شده است. 

شایان ذکر است کانال خرید برجام ظرفیت ارزشمندی برای تامین کاالها و اقالم دارای  مشترک برجام است.

دهد. یادآوری  ای را به ایران در اختیار قرار می ای یا باکاربرد دوگانه هسته یار پیشرفته هستههای بس آوری فن
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های آب سبک،  ای به ایران برای مصارفی نظیر نیروگاه مطابق با برجام ورود طیف وسیعی از اقالم هستهشود  می

   معاف هستند. سازوکارفوردو از این و  تاسیسات اراک

جلسه رسمی و برخی جلسات غیررسمی در وین  51از زمان اجرایی شدن برجام، کارگروه کانال خرید 

کارگروه مزبور در جلسات خود اقدام به تهیه و تدوین برخی از اسناد مهم کاری نموده است برگزار کرده است. 

وجهی از زمان جلسات بخش قابل ت ،در این مدتکه جملگی به تصویب کمیسیون مشترک برجام رسیده است. 

سازی ترتیبات اجرایی مربوطه و نیز پاسخگویی به سئواالت و رفع ابهامات مطرح  صرف تدوین، تنظیم و روان

که مایل به استفاده از کانال خرید برجام برای انجام مبادالت صنعتی و تجاری با ایران  کشورهاشده توسط برخی 

برای صادرات اقالمِ دارایِ درخواست  1 کنون کانال خرید برجام تادر حوزه اقالم دومنظوره بودند، شده است. 

 6و رسیده  درخواست به تصویب کارگروه 9 که ای به ایران دریافت نموده ای/غیرهسته کاربرد دوگانه هسته

 است.درخواست دیگر در دست بررسی 

 

  حوزه سالمت و بهداشت( و

 تامین دارو و تجهیزات پزشکی:  -5

سالمت و بهداشت پس از اجرای برجام، به لحاظ ارتباط مستقیم با سالمتی مردم، از تحوالت حوزه 

کمبودها در این حوزه، به شدت برای آحاد مردم ملموس و نگران کننده بود. است.  سزائی برخورداره اهمیت ب

بودند ولی در  ها تحریممدعی مستثنی بودن دارو و تجهیزات پزشکی از شمول  ها تحریمهرچند وضع کنندگان 

های  این حوزه بر کشور تحمیل شد. عالوه بر خودداری بسیاری از کارخانه های بسیاری در عمل، محدودیت

، بخش دیگری حوزه مالی و بانکیمعروف داروسازی از فروش داروهای حساس به ایران، محدودیت ایجاد شده در 

در داخل کیفیت  ت. در نتیجه، واردات و توزیع داروهایِ بیهای داروسازی را از همکاری با ایران باز داش از کارخانه

رو به افزایش بود. در دوره مذاکرات منتهی به برجام، این وضعیت به میزان قابل توجهی بهبود یافت و پس کشور،

ای که امکان خرید و تامین داروهای خارجی و  گونه از اجرای برجام، تحولی بزرگ در این حوزه رخ داد، به

درصد  ارزانتر از دوره تحریم( فراهم شد و  10ات پزشکی، با کیفیتی مناسب و با قیمتی ارزانتر )گاهی تا تجهیز

ی اصلی تولید کننده، خطر ورود داروهای تقلبی را به میزان شرکت هاها و دسترسی مستقیم به  حذف واسطه

ی داروسازی داخل کشور نیز صادق شرکت هاقابل توجهی کاهش داد. این امر در مورد تهیه مواد اولیه برای 

قلم کاهش یافته است و آرامش  90، به تحریم هاقلم در دوره  900است. در حال حاضر، کمبودهای دارویی از 

 روانی قابل قبولی در این حوزه حاکم شده است. 

 

 جذب سرمایه خارجی:  -6

بیمارستان نیز مذاکرات  در خصوص جذب سرمایه خارجی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و یا ساخت

 70توان به حدود  از جمله می ؛های خوبی صورت گرفته است که برخی در مراحل نهایی قرار دارد و تفاهم
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در زمینه های تولیدات دارویی با تعهد صادرات داروهای یک شرکت اروپایی میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم 

یک درصدی با  10کند، قرارداد مشارکت  یی خود را طی میتولیدی ایران به سایر کشورها که مراحل اجرا

در زمینه تولید دارو با سرمایه  یک شرکت اروپایی، امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری با شرکت اروپایی

اندازی خط  جهت راهمعظم اروپایی  داروسازیشرکت دو میلیون یورویی طرف خارجی، اعالم آمادگی  10گذاری 

 59ی خارجی جهت ساخت بیمارستان و تامین بیش از شرکت هانامه با  تفاهم 59کشور، انعقاد تولید دارو در 

مورد نیاز برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و  آوری فننامه برای انتقال  تفاهم 9هزار تخت بیمارستانی، انعقاد 

به منظور تامین مالی برنامه کنترل سرطان سینه در کشور اشاره  یک کشور خارجیمواد بیولوژیک، و مذاکره با 

 نمود. 

 

 ها:  کاهش هزینه -9

مالی برای تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز، تحوالت مثبت و  تبادالتها و در حوزه  در بخش هزینه

تنوع ارزی توان به برداشته شدن محدودیت تخصیص ارز و افزایش  چشمگیری صورت گرفته که از جمله می

ارائه  ،برای بخش بهداشت و درمان، فراهم شدن امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید اقالم مورد نیاز

کنندگان مواد اولیه دارویی، کاهش هزینه  ماه( از طرف برخی از تامین 2تسهیالت یوزانس مدت دار )حداکثر 

نان از تامین به موقع و کاهش مدتِ زمان فرآیند مالی مرتبط با انبارش مواد اولیه وارداتی )به دلیل اطمی

ونقل دریایی کاالهای مورد نیاز متعاقب لغو تحریم کشتیرانی و بیمه، حذف  خریدهای خارجی(، تسهیل در حمل

 ی واسط تامین کننده مواد اولیه دارویی، اشاره نمود. شرکت هاهای مرتبط با  های مالی و حذف هزینه واسطه

 

 کشاورزی، دامداری و شیالتز( حوزه 

، امکان الحظه بوده است. در این حوزه نیز، بسیار قابل مطی یک سال گذشتهتحول در حوزه کشاورزی 

المللی،  المللی، اتصال مجدد به سیستم مالی بین های معتبر بین خرید مستقیم کاال و خدمات مورد نیاز از شرکت

روز در   های آوری فنتنوع در انتخاب شرکای اقتصادی، کاهش چشمگیر واردات کاالهای تقلبی و دسترسی به 

دام، طیور،  زمینهدر آوری  فنهای مرتبط، فراهم شده است. شرایط جدید عمال منجر به ارتقاء سطح  حوزه

نامه با کشورهای خارجی امضاء شده و امکان جذب  تفاهم 53ها تاکنون  ر این حوزهشیالت و بذر شده است. د

ها، به میزان قابل توجهی فراهم شده است. در بخش دام، امکان انتقال مواد  گذاری خارجی در این بخش سرمایه

در حوزه آبیاری، امکان و روز،  آوری فنآالت مدرن با  آالت، امکان خرید و واردات ماشین ماشینتامین ژنی، در 

و دریافت خطوط اعتباری، فراهم شده است. به بخشی از تحوالت مربوط به این حوزه، بر اساس آوری  فنانتقال 

 شود:  اشاره میگزارش واصله از وزارت جهاد کشاورزی 
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 های کشاورزی:  سهیل تجارت محصوالت و نهادهت -5

تعداد بسیار متنوعی از  تجارت محصوالت کشاورزی با امکانطی یک سال اخیر، با رفع موانع بانکی  

های مبادله محصوالت نیز یکی دیگر  . کاهش هزینهگردیدفراهم تر شدن بخش خصوصی  شرکای خارجی و فعال

 از آثار مثبت اجرای برجام بوده است.

 

 ماشین آالت کشاورزی: تامینگشایش محسوس در  -6

، و امکان برقراری های اضافی در تبادالت مالی هزینه حذف، های مالی و بانکی متعاقب رفع تحریم 

یافت. ارتقای کیفیت  کاهشدرصد  51آالت کشاورزی تا حدود  ماشین تمام شده خطوط اعتباری فاینانس، قیمت

از عرضه  های مورد نیاز کاال تامین فراهم آمدن امکان دلیلآالت وارداتی به  لوازم یدکی و قطعات ماشین

آالت و تامین به موقع قطعات یدکی در زمان مناسب و  تامین به موقع ماشین، ها لی و حذف واسطههای اص کننده

مذاکرات با برندهای معتبر برای اجرای  انجام، و ای جلوگیری از تاخیر ناشی از انتقال از مبادی متعدد و واسطه

، از دیگر تحوالت در این حوزه های کشاورزی در کشور آالت و دنباله بندی های تولید مشترک ماشین پروژه

 .شود محسوب می

 

 بهبود همکاری های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش بذر  -9

بر  هباشد، عالو های اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور می در بخش تامین بذر که یکی از نهاده

تحوالت بسیار مثبتی نیز در های فروشنده و تسهیل مبادالت بانکی،  گشایش حاصله در اثر متنوع شدن شرکت

انعقاد توان به  ه است که از جمله میهای فنی و عملیاتی با کشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفت همکاری

های تخصصی در زمینه  های آموزشی عملیاتی جهت ارتقای دانش و مهارت نامه همکاری و برگزاری کارگاه تفاهم

ارقام مقاوم به ریزش، مقاوم به ، ورود استان سردسیر کشور 3ی در های روغن برداری از دانه کشت و بهره

هماهنگی برای تولید بذور هیبرید در ایران و ، و ها و بذور ارقامی با قابلیت کشت تاخیری وارد کشور شد بیماری

، 31-32تن در سال زراعی  100دود ریزی برای تولید ح تن بذر هیبرید در اولین سال و برنامه 31تولید حدود 

 اشاره نمود.

 

 بخش دام و طیور کشور -1

های مهم  به لحاظ میزان توسعه یافتگی و روند صنعتی شدن یکی از زیربخشدر این بخش نیز که 

ای رخ داده که  ، تحوالت قابل مالحظهباشد المللی می های بین و نیازمند همکاریمحسوب شده بخش کشاورزی 

های دوجانبه با کشورهای پیشرو  برای گسترش همکاریها  نامه تفاهم شدنانعقاد و اجرایی توان به  از جمله می

های خوراک دام، تولید مرغ اجداد، تامین مواد ژنتیکی و دام زنده اعم از نژادهای گاو  های تامین مکمل در بخش
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تامین و تولید  ،ادیهای اصالح نژ همکاری در بخش دام سبک و سنگین با تاکید بر طرحو شیرده، گوشتی 

 ، اشاره نمود.واکسن و سرم دامی

 
 ی، عملیاتی و تجاری در بخش شیالتبهبود همکاری های فن -1

هایی بود که به موازات مذاکرات برجام،  بخش شیالت آبزی پروری کشور از جمله اولین حوزه 

در این خارجی گذاری مستقیم  سرمایهالمللی خود را تقویت نمود و در همین راستا اولین پروژه  های بین همکاری

 از این نوع نیز دردومین پروژه بزرگ  و افتتاح شد 5931ماهی در قشم در سال  بخش به منظور تولید بچه

 استان لرستان به مرحله نهایی رسیده است.

 
 بهبود وضعیت سموم شیمیایی -2

شروع روند افزایش طی یک سال اخیر، دو تحول عمده در ا ین حوزه رخ داده است که عبارتست از 

های مشترک با برندهای  آغاز پروژهو  های وارداتی کشور سهم برندهای معتبر و با کیفیت در سبد آفت کش

 .ها تحت لیسانس این قبیل شرکتو کشور داخل معتبر جهانی در جهت تولید سموم در 

 
 ها با کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی ارتقاء روابط و همکاری -7

، ارتباط بخش کشاورزی با کشورهای پیشرو ارتقاء قابل توجهی یافته و بازدیدهای طی یک سال گذشته

رسمی و مالقاتهای مهمی در سطح وزراء با کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنالند، نروژ، 

نامه همکاری در  کشورهای یاد شده تفاهم بیشترنی و تعدادی از کشورهای مهم اروپای شرقی، برگزار و با روما

  .سطح وزیر به امضاء رسیده است

 

 ح( حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی -5

  ؛بانک خارجی 93گسترش روابط کارگزاری پست بانک با  

 ؛کارمزد کارگزاران غیربانکی برای انتقال منابع ارزی کاهش نرخ 

 های خارجی در  ای که شرکت بهبود شرایط مذاکره و تنظیم قراردادها با شرایطی بهتر، به گونه

نامه بانکی بابت خرید خدمات پشتیبانی فنی، تجهیزات  قراردادهای اخیر خود حاضر به ارائه ضمانت

نامه بانکی  د )برخالف قراردادهای گذشته که حاضر به ارائه ضمانتان شبکه انتقال دیتا و سوئیچ شده

 نبودند(؛

 دار از شش ماه به یک سال جهت واحدهای تولیدی از سوی بانک  امکان گشایش اعتبار اسنادی مدت

 ؛مرکزی )پست بانک(

 المللی )زیرساخت( بهبود در تبادالت مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای بین. 
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 ایجاد امکان خرید کاال و خدمات مورد نیاز -6

 برداری از منابع مالی ایران در اتحادیه جهانی پست و استفاده از منابع موجود در  فراهم شدن امکان بهره

 RFIDآنتن  1( و PDAرسان )  دستگاه همراه نامه 300جهت خرید  UPUصندوق کیفیت سرویس 

  ؛)شرکت پست ج.ا.ایران(

  المللی برای اولین بار با برگزاری برنامه گردهمایی ایران  های بین ارتباطات ایران به شرکتمعرفی بازار

و  های ارتباطی )زیرساخت( های ایرانی و خارجی توانمند در عرصه شبکه کانکت با حضور شرکت

مبادالت برداری از تجارب کشورهای پیشرو در زمینه مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون مراکز تجزیه و  بهره

 پستی؛

 و با اتریش فنی در زمینه موضوعات فنی و عملیاتی ها، تبادل تجربیات و دانش گسترش همکاری ،

های جدید مانند تجارت الکترونیک و پست لجستیک، رفرم پستی و تجدید ساختار  اندازی سرویس راه

 .سیستم مدیریت شبکه پستی )شرکت پست(

 
 المللی های تجارت و تسهیل تبادالت بین تجاری، کاهش هزینهاز سرگیری روابط اقتصادی و  -9 

 جهت آوری  فنهای غیرضروری برای تامین نیازهای  ایجاد فضای رقابتی و کاهش قیمت و حذف  واسطه

 های ارتباط توسعه شبکه

  عضویت جمهوری اسالمی ایران در شورای راهبردی اتحادیه پستی جهانی در طول برگزاری بیست و

 ؛سال )شرکت پست( 56کنگره پستی جهانی در استانبول پس از ششمین 

 جهت تامین بزرگ مخابراتی دنیا های  شرکت های تجاری با های همکاری و توافقنامه نامه امضای تفاهم

 تجهیزات مخابراتی

  های ارتباطی اروپایی  آوری فنتسهیل در انجام مذاکرات و معامالت با کشورهای پیشرفته و صاحب

 ؛)زیرساخت(

  سایر کشورهادوجانبه پستی با   یادداشت تفاهم همکاری 1انعقاد. 

 

 حوزه محیط زیستط( 

اتریش و صندوق ملی  Raiffeisen Bank Internationalنامه همکاری میان بانک  تبادل تفاهم .5

 های محیط زیستی؛ محیط زیست برای پرداخت وام برای اجرای پروژه

مذاکره و تفاهم جهت تخصیص اعتبار در دوره چهار ساله ششم اعطای تسهیالت جهانی محیط زیست  .6

GEF های محیط زیستی در زمینه تغییرات آب و  های مربوط به پروژه به منظور تامین بخشی از هزینه

 ؛هوا، تنوع زیستی و فرسایش خاک
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به منظور بسترسازی اجرای حیط زیست پیشرو در حوزه منامه همکاری با کشورهای  تفاهم 3انعقاد  .9

های خارجی و تامین تجهیزات  های محیط زیستی از طریق صندوق ملی محیط زیست و شرکت پروژه

 های خورشیدی،  مرتبط با نصب پانل

نفر از  90نفر از کارشناسان و  110المللی برای  فنی بین -کارگاه و دوره آموزشی 13برگزاری  .1

 بانان؛ محیط

های محیط  ای جهت اجرای پروژه های رسمی توسعه همکاری با دولت ژاپن در قالب کمکمذاکره جهت  .1

 ؛زیستی در ایران

میلیون یورو  9همکاری با دولت ایتالیا در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین مبلغ  .2

نشگاه محیط های پژوهشی محیط زیستی دا منظور اجرای پروژهه برای صندوق ملی محیط زیست ب

 ؛زیست

همکاری با دولت چین در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین تجهیزات کاهش مصرف  .7

میلیون یوآن از سوی کمیسیون ملی  60ای به ارزش  انرژی در همسویی با کاهش گازهای گلخانه

 ؛اصالحات و توسعه جمهوری خلق چین

سند همکاری با کمیسیونر محیط زیست و کمیسیونر انرژی و اقدام همکاری با اتحادیه اروپا و تبادل  .3

برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در زمینه اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی 

 ؛و کیفیت هوا، و مدیریت آب و محیط زیست دریایی

در زمینه در حفاظت از محیط  IUCNهای فنی از اتحادیه جهانی حفاظت  مذاکره جهت دریافت کمک .3

 .های طبیعی زیست، حیات وحش و زیستگاه

 

 ی( آخرین آمارهای منتشره

 رشد اقتصادی کشور:  -5

بر اساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد 

کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال جاری، تولید ناخالص داخلی  اقتصادی ناشی از آن، در سه ماهه دوم سال

درصد  1/7جاری، از مرز  ماهه نخست سال 2درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور در  6/3، به میزان 5931

، 5935شایان ذکر است بر  اساس آمار منابع رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال عبور کرده است. 

 9به  5939درصد، در سال 3/5به منفی  5936قتصادی کشور در سال درصد بوده است. نرخ رشد ا 3/2« منفی»

ثبات اقتصادی کشور به نحو مطلوبی یک سال اخیر، طی  بود. ، به یک درصد رسیده5931درصد و در سال 

 1مواجه شده است. وزارت اقتصاد نیز با اشاره به هدفگذاری رشد  محدودیاستمرار یافته و بازار ارز با تالطم 

گذاری صورت گرفته، بوده  برابر هدف 1/5تقریبا جاری، اعالم نمود که افزایش رشد اقتصادی  رای سالدرصدی ب

 است.
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 آمار واردات و صادرات:  -6

هزار تن و به  6/35جاری، میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور بیش از  ماهه نخست سال 3 طی

درصدی در وزن و  96میلیارد دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش  2/95ارزش تقریبی 

، صادرات غیرنفتی کشور 5936ماهه نخست سال  3دهد )در مقایسه با  درصدی در ارزش دالری را نشان می 3

ردات کشور ماهه نخست سالجاری، وا 3درصد افزایش یافته است(. طی  92به لحاظ ارزش دالری، به میزان 

درصدی در ارزش دالری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  9/1درصدی در وزن و افزایشی  1/9کاهشی 

میلیارد دالر رسیده است )در مقایسه  1/95 هزار تن و به لحاظ ارزش دالری به 3/61داشته و به لحاظ وزنی به 

 3درصد کاهش یافته است(. در  1بیش از  واردات کشور - تحریم هاعلیرغم رفع  -5936ماهه نخست سال  3با 

 16درصد، و گاز طبیعی  1/37درصد، میعانات گازی  7/67پتروشیمی  "صادرات"، میزان 5931ماهه نخست 

 رشد داشته است.   5931ماهه نخست  3درصد نسبت به 

ر اجرای بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات کشورمان به آمریکا )که کامال تحت تاثی

میلیون دالر عبور کرده است. بر همین اساس،  27جاری از مرز  ماهه نخست سال 3برجام بوده است( طی 

هزار دالر بوده است که این امر بیانگر  250حدود  5931صادرات کشورمان به آمریکا در هشت ماهه نخست 

باشد. عالوه بر صادرات و واردات ی میجار ماهه نخست سال 3برابری صادرات به آمریکا در  550 تقریبا افزایش

ی تحت کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی با ایران طی سه ماهه سوم شرکت هابه/از آمریکا، حجم مبادالت 

نیز تحت تاثیر برجام، رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اعتبارات و  6052سال 

درصد این  36میلیون دالر بوده است که  935با ایران حدود  شرکت هامراودات آمریکا، حجم مبادالت این قبیل 

 های مرتبط با پتروشیمی بوده است. ت در حوزه فعالیتمبادال

 

  :المللی گزارش نهادهای بین -9

هایی را در  ای، گزارش صورت دورهه همواره بای اقتصادی  ی مشاورهها  شرکتالمللی و  دهای بیننها

عنوان ه ها ب کنند که این گزارش خصوص آخرین وضعیت کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف منتشر می

گذاری در کشورهای  گیری فعاالن اقتصادی جهت مراوده یا سرمایه مبنایی قابل اطمینان برای ارزیابی و تصمیم

المللی فعال در این حوزه،  گیرد. پس از اجرای برجام اغلب نهادهای بین مختلف، مورد استفاده قرار می

اند. طی  تجارت در ایران منتشر نمودههای مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و  گزارش

 ؛ها با تاکید بر تداوم بهبود شرایط اقتصادی در ایران ادامه داشته است سه ماهه اخیر نیز انتشار این قبیل گزارش

با تاکید بر بهبود محسوس شرایط اقتصادی ایران متعاقب لغو المللی پول در آخرین گزارش خود،  صندوق بین

بینی نموده است. این صندوق در گزارش  درصد پیش 2/2جاری ایران را  رشد اقتصادی سالای،  ی هستهها تحریم

بینی کرده بود.  درصد پیش 1/1جاری را  میزان رشد اقتصادی ایران در سال، 5931مهرماه  56پیشین خود در 
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منتشر شده  5931دی ماه  66انداز اقتصاد جهانی که در روز  بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از چشم

بینی نموده است. در این گزارش تاکید  درصد پیش 6/1میالدی را  6057است، رشد اقتصادی ایران در سال 

میالدی، بیش از میزانی بوده است که توسط بانک جهانی در نیمه  6052شده است رشد اقتصادی ایران در سال 

میالدی را  6052ناخالص داخلی ایران در سال پیش بینی شده بود. گزارش بانک جهانی رشد تولید  6052سال 

 1/1حدود  6053درصد و برای سال  3/1حدود  6053درصد ارزیابی و این شاخص را برای سال  2/1نیز حدود 

 بینی نموده است. درصد پیش

 
 : های تحریمی قطعنامه ها آخرین وضعیت فهرست -1

)با لحاظ نمودن دو موردِ  203مجموعا تعداد ای وفق برجام،  در چارچوب لغو تحریم های مرتبط هسته

فروند هواپیما، نفتکش و کشتیِ ثبت شده در ایران )مجموعا  909بانک صادرات( شخص و نهاد ایرانی، به همراه 

ای  تحریم های هسته ی گانه مورد( همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه 355

شخص و نهاد ایرانی )با  615اند. در عین حال، مجموعا تعداد  حادیه اروپا خارج شدهشورای امنیت، آمریکا و ات

اند که حداکثر هفت سال دیگر )هشت  باقی مانده های مرتبط حذف دو موردِ بانک صادرات( در فهرست تحریم

المللی انرژی اتمی  ( یا در زمانی زودتر در صورتی که آژانس بین5931مهر  67سال بعد از روز توافق برجام یعنی 

ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد،  گانهرسیده باشد، از فهرست سه« تر بندی گسترده جمع»به 

  شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا خارج می
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 سومبخش 

 ها موانع و چالش

 

 62در تاریخ  ها مورد تاکید قرار گرفت، از زمان اجرایی شدن برجام همانگونه که در بخش لغو تحریم 

ها و برخی  ای صورت گرفته است، با این حال کوتاهی های اقتصادی و مالی عمده ، گشایش5931ماه  دی

های برجام )مشخصا آمریکا( ، به همراه برخی موانع و مشکالت فنی در  ها از سوی سایر طرف ها و تعلل بدعهدی

ها،  نگرانی روانی از احتمال بازگشت تحریمحوزه مراودات مالی و بانکی، همچنین برخی مشکالت داخلی و 

های ناشی از برجام با بیشینه مطلوب فاصله داشته باشد. ذیال برخی از  موجب شده است تا سرعت تحقق گشایش

و کاهش شتاب توسعه  ها ای بر نتیجه و آثار لغو تحریم تاثیر قابل مالحظهبعضاً که ای  های عمده موانع و چالش

المللی داشته است، مورد اشاره و تحلیل قرار  تعامالت اقتصادی کشورمان با سایر کشورها و نهادهای مالی بین

 گیرد:  می

 

 های ایران موسوم به آیسا توسط کنگره آمریکا الف( تمدید قانون تحریم

تدای شروع مذاکرات برجام برای محافل ضد ایرانی در آمریکا خصوصا در کنگره این کشور، از همان اب

مندی  کارشکنی در این فرآیند تالش نمودند. متعاقب اجرایی شدن برجام، تمرکز این محافل بر جلوگیری از بهره

المللی ایجاد شده برای توسعه روابط اقتصادی با ایران، تغییر  حداکثری ایران از مزایای برجام و تخریب فضای بین

های ایران  قدامات کنگره آمریکا در این زمینه طی سه ماهه اخیر، تمدید قانون تحریمترین ا کرد. یکی از مهم

 باشد. )آیسا( می

در جریان مذاکراتِ منتهی به برجام، موضوع لغو تمام قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 

آمریکا بود. در متن برجام، تعهد کلی از جمله آیسا، جزو مباحث اصلی در طول مذاکرات انجام شده میان ایران و 

شوند، در بند  االثر می هایی که وفق برجام رفع یا ملغی آمریکا مبنی بر خودداری از وضع یا تحمیل مجدد تحریم

درج شد. جمهوری اسالمی ایران تاکید داشته و دارد که این تعهد شامل ممانعت از تمدید آیسا که قانونی با  62

 گردد. یز میتاریخ انقضاء بود ن

همزمان با اجرایی شدن برجام، دولت آمریکا مطابق تعهدی که در جریان مذاکرات برجام داده بود، بالفاصله 

های ایران نیز دولت آمریکا بر اساس  اجرای بخش عمده قانون مذکور را متوقف نمود. متعاقب تمدید قانون تحریم

ه را بالاثر نمود. با وجود این، از نظر ایران ای مربوط های هسته اختیارات خود و همچون یک سال گذشته، تحریم

آید و بر همین اساس وزیر امور خارجه  تصویب مجدد این قانون مغایر با تعهدات برجامی آمریکا به شمار می

جمهوری اسالمی ایران رسما خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به بدعهدی 

 آمریکا شد. 
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 وزیر امور خارجه به نماینده عالی اتحادیه اروپاهای  نامه -5 

های برجام  های الزم برای کلیه طرف آمریکا، پیامدر کنگره  همزمان با بحث و بررسی تصویب مجدد آیسا

 5931آبان  67ترین پیام رسمی از طریق نامه وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ارسال گردید. مهم

کننده کمیسیون مشترک برجام درخصوص  گرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و هماهنگبرای خانم فدریکا مو

ی خارجه های ایران توسط آمریکا ارسال گردید و رونوشت آنها نیز برای وزار عواقب تمدید قانون تحریم

مجدد قانون اشاره به طرح کنگره آمریکا برای تصویب و تحمیل  . در این نامه، بانیز ارسال شد 1+5کشورهای 

ی موسوم  سابقه علیه برجام توصیف، و تاکید شد الیحه های ایران در کنگره آمریکا، این اقدام تهدیدی بی تحریم

برجام را نقض می « متن، روح و هدف»در صورت تصویب و اجرا، آشکارا « های ایران قانون تمدید تحریم»به 

بعنوان نماینده  5931شهریور  56ایران در نامه مورخ خاطرنشان می سازد وزیر خارجه جمهوری اسالمی کند. 

هایی از تعلل و  عالی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نیز  عالوه بر تشریح نمونه

های مقابل برجام )خصوصا آمریکا و برخی کشورهای اروپایی( در اجرای موثر تعهدات خود در  بدعهدی طرف

با اشاره به وجود شواهدی مبنی بر انجام تحرکاتی در کنگره آمریکا در این خصوص،  ها، زمینه رفع تحریم

 خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود. 

نامه دیگری برای خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا  5931آذر  62وزیرامورخارجه در تاریخ 

ود، که موارد مطروحه در این نامه در ذیل اقدامات هیات کننده کمیسیون مشترک برجام ارسال نم و هماهنگ

 عالی نظارت بر برجام )در ادامه همین بخش از گزارش( تشریح خواهد شد.

 

 تصمیمات هیات عالی نظارت بر برجام -6

 5931ماه  دی 55که در تحرکات و اقدامات کنگره آمریکا برای تصویب مجدد قانون تحریم های ایران 

گردید، طی یک سال گذشته به دقت مورد توجه و رصد وزارت خارجه قرار گرفته و عالوه بر منقضی می 

های تحلیلی برای مراجع ذیربط از جمله  هشدارهای مکرر و مقتضی به سایر طرفهای برجام، اخبار و گزارش

سناریوهای متناسب در همین راستا، هیات عالی نظارت بر برجام  1هیات عالی نظارت بر اجرای برجام ارسال شد.

 برای واکنش در برابر تمدید احتمالی قانون تحریم های ایران را طراحی نموده بود. 

                                                           
5

قانون مصوب مجلس شورای  9خاطرنشان می نماید هیات عالی نظارت بر برجام در چارچوب دستورات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای ماده  

واکنش  ی گیری در خصوص نحوه های مقابل به تعهدات، و نهایتا تصمیم ها، احراز موارد نقض و عدم پایبندی طرف وان مرجع نهایی بررسی گزارشاسالمی، بعن

به ریاست محترم جمهوری در خصوص  63/7/5931های دیگر برجام تعیین شده است. مقام معظم رهبری در نامه مورخ  به نقض احتمالی تعهداتِ طرف

یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف "اند  ای برجام و در بخش الزامات نه گانه مطرح شده، تاکید نمودهاجر

قابل دولت قانون اقدام متناسب و مت 9. ماده "مقابل و ... تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود

ها،  دولت را موظف نموده است هرگونه عدم پایبندیِ طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریمنیز ( 69/7/5931جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام )مصوب 
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پس از نهایی شدن تمدید قانون تحریم های ایران درکنگره آمریکا، هیات عالی نظارت بر اجرای برجام با 

یب مجدد قانون تحریم های ایران، تاکید بر لزوم اقدام متقابل و متناسب با تصو االعاده، ب تشکیل جلسه فوق

بر اساس مصوبات هیات نظارت بر اجرای برجام، ریاست محترم جمهوری به  تصمیمات الزم را اتخاذ نمود.

ای کشور و در چارچوب تعهدات  آمیز هسته سازمان انرژی اتمی ایران دستور داد در جهت توسعه برنامه صلح

ای جهت  های هسته ریزی الزم را برای طراحی و ساخت پیشران برنامهالمللی جمهوری اسالمی ایران، اوال  بین

ونقل دریایی و با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در دستور کار خود قرار  گیری در حوزه حمل بهره

لمی ای را با همکاری مراکز ع های هسته مصرفی پیشران "تولید سوخت"دهد و ثانیا مطالعه و طراحی الزم برای 

بندی شده جهت تحقق دو اقدام مذکور را حداکثر ظرف سه ماه به  و طرح و برنامه زمان کردهو تحقیقاتی، آغاز 

ریاست محترم جمهوری ارائه نماید. ریاست محترم جمهوری در نامه دیگری خطاب به وزیر امورخارجه با تاکید 

برجام و خصوصا نقض برجام در قالب تمدید  بر تعلل و اهمال دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات خود وفقِ

بینی شده در برجام برای  قانون تحریم های ایران به وزیر امور خارجه دستورداد نسبت به اجرای مراحل پیش

المللی الزم و مقتضی را به طور جدی معمول داشته و  های حقوقی و بین رسیدگی به موارد نقض، اقدام و پیگیری

  ف یک ماه به ریاست محترم جمهوری ارائه نماید.گزارش اقدامات را ظر

 

 اقدامات وزارت امور خارجه در اجرای دستور شورای عالی نظارت -9

متعاقب ابالغ دستور ریاست محترم جمهوری به وزیر امور خارجه جهت اجرای مراحل پیش بینی شده 

برای خانم فدریکا موگرینی، نماینده نامه ای  5931آذر  62در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، در تاریخ 

خارجه در این نامه تاکید امور کننده کمیسیون مشترک برجام ارسال گردید. وزیر  عالی اتحادیه اروپا و هماهنگ

نمود قانون تحریم های ایران )آیسا( چه با امضا و چه بدون امضای رئیس جمهور آمریکا، ناقض تعهدات آمریکا 

نیت در اجرای برجام و در تعارض آشکار با تعهد  م بوده و صراحتا مغایر با اصل حسنبرجا 63و  62در بندهای 

های برجام مبنی بر خودداری از هر اقدامِ مغایر با متن، روح و هدف برجام که اجرای  صریح همه طرف

با تاکید باشد )بند هشتم مقدمه و شروط عمومی(. وزیر خارجه  آمیز این توافق را تضعیف نماید، می موفقیت

المللی  نس بینمجدد بر اجرای تمام و کمال تعهدات جمهوری اسالمی ایران وفق برجام که به تائید مکرر آژا

کننده کمیسیون  های برجام رسیده است، از نماینده عالی اتحادیه اروپا و هماهنگ طرف  انرژی اتمی و همه

های برجام، برای تشکیل جلسه کمیسیون  فی طر مشترک برجام خواست عالوه بر انعکاس این نامه به همه

 مشترک برجام اقدام نموده و تمهیدات الزم برای برگزاری جلسه گروه کاری رفع تحریم ها را اتخاذ نماید. 

 

                                                                                                                                                                                           
احقاق حقوق ملت ایران را انجام های جدید تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد و اقدامات متقابل در جهت  های لغو شده و یا وضع تحریم بازگرداندن تحریم

 .دهد. این قانون در ادامه، مرجع رسیدگی به این موضوع را شورای عالی امنیت ملی دانسته است
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 1+5ایران و  برگزاری کمیسیون مشترک -1

به  5931دی ماه  65، نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام در تاریخ پیرو درخواست وزیر خارجه

منظور بررسی بدعهدی آمریکا در اجرای برجام برگزار شد. پیش از نشست کمیسیون مشترک، یک نشست گروه 

های برجام به منظور بررسی کارشناسی موضوع تشکیل گردید. در حاشیه این جلسات، رایزنی  کاری رفع تحریم

 ام شد. های دوجانبه با طرف های برجام برای تبیین نقطه نظرات کشورمان هم انج

در این نشست ها، نمایندگان جمهوری اسالمی ایران ضمن یادآوری سوابق مذاکراتی، دالیل حقوقی 

و مقدمه برجام، را تبیین و ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از  63، 62مغایرت اقدام آمریکا با برجام خصوصا بندهای 

تکالیف خود را مورد تاکید قرار  سوی آمریکا و سایر طرف های برجام برای اطمینان از پایبندی این کشور به

برجام، آمریکا متعهد است ضمن انجام تعهدات خود با حسن نیت، از اعمال یا  63و  62وفق مقدمه و مواد دادند. 

وضع مجدد تحریم های خودداری کند، از اقدامات مغایر با متن و روح برجام خودداری نماید و مانع از عادی 

 . سازی روابط تجاری ایران نشود

در پایان کمیسیون مشترک یک بیانیه مطبوعاتی منتشر گردید که طی آن بر تعهد قاطع کلیه طرف های 

. در این بیانیه، کمیسیون مشترک ضمن تاکید ه استبرجام برای تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح شد

مجدد بر اهمیت تعهدات مرتبط با رفع تحریم ها وفق برجام، بویژه در ارتباط با آیسا، تضمین های ارائه شده 

بر فرایند رفع تحریم  یمبنی بر اینکه تمدید قانون تحریم های ایران به هیچ عنوان تاثیررا توسط ایاالت متحده 

شود، نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکت ها از حیث  طبق برجام از آنها بهره مند می هایی که ایران

انجام مراودات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد کرد، مورد توجه قرار داد. کمیسیون مشترک همچنین تعهدات 

)تعهدات آمریکا در رفع  برجام 65به صورت مستمر به ویژه طبق بند  های برجام مبنی بر رفع تحریم ها طرف

 تحریم ها( را مجددا مورد تاکید قرار داد. 

گزارش جزئیات فرایند کمیسیون مشترک و دیگر اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در این مسیر،  

 جهت بررسی و اتخاذ تصمیمم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

  

  ب( انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا

رئیس جمهور جدید آمریکا طی روزهای آتی سکان قوه مجریه در آمریکا را به دست خواهد گرفت و 

شعارهای تبلیغاتی وی علیه برجام در دوره مبارزات انتخاباتی، به لحاظ روانی بر حرکت برجام تاثیر گذاشته و 

ز شرکت های خارجیِ متمایل به موجب بروز نوعی بالتکلیفی و نگرانی در مورد آینده برجام در میان تعدادی ا

های بیشتر به سمت مراوده  ای که برخی از آنها برای برداشتن گام گونه همکاری اقتصادی با ایران شده است، به

اقتصادی با ایران، عمال منتظر اعالم رسمی راهبرد دولت جدید آمریکا در خصوص برجام هستند. همانطور که 

، برجام نه یک تفاهم دوجانبه میان ایران و آمریکا، بلکه سند و توافقی بارها مورد تاکید قرار گرفته است

  المللی قرار گرفته است و همه  است که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین "چندجانبه"
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های برجام مسئولیت مشترکی در خصوص اجرای تکالیف مربوط به خود در این توافق دارند. جمهوری  طرف

المللی خود، از قضاوت زودهنگام در مورد رویکرد رئیس  اسالمی ایران در این مرحله، با پایبندی به تعهدات بین

  جمهور جدید آمریکا در قبال برجام خودداری و در عین حال، برای هر سناریو و احتمالی، آمادگی کامل دارد. 

 

 برجامی ج( مشکالت و موانع غیر

های غیربرجامی در مسیر  ، دوم و سوم، بصورت نسبتا مبسوط به موانع و چالشهای سه ماهه اول در گزارش

برداری  اجرای برجام پرداخته شد. هرچند عوامل مزبور کم و بیش ثابت بوده و همچنان مشکالتی را در روند بهره

اری آنها تا کنند، ولیکن طی سه ماهه اخیر، شدت و ضعف، همچنین تاثیرگذ بهینه از فضای پسابرجام ایجاد می

 باشد: حدودی دستخوش تغییر شده است. برخی از عوامل و موانع موجود در این حوزه به شرح زیر می

 های باقیمانده  ها و محدودیت تحریم -5

تداخل تحریم های رفع شده وفقِ برجام با تحریم های باقیمانده، از جمله تحریم های اولیه آمریکا که به 

هایی نظیر تروریسم، توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، و مسائل حقوق بشری وضع شده است، کماکان  بهانه

آید. عالوه بر آن،  ای به شمار می بط هستهمندی حداکثری ایران از مزایای رفع تحریم های مرت یکی از موانع بهره

مندی از  های خود در آمریکا و بهره المللیِ فعال در آمریکا نیز، برای تداوم فعالیت ها و موسسات مالی بین بانک

بازار این کشور، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آمریکا هستند و برای حفظ 

های خود در سایر  این کشور، عموما اقدام به اعمال و تسری قوانین و مقررات آمریکا به فعالیت منافع خود در

هایی برای ایران در زمینه ایجاد ارتباطات مالی با موسسات  اند، که همین موضوع موجب چالش نقاط جهان نموده

 و نهادهای مالی در سایر کشورها شده است.

 
  2اقدام مالیویژه   های گروه محدودیت -6

های مالی و  های سیاسی و با استناد به برخی مشکالت فنی در حوزه ، نام ایران با انگیزه5933از سال 

بانکداری کشور، در صدر فهرست کشورهای دارای ریسک باالی پولشویی اعالمی از سوی گروه ویژه اقدام مالی 

المللی نسبت به برقراری روابط کارگزاری  مالی بینها و موسسات  قرار گرفت که این امر موجب شد برخی بانک

های  ها حتی پیش از اجرای تحریم ها و موسسات ایرانی دچار تردید شوند. هرچند اعمال این محدودیت با بانک

ای  گسترده بانکی علیه ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته

های ناشی از مصوبات گروه ویژه اقدام مالی  ه همکاری بانکی با ایران را منع کرده بود، عمالً تحریمکه هرگون

اثرات   ای، هسته مرتبط های تحریم رفع و اجرای برجام از پس ولی گرفته بود،ای قرار های هسته الشعاع تحریم تتح

های  آشکار شد. عالوه بر آن، طی سال تر صورت عینی ای و غیربرجامی به های غیرهسته این قبیل محدودیت
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المللی، دستخوش تغییرات جدی  تحریم، بسیاری از مقررات و استانداردهای موجود در حوزه مالی و بانکداری بین

های تحریم،  المللی طی سال ای شد و بدلیل عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با نظام مالی بین و گسترده

ای  ن با استانداردهای جدید، امری زمان بر و مستلزم انجام اقدامات گستردههماهنگ شدن نظام بانکی کشورما

های آموزشی برای مدیران و کارشناسان، استفاده از  های مختلف )تغییر و تطبیق قوانین، برگزاری دوره در حوزه

کی با سایر کشورها های بان افزارهای جدید در نظام بانکی و ...( بود و همین امر نیز یکی از موانع همکاری نرم

 شود.  تلقی می

هرچند انجام اقدامات گسترده در داخل کشور برای مقابله با پولشویی و ایجاد یا تقویت نهادهای موجود، با 

، همچنین تصویب 5937و تاسیس واحد اطالعات مالی در سال  5932تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 

، به همراه فضای مثبت ایجاد شده در نتیجه اجرای برجام و 5931سم در اسفند قانون مقابله با تامین مالی تروری

تعامالت به عمل آمده با گروه مذکور، موجب تعلیق یک ساله اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران 

تاثیر شده است، ولیکن عدم مطلوبیت رتبه کشورمان در گروه مذکور به لحاظ سازوکارهای فنی، همچنان 

 نامطلوبی بر احیاء و تقویت مبادالت مالی و پولی کشورمان دارد.

 

 هراسی د( فضای ایران

المللی مستلزم وجود فضایی اعتمادبخش و  های خارجی و افزایش مراودات اقتصادی بین جذب سرمایه

المللی است.  ساز در داخل کشور و انعکاس و تبلیغ فضای اطمینان بخشِ داخل کشور در صحنه بین اطمینان

اند کشورمان را خطری برای ثبات منطقه و جهان  دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقالب تاکنون تالش نموده

 بعضاهراسی به میزانی که طراحان آن انتظار داشتند، به نتیجه نرسید، لیکن  معرفی کنند. اگرچه پروژه ایران

های زیادی نیز از سوی برخی رقبای منطقه ای جهت ایجاد  تالش. به جا گذاشته استرا خود تاثیرات منفی 

ها و موسساتی که درصدد از سرگیری همکاری اقتصادی با ایران هستند، در جهت تخریب فضای  فشار بر بانک

مندی ایران از شرایط پساتحریم در جریان است. از این رو،  توسعه همکاری های اقتصادی و جلوگیری از بهره

 بایست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گیرد. هراسی می ی صهیونیستیِ ایران توطئه مقابله با

ثبات و ناامن جلوه دادن  از سر ناآگاهی با تزریق ناامیدی به جامعه و بی ی داخلی نیزها متاسفانه برخی رسانه

راسی را تقویت و بر غلظت فضای ه گذار خارجی، عمال پروژه ایران شرایط کشور برای حضور و فعالیت سرمایه

این رسانه ها، اخبار و گزارشهای خود در ارتباط برجام را به  فزایند.آمیز مراوده اقتصادی با ایران می ا تردید

کنند که عمال مضمون و مفهوم باقی ماندن ساختار تحریم ها را به  ای منعکس و تحلیل )و بعضا تحریف( می گونه

کنند که گویی هر  اء کرده و فضای مراوده اقتصادی با ایران را به شکلی ترسیم میهای تجاری ایران الق طرف

در کسی قصد همکاری تجاری و مالی با ایران را داشته باشد، باید منتظر تنبیه و مجازات آمریکا در آینده باشد. 

 قابل ارائه است.این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارد که در صورت لزوم و عالقه نمایندگان محترم 
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