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  چکیده:

ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، در ماه اخیر این دو کشور وارد درگیري سرانجام بعد از مدت .1

بدون شک هم بواسطه منشاء این بحران و هم بدلیل جایگاه دو کشور در اقتصاد  مستقیم نظامی شدند.

توان این درگیري و پیامدهاي مورد انتظار آن را به صرفا درگیري میان دو کشور تقلیل داد. جهانی، نمی

تخوش المللی را دسبه باور کارشناسان این درگیري تا حدود زیادي تمام محیط اقتصادي و سیاسی بین

 خواهد نمود.تغییرات 

ایران با توجه به روابط سیاسی نزدیک با روسیه، همزمانی این جنگ با مذاکرات برجام، موقعیت خاص   .2

جغرافیایی و البته تاثیرپذیري از بازارهاي جهانی کاالهاي اساسی، هم در معرض پیامدهاي منفی این 

از این بحران در  هاي بوجود آمده ناشیبحران جهانی قرار دارد و هم این شانس را دارد که از فرصت

 مند شود.راستاي توسعه صادرات کشور بهره

ریزي شده در این آفرینی فعال و موثر دولت ایران نیازمند اتخاذ یک رویکرد هدفمند و برنامهنقش  .3

اولین الزام تعیین یک و فقط یک مرکز واحد با اختیارات ویژه براي فرماندهی این موضوع خصوص است. 

 در دولت است. 

دهد که هرچند اقتصاد ایران مستقیما به هیچ کدام از اقالم صادرات و هاي این گزارش نشان مییبررس .4

وارداتی از اوکراین وابستگی باالي ندارد، با این وجود با توجه به نقش کلیدي این کشور در کنار روسیه 

را براي تامین کاالهاي  ايهاي ویژههاي روغنی، این درگیري حساسیتدر بازار جهانی ذرت، گندم و دانه

  کند.رو طلب میهاي پیشاساسی مورد نیاز کشور طی ماه

با تکیه بر آمارهاي تجاري روسیه و اروپا و در نظر گرفتن نقاط قوت در این گزارش در حد فرصت موجود  .5

 نهاي روسیه براي صادرکنندگاهاي موجود ناشی از تحریمبررسی دقیق پتانسیل و با صادراتی ایران 

ر بازار به طور مشخص د بررسی شده است. ایرانی، به تفکیک بازار روسیه و بازار کشورهاي اتحادیه اروپا 

میلیون دالر و  10( با ارزش حدود که با کاالهاي صادراتی شده است قلم کاال شناسایی 28اتحادیه اروپا 

  د.و امکان افزایش صادرات آنها وجود دار ایرانی همپوشانی دارد بیشتر)

میلیون دالر) به روسیه با صادرات عمده ایران به جهان  50تشابهات صادرات عمده اتحادیه اروپا (باالي  .6

قلم کاال که بیشترین پتانسیل را براي توسعه صادرات ایران  39میلیون دالر) مورد بررسی و  10(باالي 

 .شده استاستخراج  نیز به روسیه تحت تحریم را دارا هستند

مدت بازه زمانی کوتاهدر هاي اقتصادي بوجود آمده هاي موفقیت کشور براي استفاده از فرصتنیازپیش  .7

ر راستاي گرایانه داقدامات تسهیل، رفع موانع سیاسی در مسیرهاي ترانزیتی ایران و روسیه عبارت است از

اه بهبود جایگ استفاده از فرصت موجود براي و بهبود وضعیت حمل و نقل در دریاي خزر و بندر آستارا

 ،اي مانند بانک توسعه آسیاهاي منطقهایران در کریدورهاي تجاري منطقه اوراسیا و همچنین در سازمان

 .ریال میان ایران و روسیه -ایجاد صندوق تهاتر کاال بر مبناي روبل 
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هاي حمل و نقل گذاري در زیرساختسرمایه عبارت است از مدتمیاندر بازه زمانی اقدامات مورد نیاز   .8

دهی به دو پروژه جهانی ابتکار کمربند راه چین و کریدور و لجستیکی در حوزه ریلی و زمینی با اولویت

  .هاي مرزي و اجرایی کردن کریدور سبز گمرکیجنوب، ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه-المللی شمالبین

  مقدمه -1

 پوتین والدیمیر فوریه 21 شامگاه ،معنادار نیروهاي نظامی روس در مرزهاي اوکراینها حضور پس از هفتهسرانجام 

 سمیتر به را اوکراین شرق طلب جدایی منطقه دو ،دونتسک و لوهانسک استقالل آتشین، نطق یک جریان در

کارشناسان علوم سیاسی، اقدامات اخیر روسیه  کرد.اوکراین را صادر  خله نظامی در دستور مداشناخت و در ادامه 

از قبیل  دیگري کنند، همچنین عواملق ارزیابی میرا عموما به عنوان واکنشی در قبال گسترش ناتو به سمت شر

اختار حاکمیتی ه در سگرایانسیونالیستی و ملیاتمایل نظام روسیه به احیاي شوروي و قدرت گرفتن تفکرات انترن

فارغ از دالیل و  با این وجود،شود. روسیه به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروز جنگ اوکراین در نظر گرفته می

المللی و همچنین حمایت اروپا و هاي آن، این جنگ به واسطه نقش و جایگاه روسیه در بازارهاي انرژي بینزمینه

اي بر اقتصاد جهانی بر جاي خواهد گذاشت. با توجه به تبعات قابل مالحظه آمریکا از جبهه اوکراین، پیامدها و

تولید و برخی  و واردات نهادهاي صنایع پتروشیمی آنکه از یک سو اقتصاد ایران وابستگی باالیی به صادرات نفتی و

این  و کرده است هاي اخیر روابط سیاسی نزدیکی با روسیه برقراردارد و از سوي دیگر طی سال کاالهاي اساسی

رو بدون شک از اهمیتی دوچندان ، تحوالت پیشکشور یکی از طرف هاي اصلی درگیر در مذاکرات هسته اي است

  . خواهد بودبراي اقتصاد ایران برخوردار 

ز شارهاي ناشی افهاي ظالمانه طی یک دهه گذشته، تحریمکم توجهی به مشکالت ساختاري اقتصاد کشور،  

موجب شده است که اقتصاد کشور به لحاظ وضعیت اقتصادي از وضعیت  هاي مدیریتیضعفبحران کرونا و 

ننده مارهاي نگران کآ، کسري بودجه فزایندهو دورقمی، رکود اقتصادي،  سطح باالمطلوبی برخوردار نباشد. تورم 

شیاري چنین شرایطی هودر  .داردنقرار  مناسبیفقر و نابرابري همگی گویاي آن است که اقتصاد ایران در وضعیت 

  .هاي جهانی بسیار ضروري استگیري کشور در مواجه با تحوالت و بحراننظام تصمیم

ی از ود ابهام در خصوص مسائلداشت که با توجه به پیچیدگی بسیار باالي رویدادهاي جاري و وج البته باید دقت

وس، روي نیروهاي راوکراینی، سرعت پیشاهمیت اوکراین براي طرف غربی، میزان مقاومت نظامی نیروهاي  قبیل

هاي غرب علیه روسیه، میزان همراهی چین با روسیه و ...،  اطالعات مورد نیاز براي ارائه یک شدت تحریم

سترسی نیست. در دبه اندازه کافی بینی علمی و کارشناسی شده مبتنی بر واقعیات از جنگ روسیه و اوکراین پیش

، یک و روسیه اوکراین و  ماري روابط تجاري ایرانآ خواهد کرد که ضمن بررسیش این گزارش در ادامه تال

اري هاي تجهمچنین یک ارزیابی از فرصتو  برداشت اولیه از پیامدهاي احتمالی این منازعه براي اقتصاد ایران

  ارائه نماید. هاي سازمان تجارت جهانیهاي روسیه مبتنی بر دادهبوجود آمده ناشی از تحریم

  



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان7

 

3 

 

  تجارت ایران با اوکراین در آئینه آمار -2

روند افزایشی  1400ماهه 10تا  11396بر اساس آمار گمرك ج.ا.ایران، میزان صادرات ایران به اوکراین از سال 

  میلیون دالر رسیده است. 50,9میلیون دالر به  29,6داشته و از 

  )واحد: میلیون دالر(1400و ده ماهه  1399سال تجارت ایران با روسیه و اوکراین در یک نگاه طی : 1جدول 

 ماخذ: گمرك ج.ا.ایران

  صادرات ایران به اوکراین -2-1

 ،در بین آنهانیز بوده و جایگاه اوکراین  رتغیکشور م 153تا  145ها بین مقاصد صادراتی ایران طی این سالتعداد 

صادرات سهم ها هرچند طی این سال را داشته است). 64جایگاه ، 1400ماهه 10(در  بوده استمتغیر م 59م تا 37از 

 قابل توجه سهم اوکراین از صادرات کشورمانافزایشی بوده ولیکن در کل اوکراین از کل صادرات ایران  به

 باشد. نمی

، 2017، 2016 2طی چهار سالمنظور بررسی اقالم عمده صادرات کشور به اوکراین، آمار تجمیعی صادرات اقالم به

ی نتایج بررسالملل، مورد بررسی قرار گرفته است. طی چهار سالبر اساس آمار مرکز تجارت بین 2020و  2018

هاي خوراکی و پوست مرکبات به ترین محصول صادراتی طی این مدت شامل میوهحاکی از آن است که عمده

و 12,7میزان ترتیب بهبه 5و محصوالت دارویی 4اء ساخته شده از آن، مواد پالستیکی و اشی3میلیون دالر 86میزان 

اند. این فصول صادراتی سهم قابل توجهی از کل سبد صادراتی کشور از اقالم آن ندارند؛ میلیون دالر بوده 8,1

 تهاي خوراکی به اوکراین تنها یک درصد از صادرات میوه کشور و صادرات محصوالهکه صادرات میوطوريبه

                                                           
ر توند طوالنیباشد)، لذا بررسی راند (که اوکراین بین آنها نمیتوسط گمرك اعالم شدهمقصد صادراتی کشور  تعداد محدودي 1394و  1395براي سال  1

  باشد.نمی رپذیامکان
  .ثبت نشده است 2019آماري براي سال   2
  کتاب مقررات صادرات و واردات 8، فصل HSبر اساس کد  3
  کتاب مقررات صادرات و واردات 39، فصل HSبر اساس کد 4
  کتاب مقررات صادرات و واردات 30، فصل HSبر اساس کد 5
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  -844  118از  6  3,2  1329,3  153از  11  1,3  485,7
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 ماخذ: گمرك ج.ا.ایران
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 رانماخذ: گمرك ج.ا.ای                                      

  واردات ایران از اوکراین -2-2

ابتدا نزولی و بعد  1400ماهه 10تا  11396بر اساس آمار گمرك ایران روند میزان واردات ایران از اوکراین از سال 

میلیون  163,9همچنان از  1400ماهه  10میلیون دالر در  111,7صعودي شده است. هر چند این افزایش و رقم 

کمتر است. سهم واردات ایران از اوکراین از کل واردات کشور نیز ابتدا روندي کاهشی  1396دالر واردات در سال 

  درصد بوده و لذا سهم قابل توجهی در واردات ما ندارد. 0,3این سهم  کثرحداولی و سپس افزایش یافته است 

                                                           
لذا امکان بررسی  که اوکراین در بین آنها قرار ندارد، اعالم شدهکشور  50براي  1394و در سال کشور  15گمرك صرفا براي  صادراتآمار  1395در سال 1 

  از دست رفته است. تربراي دوره طوالنی روند

00..0066 00..0077

00..0099

00..1155 00..1133
2299..66 3300..33

3377..33

5500..66 5500..99

0.0

20.0

40.0

60.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

1396 1397 1398 1399 1400ماهه  10

صادرات ایران به اوکراین: 1نمودار

)درصد(سهم از کل صادرات  )میلیون دالر(صادرات به اوکراین 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9

 

5 

 

  
 ماخذ: گمرك ج.ا.ایران
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  میلیون دالر)واحد: ( (آمار تجمیعی چهار سال) واردات اقالم عمده از اوکراینمیزان : 2جدول 

ل
ص

ف
  

  رقمی HS 6قلم/ کد تعرفه 

 میزان واردات.1

از  ساله4تجمیعی 

  اوکراین

میزان کل . 2

تجمیعی واردات 

  به کشورساله  4

سهم واردات . 3

از اوکراین به 

نسبت کل 

  )درصد( 1واردات

  روند سهم

10  
  ذرت

  100590با کد 
384  7698  5%  

در سال  %2به  2016در سال  20%

2020  

73  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

  یا فوالد

  730619با کد 

0.6  7.1 %9  
، 2020درصد،  صفر 2018تا  2016

35,3%  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

یا فوالد (جوش داده شده) با کد 

730630  

0,3  37,8 0,9%  
، 2020درصد،  صفر 2018تا  2016

4,8%  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

یا فوالد بدون درز از اهن یا فوالد  

  730419با کد  

1,2  409 0,3  
از نزدیک به صفر درصد به حدود 

  2020در سال  2%

سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزبانی 

و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر با 

  730230کد

2,2  27,9 7,8  
افزایش قابل  2016در  %3,3از 

  2020در  %28,7 توجه به

84  

ها، توربوپراپلرها و سایر توربوجت

  هاي گازيتوربین

  841199با کد 

2,5  590 0,4  
، 2020بیشترین میزان در سال 

1,5%  

هاي هوا یا اجزاء و قطعات تلمبه

خالء، کمپرسورهاي هوا یا سایر 

هاي ها، کالهکگازها و بادزن

توام با بادزن تهویه یا تخلیه هوا 

  841490حتی مجهز به فیلتر با کد

5,9  211 2,8  
در  %6به حدود  2016در  %0,2از 

2020  

 Source: ITC, Trademap  

ذرت بوده است ولی سهم واردات  ،در بین اقالم مورد بررسی، با وجود آنکه بیشترین میزان واردات ما از اوکراین

 هکطوريبهذرت کشور از اوکراین به کل واردات ذرت ما از جهان طی این مدت کاهش قابل توجهی یافته است. 

 رسیده 2 به حدودتنها  2020این درصد در سال ولی واردات ذرت ما از اوکراین بوده است  %20، 2016در سال 

رسد نگرانی از بابت جایگزینی براي این مبدا وارداتی در نظر نمیبه هاگرچنیست. است که درصد قابل توجهی 

در  و اما یکی از آثار قطعی بحران فعلی افزایش قیمت این محصوالت  خصوص واردات ذرت وجود داشته باشد

ر دنیازمند اتخاذ سیاست هایی هم با هدف افزایش تولید داخل  است کهنتیجه نیازهاي ارزي کشور براي واردات 

  سال آتی و هم پیش بینی منابع ارزي الزم براي واردات دارد.

                                                           
  هار سال و از تقسیم ستون یک به دو بدست آمده است. بر اساس آمار تجمیعی چ1 
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  میلیون دالر)واحد: ( (آمار تجمیعی چهار سال) واردات اقالم عمده از اوکراینمیزان : 2جدول 

ل
ص

ف
  

  رقمی HS 6قلم/ کد تعرفه 

 میزان واردات.1

از  ساله4تجمیعی 

  اوکراین

میزان کل . 2

تجمیعی واردات 

  به کشورساله  4

سهم واردات . 3

از اوکراین به 

نسبت کل 

  )درصد( 1واردات

  روند سهم

10  
  ذرت

  100590با کد 
384  7698  5%  

در سال  %2به  2016در سال  20%

2020  

73  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

  یا فوالد

  730619با کد 

0.6  7.1 %9  
، 2020درصد،  صفر 2018تا  2016

35,3%  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

یا فوالد (جوش داده شده) با کد 

730630  

0,3  37,8 0,9%  
، 2020درصد،  صفر 2018تا  2016

4,8%  

هاي توخالی از آهن ها و پروفیللوله

یا فوالد بدون درز از اهن یا فوالد  

  730419با کد  

1,2  409 0,3  
از نزدیک به صفر درصد به حدود 

  2020در سال  2%

سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزبانی 

و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر با 

  730230کد

2,2  27,9 7,8  
افزایش قابل  2016در  %3,3از 

  2020در  %28,7 توجه به

84  

ها، توربوپراپلرها و سایر توربوجت

  هاي گازيتوربین

  841199با کد 

2,5  590 0,4  
، 2020بیشترین میزان در سال 

1,5%  

هاي هوا یا اجزاء و قطعات تلمبه

خالء، کمپرسورهاي هوا یا سایر 

هاي ها، کالهکگازها و بادزن

توام با بادزن تهویه یا تخلیه هوا 

  841490حتی مجهز به فیلتر با کد

5,9  211 2,8  
در  %6به حدود  2016در  %0,2از 

2020  

 Source: ITC, Trademap  

ذرت بوده است ولی سهم واردات  ،در بین اقالم مورد بررسی، با وجود آنکه بیشترین میزان واردات ما از اوکراین

 هکطوريبهذرت کشور از اوکراین به کل واردات ذرت ما از جهان طی این مدت کاهش قابل توجهی یافته است. 

 رسیده 2 به حدودتنها  2020این درصد در سال ولی واردات ذرت ما از اوکراین بوده است  %20، 2016در سال 

رسد نگرانی از بابت جایگزینی براي این مبدا وارداتی در نظر نمیبه هاگرچنیست. است که درصد قابل توجهی 

در  و اما یکی از آثار قطعی بحران فعلی افزایش قیمت این محصوالت  خصوص واردات ذرت وجود داشته باشد

ر دنیازمند اتخاذ سیاست هایی هم با هدف افزایش تولید داخل  است کهنتیجه نیازهاي ارزي کشور براي واردات 

  سال آتی و هم پیش بینی منابع ارزي الزم براي واردات دارد.

                                                           
  هار سال و از تقسیم ستون یک به دو بدست آمده است. بر اساس آمار تجمیعی چ1 
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کتاب قوانین مقررات صادرات و واردات،  73میزان واردات ایران از کشور اوکراین در خصوص دو قلم از فصل 

 لیسوزن، ر 730230کد . «2و  »فوالد ایاز آهن  یتوخال هايلپروفی و هالوله ریسا 730619کد . «1شامل 

درصد در سبد وارداتی  28,7و  %35,3ترتیب با سهم به ،»ریمس رییتغ ایلوازم تقاطع  ریو سا یسوزبان لهیم ،یتقاطع

براي واردات این دو قلم به  مبدا جایگزین، باشد و لذا الزم استمی قابل توجه، 2020ما از این کاالها در سال 

  کشور مورد بررسی قرار گیرد:

از سه کشور اوکراین  2020) عمده واردات ایران در سال 730619کد  درخصوص قلم اول ( 2020در سال -

 میلیون دالر) بوده است.  0,56میلیون دالر) و چین ( 0,59میلیون دالر)، کویت ( 0,64(

میلیون دالر) و ترکیه  0,86میلیون دالر)، اوکراین ( 1,9) را نیز از سه کشور چین ( 730230قلم دوم (کد  -

 وارد کرده است. 2020در سال  میلیون دالر) 0,21(

در صورت ادامه بحران در اوکراین براي قلم اول می توان از کویت و چین و براي قلم دوم از چین و ترکیه بعنوان 

  مبدا جایگزین استفاده کرد.

  روهاي پیشهاي روسیه و فرصتتحریم -3

  ها در بازار اروپاهاي تجاري ناشی از تحریمفرصت -3-1

رصت ف در صورت به نتیجه رسیدن توافق برجام، ، این اتفاقسایر پیامدهاي سیاسی و اقتصادي این رویدادفارغ از 

ه در روسی خواهد زد.رقم ، اروپا به اتحایهتوسعه صادرات  در راستايکشورمان  يفعاالن اقتصاد مناسبی را براي

کشور اتحادیه اروپا داشته است.  28درصدي را در بازار  2,2الملل سهم بر اساس آمار مرکز تجارت بین 2020سال 

از روسیه و بررسی صادرات عمده ایران و احصاء مشترکات بین این دو،  EU-28با شناسایی محصوالت وارداتی 

 د.متمرکز ش مدت،با بیشترین پتانسیل صادرات به اروپا در بازه زمانی کوتاه یتوان بر روي محصوالتمی

  

  نفت خام و گاز خام -3-1-1

با توجه به تفاوت ماهوي و اهمیت و جایگاه کلیدي نفت خام و گاز خام در صادرات روسیه و ایران، به صورت  

  پردازیم: متمایز به این دو کاال می

 متر میلیارد 155 اروپا اتحادیه ،2021 سال نقشی کلیدي دارد. درگاز خام: روسیه در بازار گازي اروپا  -

 40 به نزدیک و اروپا اتحادیه گاز واردات از درصد 45 حدود که کرد وارد روسیه از طبیعی گاز مکعب

با این وجود، حتی این سطح باالي وابستگی ). iea,2022داد(می تشکیل را آن گاز مصرف کل از درصد

 گیريآخرین موضعهاي اروپا در امان باشد. در نیز موجب نشده است که صادرات گاز روسیه از تحریم

درصدي واردات گاز از  66ریزي خود براي کاهش ) اتحادیه اروپا از برنامه2022 مارچ 8سه شنبه رسمی(

رغم تمایل باالي اتحادیه اروپا براي روسیه تا پایان سال میالدي جاري خبر دادند. در عین حال، علی
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ر ر دمدت ایران توان حضوزم در کوتاههاي الجایگزین کردن گاز روسیه، اما به دلیل فقدان زیرساخت

 .(در قسمت پایانی گزارش به وضعیت کلی بازار گاز پرداخته خواهد شد) بازار گازي اروپا را ندارد

میلیارد دالر  109نزدیک به  2021نفت خام: بر اساس آمار سایت پیچیدگی اقتصادي، روسیه در سال  -

میلیارد دالر به مقصد کشورهاي اروپایی بوده است.  58,1صادرات نفت خام داشته است که از این میزان 

میلیارد دالر بیشترین واردات نفت خام را از روسیه  9,19میلیارد دالر و آلمان با  17,3کشورهاي هلند با 

کنندگان در بازارهاي جهانی نفت، اروپا با دشواري کمتري براي ا توجه به تنوع باالي عرضهب اند.داشته

رو است. با توجه افزایش قابل توجه قیمت نفت طی روزهاي بعد ام در مقایسه با گاز روبهتحریم نفت خ

از بحران اکراین، در صورت احیاي برجام طی روزهاي آتی، ایران این فرصت را دارد که بخشی از سهم 

ان در یرهاي قابل توجه افزایش عرضه نفت ابا توجه به ظرفیتبازار نفت خام در اروپا را تصاحب کند. 

 هاي اصلی جایگزینی نفت روسیه به شمار آورد.توان ایران را یکی از گزینهبازار جهانی، مسلما می

  

  سایر کاالها -3-1-2

رقمی محصول بر  6کد ابتدا هاي بوجود آمده ناشی از تحریم کاالهاي روسی در اروپا، بررسی فرصتمنظور  هب

میلیون دالر و باالتر) و  500از روسیه (حدود  EU-28مشترك محصوالت عمده وارداتی  HSبندي اساس طبقه

الملل میلیون دالر و بیشتر) بر اساس آمار مرکز تجارت بین 10سپس محصوالت عمده صادراتی ایران (حدود 

قابلیت تمرکز و بررسی بیشتر  )،محصول 29این محصوالت (استخراج گردید. محصوالت متناظر  بررسی و سپس

  کشور اتحادیه اروپا را دارد.  28براي افزایش صادرات ایران به 

با توجه به تشابهات ساختار اقتصادي ایران و روسیه، کاالهاي صادراتی ایران قابلیت زیادي براي جانشینی کاالهاي 

شود، در لیستی که تهیه مشاهده می 3شماره همانطور که در جدول تحریمی روسیه در بازار اتحادیه اروپا دارند. 

 ربعم عرضی مقطع سطح با غیرممزوج فوالدهاي از یا آهن از تمامنیمه محصوالت سایر"اقالم کاالیی  شده است،

ظ سه قلم کاالیی هستند که هم به لحا "کاتد قطعات و کاتد"و "غیرممزوج آلومینیوم"، ")مربع از غیر( مستطیل

اروپا از روسیه و هم به لحاظ حجم صادراتی ایران بیشترین ظرفیت را دارا هستند. همچنین عالوه واردات اتحادیه 

تمام از آهن یا از محصوالت نیمه "، "متانول (الکل متلیک)"بر این سه محصول، ایران در چهار قلم کاالي 

تر از دو برابر ضخامت آن با سطح مقطع عرضی مربع یا مستطیل که اندازه پهناي آن کم فوالدهاي غیرممزوج

شده، گرم نوردشده یا گرم کشیده شده یا ها از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج فقط آهنگريسایر میله "، "باشد

داراي دندانه، برآمدگی، گودي یا سایر  اندگرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده

 اکسیلن پارا"و  ".اندکه در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدههایی باشند تغییر شکل یافتگی

)pXylene("  را تجربه کرده است که این رقم نشان دهنده  2020میلیون دالر در سال  200صادرات بیش از

براي بدست  يتوان پتانسیل بیشترپذیري باالي این محصوالت صادراتی ایران است و از این نظر میدرجه رقابت

  آوردن سهمی از بازار اروپا داشته باشد.
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کربن (دوده کربن و سایر اشکال  " :قلم کاالي 9از طرف دیگر بررسی کاالهاي ذیل نشان دهنده آن است که 

ه از آهن نوردشدمحصوالت تخت"، "کربن که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)

به نشده، آبکاري نشده و اندود نشدهمیلیمتر یا بیشتر، گرم نوردشده، روکش 600غیرممزوج، با پهناي یا از فوالدهاي 

میلیمتر  600نوردشده از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج، با پهناي محصوالت تخت "، "میلیمتر 3ضخامت کمتر از 

 75/4میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ضخامت به نشده، آبکاري نشده و اندود نشدهیا بیشتر، گرم نوردشده، روکش

با  شده، از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوجصورت تومارهاي نامنظم پیچیدهها، گرم نوردشده، بهمیله"، "میلیمتر

نوردشده از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج، با محصوالت تخت"، "میلیمتر 14مقطع عرضی دایره به قطر کمتر از 

میلیمتر یا  75/4به ضخامت  نشده و اندود نشدهنشده، آبکاريیلیمتر یا بیشتر، گرم نوردشده، روکشم 600پهناي 

پارا اکسیلن "و "اکریلونیتریل "، "استیرن "، ")BR( بوتادین کائوچوي"، "میلیمتر تجاوز نکند 1بیشتر ولی از 

)pXylene(" کز بر روي صادرات این محصوالت که تمر ر داراي درجه پیچیدگی مثبت هستنددر لیست مورد نظ

پذیري و ارتقاء جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، تواند هم از نظر افزایش قدرت رقایتدر میان مدت می

دستاوردهاي بیشتري براي اقتصاد ملی ایران داشته باشد و هم از نظر کسب درآمد و خلق ارزش افزوده، منابع 

  پایدارتري را نصیب کشور نماید.

برجام  توافقاحتماال منوط به ادیه اروپا، حذیل به ات قالمفرصت صادرات ااز  بخشیالزم به تاکید مجدد است که 

  در اختیار کشور قرار خواهد گرفت.

با صادرات عمده ایران به جهان  میلیون دالر) 50(باالي تشابهات واردات عمده اتحادیه اروپا از روسیه : 3جدول شماره 

  2020سال   میلیون دالر) 10(باالي 

  

  ردیف
کد 

  تعرفه
  نام قلم  پیچیدگی

 واردات

EU-28 از 

  هیروس

صادرات 

ایران به 

  جهان

1 720712  
، با سطح مقطع عرضی جیا از فوالدهاي غیرممزو تمام از آهنسایر محصوالت نیمه  0.077-

  مربع مستطیل (غیر از مربع)
1,535  679  

  279  1,187  آلومینیوم غیرممزوج  1.28-  760110 2

  719  1,116  کاتد و قطعات کاتد  1.49-  740311 3

4 
م هشده (خاکستر پیریت) بههاي آن، ازجمله پیریت آهن تفتهسنگ آهن و کنسانتره  0.89-  260112

  فشرده شده
810  15  

  58  455  هاي معدنی آهنمحصوالت آهنی حاصل از احیاي مستقیم کلوخه  0.88-  720310 5

6 280300  
کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره   0.14

  دیگر تعرفه نشده باشد).
435  21  

7 720839  

میلیمتر یا  600نوردشده از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج، با پهناي محصوالت تخت  0.35

 3ر از ضخامت کمتبه نشده، آبکاري نشده و اندود نشدهبیشتر، گرم نوردشده، روکش

  میلیمتر

373  132  

  1,175  310  متانول (الکل متلیک)  1.46-  290511 8

9 
م هشده (خاکستر پیریت) بههاي آن، ازجمله پیریت آهن تفتهسنگ آهن و کنسانتره  1.88-  260111

  فشرده نشده
289  105  

میلیون دالر واحد:       
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  ردیف
کد 

  تعرفه
  نام قلم  پیچیدگی

 واردات

EU-28 از 

  هیروس

صادرات 

ایران به 

  جهان

  705  286  اوره حتی به صورت محلول در آب  1.62-  310210 10

11 721049  
 600 يممزوج، با پهنا ریغ ياز فوالدها اینورد شده، از آهن حصوالت تختسایر م  0.1-

  اندوده شده ایشده  يشده، آبکارروکش شتر،یب ای متریلیم
224  49  

  68  212  آمونیاك بدون آب  1.25-  281410 12

  72  169  لنیپروپ یپل  0.33-  390210 13

14 720838  

میلیمتر یا  600نوردشده از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج، با پهناي محصوالت تخت  0.35

میلیمتر یا  3ضخامت به نشده، آبکاري نشده و اندود نشدهبیشتر، گرم نوردشده، روکش

  میلیمتر 75/4بیشتر ولی کمتر از 

167  76  

15 721391  
یا از فوالدهاي شده، از آهن صورت تومارهاي نامنظم پیچیدهها، گرم نوردشده، بهمیله  0.059

  میلیمتر 14با مقطع عرضی دایره به قطر کمتر از  غیرممزوج
148  61  

16 720837  

میلیمتر یا  600غیرممزوج، با پهناي نوردشده از آهن یا از فوالدهاي محصوالت تخت  0.35

 75/4به ضخامت  نشده و اندود نشدهنشده، آبکاريبیشتر، گرم نوردشده، روکش

  میلیمتر تجاوز نکند 1میلیمتر یا بیشتر ولی از 

145  40  

  BR(  134  38(کائوچوي بوتادین   1.26  400220 17

18 720711  
با سطح مقطع عرضی مربع یا  تمام از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوجمحصوالت نیمه  0.8-

  مستطیل که اندازه پهناي آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد
114  747  

19 310540  
صورت مخلوط با دي هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به  0.71-

  آمونیک)هیدروژنواورتوفسفات دي آمونیوم (فسفات دي 
109  17  

20 680710  
- شده از آسفالت یا از مواد همانند (مثالً، قیر نفت، زفت قطران زغالاشیاي ساخته   0.024-

  صورت رولبه  سنگ)
93  31  

21 721420  

شده، گرم نوردشده یا گرم ها از آهن یا از فوالدهاي غیرممزوج فقط آهنگريسایر میله  1.37-

بعد از نورد شدن تاب داده کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که 

ند که در هایی باشداراي دندانه، برآمدگی، گودي یا سایر تغییر شکل یافتگی اندشده

 .اندفرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده

78  643  

  32  73  استیرن  0.66  290250 22

23 392020  

ها و تیغه از مواد باریکه ،(Foil-Film)هاي نازكها، ورقهها، ورقسایر صفحه  0.23-

ور نشده به جگاه یا نشده، مطبق نشده، فاقد تکیهپالستیکی غیراسفنجی، مستحکم

  طریق مشابه از پلیمرهاي پروپیلن

64  41  

  15  59  اکریلونیتریل  0.85  292610 24

  pXylene(  58  225(پارا اکسیلن   0.28  290243 25

26 701090  

 ریقرص، آمپول و سا يلوله جا  ،فالسک، ظرف دهان گشاد، کوزه ،يقرابه، بطرسایر   0.54-

 يکاال؛ ظروف دهان گشاد برا يبندبسته اینقل و انتقال  يبرا شه،یظروف از ش

  شهیاز ش ،در پوشها ریمحافظت؛ درپوش، سرپوش و سا

57  27  

27 730661  

شده یا جوش داده نشده، دادهدرز جوش هاي توخالی (مثالً، باها و پروفیلسایر لوله  0.33-

از مقطع عرضی مربع یا  شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فوالدپرچ

  مستطیل

54  22  

  38  52  یچوب يمبلها ریسا  0.19-  940360 28

  58  50  میلیمتر بیشتر باشد 6که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از  مفتول مسی  0.56-  740811 29
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  ها در بازار روسیهناشی از تحریم هاي تجاريفرصت -3-3

ذا اروپا خواهد شد. لاتحادیه با توجه به تحریم روسیه توسط اروپا، بازار این کشور خالی از محصوالت صادراتی 

 سال در سیهرو رسمی، آمارهاي طبق. تري در بازار روسیه ایفا نمایدنقش فعالفرصت مناسبی است تا ایران بتواند 

شامل انگلیس، (اندهاي روسیه پیوستهاروپایی که به تحریم کشورهاي از کاال دالر میلیارد 49نزدیک به  2020

)، بنابراین هرچند بخشی از این کاالها از فناوري Trademap,2022است( کرده وارد ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان)،

باالیی برخوردار هستند و در حال حاضر ایران توان تولید و جایگزینی انها را ندارد، اما بدون شک کاالهاي صادرانی 

یه سالبته باید توجه داشت که بازار روایرانی این ظرفیت را دارند که بخشی از این بازار را به خود اختصاص دهند. 

نیاز استفاده از فرصت موجود افزایش کیفیت و استانداردهاي کند و پیشمنطبق با استانداردهاي اروپایی کار می

محصوالت صادراتی است و در غیر این صورت مشابه موارد قبلی همچون تجربه عدم موفقیت ایران در بازار قطر 

همچنین ناکامی در کسب سهم قابل توجهی از در زمان تحریم این کشور توسط کشورهاي عربی خلیج فارس و 

هاي میزبان، این فرصت براي توسعه صادرات کشور نیز از بازار کشورهاي عراق و روسیه علی رغم تمایل دولت

  دست خواهد رفت.

رقمی  6تدا کد اب هاي موجود و در دسترس بازار روسیه براي صادرکنندگان ایرانی،به منظور شناسایی بهتر پتانسیل

میلیون دالر  500روسیه (حدود  به EU-28 صادراتیمشترك محصوالت عمده  HSبندي حصول بر اساس طبقهم

میلیون دالر و بیشتر) بر اساس آمار مرکز تجارت  100و باالتر) و سپس محصوالت عمده صادراتی ایران (حدود 

که در جدول  محصول) 39این محصوالت ( بنابراین، استخراج گردید.محصوالت متناظر بررسی و سپس  ،المللبین

 ، قابلیت تمرکز و بررسی بیشتر براياندو به ترتیب حجم واردات روسیه از اتحادیه اروپا نشان داده شده 4شماره 

  . دارا هستندروسیه را  افزایش صادرات ایران به

 06 ای 30 05، 30 02ره محصوالت شما ياستثنا(به يداروهاسایر "محصول:  4، شود همانطور که مشاهده می

کل عرضه شده به ش ،يماریاز ب يریشگیپ ایمصارف درمان  ينشده برا ای) متشکل از محصوالت مخلوط شده 30

، "یفروشردهخ يبرا يبندصورت بستهبه ایاند) شده زیعبور از پوست تجو قیاز طر کهیی(از جمله آنها نیمع ریمقاد

و  "94/0) کمتر از یبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل"، "شتریب ای 94/0) یبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل "

انواع شیر و وسایل همانند براي لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهاي  سایر وسایل"

واردات  میلیون دالري 500با توجه به ارزش باالي  "تقلیل فشار و شیرهاي کنترل شونده به وسیله ترموستات

  روسیه از اتحادیه اروپا فرصت بسیار ارزشمندي را براي صادرکنندگان ایرانی فراهم کرد. 

ها، ر صفحهسای "، "مواد ری)، مخلوط نشده با سالینی(کلرورو یپل"همچنین به ترتیب حجم صادرات ایران، کاالهاي 

نشده،  نشده، مطبقپالستیکی غیراسفنجی، مستحکمها و تیغه از مواد ، باریکه(Foil-Film)هاي نازكها، ورقهورق

ن شکالت شیرینی (همچنیسایر  "، "لنیات يمرهایاز پل؛ گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگرفاقد تکیه

 اکائو؛ فطیرسازي، حتی داراي کسازي یا بیسکوئیتمحصوالت خبازي، نان شیرینیسایر  "، "سفید)، بدون کاکائو

(Communion wafers)  ،کاشه خالی براي مصارف داروئی، خمیر براي الك و مهر، خمیرهاي خشک کرده آرد

 ) کمتریبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل "، "،و محصوالت همانند (Rice paper) شکل ورقنشاسته یا فکول به
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میلیون دالر،  70 با  حجم صادراتی باالي "شتریب ای 94/0) یبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل "و  "94/0از 

ییدکنندگان دهنده قابلیت باالي تولبیشترین سهم در سبد صادراتی ایران در لیست تهیه شده را دارا بودند، که نشان

  ایرانی براي توسعه صادرات کاالهاي مورد نظر است.

وله، دیگ براي ل انواع شیر و وسایل همانند سایر وسایل"همچنین از منظر باالترین درجه پیچیدگی نیز، کاالهاي 

آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهاي تقلیل فشار و شیرهاي کنترل شونده به وسیله 

، "8705لغایت  8701هاي اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شمارهسایر "، "ترموستات

، "87 3مشمول شماره   راننده)، براي وسایل نقلیهبدنه (ازجمله اتاق "، "یمشتقات خون ریها و ساسرم یآنت"

 اتوربوجتهسایر  "، "مشابه از هر جنس يایها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشو تامپون یبهداشت يهاحوله"

(Turbo-jets)توربوپراپلرها ، (Turbo-propellers) پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) "، "گازي هايتوربین سایر و

)MDI  ،خامMDI و بالتر از اهمیت  1با داشتن درجه پیچیدگی نزدیک به مثبت  "هااناتیزوسیا " و")مریکپلی

  بنیان برخوردار هستند.بسیار باالیی براي توسعه صادرت کشور و حرکت به سمت اقتصاد دانش

به روسیه با صادرات عمده ایران به جهان  دالر) میلیون 50(باالي تشابهات صادرات عمده اتحادیه اروپا : 4جدول شماره 

  2020سال   میلیون دالر) 10(باالي 

  

  ردیف
کد 

  تعرفه
  نام قلم  پیچیدگی

 صادرات

EU-28  به

  هیروس

صادرات 

ایران به 

  جهان

1 300490  0.62  

) متشکل از 30 06 ای 30 05، 30 02محصوالت شماره  ياستثنا(به يداروهاسایر 

ضه عر ،يماریاز ب يریشگیپ ایمصارف درمان  ينشده برا ایمحصوالت مخلوط شده 

اند) دهش زیعبور از پوست تجو قیاز طر کهیی(از جمله آنها نیمع ریشده به شکل مقاد

  یفروشخرده يبرا يبندصورت بستهبه ای

4,319  36  

  71  1,832  شتریب ای 94/0) یبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل  0.21-  390120 2

  83  1,507  94/0) کمتر از یبا وزن مخصوص (چگال لنیاتیپل  0.17  390110 3

4 848180  1.13  

انواع شیر و وسایل همانند براي لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه  سایر وسایل

ه وسیله یا همانند، همچنین شیرهاي تقلیل فشار و شیرهاي کنترل شونده ب

  ترموستات

783  27  

5 870899  0.82  
 8701هاي اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شمارهسایر 

  8705لغایت 
486 25 

6 210690  -0.055  
رفه تع گریگفته نشده و مشمول شماره د يگرید يکه درجا ییغذا يهافرآوردهسایر 

  نشده باشد
416  30  

7 392690  0.74  
هاي سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره

  3914لغایت    3901
394  55  

  56  293  مصنوعات دیگر از آهن یا از فوالد سایر  0.68  732690 8

9 640399  -1.08  
کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پالستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته شده و سایر 

  یبا رویه از چرم طبیع
273  13  

  44  267  یمشتقات خون ریها و ساسرم یآنت  1.18  300212 10

میلیون دالر واحد:       
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  ردیف
کد 

  تعرفه
  نام قلم  پیچیدگی

 صادرات

EU-28  به

  هیروس

صادرات 

ایران به 

  جهان

11 950300  0.027  

- با پا و اسباب یزنرکاب يهالی، اتومب(Scooters) یربرقیها، اسکوتر غچرخهسه

 ها؛يبازباسبا ریها؛ ساعروسک؛ عروسک يهادار مشابه؛ کالسکهچرخ يهايباز

 ایمشابه، خواه کار کند  یحیتفر يها) و مدل"اسیمق"کوچک اندازه شده ( يهامدل

  کار نکند

250 22 

  22  238  87 3مشمول شماره  راننده)، براي وسایل نقلیهبدنه (ازجمله اتاق   0.81  870710 12

13 961900  0.91  
مشابه از هر  يایها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشو تامپون یبهداشت يهاحوله

  جنس
233 11 

  23  217  یفروشخرده يشده برا يبندبسته يهافرآورده  0.34-  340220 14

15 730890  0.36  

اسکلت فلزي و اجزاء و قطعات آن (مثالً، پل و قطعات پل، دریچه مهار آب، سایر 

ه دوره و آستانبرج، منجنیق، پایه، ستون، سقفی، سوله، در و پنجره و چارچوب آنها، 

 ساختههاي پیشدر، پشت دري، نرده) از چدن، آهن یا از فوالد؛ باستثناي ساختمان

  ؛ صفحه، میله، پروفیل94 06شماره 

209  18  

 38 207  یچوب يهامبل ریسا  0.19-  940360 16

17 320890  0.3  

 يمرهایها) براساس پلها و الك(از جمله لعاب هایو ورن (Paints)رنگها سایر 

حل شده در  ای سپرسهید ،ییایمیاز لحاظ ش افتهیرییتغ یعیطب يمرهایپل ای کیسنتت

  فصل نیا 4 ادداشتیمشخص شده در  يمحلولها ؛یآب ریغ یطیمح

188  14  

  52  178  کاکائو هاي خوراکی دارايشکالت و سایر فرآوردهسایر   0.0088-  180690 18

19 190590  -0.24  

؛ ائوسازي، حتی داراي کاکسازي یا بیسکوئیتمحصوالت خبازي، نان شیرینیسایر 

کاشه خالی براي مصارف داروئی، خمیر براي  (Communion wafers) فطیر

 Rice) شکل ورقالك و مهر، خمیرهاي خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به

paper) و محصوالت همانند  

170  92  

  128  160  مواد ری)، مخلوط نشده با سالینی(کلرورو یپل  0.39  390410 20

21 841199  1.23  
 سایر و (Turbo-propellers) ، توربوپراپلرها(Turbo-jets) توربوجتهاسایر 

  گازي هايتوربین
159  25  

22 847490  0.091  

هاي جورکردن، غربال کردن، جداکردن، شستن، آالت و دستگاهماشین اجزاء و قطعات

ایر مواد ها یا سخردکردن، ساییدن، مخلوط کردن، ورز دادن خاك، سنگ، کلوخه

دن داآالت به هم فشردن، شکلمعدنی به شکل جامد (از جمله پودر یا خمیر)؛ ماشین

  هاي معدنی جامد، خمیرهاي سراگیري کردن سوختیا قالب

155  19  

23 392010  -0.073  

ها و تیغه از مواد ، باریکه(Foil-Film)هاي نازكها، ورقهها، ورقسایر صفحه

ور نشده به جگاه یا نشده، مطبق نشده، فاقد تکیهپالستیکی غیراسفنجی، مستحکم

  لنیات يمرهایاز پل؛ طریق مشابه با مواد دیگر

153  103  

  96  144  شیرینی (همچنین شکالت سفید)، بدون کاکائوسایر   0.65-  170490 24

25 340290  -0.2  

ها آوردهفر و،یواکتیتانس يهاها)؛ فرآوردهاز صابون ری(غ ویواکتیتانس یمواد آلسایر 

 يهاوشو) و فرآوردهشست يبرا یکمک يهاوشو (از جمله فرآوردهشست يبرا

  باشندیم 3401که مشمول شماره  ییاز آنها ریصابون غ يدارا یحت زکردن،یتم

140  41  

  18  133  ین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچسایر نباتات زنده (همچن  0.96-  060290 26

27 854449  -0.19  
هم از جمله کابل ( زده یا آنودیزه)، کابلشده (از جمله سیم لعابسیم عایقسایر 

شده، حتی جورشده با قطعات هاي برق عایقو سایر هادي )،«Co-axial»محور
118  15  
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  ردیف
کد 

  تعرفه
  نام قلم  پیچیدگی

 صادرات

EU-28  به

  هیروس

صادرات 

ایران به 

  جهان

، متشکل از الیاف منفرداً (optical fiber Cables) اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی

  غالفدار شده

  10  105  )مریکپلی MDIخام،  MDIپلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (  1.14  390931 28

29 392020  -0.23  

ها و تیغه از مواد ، باریکه(Foil-Film)هاي نازكها، ورقهها، ورقسایر صفحه

ر نشده به گاه یا جونشده، مطبق نشده، فاقد تکیهپالستیکی غیراسفنجی، مستحکم

  از پلیمرهاي پروپیلن؛ طریق مشابه با مواد دیگر

92  41  

30 690721  -0.53  

دان یا کاشی و چهارگوش و لوح سرامیکی براي فرش کردن یا روکش کردن آتش

 گاه؛وي تکیهکاري حتی بررهاي سرامیکی و همانند براي موزائیکدیوار؛ مکعب

با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  (finishing) )کاري (جال دادنهاي تمامسرامیک

  / درصد5

92  13  

31 850710  -0.26  
هاي آنها، حتی به شکل مربع شامل جداکننده ،(Accumulators) هاي برقیانباره

  با سرباسید، از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهاي پیستونی یا مستطیل
90  18  

32 320910  -0.018  
ها) براساس پلیمرهاي اکریلیک یا ها و الك(از جمله لعاب هایو ورن (Paints)رنگها 

  وینیل
78  12  

33 640419  -1.16  
ته و با دوباره ساخ ای یعیچرم طب ک،یاز کائوچو، پالست یرونیکفش با تخت بسایر 

  یاز مواد نسج هیرو
78  11  

 11 72  يفلز يهامبل ریسا  0.28  940320 34

35 391739  0.11  
ه اتصاالت لول ،ییو لوازم و ملحقات آنها (مثالً، اتصاالت، زانو لنگیلوله، شسایر 

  یکی، از مواد پالست(Flange) فالنج
66  14  

36 711319  -0.83  
از سایر فلزات گرانبها، حتی آبکاري شده،  زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاي آنها

  روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
62  32  

 11 56  ساختهشیپ يهاساختمانسایر   0.054  940690 37

  15  51  هااناتیزوسیا  0.99  292910 38

39 392590  0.26  
مول گفته نشده و مش گرید يکه در جا ،یکیساختمان از مواد پالست يلوازم برا سایر

  تعرفه نشده باشد گریشماره د
51  17  

  

  سایر کشورهاو واکنش ها و هاي بوجود آمده از تحریمفرصت -4

رفتارهاي چین در قبال تهاجم روسیه و تحریم هاي غرب علیه این کشور دوگانه بوده است. در  حوزه هاي : چین

کم ریسک تعامل با روسیه را افزایش داده است، اما در عین حال بانک هاي بزرگ خود را از تامین مالی تجارت با 

ار به تعلیق قراردادهاي سرمایه گذاري با روسیه منع کرده و بانک سرمایه گذاري زیرساخت آسیایی را نیز وارد

افزون بر این چین به صورت بسیار تدریجی فاصله خود با روسیه را در این بحران افزایش می روسیه کرده است. 

دهد. چین در هفته هاي اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوي تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داده است. 

غرب می تواند به تحریم صنعت انرژي روسیه و بی ثباتی در اتحادیه اروپا به عنوان  افزایش تنش میان روسیه و

  مهمترین شریک تجاري چین منجر شود . هر دوي این رخدادها کابوسی براي رهبران بیجینگ است. 
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ند. ارا آغاز کرده یبزرگ روس يسهم در شرکت ها شیو افزا يگذارهیسرما يمذاکره برا ینیچ يهاشرکتبرخی 

 یمعدن يدر شرکت ها يگذار هیسرما يبرا ینیچ يشرکتها ندهیفزا لیبر تما یمبن يگزارش ها ریاخ يهادر هفته

 ژهیبه و ینیچ يها شرکت ها ارشگز نیا يکشور منتشر شده است. بر مبنا نیبزرگ ا يشرکت ها ژهیبه و یروس

یم تیالفع ومینیآلوم دیکشور که در حوزه تول نیا يت هاو شرک هیروس ینفت يدر شرکت ها يگذار هیبه سرما

شرکتها  نیدر ا هاینیچ يگذار هیسرما يمذاکرات برا يارسانه يهاگزارش يبر مبنا اند.کرده لیابراز تما کنند

 يشرکت ها یتمام بایآغاز شده است که تقر یروند  در حال نیقرار دارد. ا هیاول لآغاز شده است اما هنوز در مراح

  داده اند. انیپا هیبا روس يبه همکار  یبزرگ غرب

اکستان با استفاده پ به بیان دقیق تر : روسیه با پاکستان به توافقات اقتصادي جدیدي دست یافته است.پاکستان

 شورک نیاز ا يریازگیامت یفراهم آورده است درپ هیروس يغرب برا يهامیکه تحر يریکم نظ يانزوا فرصتاز 

 نیسفر کرد و دو توافق مهم با ا هیبه روس نیوقوع جنگ اوکرا پس از پاکستان ریعمران خان نخست وز . است

  .کشور منعقد نمود

 ونیلیم میدو و ن کینزد ندهیتوافق پاکستان در آ نیا يمبنا بر .است هیگندم از روس اتدر حوزه واردنخست توافق  

 2015در سال  هیپاکستان و روس .است هیتوافق دوم در حوزه واردات گاز از روس .وارد خواهد کرد هیتن گندم از روس

 1100وله خط ل قیطراز  هیتوافق گاز روس. در قالب این را امضا کردند ریمتحت عنوان پاکستان است هیتوافق اول

 شرفتیزمان تاکنون پ امضا شد اما از آن 2015توافق در سال  نیا خواهد کرد.  دایبه پاکستان انتقال پ يلومترکی

رار قرار دادند ق دیشدن آن را مورد تاک ییتوافق و اجرا نیا يایاکنون رهبران دو کشور اح .نداشته است یچندان

دن ش اجرایی امکان در مورد  .احداث شود هیروس يگذارهیسرماو با  یروس يخط لوله توسط شرکت ها نیاست ا

  .مل استاقابل ت انیم نیپاکستان در ا یچندان سخن گفت اما فرصت طلب توانیقرارداد نم نیا

 یکی هیروس. دهد یادامه م یمحلارزهاي را با استفاده از  هیاعالم کرده است که تجارت با روس : این کشورهیترک

بار با  نیچند هیو روس هیجمهور ترک يروسا نیاز هنگام آغاز بحران اوکرا .است هیترک يتجار يشرکا نیاز مهمتر

 نیجارت با ابه ت هیروس هیاعمال شده عل يها میتحر علیرغماعالم کرده است  هیدولت ترک .گفتگو کردند گریکدی

  مهمترین رقیب ایران در بهره گیري از فرصت جدید  ترکیه است. .کشور ادامه خواهد داد

 يها میتحر: امارات متحده عربی نیز می کوشد از فرصت هاي ناشی از تحریم روسیه بهره برداري نماید. امارات

. در چند فراهم آورده است  یآن و تعامالت بانک يها هیسرما يبرا يجد مشکالت هیروس هیسابقه علیب یمال

دالر از ثروت خود را  اردیلیم 80ود بزرگ روس در مجموع حد دارانهیسرما گذردیم نیاز جنگ اوکراهفته اي که 

گردند  یم ییکشور به دنبال کشورها نیداران بزرگ ا هیو سرما هیدولت روس ده اند.ها از دست دا میتحر امدیدر پ

 یکیمتحده  یامارات عرب ژهیو به و یعرب يکشورها انیم نای . درفراهم آورند مهایدور زدن تحر يرا برا نهیکه زم

  .شوند یثروتمندان روس محسوب م يهااز انتخاب

لفت مخا ،کایآمر يهامیمصر و امارات به تحر يسعود تانعربس ژهیدر جهان عرب به و يدیکل يکنش کشورهاوا  

 نیدر ا ياهسته روگاهین جادیا يبرا هیروس يدالر اردیلیم 25 يگذار هیسرما تداومنگران   صرم .بوده است یضمن
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روابط رو به گسترش خود با  کوشدیبه تنگ آمده و م ندیدولت با ياز برخوردها يعربستان سعود .کشور است

  .توسعه دهد هیکوشد روابط را با روس یم زیمتحده ن یامارات عرب .ندیرا حفظ نما هیروس

 بر .است یعرب يکشورها اقیاز ب شیب یو مال يتجار هابمتحده به عنوان  ینقش امارات عرب انیم نیدر ا 

از صد هزار  شیب .متحده ثبت شده است یشرکت روس در امارات عرب 3000از  شیمراکز معتبر ب يآمارها يمبنا

 ندیاز امارات د یروس ستینفر تور ونیلیم کیو ساالنه حدود  کنندیم یدر امارات زندگ هیشهروندان روس  از رنف

 314در مجموع ارزش حدود  يهاییند داراندار لینبا کرم یکیکه روابط نزد سنفر از ثروتمندان رو 38 .کنند یم

ارزش  که دارند اریدر اخت یملک مجلل در دب 76حداقل  نیتبه پو کینزد افراد .دارند اریدر اخت یدالر در دب ونیلیم

  .شود یدالر بالغ م ونیلیم 25از آنها به  یبرخ

چراغ سبز نشان داده است و خبرها  یحضور آنان در دب يبرا هیثروتمندان روس میمتحده پس از تحر یامارات عرب 

 يالهامتحده در س یامارات عرب یمال ستمیس .دارد یدر دب هیروس يها گارشیال نیاز مهمتر یاز حضور برخ تیحکا

ییاز رسوا یکرده است و کانون بخش جادیمختلف ا ياز ثروتمندان در کشورها یعیوس فیط يبرا یامن يفضا ریاخ

 ستیمتحده را در ل یامارات عرب FATFامر باعث شده تا  نیهم .قابل توجه در جهان بوده است یمال يها

  .قرار دهد يخاکستر

فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با  کیبه عنوان  با وجود این، امارت می کوشد از تحریم هاي روسیه 

تاکنون  2013از سال  .فراهم آورد یروس يها هیاز سرما یجذب برخ يرا برا نهیگسترش دهد بلکه زم هیروس

تجاوز  هیعل تیامن يشورا ریکشور به قطعنامه اخ نیا .کرده است رسف هیبار به روس 6متحده  یامارات عرب عهدیول

نفت به  ترشیب قیتزر يبرا دیدولت با يبه فشارها يممتنع داد و همراه با عربستان سعود يرا نیبه اوکرا هیروس

تقاضاي بایدن براي گفتگوي تلفنی را رد کشور  نیا عهدیکه ول شودیگفته م یحت.نشان داد یبازار واکنش منف

امارات و  انیاز رابطه م يدیشوند نوع جدگسیل امارات  يبه سو سداران رو هیکه سرما یدر صورت کرده است.

  .احتماالً شکل خواهد گرفت هیروس

   و اقتصاد ایران، مروري بر پیامدها و واقعیات  اوکراینبحران  -5

تواند همانطور که نشان داده شد جنگ در اوکراین به لحاظ روابط اقتصادي مستقیم بین ایران و اوکراین، نمی

اي داشته باشد. با این وجود ماهیت این جنگ و نقش اوکراین و روسیه در اقتصاد جهانی اثرگذاري قابل مالحظه

جود خواهد الملل بووالت ناشی از این رویداد بدون شک تغییراتی را در عرصه اقتصاد و سیاست بینو همچنین تح

شود با اجتناب از تکیه بر اظهارنظرهاي شخصی و آورد که ایران نیز از آنها متاثر خواهد شد. در ادامه سعی می

ورد انتظار در این خصوص که از زاویه ترین پیامدهاي مهاي علمی موجود، اصلیصرفا مبتنی بر آمارها و تحلیل

  منافع اقتصادي ایران حائز اهمیت هستند، به صورت موردي برجسته شود:

 ها: از روزهاي ابتدایی شروع این بحران، این احتمال در رسانههاي نظامیانداز گسترش درگیريچشم 

ررسی بد شود. با این حال تواند نقطه شروعی براي جنگ جهانی سوم قلمدامطرح شد که این درگیري می
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هاي بین روسیه و غرب را در کوتاه مدت المللی، احتمال گسترش درگیريآمارهاي تجاري در سطح بین

 415از صادرات  2021طبق آمارهاي سایت پیچیدگی اقتصادي، در سال دهد. نشان می حتملغیرم

میلیارد دالر به مقصد کشورهاي اروپایی بوده است. در  204میلیارد دالري روسیه، حدود نصف آن یعنی 

میلیارد دالر آن از کشورهاي  111، حدود 2021میلیارد واردات روسیه درسال  262طرف مقابل نیز از 

ها به روشنی وابستگی قابل مالحظه اقتصادي بین روسیه و اروپا را نشان شود. این دادهمیاروپایی تامین 

ها، اما رویارویی مستقیم نظامی بین روسیه و ناتو رغم تشدید تنشدهد و حاکی از آن است که علیمی

ر ز انتظار به نظمدت دور اضربه جدي به منافع اقتصادي هر دو طرف وارد خواهد نمود و بنابراین در کوتاه

 رسد. می

 ها را در مورد تبعات ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، نگرانیتشدید تنش: انداز بازار انرژيچشم

و پیامدهاي احتمالی آن بر بازار انرژي در سطح کاهش یا قطع احتمالی جریان گاز روسیه به اروپا 

روسیه از لحاظ تاریخی بزرگترین تامین کننده گاز اتحادیه اروپا بوده است. المللی افزایش داده است. بین

و به دنبال آن وقوع  2009و  2006هاي پس از بروز اختالفات گازي میان روسیه، اوکراین و اروپا در سال

، اتحادیه اروپا به فکر کاهش وابستگی خود به واردات گاز 2013-2014هاي بحران اوکراین در سال

تردیدي  .درصد گاز مصرفی اتحادیه اروپاست 40همچنان تامین کننده  روسیه، این وجودبا  .یه افتادروس

وجود ندارد که روسیه از صادرات گاز خود به اروپا به عنوان یک اهرم فشار براي امتیازگیري در حوزه 

 هاي جديگرانیکند. همین امر موجب شده است که همزمان با تشدید منازعات، نسیاست استفاده می

ها محدود به بازار گاز نبوده و به سایر براي ثبات بازار گاز در سطح جهانی بوجود بیاید. این نگرانی

بازارهاي جهانی انرژي و به طور مشخص بازار نفت نیز سرایت کرده است. به طوري که طی روزهاي 

 نمود. دالر را تجربه 105رقم کم سابقه  هر بشکه نفت خام برنتاخیر قیمت 

بازارهاي انرژي در میان مدت و بلند مدت باید معادالت و متغییرهاي بسیار متنوع  هرچند که براي تحلیل

از بازارهاي  بینی معتبريتوان پیشاي را در نظر گرفت و صرفا با تکیه بر تحوالت اوکراین نمیو پیچیده

هم واقعیات مشاهده شده عینی در  هاي موجود وانرژي ارائه داد، اما بدون شک هم بواسطه تحلیل

ین مدت اتوان اینگونه استدالل نمود که حداقل در کوتاهروزهاي ابتدایی حمله روسیه به اوکراین، می

شوك منجر به نوسانات افزایشی قیمت انرژي در بازارهاي جهانی خواهد شد که این مسئله پیامدهاي 

ادرکننده نفت و یکی از کشورهاي داراي منابع گازي اي براي ایران به عنوان یک کشور صقابل مالحظه

  به همراه خواهد داشت. 

زنی ایران به عنوان یک افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهاي دالري کشور و تقویت قدرت چانه

المللی خواهد شد. همچنین ایران صادرکننده نفت در بازارهاي جهانی و مناسبات اقتصاد سیاسی بین

 ذخایر قابل مالحظه گازي است در سطح بین المللی است. به طوري که به استناد گزارش ادارهداراي 

میلیارد متر مکعب، دومین  33,721بعد از روسیه، ایران با   2020در سال  1متحده ایاالت انرژي اطالعات

                                                           
1 U.S. Energy Information Administration 
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 گاز و نفت مخزن 297 و هیدروکربنی میدان 145 رود. حدودکشور داراي منابع گازي جهان بشمار می

اتوجه به بالبته  .نیز دارد را بیشتري مخازن و میادین کشف پتانسیل کشور و است شده کشف ایران در

 ورهاییکش معدود از یکی کند، می تولید را خود گاز ذخایر از کمی سهم حاضر حال در ایران این واقعیت که

مدت و بنابراین در میان .نماید تامین آینده در را طبیعی گاز بیشتري بسیار مقادیر تواند می که است

د به عنوان توانآفرینی در راستاي افزایش ثبات در بازار جهانی گاز، میبلندمدت قابلیت ایران براي نقش

گذاري ها و سرمایههاي غربی براي رفع تحریمهاي مذاکراتی در راستاي تشویق طرفیکی از اهرم

  ته شود.صنعتی در ایران مورد استفاده قرار گرف

 در ظاهر روسیه توانسته است با تکیه بر قدرت نظامی خود خیلی هاي باالي این جنگ براي روسیه: هزینه

اي عموما این مسئله را به عنوان نقطه ضعف غرب سریع در خاك اوکراین پیشروي کند. تحلیلگران رسانه

دهند. البته این گزارش بدنبال میدر حمایت از متحدانش و توان نظامی باالي روسیه مورد ارزیابی قرار 

انداز تحلیل میزان موفقیت نیروهاي روس در تحقق اهداف نظامی آن نیست و قضاوتی در خصوص چشم

حتی اگر روسیه در فاصله زمانی دهد. با این وجود شکست کامل نیروي نظامی اوکراین نیز ارائه نمی

هاي بسیار زیادي متحمل خواهد شد. طبق محاسبات کوتاه بتواند کل اوکراین را اشغال کند، باز هزینه

این که  کندبه روسیه تحمیل میهزینه  پوندمیلیارد  15روزانه معادل اوکراین جنگ کینگزکالج لندن، 

  .داري روسیه مبلغ هنگفتی استبراي خزانهرقم 

رغم عدم مداخله نظامی آمریکا و علیبعالوه، همانطور که در بخش سوم گزارش مورد اشاره قرار گرفت، 

اي طی روزهاي اخیر در قبال بسیار قابل مالحظهکشورهاي اروپایی در این جنگ، اما اقدامات تحریمی 

رود ار میاین انتظ روسیه اتخاذ شده است که با توجه ساختار تک محصولی و غیرپیچیده اقتصاد روسیه

  هاي جدي به اقتصاد این کشور وارد نماید.که آسیب

 راز آثار د یلیاز موسسات معتبر در تحل یکی: بزرگ جهان ياقتصادهابر ي روسیههامیآثار دراز مدت تحر

 يااز کشوره یفیو ط دهمتح االتیا ،نیچ ،هیروس ی ساالنهناخالص داخل دیتول برها  میتحر نیمدت ا

را از  بیآس نیشتریب  هیکه اقتصاد روس دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا .را محاسبه کرده است ییاروپا

 .خواهد کردافت درصد  10کشور حدود  نیا یناخالص داخل دیکه تول يابه گونه ،دیخواهد د میتحر

 اما  ید، دد خواهنآسیب ها  میتحر نیاز ا یتا حد اندک زیقرار دارند ن هیدر کنار روسکه  یکوچک يکشورها

 اثرتها م میتحر نیچندان از ا زیالت متحده نیاا  .دینخواهند د یبیاروپا چندان آس ياقتصاد يهاقدرت

جنگ نخواهد  نیبرنده بزرگ ا زین نیاقتصاد چ شودیبر خالف آنچه تصور م گریاز طرف د .نخواهد شد

 .دو صدم درصد رشد خواهد کرد اتنه زین نیچ یناخالص داخل دیتول رایبود ز
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  طیفی از کشورهاتاثیرات درازمدت تحریم ها علیه روسیه بر تولید ناخالص ساالنه : 3مودارن

 

 

  ره همانطور که مورد اشا :المللی همزمان با گسترش دامنه شمول آنهاهاي بینتاثیرپذیري تحریمکاهش

هاي بعضا مشابه تحریم -هاي اقتصادي قرار گرفت، اقتصاد روسیه در آستانه آن قرار دارد که تحریم

 ار جهان در هاتحریم که کستلوم موسسه را از سوي آمریکا و اروپا تجربه کند. -هاي اخیر ایرانسال

 تاس کرده اعالم اوکراین به روسیه حمله زا پس جدید هايتحریم احتساب با گزارشی در کندمی رصد

 این وسیه،ر حمله از پس .دنیاست کشور ترینتحریم تحت حاال ایران، از گرفتن سبقت با کشور این که

 2 با اسفند 3/فوریه 22 از کستلوم، موسسه گزارش به و شد مواجه غرب هايتحریم از موجی با کشور

 جدید موج از پیش. شودمی نهادها و افراد  تحریم شامل که است شده روبرو جدید تحریم 778 و هزار

 زارش،گ بنابراین .بود جهان تحریم تحت کشور دومین سوریه، از باالتر و ایران از پس روسیه ها،تحریم

 مورد، 616 و هزار 3 با ایران از که است رسیده مورد 532 و هزار 5 به روسیه علیه هاتحریم کل تعداد

 .است رفته باالتر تحریم مورد 77 و هزار 2 با شمالی کره و مورد 608 و هزار 2 با سوریه

کست در صورت ش تواند خبر مثبتی براي اقتصاد ایران در نظر گرفته شود، چرا کهاز یک زاویه این می 

این پتانسیل وجود دارد که فشارهاي تحریمی بر ایران کاهش پیدا کند. طبیعتا در چنین  مذاکرات برجامی،

شرایطی دولت و بخش خصوصی روسیه همراهی و همکاري بیشتري براي تجارت با ایران تحت تحریم 

ک یو انجام مبادالت تهاتري و کاال به کاال از خود نشان خواهند داد. همچنین با توجه به روابط استراتژ
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اي روسیه هاین کشور با تحریمکامل چین و روسیه بویژه وابستگی باالي چین به گاز روسیه، همکاري 

رسد، لذا گسترش کشورهاي تحت تحریم عمال منجر به کاهش کارآمدي نظام دور از انتظار به نظر می

 المللی خواهد شد.هاي بینتحریم

 يخارجه برا يسخن از حضور وزرا یو حت دیرس ییبه مرحله نها  ریاخ يدر هفته ها نیو اکراتمذ آینده برجام:

که  هی. روسافتی شیافزا  کیسهم از ک ایمرحله فشار  رقابت بر سر دستاوردها  نیآمد. در ا انیاعالم توافق به م

 يذاررگیتاث بر  عدم یمبن یکتب نیمقرار گرفته  خواستار ارائه تض دیشد يها میتحت تحر نیجنگ اوکرا امدیدر پ

کرد.  جادیرا ا یمذاکرات يمعما نیدرخواست نخست نیشد. ا رانیآن با ا يکشور بر روابط تجار نیا هیها عل میتحر

شکل  هیسو بدون روس گریبه آن است  و از د کیاز  ک يشتریدر واقع ارائه سهم ب هیبه روس ینیتضم نیارائه چن

 یچندان يریامکان پذ لیبه چند دل هیمواجه است. حذف روس یبه توافق دشوار و مذاکرات با خطر فروپاش یده

  :دندار

 ستیموافق ن یاقدام نیبا چن رانیاست و احتماال ا رانیا کینزد کیشر هیروس.  

 با  یسانآبه  زین نیمذاکرات است و احتماال چ يدیکل گریباز ن،یچ کینزد کیشر هیروس

  .کند یکشور موافقت نم نیحذف ا

 يسخن بخش اجرا گریدارد. به د رانیا يتعهدات هسته ا يدر اجرا يدینقش کل هیروس 

کشور  نیندارد. بدون حضور ا ییامکان اجرا هیروس يبدون حضور و همکار رانیتعهدات ا

 و زمان انجام آن يرییتغ نیانتقال  داده شود که امکان چن يگرینقش  به طرف د نیا دیبا

  .ستیچندان روشن ن

 میاز تحر انریکشور با ا نیروابط ا تیبر سر معاف نیریبا سا یبه توافق یآت يدر روزها هیکه روس یصورت در

ا که از آنه "يگرید يها نهیگز". ردیگ یبه خود م يا دهیچیشکل پ یمذاکرات يمعما، نرسد  کایآمر يها

 لیه دالب هیحذف روس نهیقابل انجام نخواهند بود. اشاره شد که گز یبه آسان کی چیشود ه یسخن گفته م

  قابل تحقق نخواهد بود.  یبه اساندي چن

 میاز تحر یبخش کایاست، بدان معنا که آمر رانیتوافق موقت و مشروط با ا یبه نوع یشکل ده گرید نهیگز

 نیبه چن رانی. از گذشته ادیمتوقف نما یفعل تیخود را در وضع يبرنامه هسته ا رانیو ا دیرا لغو نما رانیا يها

ر کوتاه مدت د نیرش آن اندك است. بنابرایاحتمال پذ زینشان داده و  اکنون ن یبه شدت واکنش منف  یتوافق

 نهیگز نیتر نهیکم هز يکشور با  اعالم توافق هسته ا نیجلب موافقت ا يبرا یراه حل افتنیو  هیاقناع روس

  شود.  یمحسوب م یمذاکرات يحل معما يبرا

کند  یاستدالل م رانیتوافق شکل گرفته است. ا کیاز ک کایو آمر رانیبر سر سهم ا یدوم مذاکرات يمعما

گردند.  قیتعل ای لغو دیگذارند با یم یمنف ریکشور از توافق تاث نیا يکه بر منفعت اقتصاد ییها میتحر یتمام

ه به رفع را ک رقابلیغ يها میتحرارائه داده است که  "قرمز ستیل"تحت عنوان  یستیل کایدر مقابل آمر
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 یخشب ستیل  نیمعتقد است که ا رانی. اردیگ یدر دوره ترامپ وضع شده اند را در بر م يا رهستهیغ لیدال

 رفع شود. دیو با افتهی يدیاست که در دوره ترامپ برچسب جد يهسته ا يها میاز تحر

وارتر دش ردیگ یرا در بر م هیروس ينخست که تقاضا يمورد اشاره در باال، حل و فصل معما يدو معما انیم از

 یفرابرجام يگره زده است و خواسته ها نیبرجام را به جنگ اوکرا زیآم تیموفق یبه صورت هیاست. روس

از حرکت نکردن  نانیاطم زین واز برجام  کایآمر نهیاز روند خروج کم هز هیمطرح کرده است. احتماال روس

ه عنوان برجام را ب یتواند تا مدت یاست که م دهیرس يبند جمع نیبه ا  يسالح هسته ا دیتول يبه سو رانیا

  نگهدارد.  نیگروگان جنگ اوکرا

ضربه خورده است.  ياز مذاکرات هسته ا یناش ياز تالطم ها شدیدا ریدهه اخ کیدر  رانیا یخصوص بخش

الملل  نیب تاسیبه آن افزوده شده است. تالطم س زیالملل ن نیب استیدر س ندهیتالطم فزا یکنون طیدر شرا

 یوصبخش خص. افتی خواهدکاهش  زین رانیا يریپذ ینیب شیو متاثر از آن پ افتیخواهد  شیاحتماال افزا

است.  ندهیفزا يها ینانیبا نااطم يسازگار يبرا یراه افتنیکوتاه مدت و  يها يزیتمرکز بر  برنامه ر ازمندین

الملل  نیب یاسیمتفاوت اقتصاد س قایعم طیشرا يبر مبنا یبازطراح ازمندین رانیکسب و کار در ا يمدل ها

  وجود ندارد. گریاند. جهان با ثبات د

 

 هرچند همانطور که در قسمت هاي روغنیبحران در عرضه کاالهاي اساسی همچون گندم، ذرت و دانه :

اساسی مورد اشاره بررسی آمارهاي تجاري ایران و اوکراین مورد بررسی قرار گرفت، اوکراین در کاالهاي 

رود و سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار ندارد، لذا جزء تامین کنندگان اصلی کشور به شمار نمی

قطع صادرات اوکراین به صورت مستقیم تهدیدي براي ثبات بازار کاالهاي اساسی در ایران به شمار 

اوکراین و روسیه جزء کشورهاي اصلی صادرکننده  رود، با این وجود باید در نظر داشت که هر دو کشورنمی

هاي روغنی هستند. به طور مشخص طبق آمارهاي سایت پیچیدگی کاالهایی از قبیل گندم، ذرت و دانه

 :2019اقتصادي در سال 

درصد از این بازار را  18,4میلیارد دالر و روسیه  3,11درصد از بازار جهانی گندم به ارزش  7,3 اوکراین -

 میلیارد دالر در اختیار دارند. 8,14ش به ارز

 45,8بود و  2019بزرگترین صادرکننده دانه آفتابگردان و روغن آفتابگردان در سال  همچنین اوکراین -

درصدي از صادرات،  23,4درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داد و پس از آن روسیه با سهم 

   .در رتبه دوم ایستاد

، بعد از آمریکا، برزیل و آرژانتین، 2019میلیارد دالري در سال  4,77کراین با صادرات در بازار ذرت نیز او -

  شود.چهارمین صادرکننده بزرگ ذرت در بازارهاي جهانی محسوب می

بنابراین با توجه به سهم باالي این دو کشور در بازارهاي مذکور، کمبود عرضه و افزایش قیمت حداقل 

یر به نظر رسد. این موج افزایش قیمت در کنار روند صعودي قیمت کاالهاي مدت اجتناب ناپذدر کوتاه
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مذکور تحت تاثیر بحران کرونا طی دو سال گذشته به ناپایداري و نوسانات صعودي در بازارهاي جهانی 

دامن خواهد زد. این مسئله از آن حیث براي اقتصاد ایران حائز اهمیت است که کاالهاي مذکور تحت 

رو افزایش پیدا هاي پیشهاي دالري دولت در ماهترجیحی قرار دارند و از این زاویه هزینهشمول ارز 

  کند.می

  

  سخن پایانی -6

کاهش وابستگی آمریکا به بازارهاي انرژي خاورمیانه، پیشتازي چین در اقتصاد جهانی، خروج آمریکا از افغانستان، 

گذاري قابل توجه چین در کشورهاي متحد آمریکا همچون کشورهاي عربی و اسرائیل و ابراز عدم رضایت سرمایه

هاي این واقعیت است که ، همگی نشانهاوکرایندر  ها و البته اقدامات اخیر روسیهعلنی آمریکا از این همکاري

الملل که از زمان جنگ جهانی دوم بر محور آمریکا نظم یافته بود، در حال تغییر است. مناسبات حاکم بر روابط بین

اندازهاي بلندمدت اقتصاد جهانی و توازن نهایی کشورها در نظم گیري این تغییرات و چشمفارغ از دالیل شکل

الملل از هم اکنون مشخص است؛ اقتصاد در سطح یک ویژگی در خصوص فرآیند در حال گذار روابط بینجدید، 

 جهانی در حال ژئوپلوتیکی شدن است؛ به این معنا که سیاست و روابط سیاسی نسبت به منافع اقتصادي در اولویت

زنند. بنابراین آرامشی که بر بخش یخواهند بود و این مالحظات سیاسی خواهند بود که حرف آخر را در اقتصاد م

 ها وهاي اخیر بر محوریت آمریکا شکل گرفته بود در حال اضمحالل است و دولتاعظم اقتصاد جهانی طی دهه

رو آماده نمایند. به عبارت دیگر، هرچند که ممکن فعاالن اقتصادي بخش خصوص باید خود را براي تحوالت پیش

ها در سطح رفین فروکش نماید، اما کارشناسان معتقدند که روند تحوالت و تنشبا توافق ط اوکرایناست بحران 

  المللی متوقف نخواهد شد.بین

بر  هاي تاثیرگذار بحران اوکرایناز کانال برداشت اولیهاین گزارش مبتنی بر مستندات موجود، سعی در ارائه یک 

ینده هاي علمی قابل اتکا در مورد آبینی و تحلیلم پیشاقتصاد ایران را به خوانندگان داشته است و لذا براي انجا

این بحران به اطالعات بیشتري از تحوالت جاري نیاز است. هنوز زود است که بتوان در مورد مثبت و یا منفی 

گري بودن برآیند پیامدهاي حاصل از این جنگ براي ایران قضاوت کلی نمود. در عین حال آنچه مسلم است، کنش

هاي احتمالی همچون خالء بوجود آمده در بازار روسیه و گیري کشور در راستاي استفاده از فرصتیمنظام تصم

اي کشور قبل از آنکه این بحران فروکش کند؛ در کنار اتخاذ استفاده از فرصت موجود براي بستن پرونده هسته

یش جه با تهدیدهاي احتمالی همچون افزاریزي هدفمند براي مواتدابیر مبتنی بر نظرات علمی و کارشناسی و برنامه

ه ب تواند کلید عبور موفق ایران از این بحران جهانی تلقی شود.هاي جهانی کاالهاي اساسی خوراکی، میقیمت

هاي مورد نیاز بخش مدت دولت نقش کلیدي براي فراهم نمودن زیرساختمیانمدت و چه در عالوه چه در کوتاه

  صادرات به روسیه برعهده دارد، از جمله:خصوصی در راستاي توسعه 

  اقداماتی از قبیل رفع موانع سیاسی در مسیرهاي ترانزیتی ایران و روسیه، همچون مسیر زمینی  مدتکوتاهدر

 نه در راستاي بهبود وضعیت حمل و نقل در دریاي خزریاگرادر کنار اقدامات تسهیل ،قزاقستان و مسیر ترکمنستان

 رود. همچنین باید توجه داشتهاي تجاري در روسیه بشمار مینیازهاي استفاده از فرصتپیشو بندر آستارا جزء 
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زنی ایران در عرصه منطقه اوراسیا بهبود یافته است. از این که بواسطه شرایط تحریمی روسیه، وضعیت قدرت چانه

نین ي تجاري منطقه اوراسیا و همچتواند فرصت مناسبی براي بهبود جایگاه ایران در کریدورهامنظر این شرایط می

  اي مانند بانک توسعه آسیا فراهم نماید. هاي منطقهدر سازمان

صاد ایران به روي اقتالمللی همچنان یکی از موانع پیشمدت دسترسی به نظام بانکی بینعالوه، حداقل در کوتاهبه

رو است، فضاي مساعدتري ر با آن روبهآید، لذا با توجه به شرایطی تحریمی که روسیه در حال حاضحساب می

جاد پیگیري و ای در نتیجه ریال میان ایران و روسیه وجود دارد. -براي ایجاد صندوق تهاتر کاال بر مبناي روبل 

براي  تواند قدم مناسبیهرچه سریعتر یک سازوکار عملیاتی و قابل دسترس تهاتر کاال میان ایران و روسیه می

  به بازار روسیه در نظرگرفته شود.توسعه صادرات ایران 

  هاي حمل و نقل و لجستیکی گذاري در زیرساختسرمایهمدت میانهمچنین باید توجه داشت که در بازه زمانی

ه عنوان بآید. در حوزه ریلی و زمینی یک از الزامات اولیه توسعه صادرات به منطقه اوراسیا و روسیه به حساب می

جنوب -المللی شمالعدم اتصال یکپارچه خط ریلی جنوب به شمال ایران به عنوان بخشی از کریدور بیننمونه 

ي در گذاررود. سرمایهآفرینی تجاري ایران در منطقه بشمار میدر راستاي نقشهاي موجود یکی از مهمترین خالء

المللی ر کمربند راه چین و کریدور بیندهی به دو پروژه جهانی ابتکاهاي حمل و نقل کشور با اولویتزیرساخت

 رود، بلکهدرآمدهاي ارزي و تسهیل تجارت در کشور بشمار میجنوب نه تنها یکی از راهکارهاي افزایش-شمال

  هاي تقویت موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک ایران در منطقه حائز اهمیت است.به عنوان یکی از کانال

ر ایفا تواند نقشی کلیدي براي رشد صادرات کشوبهبود عملکرد گمرکی کشور می در این راستا باید توجه داشت که

ها و کمبودهاي موجود در این زمینه، همچون تجربه تحریم قطر انتظار نماید و در صورت پابرجا ماندن ضعف

 اصالحی ازهاي موجود در روسیه نصیب اقتصاد ایران شود. اقدامات اي از فرصترود دستاورد قابل مالحظهنمی

اي موثري هتواند راهگشاییاجرایی کردن کریدور سبز گمرکی میهاي مرزي و قبیل ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه

  در جهت افزایش صادرات ایران ایجاد نماید.

  

  هاي روسیه تا تاریخ تدوین این گزارشتحریم : 1پیوست 

اتحادیه اروپا و متحدانشان، از حضور مستقیم نظامی در مقابل از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و 

هاي اقتصادي را به عنوان مهمترین راهبرد تدافعی خود در دستور کار قرار روسیه اجتناب کرده و در عوض تحریم

 را هامتحری زا طیف وسیعی غرب گزارش این تنظیم لحظه تر به این مسئله بپردازیم؛ تااند. اگر بخواهیم دقیقداده

  اند، که به تفکیک کشورها شامل:کرده اعمال روسیه علیه
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  علیه روسیه  ي ایاالت متحدههامیتحر

ز ا یعیوس فیبوده و ط دتریاروپا شد هیاتحاد يهامیمراتب از تحربه هیروس هیمتحده عل االتیا يهامیتحر

 میتقس توانیرا به چند دسته م هامیتحر نیا .ردیگیرا در بر م یجهان اقتصادبا  هیروس يتعامل اقتصاد يهاحوزه

  :کرد

  یمال يهامیتحر -1

 ،Seber bankبلکه ، بانک مرکزي روسیه را تحریم کرده است تنهامتحده نه االتیا ی،مال يهامتحری قالب در

با  ياگسترده اریروابط بسو را در دست دارد  هیروس یبانک يهاییدارا سومکیحدود که  یبانک روس نیتربزرگ

آن به  رمجموعهیز  25این بانک و  یدسترس ،میتحر نیبا ا .قرارداد میبرقرار کرده را مورد تحر یاقتصاد جهان

 يهاییتمام دارا  VTBموسوم به  یبانک بزرگ روس نیدوم میتحرافزون بر این با  .شودیقطع م يدالر ستمیس

  .گرددیمنوع مبا آن م یو هرگونه دادوستد مال شودیم ضبطبانک  نیا يدالر

شرکت  14 یدر دسترس يجد يهاتیمحدود جادیا ي مالی ایاالت متحده معطوف بههامیتحربخش دیگري از 

و مرتبط با  یشرکت دولت 14 یدسترس هامیبخش از تحر نای دالري است. در قالب ینظام مال به هیبزرگ روس

، ازپرومگشرکت نفت  ،هیروس يبانک کشاورز ،شرکت گازپروم ،کشور نیبزرگ ا هايبانک همچون هیدولت روس

 يهاتاز شرک يگرید فیو ط هیآهن روسشرکت راه هیدرو، شرکت روس کام،روس تل تشرک ،شرکت ترانس نفت

ه شمار ب هیقلب اقتصاد روس ینوعها بهشرکت نیا .شدت محدود شده استبه یجهان ینظام مال به یبزرگ روس

 مالی بازار قیاز طر توانندیها نمشرکتاین  .شودیزده م نیدالر تخم ونیلیتر 1,4آنها حدود  يهایی. داراروندیم

  .صورت دهند يدادوستد معنادار ای ندیمتحده درآمد کسب نما االتیا

  تحریم مقامات روسیه-2

وضع  هیروس هیمتحده عل االتیکه ااست  ییهامیاز تحر گرید یکیفرزندان آنها  و نیپوت انیحلقه اطراف میتحر

 میآنها تحت تحر يهاخانواده و هیاز مقامات روس یعیوس فیط ،اروپا هیاتحاد نوقالب همچ نیدر ا. کرده است

  .اندقرار گرفته

  بالروس يهامیگسترش تحر-3

ها متهم به مجموعه وافراد  نیقرار داده است ا هامیتحر ستیدر ل زین رافرد و نهاد بالروس  24متحده  االتیا 

  در ارتباط هستند.  نیدر تهاجم به اوکرا هیبا روس يهمکار
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  صنایع تسلیحاتی روسیه میتحر-4

 از مبدأ ای کایاز مبدأ آمر هیبه روس یمرتبط با حوزه نظام يهافناوري صادرات هرگونه میتحر نیالب اقدر 

  .گرددیممنوع م کنندیمتحده استفاده م االتیا يهايکه از فناور ییکشورها

  هیبه روس ي پیشرفتههايصادرات فناور تیممنوع-5

ایاالت متحده ممنوعیت صادرات  .ردیگیرا در بر م ي پیشرفته و با کاربرد دوگانههايعمدتاً فناور تیممنوع این

 ،اطاتارتب صنعت ،هارسانه مهین ی،رانی، صنعت کشتيصنعت هوانورددر حوزه  ي پیشرفته به روسیههايفناور

يو تکنولوژ ییهوا يمرتبط با حوزه ناوبر يهايفناور ي پیشرفته،سنسورها ،زریل ي،مرتبط با رمزگذار يهايفناور

  ي جدید وضع کرده است.هامیتحریی را در قالب ایونقل درمرتبط با حمل يها

  2تحریم نورد استریم -6

کیلومتر کشیده شده و می تواند ظرفیت صارات گاز  770که به طول  2میلیارد دالري نورد استریم  11خط لوله 

روسیه به آلمان را دو برابر نماید یکی از موضوعات مورد مناقشه میان ایاالت متحده و اروپا بود. پیش از بحران 

روسیه به اوکراین این فرصت را به ایاالت متحده داد.  اوکراین نیز ایاالت متحده در پی تحریم این خط بود. تهاجم

شرکت گازپروم روسیه نیمی از هزینه هاي احداث آن را پرداخته است. این خط آماده عملیاتی شدن بود، اما بحران 

  اوکراین و تحریم شرایطی را فراهم آورد که شرکت نورد استریم اعالم ورشکستگی کرد. 

  لیه روسیه ي اتحادیه اروپا عهامیتحر

ان الحاق اروپا از زم هیاتحاد يهامیتحر. بسته نخست اعمال کرده است هیروس هیعل یمیاروپا دو بسته تحر هیاتحاد

. بسته تحریمی دوم پس از تهاجم روسیه به اوکراین تصویب شده اندکشور اعمال شده نیا هیعل هیبه روس مهیکر

رده برشم هیروس هیعل هامیاعمال تحر ياروپا سه هدف برا اتحادیهو هسته اقتصاد روسیه را هدف گرفته است. 

  :است

  نیاوکرا هیکشور عل نیجنگ ا یمال نیاز تأم يریجلوگ -1

 جنگ مؤثرند نیا جادیدر ا هیکه در سطوح مختلف دولت روس يافراد هیتنب  -2

   هیروس ینعتو ص ياقتصاد انیبن فیتضع  -3

  تحریمی صورت داده است:چند اقدام اروپا  هیقالب اتحاد نیدر ا

  تصویب لیست سیاه  متشکل از مقامات روسیه -الف 

طیفی از بازرگانان و ثروتمندان مرتبط با کرملین و مقامات سطح باال را  ،هیپارلمان روس ياعضا یتمام این لیست 

آنها در اروپا ضبط  يهاییدارا ،اند حق سفر به اروپا را ندارندشدهداده قرار  ستیل نیکه در ا يافراد. ردیگیمدر بر 

البته  .قرار داده است ستیل نیدر ا زیرا ن نیپوت ریمیو والد وزیر خارجه روسیه الوروف یاروپا حت هیاتحاد .شودیم

 نیسوم نیپوت ریمیروس، والدباللوکاشنکو رهبر و بشار اسد  پس از .دو مقام همچنان حق سفر به اروپا را دارند نیا
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که اغلب آنها مقامات  ردیگینفر را در بر م 675حدود  ستیل نیا .ردیگیقرار م ستیل نیر ااست که د يرهبر

  .اندهیروس

  تحریم مالی روسیه  -ب

حذف روسیه از نظام مالی جهانی و با  هدف با دهندیمي اتحادیه را تشکیل هامیتحري مالی که هسته هامیتحر

 .کنندیرا دنبال مهدف سه  هیروس هیاروپا عل هیاتحاد یمال يهامیتحر. شوندیمطراحی و اجرا  هماهنگی آمریکا

 هیاز اتحاد هیروس مالی نیتأمي هانهیاروپا، دوم باالبردن هز هیاتحاد هیبه بازار سرما هیروس ینخست قطع دسترس

  .کشور نیا یصنعت انیبن یجیتدر فیاروپا و سوم تضع

است، دسترسی این کشور به سوئیفت را محدود  کردهقالب اتحادیه اروپا بانک مرکزي روسیه را تحریم  نیدر ا

 ع دسترسیقطبا  ایتالیدر ابتدا آلمان و ا .گام برداشته است اطیاحت اروپا با هیاتحاد ،فتیدر حوزه سوئکرده است. 

متحده  االتیا زین و ییاروپا ياز کشورها یلیخ ندهیفشار فزا لیمخالف بودند اما به دل فتیسوئ به هیروس هايبانک

ده است که تاکنون منتشر ش یاطالعات ياما بر مبنا .مثبت دادند يرا فتیبه سوئ هیروس یدسترس يمحدودسازبه 

 يهاه هنوز بانکاست ک نیتوجه انکته قابل .را قطع کرده است فتیبه سوئ یهفت بانک روس یاروپا دسترس هیاتحاد

ي هاشرکتدرصد  50که  هیبانک روس نیتربزرگ seber bank.هفت بانک قرار ندارند نیا انیدر م یبزرگ روس

اروپا  هیو اتحاد هیدر روابط روس يدینقش کل انرژي حوزه که درگازپروم بانک  روسی در آن حساب بانکی دارند و

اما دسترسی دارند.  یدسترس فتیسوئ ستمیهمچنان به س شودیمحسوب م هیبانک بزرگ روس نیدارد و سوم

بانک مهم دیگر نیز در آینده اي نزدیک به این سیستم  6است و  قطع شده فتیسوئبه  دومین بانک بزرگ روسیه

وسیه را سیستم بانکی ر جانبهکی صورتبهدسترسی نخواهند داشت. افزون بر این، طیفی از کشورهاي اروپایی 

  .دیافزایمکشور براي تعامل با هسته اقتصاد جهانی ي این هايدشوارکه بر  اندکردهتحریم 

ست، که روسی را ایجاد کرده ا فتیسوئپیش براي مقابله با چنین وضعیتی سیستم موسوم به  هامدتروسیه از  

باید دید در شرایط جدید کارایی آن به چه میزان است. چین نیز سیستم پرداخت خاص خود را ایجاد کرده است و 

ي روسی به سیستم چینی وجود دارد، اما هابانکاتصال  واسطهبه فتیسوئدن بخشی از تحریم امکان خنثی ش

یی که در قالب این دو سیستم چینی و روسی با روسیه هاشرکتیی را در مورد تحریم هابحثاتحادیه اروپا و آمریکا 

  . انددهیکشانجام دهند را نیز پیش  دادوستد

 ه استکردمحدود شدت را به ییاروپا يهادر بانک روسیهتوسط شهروندان  یوانتقال مالامکان نقل افزون بر این

اروپا  یکشور در بازار بانک نیا ياز جمله بانک مرکز هیروس يهااوراق قرضه توسط بانک دوفروشیهرگونه خرو 

  ممنوع کرده است.  این اتحادیه حتی ارائه اسکناس یورو به روسیه را نیز .را ممنوع کرده است

 يدیلک ياز کشورها یکی سیسوئي خود وادار کرده است. هامیتحراتحادیه اروپا، سوییس را نیز به تبعیت از 

 هیدکشور ازآنجاکه عضو اتحا. این دارد يدینقش کل هیروس هیعل یمال يهامیتحر یاست که در اثربخش ییاروپا
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 يبه اجرا یلیتاکنون تما هداشت المللنیدر روابط ب ياطرفانهینقش ب یخیو به طور تار شودیمناروپا محسوب 

 یتمامتعهد خود به یرسم ياهیانیدر بدر روزهاي اخیر اما  دادیمننشان  هیروس هیاروپا عل هیاتحاد يهامیتحر

ییدالر از دارا اردیلمی 11 حدودقالب در گام نخست  نیرا اعالم کرد. در ا هیروس هیاروپا عل هیاتحاد يهامیتحر

 سیستم قیاز طر هیو دادوستد شهروندان روس شودیمسدود م سیسوئ ايدر بانکه یروس يهاشرکتافراد و  يها

 .کندیم دایاروپا به حداقل ممکن کاهش پ هیاتحاد يهامیمطابق با تحر سیسوئ بانکی

  ي صادراتی هامیتحر-2

  :ردیگیمي صادراتی اتحادیه اروپا علیه روسیه چند حوزه را در بر هامیتحر

 24حدود  هیروس 2019سال  يآمارها يبر مبنا ي حوزه پاالیش نفت.هايفناورتحریم صادرات کاالها و -

 هیسصادرات رو دیجد يهامیاروپا صادر کرده است. با تحر هیدر سال به اتحاد یمیدالر محصوالت پتروش اردیلیم

  .مواجه خواهد شد يحوزه احتماالً با مشکالت جد نیدر ا

  ییو صنعت فضا ییونقل هوامورداستفاده در صنعت حمل يهايصادرات کاالها و فناور میتحر-

  کاربرد دوگانه  يدارا يهايصادرات کاالها و فناور میتحر-

منجر  هیروس هو توسعه فناوران یتوان نظامارتقاي که ممکن است به  ییهايصادرات کاالها و فناور میتحر-

  .کشور را توسعه دهد نیا یتیو امن یحوزه دفاع ایشود و 

 يافزارها برانرم ،کاربرد در حوزه پهپادها يدارا يافزارهانرم مانند با کاربرد دوگانه  يکاالها میتحر -

   شرفتهیپ کیالکترون يهادستگاه ها ورسانه مهیشده و ن يرمزگذار يهادستگاه

 زین یستیتور يهاآژانسحتی  جدا کرده است. اوکرایناز  یتازگبه هیروس ی کهمناطق منع هرگونه تجارت با -

  .مناطق را ندارند نیحق مراوده با ا

  ممنوعیت پرواز ایرالین هاي روسی به اروپا. -

  ي بریتانیاهامیتحر

ي خاص خود را علیه روسیه اعمال هامیتحراز اتحادیه اروپا جدا شده است،  2021دولت بریتانیا که از ابتداي سال 

 ایتانیبري هامیتحري اتحادیه اروپا و آمریکا دارد. هامیتحری با توجهقابلي هاانیپوشهم هامیتحرکرده است. این 

  :شوندیمبه چند دسته تقسیم 

حذف  ایتانیبراز سیستم مالی  ي آنها ضبط شده وهاییدارا، اندگرفتهروسیه مورد تحریم قرار ي بزرگ هابانک-1

  .دسترسی نخواهند داشت ایتانیبري تسویه از طریق سیستم مالی هاسمیمکانو به استرلینگ و  اندشده

  .نداشدهمنع  ایتانیبرمالی از بازار  نیتأم ي بزرگ این کشور از دریافت وام وهاشرکتي روسی و هابانک-2

  فرد و شرکت روسی ضبط شده است. 60ي بیش از هاییدارا-3

  همکاري با هواپیمایی ملی روسیه ممنوع شده است.-4

نیز امکان صادرات چنین محصوالت  ندهیآتمامی مجوزهاي صدور کاالها و فناوري با کاربرد دوگانه لغو شده و در -5

  یی وجود نخواهد داشت.هايفناوریا 

  ي نفتی هافراوردهدر حوزه پاالیش  ژهیوبهي پیشرفته هايفناورممنوعیت صادرات -6

  محدود شده است. شدتبهتراکنش بانکی شهروندان روسیه -7
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  بریتانیا از محدودیت دسترسی روسیه به سوئیفت حمایت کرده است.-8

ده روسیه در جنگ با اوکراین نیز اعمال کري فوق را بر بالروس به دلیل حمایت این کشور از هامیتحربریتانیا -9

  است.

  

  

  


