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 مقدمه

 اهداف خارجی، دیپلماسی کالن اهداف از مهمی بخش کشورها متقابل وابستگی افزایش با اخیر هاي دهه در

 اهمیت بازرگانی و اقتصادي اهداف که است شده باعث اقتصادي توسعه به ها دولت گرایش .است اقتصادي

قرار دارد؛  خاصی وضعیت در یراند اااقتص میان این در .کند پیدا خارجی تجارت حوزه در کشورها براي باالیی

 بسزایی اهمیت تولید رشد و خصوصی بخش تقویت و تورم مهار داخلی، اقتصاد توسعه ضرورت ،یکسو از یراز

 کشورهاي با رابطه نوع بر اخیر هاي سال در اقتصادي هاي تحریم تأثیر و المللی بین شرایط، دیگر ازسوي و دارد

 کرده جلب به خود را توجهات داخلی توسعه فرآیند بر تأثیرگذاري آن به تبع و ایران خارجی تجارت و دیگر

 .است

در دوران پسا تحریم افزایش  تدوین نقشه راه اقتصاد ایرانضرورت ، 5+1برجام بین ایران و گروه  امضايبا 

فعاالن بخش تولید و تجارت و سیاستگذاران اقتصادي این  هاي دغدغهیکی از یافته است. در این چارچوب 

اقتصادي و تولید داخل  هاي فعالیتاست که تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط جدید، چه تأثیري بر وضعیت 

و تهدیداتی است که نیازمند تدبیر و  ها فرصتخواهد گذاشت؟ شرایط جدید پیش روي اقتصاد ایران همراه با 

از جمله حوزه تجاري کشور است. بخش تجارت خارجی کشور  ؛مختلف هاي حوزهدر  استراتژیک ریزي برنامه

که در افق  شدهو مشکالتی روبرو  ها چالشقتصادي با هاي ا اقتصادي در دوران تحریم هاي بخشهمچون سایر 

حوزه در این مجموعه افراد و نهادهاي دولتی و غیردولتی مرتبط با  بایست میاقتصاد کشور  رويپیشجدید 

 منسجم، هدفمند و هماهنگ عمل نمایند.  ،ها فرصتو بهره گیري از  ها چالشجهت رفع 

وزه تجاري ایران حکایت از لزوم تجدید نظر و تدوین نوع برخورد با کشورهاي غربی و مشکالت ح

 هاي سیاستراهبردها و ارایه  بر فقط متمرکزدارد که در این راستا گزارش حاضر  رانالگوي تجاري جدید در ای

روشن کردن پاسخ سئواالتی همچون اولویت . هدف اصلی گزارش استتجاري کشور در دوران پسا تحریم 

اي و بین المللی،  منطقه هاي پیماندیپلماسی تجاري و  هاي اولویتکاالیی،  هاي اولویتتجاري در دوران جدید، 

گذاران خارجی و مسایلی از این قبیل است. بر همین اساس با  اصول و معیارهاي الزم در مواجه با سرمایه

شور همفکري و همراهی خبرگان و متخصصان علمی و عملی حوزه تجارت خارجی کشور، شرایط تجارت ک

ناعادالنه اقتصادي بررسی و راهکارها و راهبردهاي مواجه با شرایط جدید مورد  هاي تحریمدر دوران قبل از 

 شده است. ارایهبررسی قرارگرفت که نتایج آن در قالب گزارش حاضر 
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 پساتحریمضرورت تدوین راهبردهاي تجاري در دوران  اهمیت و بیان -1

اقتصادي از شرایط تحریم  هاي بخشطور که در مقدمه اشاره شد، بخش تجاري کشور مانند سایر همان

و  ها فرصتگیري از  مناسب جهت بهره هاي سیاستمتأثر شده و در افق جدید پس از برجام نیازمند راهبردها و 

موجود و تدوین  هاي چالشتهدیدهاي احتمالی است. بر همین اساس، شناخت  پذیري در برابر کاهش آسیب

 حوزه تجارت خارجی کشور است. هاي ضرورتالزامات و  از جمله استراتژي مناسب در مواجه با شرایط جدید

 طرف خواهد شد.رذیل در دوران جدید ب هاي تحریمبر طبق مفاد برجام در حوزه تجارت، 

 مربوط به حمایت مالی براي تجارت با ایران هاي تحریم •

در جهت تجارت با ایران از جمله اعطاي اعتبارات  هایی حمایتی بر عدم ارائه عضو مبن هاي دولتتعهد  •

ترجیحی به دولت  هاي وامصادراتی، بیمه صادرات و عدم تعهد پرداخت براي وام بال عوض، کمک مالی و 

 ایران

 هاي محدودیتتجارت دو جانبه بر درآمدهاي ایران که در خارج از کشور است (شامل  هاي محدودیت •

 بوط به نقل و انتقال درآمدها)مر

 تحریم تجارت طال و سایر فلزات گرانبها توسط ایران •

تحریم تجارت با ایران در مورد کاالهایی همچون گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته (از قبیل آلومینیم و  •

ر با این برجام و سازگا هاي فعالیترم افزارهاي تنظیم فرآیندهاي صنعتی، در رابطه با نسنگ و  فوالد)، ذغال

 افراد و اشخاصی حقوقی مورد تحریم.

فعال شده و خود  ها تحریمرفع  پس ازاي کشور  که صنعت هسته دهد می نررسی شرایط جدید نشاب

همچون  یکاري جدید (در صنایع هاي حوزهیکی از و لذا  کسب و کار و تجارت جدید باشد زمینه تواند می

 هاي محدودیتبهبود در روابط بین المللی به مفهوم رفع  ،. از سوي دیگرباشد میدارویی، غذایی و بهداشتی) 

گیري از نهادهاي بین المللی و شرکاي تجاري متنوع تر است.  موجود تجاري، تسهیل مبادالت و امکان بهره

و ...)  حمل و نقل (حمل و نقل کاال و خدماتی همچون بیمهشامل در سه حوزه کالن  ها تحریمضمن آنکه رفع 

نفت و انرژي و شبکه بانکی (تسهیل مبادالت پولی و مالی و برخورداري از خدماتی همچون سوئیفت)، جملگی 

گیري  داخلی جهت بهره بازارهاياز آثار مثبت شرایط جدید پیش رو است. در مقابل، حضور سرمایه گذاران در 

کشور و ایجاد وابستگی به  هاي فعالیتیع و ، نفوذ در صناکشور میلیون نفري داخل 80از بازار مصرف حدود 
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تجاري کوتاه مدت در کشور، فروش کاال به  هاي فرصتکاالها و خدمات خارجی در میان مدت، بهره گیري از 

از جمله تهدیدات شرایط جدید است که ضرورت تدوین راهبردهاي دانش به کشور، و جاي انتقال سرمایه 

 . کند میو چندان را در کشور ددر دوران جدید تجاري 

برگان حوزه تجارت خارجی برهمین اساس، در گزارش حاضر سعی شد تا با همفکري صاحب نظران و خ

مورد نقد و بررسی قرار  ها تحریمموضوع شرایط جدید پس از رفع  هاي تخصصی در قالب سلسله نشست کشور

 ها چالشوزه کشور، ر حاقتصادي ب هاي تحریممطالبی همچون بررسی اثرات  چارچوبگیرد که ماحصل آن در 

تجاري کشور در دوران  هاي سیاستتحریم در حوزه تجاري و ارائه راهبردها و  شرایط جدید پسا هاي فرصتو 

این گزارش که با هدف ارائه و پیشنهاداتی در این زمینه  رود میپسا تحریم طبقه بندي و  ارائه شده است. امید 

برداري مخاطبان خاص (سیاستگذاران و تصمیم سازان) و مخاطبان عام  هتهیه شده است مورد توجه و بهر

 (فعاالن حوزه تجارت خارجی کشور) قرار گیرد.

 

 بر حوزه تجارت خارجی کشور اقتصادي هاي تحریمآثار  -2

و مشکالت بخش تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که مشکالت این بخش  ها چالشبررسی مسایل، 

ساختارها و کارکرد اقتصادي نبوده و بسیاري از مشکالت ساختاري بوده و به ضعف  هاي تحریمتنها محدود به 

هاست که از مشکالتی همچون؛ خام  . بخش تجاري کشور سالگردد مینهادهاي این بخش و اقتصاد کشور بر 

بین المللی،  هاي پیمانفروشی مواد اولیه، سهم اندك در محصوالت با فناوري باال، کارکردهاي غیر اقتصادي 

اي، پایین بودن بهره  بازارهاي غیررسمی و پدیده قاچاق کاال، تغییر متوالی قوانین و مقررات گمرکی و تعرفه

حمل و  هاي هزینهخارجی،  هاي سرمایهوري عوامل تولید، بسته بندي ضعیف کاالهاي صادراتی، جذب محدود 

بهره برداري از  عدمپولی، ارزي و مالی،  هاي سیاست نقل باالي کاالهاي صادراتی و وارداتی، همسو نبودن

صنعتی صادرات گرا، شناخت ناکافی بازارهاي هدف و  هاي خوشهمنطقه ایی، کمبود  و هاي جغرافیایی مزیت

ر و بقا در بازارهاي سالیق مشتریان و عدم هماهنگی میان صادرکنندگان و فقدان استراتژي مناسب براي حضو

 .برد میرنج  ،المللیبین

جدي در نقل و انتقاالت مالی، بانکی، حمل  هاي محدودیتاقتصادي جدید بر کشور که  هاي تحریمبا وضع 

مختلف اقتصادي از جمله حوزه تجارت  هاي بخشو نقل، کاال، بیمه، گشایش اعتبارات اسنادي و نظایر آن براي 
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اقتصادي  هاي تحریمخالصه آثار  کشور ایجاد کرد، مشکالت بخش تجارت خارجی کشور مضاعف شده به طور

 :بر حوزه تجارت خارجی کشور (که به مشکالت موجود ساختاري نیز دامن زد) به شرح ذیل بوده است

 و ...) تجاري (اعم از لجستیکی، حمل و نقل، انبارداري هاي زیرساختافت  •

تجاري که نتیجه آن تمرکز کاهش روابط سیاسی میان ایران و کشورهاي جهان و در نتیجه تغییر در شرکاي  •

 تجاري با برخی کشورها و بازارهاي محدود آسیایی بوده است.

 حمل و نقل و لجستیکی) هاي افزایشتجاري (به دلیل  هاي هزینهافزایش  •

افت شدید بهره وري همه عوامل درگیر در حوزه تجاري کشور: با کاهش سرمایه گذاري در این بخش و  •

وري در بخش تجاري با افت شدید مواجه شده  استهالك این بخش، بهره عدم انجام سرمایه گذاري در

است که در نتیجه آن کمیت و کیفیت کاالهاي تجاري و در نتیجه رقابت پذیري این بخش کاهش یافته 

 است.

 نوین در حوزه تجارت (چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع) هاي فناوري کارگیري بهمحدودیت در  •

دیگر از جمله  هاي بخشو  تحریم ها شدصادي سبب تمرکز سیاستگذاران اقتصادي بر مسئله اقت هاي تحریم •

 هاي اولویت. به بیان دیگر،  غفلت از حکمرانی تجاري و توجه به گرفتندبخش تجاري مورد غلفت قرار 

 معیشتی سبب شد که اجماع و هماهنگی، قوانین و مقررات و .... در این حوزه دچار مشکل شوند. 

 ها تحریمجهانی شدن (رقابت، کیفیت و استاندارد) در اثر  هاي مؤلفهکاهش  •

 تجاري  هاي طرفکاالها و خدمات به  عرضهپایداري در استمرار و کاهش  •

 خارجی هاي سرمایهکاهش کمیت و کیفیت جذب  •

و در نتیجه کاهش حضور در  (حضور فردگرایانه)کسب و کار در بازارهاي جهانی هاي شبکهکاهش حضور  •

 اقتصاد جهانی

اقتصادي وضع شده بر علیه ایران سبب شده که تجارت کشور از سیر طبیعی خود خارج شود.  هاي تحریم •

 هاي رویهضمن آنکه خروج از . واردات از کشورهاي با کیفیت به سمت کشورهاي بی کیفیت سوق یابد

 جدید تجاري زمینه ساز رانت و فساد بیشتر در این هاي هرویقبلی تجربه شده در حوزه تجاري و ورود به 

 .ه استشد حوزه

٤ 
 



    
ساختاري قبل تشدید و  هاي چالشاقتصادي سبب شدند در حوزه تجارت خارجی  هاي تحریمدر مجموع، 

جدید نمایان شود و بخش تجاري با محدودیت شرکاي تجاري، کاالهاي صادراتی و وارداتی  هاي چالشبرخی 

مواجه  ،بین المللی هاي عرصهباالتر مبادله اي و حضور کمرنگ در  هاي هزینهمنطقه اي  بین المللی،  هاي پیمانو 

 . شود

 

 اقتصادي در حوزه تجارت خارجی کشور هاي تحریمرفع  و تهدیدهاي ها فرصت -3

فراوانی مقابل کشور قرار  هاي فرصت، ها تحریمبا گشایش افق جدید پیش روي اقتصاد ایران به واسطه رفع 

ناعادالنه اقتصادي است. اما  هاي تحریمایجاد شده به دلیل  هاي محدودیتدر نتیجه رفع  ها آنخواهد که اغلب 

در صورت نداشتن بینش و تدبیر کافی با تهدیدهاي بعضًا جدي مواجه  تواند میکشور  ها فرصتدر مقابل این 

و تهدیدهاي پسا تحریم در حوزه تجارت  ها فرصتارش به اختصار شود. بر همین اساس در این بخشی از گز

 :شوند میخارجی بررسی 

 

 ها فرصت -3-1

 :استوضع شده قبلی  هاي محدودیتایجاد شده در حوزه تجاري کشور عمدتاً به رفع  هاي فرصت 

 مبادالتی هاي هزینهکاهش  •

 تجاري هاي بیمهبرقراري  •

 و لجستیکی یحمل و نقل هاي محدودیترفع  •

 خارجی هاي سرمایهجذب  •

 گسترش بازارهاي هدف •

 گسترش روابط تجاري با کشورها •

 مربوط به دوران تحریم هاي رویهقبلی تجاري و کاهش رانت و فساد آزمون شده  هاي رویهبرقراري  •

 کاالها و مواد اولیه با کیفیت تر دارايامکان تجارت با کشورهایی  •

 بیشترامکان صادرات کاالها و خدمات  •

 تجاري کشور هاي عرصهمدون در  هاي فناوريامکان بهره گیري از  •

 تعامل بیشتر با تجار و کشورهاي غربی و اروپایی •

٥ 
 



    
 انتقال سرمایه و دانشامکان  •

 تجاري هاي زیرساختامکان توسعه و نوسازي  •

 حضور در بازارهاي جهانی (کیفیت، استاندارد در رقابت پذیري) هاي شاخصامکان بهبود  •

 ان بهبود فضاي کسب و کارامک •

 
 تهدیدها  -3-2

در نیز را تهدیدهایی  تواند میکشور حوزه تجاري همگام با ایجاد فرصت براي  اقتصادي هاي تحریمرفع 

 :شوند میباشد که در این بخش به اختصار مرور  برداشته

 اقتصادي و بازار کشور به سرمایه گذاران خارجی هاي فرصتواگذاري  •

به صورت وابسته کردن کشور به نظام سرمایه  تواند میاین نفوذ  :سرمایه گذاران به کشورنفوذ از درون  •

جنوب  1997مالی سال  هاي بحرانو نتایجی همچون  منجر شدهداري و روان سازي مقررات و قوانین 

، نفوذ نرم باشد که یک نوع وابستگی در بخش تواند مییا شقه دیگر نفوذ شرقی آسیا در پی داشته باشد. 

 تجاري و اقتصادي کشور ایجاد نماید که نتیجه آن گرفتن امتیاز از ما به دلیل وابستگی ایجاد شده باشد. 

 گرفتن بازار فروش کاالها به جاي انتقال دانش و فناوري به کشور •

بازارها همچون بازار سرمایه کشور که  بهره گیري از سود و بازدهی کوتاه مدت از طریق رونق کاذب برخی •

میلیارد دالر در این بازار نوسان  10حدود با  توان میو  استمیلیارد دالر  100حجم آن در بهترین حالت 

بدون آنکه در بخش  از کشور خارج شود ها سرمایهایجاد کرد و از فرصت فراهم شده بهره برد و سپس 

 مولد کشور اتفاق مثبتی رخ دهد.

 ل دانش و فناوري ناکارا به کشورانتقا •

 تسریع در خروج سرمایه به جاي ورود سرمایه •

 در قالب هیات هاي تجاري و بازرگانی ها جریاننفوذ برخی افراد و  •

 به سمت وابستگی بیشتر به کاالهاي خارجیتغییر الگوي مصرف جامعه  •
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 تجاري در دوران پسا تحریم هاي سیاستراهبردها و  -4

 هاي بخشدر تمام  بایست میو تهدیدهاي مورد اشاره،  ها فرصتبا اجراي برجام در کشور در چارچوب 

حداکثر  هاي فرصتاقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داراي راهبرد، سیاست و برنامه باشیم تا بتوانیم از 

 هاي بخشبه مباحث مطروحه در آن مواجه شوید. با توجه  هاي چالشکمتر با تهدیدها و  و ؛استفاده را نمود

. راهبردها و شود میتجاري کشور در دوران پسا تحریم پرداخته  هاي سیاستقبلی در این قسمت به راهبردها و 

از ابعاد مختلف زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) یا از منظر بازیگران عرصه  توان میرا  ها سیاست

و فعاالن تجاري) طبقه بندي نمود. در این قسمت سعی شده است تا  ها بنگاهبازرگانی، دولت،  هاي اتاقتجاري (

 هاي تجاري به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. راهبردها و سیاست ترین مهم

 

 اولویت تجاري با کشورها و سرمایه گذارانی است که دانش و فناوري به ایران صادر نمایند -4-1

مواجه خواهیم شد و هدف اولیه و سهل الوصول هرکشور یا کاالها ریان واردات ج تسهیلبا  ها تحریمبا رفع  

میلیون  80با حدود (فروش کاال، گشایش نمایندگی فروش و نفوذ در بازارهاي داخلی  خارجی سرمایه گذار

 است. لذا هدایت جریان واردات به سمت کاالهاي سرمایه اي و فناورانه و جلوگیري از نفوذ )مصرف کننده

اصلی بخش تجاري کشور  هاي اولویتبیگانگان در بازار مصرف داخلی از طریق صرفاً فروش کاال از جمله 

 است.

 

 مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق  -4-2

بازار غیر رسمی و قاچاق کاال به کشور با اقتصادي و با هدف رفع نیازهاي داخلی  هاي تحریمبه واسطه 

هایی همچون کیفیت، استاندارد و  رونق بسیاري مواجه بوده است که در شرایط جدید و به منظور بهبود شاخص

مهم تجاري کشور محسوب  هاي سیاستو کاهش قاچاق از جمله راهبردها و  ها زرمرقابت پذیري، کنترل 

 .شود می
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 تجارت خارجی حوزه از بین بردن رانت و فساد در  -4-3

کیفیت به  کاالهاي بی غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی کشور ضمن ورود هاي رویهبه واسطه برقراري 

فساد و ایجاد رانت در بخش تجاري کشور شده  هاي گروهمبادالتی، شکل گیري  هاي هزینهکشور، شاهد افزایش 

تجاري شفاف و  هاي کانالقبلی و آزمون شده  هاي رویهدر دوران جدید با بازگشت به  بایست میکه  ایم بوده

 و فسادها از بین برود. ها رانتشناخته شده و مورد حمایت دولت، این 

 

 راهبرد توسعه خدمات تجاري -4-4

الگوي توسعه اکثر کشورهاي پیشرفته بهره گیري حداکثر از بخش خدمات و تمرکز در این بخش   

یابد، توسعه خدمات  است. لذا در دوران جدید که تعامالت بین کشورها و ایران با سایر کشورها نیز گسترش می

گردشگري (شامل گردشگري سالمت، ورزشی، طبیعت و تاریخی)، خدمات مالی و بانکی،  هاي حوزهتجاري در 

زمینه ساز ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و انتقال فناوري  تواند میخدمات فناوري اطالعات و خدمات لجستیکی 

 به کشور باشد.

 

 تسهیل شرایط ورود تجار به کشور و حضور تجار ایرانی در سایر کشورها -4-5

قبلی،  هاي بخشمورد اشاره در  هاي چالشدر شرایط جدید و با تدبیر در زمینه جلوگیري از نفوذ بیگانگان و  

تجار ایرانی، اعطاي خدمات متنوع بانکی و  و ادید تجاري براي سرمایه گذاران خارجیسیکل اخذ ویزا و رو

 در اولویت قرار گیرد. باید میآن  یرنظا

 

 تجاري پیشنهادي: هاي سیاستسایر راهبردها و  -4-6

 در کشورهاي مختلف با داخلی اقتصادي ذیربط سازمانهاي و نهادها بین منظم و منسجم ارتباط برقراري •

 و جلوگیري از اقدمات پراکنده و ناهماهنگ دستگاهی مصوب قوانین یا نامه تفاهم قالب

 خاص نهادي یا شخص به اتکا عدم و کشور اقتصادي هاي برنامه شدن سیستمی  •

 به باید نهایت در دیگر کشورهاي با سیاسی (مذاکرات اولویت روابط تجاري در تعامالت سیاسی جدید •

 انجامد) بی کشور در تولید بخش تقویت سرانجام و خارجی مشترك گذاري سرمایه و تکنولوژي انتقال
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 تجاري و شبکه توزیع کشور هاي زیرساختپیگیري سیاست مدرن سازي و نوین سازي  •

 نوین هاي فناوريارتقاء بهره وري حوزه تجارت با استفاده از دانش و  •

 انفرادي فعلی هاي رویهکسب و کار و تشکل گرایی به جاي  هاي شبکهسوق دادن الگوي تجاري به سمت  •

 رقابت پذیري کشور هاي مؤلفهبرقراري حکمرانی تجاري مناسب و استاندارد در جهت بهبود  •

تجاري و پرهیز از خام فروشی و روي آوردن به  هاي سیاستایجاد یکپارچگی بین واحدهاي تولیدي و  •

 تولید و تجارت کاالها و خدمات با ارزش افزوده بیشتر

 پساتحریم شرایط مردم و فعاالن بخش تجاري در انتظارات مدیریت •

 بازرگانی در آموزش و بازاریابی تجار و بازرگانان هاي اتاقنقش فعاالنه تر  •

تجاري همچون سواپ هاي تجاري، توسعه خدمات فنی و مهندسی، تسریع در  هاي روشبهره گیري از   •

 تجاري براي صدور مقدمات فنی و مهندسی و اعطاي تسهیالت به صادرکنندگان هاي ضمانتصدور 

 خارجی، تشویق صادر کنندگان و برندسازي کاالها و خدمات هاي نمایشگاهتوسعه  •

 هستند برخوردار باالیی رزش افزودها از که بنیان دانش کاالهاي صادرات ضرورت •

 WTO الحاق به همچنین و آزاد مناطق در گذاري سرمایه و تجدیدپذیر هاي انرژي بخش در گذاري سرمایه •

 

 گیرينتیجه -5

جدیدي را براي اقتصاد کشور ایجاد خواهد  هاي فرصتو  ها چالششرایط پس از اجراي برجام درکشور، 

و  ها چالشکرد. در این گزارش تنها به حوزه تجارت خارجی پرداخته شده تا با بررسی شرایط، اثرات، 

تجاري کشور در دوران پسا تحریم ارائه شود که  هاي سیاست، راهبردها و ها تحریمناشی شده از  هاي فرصت

 است: نتایج این بررسی به شرح ذیل بوده

  کرد  ساختاري موجود حوزه تجاري را تشدید هاي چالشاقتصادي ناعادالنه علیه کشور،  هاي تحریموضع

تجاري،  هاي زیرساختهمچون افت  هایی چالشجدیدي را براي آن ایجاد نموده است.  هاي چالشو خود 

، محدودیت در مبادالتی، افت شدید بهره وري، کاهش کیفیت کاالهاي وارداتی هاي هزینهافزایش 

 .و دانش نوین تجاري، تمرکز تجاري و نظایر آن فناوري کارگیري به

  تهدیدهایی همچون: نفوذ نرم در گزارش مورد اشاره هاي محدودیتافقی جدید پیش رو عالوه بر رفع ،

 بیگانگان در بازارهاي کشور، فروش کاالها به جاي انتقال دانش و فناوري، ایجاد وابستگی به کاالها و
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نفوذ سیاسی در قالب روابط تجاري را نیز در  ،خدمات در میان مدت جهت نفوذ به فرهنگ مصرفی جامعه

 بردارد.

 پایش دقیق سرمایه گذاران خارجی و تجاري کشور در دوران پسا تحریم که نیازمند  هاي اولویت ترین مهم

 هاي سرمایهبه ورود از: اولویت  اند عبارتو تجار خارجی است  هاي سرمایهبرخورد فعاالنه، هوشمند با 

، از بین بردن رانت و فساد حوزه و قاچاق کاال دانش و فناوري، مدیریت بازار غیررسمیه انتقال دهند

و حضور تجار ایرانی در خارج، اولویت تجاري، توسعه خدمات تجاري، تسهیل ورود و خروج تجار 

 و نظایر آن. بخشی و پراکنده اقتصادي قداماتاز ا جلوگیري ،روابط تجاري در تعامالت سیاسی جدید

 تأثیر بررسی. است پساتحریم شرایط در سناریوسازي و کشور اقتصادي شرایط بررسی دیگر مهم مسئله 

 در کشور خارجی اقتصادي روابط هاي اولویت تعیین کشور، اقتصادي کالن سیاستهاي بر پساتحریم شرایط

 کار، به عالقمند و خارجی شرکاي رویکرد به توجه جهانی، تجارت سازمان به الحاق مانند کنونی شرایط

 توجه آنها به باید که هستند مواردي مهمترین از شرکا، با محور سرمایه و محور فناوري رویکرد به توجه

 باید نهایت در دیگر کشورهاي با سیاسی مذاکرات هرگونه که داشت توجه باید عالوه به. شود مبذول ویژه

 .انجامد بی کشور در تولید بخش تقویت سرانجام و خارجی مشترك گذاري سرمایه و فناوري انتقال به

 با داخلی اقتصادي ذیربط سازمانهاي و نهادها میان منظم و منسجم ارتباط برقراري مسائل، این بر عالوه 

 و اقتصادي خاص نهادهاي یا اشخاص به اتکاء عدم و سیستمی صورت به مختلف کشورهاي با و یکدیگر

 .گیرد قرار اي ویژه تأکید مورد بخشی و پراکنده اقتصادي اقدامات از جلوگیري

 معضالت و چالشها است الزم که در دوران پسا تحریم دارد اي ویژه اهمیت و کارکرد خارجه امور وزارت 

 و هماهنگی دفتر در محتوایی لحاظ به هم و ساختاري لحاظ به هم کشور نیاز مورد راهکارهاي و موجود

. گیرد قرار بررسی مورد وزارتخانه این خارجی اقتصادي روابط هاي هماهنگی ستاد و اقتصادي امور راهبرد

 صنعت، وزارت زیرمجموعه و داخلی اقتصادي هاي دستگاه از یکی عنوان به نیز تجارت توسعه سازمان

 اعزام بازرگانی، و اقتصادي مشترك هاي کمیسیون تشکیل مانند مختلف طرق از باید تجارت و معدن

 و اقتصادي تعامالت راه نقشه طراحی دیگر، کشورهاي به بازرگانی هاي رایزن و اقتصادي هاي هیئت

 همچنین .کند نقش ایفاي کارآمد و مطلوب خارجی تجارت پیشبرد در صادراتی، بزرگ هاي شرکت ایجاد

 مناسبات راه نقشه ترسیم منظور به است الزم خصوصی بخش نهاد عالیترین عنوان به ایران بازرگانی اتاق
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 با موجود، هاي سیاست چارچوب در کشور داخل به خارج از گذاري سرمایه هدایت و اقتصادي فراملی

 .باشد داشته همکاري تجارت توسعه سازمان ویژه به مرتبط نهادهاي

خواهد شد، اتخاذ  هکشور به سوي سایر کشورها گشود هاي دروازهدر مجموع، در دوران پساتحریم که 

ضمن آنکه داشتن برنامه  .اصلی دولت است هاي اولویتتجاري از جمله  هاي سیاستراهبردها و 

سرمایه و سرمایه گذار خارجی از ورود  و نوع نحوهمدون، عملیاتی، مؤثر و کارآمد در انتخاب استراتژیک 

 جایگاه ویژه اي برخوردار است.
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