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  چكيده

 توافقي به سال دو به قريب از پس كه 5+1 گروه كشورهاي و ايران اسالمي جمهوري اي هسته مذاكرات   

 سازمان امنيت شوراي 2231 قطعنامه و 2015 ژوئيه 14 تاريخ در) مشترك اقدام جامع برنامه( برجام به موسوم

 اي؛ هسته پارامترهاي: اول ضميمه: باشد مي فني ضميمه 5 و توافق شامل برنامه اين. گرديد منتهي متحد ملل

 ضميمه غيرنظامي؛ حوزه در اي هسته هاي همكاري: سوم ضميمه ها؛ تحريم به مربوط تعهدات: دوم ضميمه

  . اجرايي طرح: پنجم ضميمه مشترك؛ كميسيون: چهارم

 رخدادهاي و تحوالت سرآغاز تواند مي اثر يك منشاء عنوان به 5+1 گروه و ايران.ا.ج اي هسته توافق قطعاً   

 يالملل بين و اي منطقه سطوح در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، ابعاد در چشمگيري و گسترده بسيار

 زيادي حدود تا باشد ما ملي منافع با متناظر يا موافق منفي، يا مثبت رخدادها و تحوالت اين اينكه اما گردد،

 تيم اعضاي خود حتي و منصفي و بيطرف تحليلگر هيچ. دارد خصوص اين در ما ملي اجماع و عملكرد به بستگي

 آنچه ولي. است درصدي صد توافق يك افقتو اين كه نيستند باور اين بر كشورمان اي هسته كننده مذاكره

 در كشورمان براي را مناسبي هاي فرصت تواند مي و بوده برد-برد استراتژي مبناي بر توافق اين است، مسلم

 هاي فعاليت سازي، خودرو صنعت اطالعات، فناوري پتروشيمي، صنعت نفت، صنعت جمله از مختلف هاي زمينه

 هستند توافق محسوس و ملموس دستاوردهاي و نتايج صرفاً موارد اين نمايد ايجاد...  و اي ماهواره و فضايي

 اين توسط شده ايجاد دستاوردهاي ديگر از الملل بين و منطقه سطح در ايران نفوذ ضريب و نرم قدرت افزايش

 فرصت هزمين اينصورت غير در زيرا برد را بهره و استفاده حداكثر فرصت اين از بايستي پس. باشند مي توافق

 به واكنش در همسايه كشورهاي تحركات. ايم نموده فراهم حساس موقعيت اين از را ديگران مندي بهره و سازي

 نزديك آينده در يا و گرديد انجام كه ايران به غربي و اروپايي مقامات متعدد سفرهاي همچنين و توافق اين

  .است توافق اين بودن تاثيرگذار و اهميت بر دليل بهترين شد خواهند انجام

به فرصت هاي زياد كشور بعد از توافق هسته اي نمي باشد و تنها بحث  پرداختن مجال و فرصت نوشتار اين در

  خود را به فرصت ها و چالش هاي كشوردر حوزه اقتصادي بعد از توافق هسته اي مي پردازيم .

  كلمات كليدي :

  سته اي ، چالش هاي موجود در حوزه اقتصادتوافق هسته اي ، فرصت هاي اقتصادي بعد از توافق ه
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 مقدمه

 قادر توافقات اين اجرايي شدن  با و نمود طي را طوالني مسيري 5+1 و ايران بين شده انجام اي هسته توافقات

 تيم ستودني هاي تالش از نظر صرف. نمايد ايجاد غرب و ايران بين روابط مسير در را جديدي افق تا است

 مفاد اساس بر و بوده پذير برگشت مرحله تمام در ها تحريم اين شدن برداشته اينكه و مانكشور كننده مذاكره

 اقتصادي رشد در تاثيراتي چه غرب، با روابط شدن عادي كه مسئله اين داراست، را دائمي ارزيابي قابليت قرارداد

 ها بايد ترسيم در آينده به نگاه منظر اين از و  ست ارزيابي خور در دارد، ايراني جامعه در آسايش و رفاه ايجاد و

 يادداشت اين در منظور اين به. كند مي پيدا اهميت كشور براي نتايج بهترين حصول براي روابط هاي نبايد و

 بپردازيم سوال اين بررسي به كشور ارضي تماميت و وجاهت حفظ و امنيت اصل بر تكيه با تا شود مي كوشش

 :كه

 مي ايران جامعه در آسايش و رفاه و كشور در اقتصادي رشد باعث غرب با رابطه راريبرق و اي هسته توافق آيا 

 گردد؟

 زمان در بيشتر اقتصادي رشد حصول هاي ،چالش اينكه نظير است طرح قابل نيز ديگري سواالت ادامه در 

 براي روابط برقراري فضاي از تا ساخت خواهد قادر را ايران هايي راهكار چه و اند كدام غرب با روابط برقراري

  .بجويد سود جهاني جامعه با بيشتر تعامل و اقتصادي رشد
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  :فرضيه 

 تنها اقتصادي نظر از و شود نمي مردم رفاه و رشداقتصادي باعث مستقيم بطور 5+1و ايران اي هسته توافق

 و ريزي برنامه اين مقابل نقطه در.  نمايد مي ياري مناسب هاي فرصت وايجاد وتجاري مالي تبادالت در را دولت

 و كرده استفاده رابطه طبيعي برقراري فرصت اين از تا سازد مي قادر را كشور كه ست اجرايي دستگاه دورانديش

 مقابل نقطه در و نموده ثابت كارگزار يك بعنوان ،بلكه بازيگر يك بعنوان نه را خود داخلي اقتصاد سطح در

 روابط در تاثيرگذار بازيگر يك بعنوان بار اين را ،خود جهاني جامعه اب تجاري روابط بسط با تا نمايد كوشش

 . نمايد تثبيت جهاني جامعه

  بحث 

 دهد مي نشان آن از بعد هاي دوره تا تحميلي جنگ دوره از اسالمي انقالب از بعد ها دولت كارنامه به نگاهي

 ها دولت رويكرد اي، منطقه حوادث و ها بحران و داخلي موضوعات از متاثر اجرايي هاي نشيب و فراز وجود كه،با

 كاركردي ديد از و منظر اين از و بوده داخلي هاي نبايد و ها بايد و مصالح تامين جستجوي در و درونگرا بيشتر

 اسالمي انقالب از پيش ايران هاي دولت با حتي و اطراف هاي كشور در رانتيري هاي دولت با زيادي شباهت

 .است داشته

 انسداد بدليل است منافع تامين و امنيت جستجوي در چه اگر نگاه ،اين گفت توان مي موضوع اين ضيحتو در 

 متقابل اعتماد عدم پناه در و داده دست از را جهاني اعتماد زمان مرور ،به المللي بين جامعه با سياسي گفتمان

 كردن ،همسو كه كرد تاكيد موضوع اين به توان مي مقابل نقطه در. سازد مي فراهم بحران شرايط براي را زمينه

 هاي ابزار جمله از را كشور هاي برنامه و اهداف كه آنجا از جهاني، جامعه حركت مسير در كشور غايي اهداف

 اهداف آن تحقق روند با را كشور هاي سياست و ها برنامه و نمايد مي جهاني جامعه اهداف تحقق براي الزم

 رخدادي چنين انجام اثر در و كرده ايجاد الملل بين روابط در را اعتماد اتيذ بطور ، گرداند مي آميخته

 .آيند نائل خود داخلي اهداف جويي پي به   بيشتري سهولت با تا بود خواهند قادر ،دولتمردان
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 :ها تحريم برداشتن از بعد تجاري تعامل انجام براي رو پيش ابزارهاي و شرايط 

 طلب را اساسي شرط دو تحريم، از بعد تجاري تبادالت انجام براي دولت يريتيمد ساختار در الزم چهارچوب 

 :كند مي

 ابزار بر تسلط وسوسه از را خود هميشه براي و ببيند كارگذار يك را خود داخلي سطح در حكومت آنكه نخست- 

 به احترام ضمن تا بكوشد قوا ساير با همكاري پناه در و برهاند اقتصادي بازيگر ترين اصلي بعنوان اقتصادي هاي

 .آورد فراهم توليد پايه بر تجارت شده هدايت توسعه   براي را همكاري نهايت كارآمد و ،محكم ثابت قوانيني

 باشد قادر ، رفاه و اقتصادي ،رشد اشتغال ايجاد ي پايه بر داخل در ي كارآمد اقتصاد چنين گيري بكار پناه در- 

 جامعه مجدد ،اعتماد تعامل اين پناه در و نمايد استفاده تعامل ابزار بعنوان الملل بين سطح در ها مولفه اين از تا

  .نمايد جلب را خود به جهاني

 :ها تحريم برداشتن از بعد تجاري تعامل انجام براي رو پيش ي ها چالش

 ديگر سمت رد و بوده تعامل سمت يك شده بيان هاي مولفه ،تمامي روابط برقراري از بعد روي پيش شرايط در 

 چالش با را ها تحريم پايان از بعد روابط توانند مي كه اند اساسي موضوعات حاوي رابطه، طرف هاي كشور يعني

 .سازند مواجه مهمي هاي

  موضوعات اين جمله از

 تحريم انواع و ، جنگ نظير موضوعاتي بدليل ايران ،حكومت اسالمي انقالب از بعد سال چند و سي طول در- 

 تجاري تجربه آن طبع به و نبوده برخوردار فعالي چندان اقتصادي و تجاري المللي بين روابط از شده مالاع هاي

 اين. ندارد عربي متحده امارات و تركيه نظير منطقه موفق هاي كشور ساير سطح در حتي فعالي المللي بين

 و خارجي گذاري سرمايه وجود عدم بدليل هم ،كه كشور در موجود نسبي بيشمار هاي مزيت كنار در موضوع

 شديدأ تواند ،مي است انگيز وسوسه خارجي هاي طرف ،براي داخلي سرشار هاي ظرفيت و منابع وفور بدليل هم
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 و دقت نهايت بايد ها كشور از يك هر با خود تجاري روابط برقراري در ايراني طرف رو اين از. باشد زا چالش

 .آورد عمل به را درآيت

 نه خودروساز يك با تجاري روابط برقراري چگونه كه داد نشان كشور خودرو صنعت در گذشته يها سال تجربه 

 صنايع  خودروساز اين از محصوالت و تكنولوژِي خريد كردن منوپل در اصرار و جهاني سطح در معتبر چندان

 .داد قرار ضعف موضع در را ما خودروسازي

 و توليد به اي ويژه توجه بايد دولت امكانات و ها منابع،ابزار گهانينا گسترش ،بدليل تحريم از بعد شرايط در - 

 فراهم شكوفايي براي الزم ابزار كه است صورت اين در تنها. بپرهيزد گرايي مصرف از و باشد داشته مولد اشتغال

 منابع و امكانات وفور اين و شد خواهد فراهم هلندي بيماري بروز براي شرايط صورت اين غير در. گشت خواهد

 .داد خواهد قرار بودجه كسر و تورمي تنگناي در را كشور اثربخشي بجاي

 بود ناپذير اجتناب و الزم نوعي به چند ،هر گذشته سال سي در كشور تجارت و اقتصاد در دولت پررنگ حضور- 

 از را رقابتي فضاي موارد بيشتر در و گردد اقتصادي بازيگر ترين اصلي حاكميتي، اهرم با همواره دولت شد ،باعث

 هاي ساختار كه كند مي ايجاد را نگراني ،اين ها تحريم رفع از بعد حضور اين ادامه. بگيرد خصوصي فعاالن ساير

 چنين بروز صورت در ،كه گردند خارجي هاي شركت با شراكت در وارد) كارگزار نه( بازيگر بعنوان ،باز دولتي

 شركاي براي را واسطه ،نقش تجاري تبادالت محور سود يتماه ،بدليل دولتي هاي شركت ،خود وضعيتي

  .گردند خارجي هاي شركت اين هاي ابزار از يكي خود عمال و كرده بازي ايران خارجي

  

  



  
برای دريافت فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق و مقاله با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد .

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنيد .ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آ ٣فقط 

٩ 

 

  فرصت هاي اقتصادي در حوزه جهاني براي كشور

 در شورمانك براي خوبي و استثنايي فرصت 5+1 و ايران ميان اي هسته توافق از پس كه داشت شك توان نمي  

. شد خواهد جهاني مناسبات وارد ايران اقتصاد مانند اي منطقه پرقدرت اقتصاد يك و ايجاد المللي بين زمينه

 خواهد پديد كشور براي خوبي آثار و شود مي تلقي مهم بسيار كشورها همه نگاه از جهاني اقتصاد به ايران ورود

  .آورد

 ايران انرژي عرضه و فروش بحث كه است ديرزماني جهان رژيان و اقتصادي هاي بيني پيش در حاضر حال در

 و ارزيابي يك طبيعتا شود بازارجهاني وارد ايران اقتصاد و طبيعتا بعد از توافق هسته ، و شود مي ديده كمتر

 ها غربي نهايي، توافق درصورت رسد مي نظر به اينكه ضمن. شد خواهد ترسيم كشور اقتصاد براي بهتري نقش

  .داشت خواهند خودروسازي حوزه در و انرژي درحوزه ايران در گذاري سرمايه براي خوبي بسيار يها فرصت

 يك و كنند آمادگي اعالم ايران در گذاري سرمايه براي دنيا مطرح خودروسازان شد خواهد باعث فرصت اين

 چانه وارد تري ستردهگ هاي انتخاب با كه آمد خواهد وجود به ايران اقتصاد شدن رقابتي براي مطلوب فرصت

 كه است دليل همين به بود خواهد ايران اقتصاد براي خوب بسيار فرصت يك اين و شود دنيا صنعتگران با زني

  .هستيم ايران به دنيا خودروسازي صنايع ورود از پيش چيني خودروسازان و پژو اقدامات شاهد

 و داخل در صنعت و توليد بخش صرف بايد منابع اين كه كرد اذعان بايد آزادشده منابع درمورد همچنين

 اشتباه گذاري سرمايه يك گاز و نفت بخش در گذاري سرمايه چراكه گاز و نفت توليد نه شود صنعت درجهت

 شود مي آزاد كه منابعي با بايد دليل همين به. شود گذاري سرمايه افزوده ارزش خلق روي منابع اين بايد و است

 ارزش تواند مي گذاري سرمايه اين چراكه. شود حركت بنيان دانش صنايع در ريگذا سرمايه و ساخت سمت به

 خواهد آزاد ما براي را منابعي ها تحريم اين اينكه بر عاله بنابراين. آورد وجود به ايران براي را مناسبي افزوده

 كجا در توافق از بعد گذاري سرمايه اينكه البته كند مي فراهم ايران براي را گذاري سرمايه هاي فرصت كرد،



  
برای دريافت فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق و مقاله با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد .

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنيد .ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آ ٣فقط 

١٠ 

 

 زيادي حدود تا را بيكاري مشكل و شود منجر كشور در بزرگي خيلي اشتغال به تواند مي طبيعتا بگيرد، صورت

 كارخانه تعداد همين احتماال باشد داشته وجود اقتصادي مسائل به بازارمحور نگاه باشد قرار اگر ولي ببرد بين از

  .شد خواهند تهورشكس نيز هستند فعاليت درحال كه اي

 انواع فرصت ها ي اقتصادي بعد از توافق هسته اي

بازار سرمايه، ارز، طال، سكه و مسكن از جمله مهم ترين بازارهاي كشورمان محسوب مي شود كه بيشترين 

 نقدينگي ها در اين بازارها متمركز شده اند و پس از قرائت متن بيانيه لوزان، واكنش هاي متفاوتي به اين رويداد

سياسي و اقتصادي نشان دادند. تاثير آني تفاهمات بر روي ارز و طال كاهش قيمت و افزايش قيمت دوباره بود در 

حالي كه بازار سرمايه سير صعودي در پيش گرفته است و مسكن و خودرو هم بدون تغيير در حالت انتظار قرار 

آمد كشورمان محسوب مي شود، كاهش قيمت بر نفت كه مهم ترين منبع درتوافق هسته اي گرفتند اما تاثير 

 .بود

از سوي ديگر با آزاد شدن دارايي هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي، اعتبارات قابل توجهي به چرخه 

اقتصاد كشورمان تزريق مي شود كه مي تواند به تسريع در پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمراني و جان گرفتن 

  .صنايع توليدي منجر شود

 در زير به بيان انواع فرصت هاي اقتصادي پيش رو بعد از توافق هسته اي مي پردزايم :

  اقتصاد جهان تحت تاثير مذاكرات:  

با تشديد تحريم ها در يك دهه گذشته و صدور پي در پي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران، همزمان 

ادالت تجاري با كشورهايي چون چين افزايش با كاهش حجم مبادالت تجاري كشورمان با اروپا، حجم مب

يافت بنابراين لغو تحريم ها و توافق جامع و نهايي نه تنها بر اقتصاد كشورمان بلكه در اقتصاد جهان و 

بازارهاي جهاني تاثيرگذار خواهد بود. چيني ها در حالي كه نگران كاهش مناسبات تجاري با ايران هستند 
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با كشش باال براي ت و گاز از ايران اميدوارند و از سوي ديگر ايران بازاري به احتمال افزايش واردات نف

شركت هاي خارجي به خصوص اروپايي ها است. از سوي ديگر با لغو تحريم ها، ايران يكي از فرصت هاي 

سرمايه گذاري براي شركت هاي خارجي محسوب مي شود در حالي در چند سال اخير در برخي از مقاطع 

. پس از برداشته شدن تحريم ها راه پيمانكاران چيني تنها گزينه كشورمان براي پروژه هاي عمراني بودند

براي ورود شركت هاي معتبر جهاني باز مي شود و اين فرصت سرمايه گذاري و استفاده از بازار ايران براي 

  .كشورهاي خارجي است

 

  تاثير رفتارهاي هيجاني بر ارز و طال:

ه واردات وابسته بود به مرز ، بسياري از صنايعي را كه ب91افزايش ناگهاني سه برابري قيمت ارز در سال  

سال گذشته بود. ارز و طال  3ورشكستگي كشاند و مي توان گفت يكي از تاثيرگذارترين موضوعات اقتصادي در 

از بازارهايي بودند كه به سرعت به تفاهم لوزان واكنش نشان دادند. ارز و طال پس از قرائت بيانيه لوزان دچار 

ت در اثر رفتارهاي هيجاني مردم رخ داد كه البته رييس كل بانك كاهش قيمت شدند كه اين كاهش قيم

مركزي هم اعالم كرد در صورت كاهش نرخ ارز جلوي آن را نخواهيم گرفت اما قيمت ارز پس از يك روز دوباره 

 .افزايش يافت. بازار طال هم تحت تاثير از اين شوك رواني بازار كاهش و مجددا با افزايش قيمت روبه رو شد

ماه آينده به روند مذاكرات و متن توافق  3كارشناسان معتقدند بازار ارز و طال بيشترين نوسانات را در طول  

جامع كه در هفته دوم تيرماه منتشر مي شود خواهد داشت از اين رو عده يي از كارشناسان از كاهش قيمت ارز 

ات كشورمان با كاهش مواجه مي شوند اما از ابراز نگراني كرده اند چراكه در اين صورت درآمد حاصل از صادر

سوي ديگر برخي از كارشناسان معتقدند، سطح قيمتي سه هزار توماني دالر نمي شكند و كاهش قيمت ها 

 2موقتي خواهد بود و شايعات افزايش قيمت دالر هم توجيه منطقي و اقتصادي ندارد اما بازار طال تحت تاثير 

  .مي بازار است كه در بازار غير رسمي نرخ طال از نرخ ارز تبعيت مي كندعامل نرخ جهاني و نرخ غير رس



  
برای دريافت فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق و مقاله با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد .

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنيد .ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آ ٣فقط 

١٢ 

 

 

  كاهش قيمت نفت و بازارهاي جديد:

هزار بشكه است پس از لغو  300در حالي كه در شرايط حاضر، صادرات نفت كشورمان روزانه يك ميليون و 

رضه به بازارهاي جهاني واكنش كاهش تحريم ها اين آمار ممكن است افزايش يابد. بنابراين احتمال افزايش ع

قيمت را در برداشت. در اين صورت هر چند قيمت نفت كاهش مي يابد اما ايران مي تواند با افزايش صادرات اين 

كاهش نرخ را جبران كند و به بازارهاي جديدي دست يابد بازارهايي در چند سال گذشته به واسطه تحريم ها از 

 .دست رفته بود

 

  ر مسكن :سكون بازا

خواهد داشت؛ بازاري كه نه به ارز و نه توافق هسته اي مي توان گفت در ميان بازارها، مسكن كمترين تاثير را از 

مي تواند مانند يك كاتاليزور در اين  هسته اي  توافق به تحريم ها به طور مستقيم ارتباطي نداشت اما تشعشعات

ق راكوتاه تر كند. كارشناسان اين حوزه معتقدند توافق نهايي حوزه عمل كند و مدت زمان رسيدن به دوره رون

سال ركود سير  2نمي تواند به كاهش قيمت ها در اين حوزه منجر شود چراكه بازار مسكن پس از طي دوره 

اين است كه رونق  توافقنزولي كاهش قيمت را سير كرده و ظرفيت كاهش قيمت دوباره را ندارد اما تاثير رواني 

حوزه بر مي گردد كه افزايش قيمت به دنبال اين رونق و افزايش حجم معامالت كمتر از ميانگين نرخ  به اين

 .تورم خواهد بود

 

  صعود شاخص بورس: 

اليحه خروج از ركود، سياست هاي دولتي در افزايش رونق بازار، كاهش تورم، ابهام زدايي از  دولت مي تواند با 

بسياري از  رشد شاخص بورس را در پي داشته باشد .هش ريسك بورس را نمادها و صنايع بورسي و نيز كا
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صنايع بورسي كه در طول سال گذشته با ريزش ارزش سهام و با مشكالتي ازجمله تامين مواد اوليه و فروش 

محصوالت خود مواجه شدند از اين پس با حل مساله هسته يي، اين دست از مشكالتشان بر طرف خواهد شد و 

تحريم ها مشكالت نقل و انتقال وجوه و بازگشايي اعتبار اسنادي نيز مرتفع مي شود كه در اين صورت با لغو 

 .نقدينگي بيشتري وارد اين بازار مي شود

 

  تاثير لغوو تحريم ها در حوزه مالي

اقتصاد در  5+1بي شك يكي از تاثيرگذارترين موضوعات اقتصادي پس از رسيدن به توافق جامع ايران با گروه    

كالن و خرد كشورمان لغو تحريم هاي بانكي و نقل و انتقاالت وجوه و سوييفت است. قطعا پس از لغو تحريم ها 

با تسهيل تبادالت بانكي مناسبات اقتصادي و تجاري با كشورهاي مختلف افزايش مي يابد. تحريم چند ساله به 

و به تضعيف و انزواي بانك هاي كشورمان منجر  شدت بر عملكرد موسسات پولي و مالي كشورمان تاثير گذاشت

بانك فعاليت بين المللي ندارند،  15بانك فعال در كشور،  30شد به طوري كه گفته مي شود از بين تقريبا 

بانك باقيمانده هم با تحريم هاي سوييفت عملكرد قابل توجهي در حوزه  5بانك هم كه در تحريم هستند و 10

يي از كارشناسان معتقدند با لغو تحريم ها موسسات پولي و مالي وارد فاز جديدي از  بين الملل ندارند. عده

فعاليت ها از جمله داشتن شريك خارجي مي شوند و به اين واسطه تجارت با كشورهاي خارجي به ويژه 

افزايش و تقويت  آمريكايي ها و اروپايي هموارتر مي شود و به دنبال آن اعتبارات بانك ها افزايش مي يابد كه اين

 .منابع اگر وارد بنگاه داري نشود مي تواند پيامدهاي بسيار مثبتي در حوزه توليد داشته باشد

  بعد از توافق هسته اي توليدكننده تورمفرصت 

 توليدكنندگان و دستي پايين( متوسط دستي، پايين و كوچك صنايع بخش سه به را كشور مهم صنايع اگر

 تر پايين شده تمام قيمت و ورود شرايط تسهيل با توافق اين كنيم تقسيم) باالدستي( بزرگ و) مياني محصوالت
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 باالدستي و بزرگ صنايع براي المللي بين هاي فاينانس سهولت و يدكي قطعات و آالت ماشين اصلي، اوليه مواد

 كه داد خواهد كاهش يبيشتر شتاب با كند مي نوسان نزولي مسيري در كامال كه را فعلي توليدكننده تورم قطعا

 تسهيل طرفي از. آمد خواهد حساب به داخلي توليد كاالهاي شده تمام قيمت كاهش براي مهمي بسيار داده

 تالش و فعلي شرايط در نهايي محصوالت مخصوصا و مياني محصوالت اوليه، مواد درخصوص واردات شرايط

 تمامي كه داد خواهد كاهش نيز را كننده مصرف رمتو قطعا مالي و پولي انضباط كمك به پولي انقباض بر دولت

 نرخ كاهش و ساالنه اقتصادي رشد تر سريع افزايش به توان مي و بوده موثر بسيار اقتصاد كل براي موارد اين

  .كرد توجهي شايان كمك بيكاري

  صادراتفرصت هاي توافق هسته اي براي 

 و ها تحريم شدن برداشته خروجي ترين ابتدايي .است دگرگون اندكي وضعيت صادرات شرايط بررسي درخصوص

 اين البته. يافت خواهد كاهش آن سودآوري زيرا دانست صادرات جذابيت كاهش توان مي را دالر قيمت كاهش

 با سويي از و يافته كاهش داخل در شده تمام قيمت طرف يك از توافق به يافتن دست با زيرا نيست ماجرا همه

 اين در ديگر رخداد. يافت خواهد شديدي كاهش كشور به پول بازگشت هزينه الي،م انتقال فرآيند تسهيل

 خواهد ها تحريم زدن دور به نياز بدون و رسمي كارهاي و ساز بر تكيه با صادرات فرآيند بيشتر انسجام چارچوب

   .داد خواهد افزايش را اصلي فروشندگان زني چانه قدرت قطعا كه بود

 براي ندارند نيازي ايراني توليدكنندگان و تجار ديگر كه كند مي پيدا بيشتري هميتا جهت آن از شرايط اين

 كه بزنند مبدأ اطالعات برخي كردن مخفي يا فروشي ارزان به دست جديد بازار يك ايجاد يا خود بازار سهم حفظ

   .داشت خواهد همراه به را اصلي فروشندگان جايگاه تقويت

 است مياني محصوالت يا اوليه مواد فروشي ارزان ايران صادراتي بازارهاي هاي واقعيت  ترين مهم از يكي اكنون هم

 شرقي بازارهاي محوريت با جهاني هاي قيمت كاهش كنار در هم و برانگيخته را فروشندگان ديگر اعتراض هم كه
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 را ايران فروشي ارزان سيلپتان ديگر شرايط اين. دارد مي دريغ اصلي فروشندگان از را ها قيمت افزايش امكان ديگر

  .داشت خواهد همراه به را كشور فروش هاي قيمت افزايش هم و جهاني هاي قيمت افزايش هم كه داده كاهش

 كننده مصرف و توليدكننده تورم كاهش المللي، بين شرايط تسهيل توليد، حجم بيشتر افزايش انتظار به توجه با

 حجم افزايش داخلي، بازار به پول بازگشت شرايط تسهيل جامد،ان مي شده تمام قيمت كاهش به كه داخل در

 رشد به تواند مي كه بود اميدوار صادرات رشد به رو روند ادامه به توان مي مشابه مواد ساير و ها گذاري سرمايه

  .كند كمك نيز فعلي صعودي اقتصادي

  بعد از توافق هسته اي واردات فرصت هاي ايجاد شده در حوزه 

 افزايش را واردات حجم قطعا آزاد ارز نرخ كاهش و شرايط تسهيل زيرا بود خواهد واردات بر توافق تاثير بيشترين

 ساير با بانكي هاي گشايش طرفي از. بيايد حساب به نيز تورم بيشتر كاهش براي مهمي داده تواند مي و داده

 براي سهولت به داخلي منابع و كند توجهي شايان كمك مالي انتقال فرآيند به تواند مي هم المللي بين هاي بانك

   .آمد خواهد در حركت به واردات

 واردات براي عاملي تواند مي داخلي واردكنندگان براي ريالي هاي فاينانس از استفاده كه است حالي در اين

 هاي هپروژ براي فاينانس شرايط تسهيل. شود تبديل ارزي منابع به بانك در كه باشد تر كوچك هاي محموله

 بسياري و داخلي بازار در نياز مورد نهايي محصوالت قطعات، و آالت ماشين اوليه، مواد تر آسان واردات بزرگ،

 موثر مالي رسمي انتقال كنار در نيز تر ارزان آزاد ارز كه شد خواهد داخلي بازار وارد سادگي به ديگر كاالهاي

 .شود مي واقع

 ته ايپيشنهادات به دولت بعد از توافق هس

 .دولت بايد برنامه روشني براي استفاده از منابع آزاد شده و فرصت هاي پيش آمده داشته باشد



  
برای دريافت فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق و مقاله با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد .

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنيد .ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آ ٣فقط 

١٦ 

 

حتي اگر تحريم ها تدريجي برداشته شود بر اقتصاد ايران موثر خواهد بود زيرا برخي از تحريم ها بعد از توافق 

زي و كشتيراني و از اين قبيل تحريم ها نهايي، فورا برداشته خواهد شد كه برداشته شدن تحريم هاي بانك مرك

 .آثار مثبتي بر اقتصاد كشور خواهد داشت

يكي از اهداف غربي ها از مذاكره استفاده از فرصت هاي اقتصادي ايران است، بنابراين خودشان زمينه به وجود 

 .وذ كنندآمدن اين مسئله را تسهيل خواهند كرد تا فعالين اقتصادي كشورشان به بازارهاي ايران نف

اين مسئله احتماال بر هزينه هاي داد و ستد اقتصادي در ايران اثرگذار خواهد بود،زيرا در حال حاضر هزينه 

 .انتقال پول و خريد كاال براي توليد كنندگان و وارد كنندگان كاالهاي خارجي بسيار باال و قابل توجه است

كاهش پيدا خواهد كرد و بر اقتصاد كشور اثر دارد و حتما در هر صورت بعد از توافق برخي از هزينه ها به سرعت 

در اين زمينه بخش هايي از منابع كشور آزاد خواهد شد، زيرا آن ها نياز دارند كه ما كاالهاي مورد نياز خود را از 

يعتا اين كشورها وارد كنيم و بخشي از اين منابع به سمت توليد كنندگان آمريكايي و اروپايي برود و البته طب

  .رقابتي بين كشورهاي اروپايي و آمريكايي بعد از توافق به وجود خواهد آمد

 

 مديريت انتظارات توجيهي براي انفعال دولت در اقتصاد نشود

تاثيرگذاري توافق هسته اي مي تواند مثبت باشد اما مشروط به اين كه دولت برنامه روشني براي اقتصاد     

قتصادي رئيس جمهور با هشدار دادن در خصوص شكاف اقتصادي ميان واقعيت مشاوران ا .كشور داشته باشد 

 .اقتصاد كشور و انتظارات باالي مردم بعد از توافق هسته اي اين است كه انتظارات را كاهش دهند

 نبايد به انتظارات خارج از ظرفيت اقتصاد كشور بعد از توافق دامن زد ولي اين مسئله نبايد توجيهي بر بي عملي

 .و انفعال دولت باشد
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نكته مهم تر اين است كه بدون توافق هسته اي هم اقتصاد كشور ظرفيت هايي را دارد كه مي تواند شرايط    

اقتصادي كشور را رونق يخشد و صرف نظر از اين كه منابع اقتصادي كشور بعد از توافق آزاد بشود و يا نشود بايد 

 .به توان داخلي اقتصاد ايران توجه شود

 .سياست هاي اقتصادي دولت در حال حاضر منفعل است و عملكرد خاصي از سوي دولتمردان ا نمي بينيم

استفاده از ظرفيت هاي موجود اقتصاد كشور حق مردم و يك انتظار طبيعي است كه متاسفانه دولت توجه 

 .خاصي به آن نمي كند

  خالصه فرصت هاي بوجود آمده بعد از توافق :

بعد از توافق هسته اي فرصت هاي زير در اختيار ما قرار مي گيرد كه دولت و مردم بايد از آنها به  به طور كلي   

  نحو احسنت استفاده كنند :

 هاي بانك و كشورها ساير در ايران ارزي شده بلوكه و بزرگ منابع بازگشت امكان و المللي بين هاي گشايش -

  آمريكا؛ در ايران شده هبلوك هاي پول بازگشت احتمال حتي المللي بين

  عمراني؛ هاي پروژه از حمايت براي دولت مالي توانمندي افزايش -

  شد؛ خواهد منجر ها قيمت كاهش به كه داخلي بازار در دالر قيمت انتظاري سقوط -

  صادرات؛ و داخل توليد از حمايت دليل به ارز قيمت شديد كاهش برابر در مركزي بانك مقاومت احتمال -

 آزاد بازار در دالر قيمت كاهش براي پتانسيلي كه صادراتي ارزهاي تر ساده انتقال امكان و بانكي هاي شگشاي -

  بود؛ خواهد

 درخصوص بانكي انتقاالت و رسمي مسيرهاي به بيشتر توجه و داخلي بازار در ارز مبادله جذابيت كاهش -

  بزرگ؛ كاالهاي



  
برای دريافت فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق و مقاله با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد .

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنيد .ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آ ٣فقط 

١٨ 

 

 كاهش به كه آنها نگهداري جذابيت كاهش از پس دممر دست در موجود ارزهاي از بزرگي حجم خروج -

   كرد؛ خواهد كمك ها قيمت

  ها؛ بانك ساير به ايراني هاي بانك در شده بلوكه داخلي ارزي منابع پرداخت امكان -

  پتروشيمي؛ و شيميايي محصوالت مخصوصا صادرات شرايط محسوس تسهيل -

 قيمت كاهش البته و صادرات فرآيند تسهيل دليل به ميپتروشي محصوالت صادراتي هاي قيمت افزايش احتمال -

  داخل؛ در ارز

 جهاني هاي قيمت كاهش دليل به پتروشيمي كاالهاي براي مخصوصا داخلي بازارهاي در ها قيمت كاهش انتظار -

  وارداتي؛ كاالهاي يا كاال بورس محوريت با دالر قيمت كاهش و

 انتظار كنار در فعلي فروشي ارزان جاي به پيشنهادي هاي تقيم شدن منطقي و صادرات شرايط شدن واقعي -

  آزاد؛ بازار در دالر قيمت كاهش براي

 حذف احتمال و مبادالتي و آزاد ارز قيمت بيشتر نزديكي و ارز نرخ كردن نرخي تك براي دولت بيشتر تالش -

  مبادالتي؛ ارز تخصيص سازوكار

 به كاالها اغلب درخصوص كه مبادالتي جاي به آزاد هاي قيمت به واردات به بزرگ واردكنندگان بيشتر توجه -

   شد؛ خواهد منجر بازار تثبيت و ها عرضه اغلب قيمت شدن يكسان

 قيمت واقعي كاهش به تواند مي وارداتي و داخلي اوليه مواد قيمت كاهش كنار در كه ها قيمت انتظاري ريزش -

  .شود منجر بازار در محصوالت نهايي
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  گيري تيجه

 ورود هوشمندانه وتسهيل صادراتي بازارهاي كردن وتوانمند داخلي توليدات مسير در افزايش با اقتصادي رشد   

 شود مي ميسر كشور وارادات و صادرات بين مثبت تعادل جهت توليدي محصوالت وخروج خارجي سرمايه

 امكان و جهاني هاي بازار به ورود در دولت كردن توانمند در تواند مي تنها 5+1 و ايران بين اي هسته وتوافقات

 متفاوتي هاي توانمندي و ها چالش رهگذر اين در و باشد موثر اقتصادي رشد تحقق جهت ها فرصت از استفاده

 .باشند مي گذار تاثير نتيجه حصول در

 مطالعات با تا كوشيد بايد ايراني طرف براي انتخاب حق وجود به توجه رو،با پيش شرايط در رو اين از 

 قرارداد از خاصي شكل انتخاب با همچنين و نموده انتخاب را شرايط بهترين و شركا بهترين آمد روز كارشناسي

 .نماييم فراهم توليد مناسبات پايه بر را داخلي كار نيروي ،اشتغال

 باز به كه گردد تبيين مسيري در بايد شركا اين با ايران اسالمي جمهوري محور تجارت مناسبات رويكرد اين در 

 رشد به تواند مي الگويي چنين. گردد منتهي كشور از خارج به شراكت اين از حاصل محصوالت صادرات

 اسالمي جمهوري كه محوريست تجارت تبادالت، چنين صورت در تنها و كند كمك كشور در رفاه و اقتصادي

 گسترش براي آن از و بخشيده تعميق را نيجها جامعه با همگرايي تعامالت، اين سايه در توانست خواهد ايران

 .نمايد استفاده جهان در خود ديپلماسي
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 ديگري بيشمار عوامل عمل در و شده مطرح گذار تاثير هاي متغيير گرفتن نظر در بدون شده مطرح ابعاد تمامي

. ببرند باال را تعامل و مذاكره هاي هزينه و داشته نقش آمده بوجود اعتماد عدم تثبيت يا بروز در توانند مي نيز

  . كرد اشاره توان مي را5+1 با ايران مذاكرات جريان در صهيونيستي هاي البي هاي تالش در آن مثال
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