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  چكيده :

 خواهد پي در ايران در را بسياري هاي گشايش و تاثيرها،   5+1 روهگ و ايران ميان يي هسته جامع افقتو   

 و كار و كسب فضاي تجاري، و مالي و پولي تبادالت شدن آسان و اقتصادي هاي تحريم كامل لغو. داشت

 با تحوالت اين كه داشت انتظار نبايد هرچند . ساخت خواهد فراهم را گذاري سرمايه رشد براي زمينه

  .افتدبي اتفاق سرعت

ها در كوتاه مدت ناچيز و اندك خواهد بود، اما در صورتي كه اراده  واقعيت اين است كه تاثير لغو تحريم   

هاي حكومتي بر كار اصولي، اعتماد به بخش خصوصي و مديريت بهينه بودجه باشد،  دولت و ساير ارگان

شود تا توافق  همين موضوع باعث مي ها بسيار مهم و اثرگذار خواهند بود و تاثيرات بلندمدت لغو تحريم

  بسيار مهم باشد .اي ميان ايران و غرب،  هسته

  در اين مقاله به بررسي فرصت هايي كه بعد از توافق هسته در اختيار كشورمان قرار مي گيرد مي پردازيم .  

  نكات كليدي :

  راهكارها -فرصت ها   -توافق هسته اي 
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  مقدمه : 

هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و همه  برنامه جامع اقدام مشترك، تمامي قطعنامه پس از اجرايي شدن  

هاي مالي، بانكي، بيمه،  هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يك جانبه آمريكا از جمله تحريم تحريم

هاي مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشيمي  گذاري و تمامي خدمات مرتبط با آنها در حوزه سرمايه

ها، نهادهاي  ها عليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان وخودروسازي فورا لغو خواهند شد. همچنين تحريم

اي ايران از جمله بانك مركزي، ساير موسسات مالي و  هاي مرتبط هسته دولتي و خصوصي تحت تحريم

نبه فورا برداشته جا طور همه بانكي، سوئيفت، كشتيراني و هواپيمايي جمهوري اسالمي، كشتيراني نفت به

 .خواهند شد

 يانرژ عرضه و فروش بحث كه است يرزمانيد جهان يانرژ و ياقتصاد يها ينيب شيپ در حاضر حال در   

 كي عتايطبو  شود يبازارجهان وارد رانيا عث مي شود كهتوافق هسته اي با و شود يم دهيد كمتر رانيا

 و همچنين بعد از رسد يم نظر به نكهيا ضمن. شد هدخوا ميترس كشور اقتصاد يبرا يبهتر نقش و يابيارز

 حوزه در و يانرژ درحوزه رانيا در يگذار هيسرما يبرا يخوب اريبس يها فرصت ها يغرب ،يينها توافق

  .داشت خواهند يخودروساز

 و كنند يآمادگ اعالم رانيا در يگذار هيسرما يبرا ايدن مطرح خودروسازان شد خواهد باعث فرصت ناي  

 وارد يتر گسترده يها انتخاب با كه آمد خواهد وجود به رانيا اقتصاد شدن يرقابت يبرا مطلوب فرصت كي



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين مقاله با قيمت 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 5فقط 

5 

 

 ليدل نيهم به بود خواهد رانيا اقتصاد يبرا خوب اريبس فرصت كي نيا و شود ايدن صنعتگران با يزن چانه

  .ميهست رانيا به ايدن يخودروساز عيصنا ورود از شيپ ينيچ خودروسازان و پژو اقدامات شاهد كه است

 و داخل در صنعت و ديتول بخش صرف ديبا منابع نيا كه كرد اذعان ديبا آزادشده منابع درمورد نيهمچن   

 يگذار هيسرما كي گاز و نفت بخش در يگذار هيسرما چراكه گاز و نفت ديتول نه شود صنعت درجهت

 كه يمنابع با ديبا ليدل نيهم به. شود يگذار هيسرما افزوده ارزش خلق يرو منابع نيا ديبا و است اشتباه

 هيسرما نيا چراكه. شود حركت انيبن دانش عيصنا در يگذار هيسرما و ساخت سمت به شود يم آزاد

 ها ميتحر نيا نكهيا بر عاله نيبنابرا. آورد وجود به رانيا يبرا را يمناسب افزوده ارزش تواند يم يگذار

 نكهيا البته كند يم فراهم رانيا يبرا را يگذار هيسرما يها فرصت كرد، خواهد آزاد ما يبرا را يمنابع

 منجر كشور در يبزرگ يليخ اشتغال به تواند يم عتايطب رد،يبگ صورت كجا در توافق از بعد يگذار هيسرما

 يداقتصا مسائل به بازارمحور نگاه باشد قرار اگر يول ببرد نيب از ياديز حدود تا را يكاريب مشكل و شود

 خواهند ورشكسته زين هستند تيفعال درحال كه يا كارخانه تعداد نيهم احتماال باشد داشته وجود

ها در كوتاه مدت ناچيز و اندك خواهد بود، اما در صورتي كه اراده  واقعيت اين است كه تاثير لغو تحريم.شد

يريت بهينه بودجه باشد، هاي حكومتي بر كار اصولي، اعتماد به بخش خصوصي و مد دولت و ساير ارگان

شود تا توافق  ها بسيار مهم و اثرگذار خواهند بود و همين موضوع باعث مي تاثيرات بلندمدت لغو تحريم

  .اي ميان ايران و غرب، خبري شعف آور، اميدوار كننده و تاريخي باشد هسته

 خواهيم پرداخت .در ادامه مقاله به بررسي فرصت هاي بعد از توافق هسته اي بصورت تفكيك شده 

  ضرورت و اهميت موضوع :

  ، نفت و گاز ، اشتغال  نياز به پي بردن به تاثير توافق هسته اي در صنعت ، خودروسازي ، بازار مالي - 1

  نياز به مطالعه درمورد فرصت هاي ايجاد شده بعد از توافق - 2
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  دانستن تاثيرات توافق هسته اي بر نوع زندگي مردم ايران  - 3

  

  

  فرصت ها پيش آمده بعد از توافق هسته اي : بررسي

  آزاد شدن پول و اعتبارات بلوكه شده  - 1

ها آزاد شدن اعتباراتي است كه به دليل تحريم افراد و موسسات اعتباري  يكي از مزاياي مهم رفع تحريم  

اين اعتبارات در شود.  بلوكه شده بود. با آزاد شدن اين اعتبارات حجم زيادي پول وارد چرخه اقتصادي مي

صورتي كه درست مديريت نشوند، نه تنها مشكل كسري بودجه دولت برطرف نخواهد شد، بلكه ممكن است 

ها  منجر به تورم نيز بشود. بنابراين دولت در شرايط كنوني بايد با احتياط گام برداشته و از تاثيرات لغو تحريم

  .و كار ببردحداكثر استفاده را براي ترميم اقتصاد و فضاي كسب 

 بازار تكنولوژي فرصت هاي پيش رو در -2

ها ايجاد خواهد شد، نه تنها به رشد و بالندگي اقتصاد ايران كمك  گشايش اقتصادي كه پس از لغو تحريم  

هاي اروپايي و آمريكايي در بازار رو به رشد و در حال  گذاري بسياري از شركت كند، بلكه امكان سرمايه مي

كند. موضوعي كه هم به اشتغال و رونق اقتصادي ايران كمك خواهد كرد و هم  را فراهم مي ي ايران توسعه

 .كند هاي غربي مي ها و كمپاني سود سرشاري را راهي جيب شركت

در شرايط تحريم، به دليل فشارهايي كه بر كشور ما وجود داشت، بسياري از توليدكنندگان و خدمات   

هاي  توانستند به روش رسمي در كشور را نداشتند و در بهترين حالت ميدهندگان خارجي امكان فعاليت 

هاي اقتصادي پراكنده خود را در ايران پي بگيرند. از سويي بسياري از  المللي فعاليت نامتعارف بين
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اي طوالني در بازار ايران داشتند، مجبور شدند براي پيروي از  هاي بزرگ و معتبر اروپايي كه سابقه كمپاني

 .المللي بازار ايران را ترك كرده و شاهد فعاليت گسترده رقباي چيني و... در ايران باشند وانين بينق

 اي و رونق بازرگاني هاي بانكي و بيمه لغو تحريمفرصت هاي پيش رو بعد از  -3

آغاز دور هاي صادرات/واردات خواهد بود. از  ها و شركت ها بر بانك توان گفت كه بيشترين اثر لغو تحريم مي

ها و موسسات اعتباري كشور يكي پس از ديگري در  اي ايران با غرب بسياري از بانك جديد مناقشه هسته

المللي شدند كه آسيب بسيار زيادي به آنها وارد كرد. از  هاي مختلف شوراي امنيت شامل تحريم بين قطعنامه

از ورشكستگي مجبور شدند تا عمده  ها براي فرار اين رو بعضا مشاهده هم شد كه برخي از اين بانك

گري ببرند كه در دوران تحريم رونق  هاي ديگر چون واسطه هاي خود را از بخش توليد به بخش گذاري سرمايه

ها مجبور  هاي ارزي نيز با مشكل مواجه شده بود و بانك خوبي پيدا كرده بود. از طرفي بسياري از جابجايي

هاي گزافي را متحمل شوند. رفع  جهت ادامه همكاري با آنها، هزينهبودند براي راضي كردن شركاي خود 

تواند تحولي اساسي در بازرگاني و واردات و صادرات كاال ايجاد كند. اصال بعيد نيست  هاي بانكي مي تحريم

ابت هاي اروپايي و غيراروپايي براي ورود و فعاليت در كشور به رق كه با رونق گرفتن اقتصاد، بسياري از بانك

اي كه البته به صدور مجوز از سوي دولت ايران نيز نياز دارد و بايد بر اساس مصالح ملي  بپردازند؛ مساله

المللي مثل ويزاكارت و  هاي اعتباري بين درباره آن تصميم گرفته شود. با اين حال امكان تهيه كارت

قانوني نخواهد داشت و اجرايي شدن مستركارت در كشور چندان دور از انتظار نيست. اين موضوع ديگر منع 

تواند همچون شهروند  آن به عالقه طرفين، بستگي دارد. در صورتي كه اين اتفاق بيفتد كاربر ايراني مي

هاي مورد نظر خود بپردازد. با لغو  هاي آنالين يا اپليكيشن كشورهاي ديگر بدون دردسر به خريد سرويس

هاي پست خارجي در كشور نيز به وجود  هاي شركت مكان فعاليتاي حتي ا تحريم موسسات اعتباري و بيمه

 .آيد تا بتوان با سهولت بسيار بيشتري كاالهاي خارجي را خريداري كرد و در ايران تحويل گرفت مي
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ها در صنعت بانك و بيمه منجر به رونق گرفتن صادرات و واردات و رفع بسياري از موانع و  گشايش    

هاي ديجيتال خواهد شد. حال وارد كنندگان  كردن اقالم مصرفي مختلف از جمله گجتها براي وارد  واسطه

تر ارائه  تر به رقابت پرداخته و محصوالت وارداتي را با قيمتي منطقي تر و عادالنه توانند در فضايي روشن مي

. قيمت كاالهاي كنند. البته الزم است بدانيد كه نبايد انتظار كاهش قيمت فوري كاالها را داشته باشيد

وارداتي بيش از هر چيز به قيمت ارز وابسته است و بايد ببينيم اخبار خوب اخير چقدر بر روي قيمت ارز 

ها به وجود آمده بودند،  هاي اضافي كه تنها از قبل تحريم خارجي تاثير خواهد گذاشت؛ اما حذف واسطه

تر بين واردكنندگان نويد اين  تر و عادالنه سالم هاي پيش رو و امكان رقابت كاهش احتمالي قيمت ارز طي ماه

تر در  تر با قيمت مناسب دهد كه در آينده با رونق گرفتن بازرگاني بتوانيم شاهد محصوالتي باكيفيت را مي

 .بازار باشيم

 هاي بزرگ در كشور گذاري و امكان حضور شركت سرمايه فرصت هاي پيش رو در زمينه  -4

هاي آمريكايي و اروپايي  سي و بسياري كمپاني تي پي، دل، اپل، سيسكو، اچ ر، اچگوگل، مايكروسافت، ايس

ديگر دوست ندارند بازار رو به رشد و پر از متقاضي ايران با جمعيت جوان را از دست بدهند. كاربر ايراني نيز 

. با لغو تحريم ها استفاده كند دوست دارد بتواند همچون هر كاربر ديگري از خدمات و محصوالت اين شركت

ها در كشور وجود نخواهد داشت و  المللي براي فعاليت اين كمپاني گذاري، عمال هيچ منع قانوني بين سرمايه

هاي  آپ توانند نه تنها به فعاليت رسمي و قانوني در كشور بپردازند، بلكه بر روي استارت ها مي اين شركت

هاي اروپايي و آمريكايي به بازار ايران  صورتي كه شركتگذاري كنند. در  داخلي و صنايع ديگر نيز سرمايه

تي كشور نيز  توان اميدوار بود كه صنعت آي عالقه نشان دهند و مجوز داخلي فعاليت آنها نيز صادر شود، مي

هاي معتبر خارجي در مسير رشد و ترقي  همچون ساير صنايع قدرت بگيرد و با استفاده از تجربيات كمپاني

اي از مشكل اشتغال و درآمدزايي را حل  ها خود به خود بخش عمده مچنين حضور اين كمپانيقرار گيرد. ه

 .هاي مختلف فني و تجاري به كشور خواهد شد كرده و منجر به ورود دانش آنها در زمينه
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 گارانتي و خدمات پس از فروش فرصت هاي پيش رو در زمينه  -5

تي منجر به بهبود وضعيت  هاي حوزه فناوري و آي شركتهاي خارجي خصوصا  هاي شركت امكان فعاليت  

هاي اروپايي و آمريكايي در كشور فعال شوند، به  خدمات پس از فروش نيز خواهد شد. در صورتي كه شركت

دليل مدل تجاري كه دارند، احتماال تاكيد بيشتري بر خدمات پس از فروش خواهند داشت و اين موضوع 

اكنون در بازار كشور فعال هستند را نيز وارد رقابت در ارائه خدمات  هايي كه هم تواند حتي ساير كمپاني مي

ي گارانتي و خدمات پس از فروش خوب در  بهتر به مشتريان كند. يكي از مشكالت اساسي بر سر راه ارائه

توان انتظار  ها به وجود آماده بود. حال مي كشور، مربوط به تامين قطعات مورد نياز بود كه به دليل تحريم

 .هاي مادر در كشور، اين مساله در آينده حل شود داشت كه با حضور شركت

هاي اينترنتي يكي از آن مسايلي است كه همواره ما ايرانيان در دسترسي به آنها با مشكل مواجه  سرويس

ايي و اروپايي هاي مبتني بر وب، آمريك هاي معتبر فعال در حوزه سرويس ايم. از آنجا كه اكثر كمپاني بوده

ها همواره امكان دسترسي به خدمات آنها را با مشكل مواجه كرده است. بر اساس  هستند، مساله تحريم

هاي  دهندگان و شركت هايي چون گوگل، مايكروسافت و تمام سرويس تفاهم نامه اقدام مشترك، حاال كمپاني

ايران فعاليت كنند.هرچند هنوز موانعي چون توانند در  فعال در زمينه خدمات و راهكارهاي مبتني بر وب مي

دهندگان وجود دارد ولي مطمئنا آنها دوست ندارند  رايت در راه برخي از اين سرويس عدم وجود قانون كپي

يا  Business Gmail تواند خدمات تجاري خود مثل بازار ايران را از دست بدهند. مثال گوگل مي

 هاي تجاري تواند سرويس ران ارائه دهد. مايكروسافت ميرا در اي AdSense و AdWord هاي سرويس

CRM  خود كه در ايران بسيار پرطرفدار هم هستند را به طور رسمي ارائه كند. سيسكو قادر خواهد بود

هاي رسمي ارائه  دوباره به بازار ايران بازگشته و راهكارهاي حوزه شبكه و تجهيزات مخابراتي را با نمايندگي

توانند با سهولت بيشتري در كشور تهيه شده و مرود استفاده قرار  سرورهاي قدرتمندش ميپي و  كند. اچ

توانند بازگشته و به  اند مي هاي چيني داده گيرند. زيمنس و نوكيا نيز كه حاال جاي خود را به كمپاني

 .هاي مخابراتي خود ادامه دهند فعاليت
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تر شدن رقابت و در نتيجه ارائه  در بازار كشور، فشردههاي خارجي  شايد تاثير مثبت ديگر حضور كمپاني  

تر اين  تر در بازار كشور باشد. از سويي فعاليت گسترده تر با قيمتي مناسب خدمات و محصوالت باكيفيت

 .تواند به بهبود وضعيت فرهنگ كار در كشور كمك كند ها مي كمپاني

ها پيش  تر در ايران دارند. بسياري از آنها از ماه دههاي بزرگ خارجي عالقه زيادي به فعاليت گستر كمپاني  

اي را در ايران آغاز  ها فعاليت گسترده اند تا به محض برداشته شدن موانع قانوني ناشي از تحريم آماده شده

دانيم كه مايكروسافت از سه ماه  كنند و اين موضوع قطعا به مذاق كاربر ايراني خوش خواهد آمد! مثال مي

 .ل بررسي بازار ايران است و قصد دارد به زودي دفتر رسمي خود را در كشور برپا كندپيش در حا

 هاي نفت، گاز پتروشيمي  لغو تحريمفرصت هاي پيش رو بعد از  – 6

گذاري  ها نياز به سرمايه دانند كه در اين حوزه هاي نفتي و خودروسازان اروپايي و آمريكايي مي شركت  

خواستند كه براي سهم آنها در آينده اين صنايع ايران  است و از همين روي مي خارجي در كشور ما بيشتر

اكنون كشور ما در اين دو صنعت استراتژيك و به خصوص در صنعت خودروسازي  تضمين ارائه شود. هم

 .مشكالت و نقايص عميقي دارد

ه كه برخي از آنها دشمنان دانيد كه بسياري از كشورهاي منطق اگر اخبار را دنبال كرده باشيد، حتما مي

اند. عربستان صعودي نشان  اي داشته قديمي ملت ايران هستند، اخيرا چه مواضعي در برابر مسايل منطقه

هاي اقتصادي در ايران را تحمل كند و وضعيت نه چندان خوب  تواند گشايش داده كه به هيچ عنوان نمي

گيري از  ياري از كشورهاي حوزه خليج فارس با بهرهاقتصادي ما طي ده سال گذشته منجر به آن شده كه بس

گذاران خارجي سهم خود از ذخاير نفتي خليج فارس را افزايش داده و از اين محصول استراتژيك نه  سرمايه

تنها براي رشد اقتصادي خود، كه براي اعمال فشار بر ايران با استفاده از تغييرات در قيمت نفت نيز استفاده 

هاي عربي حوزه خليج فارس با توان بااليي كه در زمينه استخراج  ، قطر و بسياري از دولتكنند. عربستان
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اند تا با اين تير چند نشان بزنند. محسن رناني، استاد  اند، ميزان استخراج را چندين برابر كرده نفت پيدا كرده

اي غربي به صرفه خواهد بود ه اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است، وقتي قيمت نفت زياد باشد، براي دولت

گذاري كنند. اگر در خالل اين تحقيقات،  هاي نو سرمايه كه بر روي تحقيق و توسعه در بخش انرژي

هاي غيرنفتي حاصل شود، آن وقت ارزش نفت  هاي نو و سوخت راهكارهاي علمي در استفاده بهتر از انرژي

رهاي توليدكننده نفت در خاورميانه كه عمدتا تواند به كل كشو كم خواهد شد و اين موضوعي است كه مي

اقتصادي مبتني بر نفت دارند، صدمات جبران ناپذيري وارد كند. با كاهش قيمت نفت، نياز به تحقيق در 

هاي نو در كشورهاي غربي از اولويت كمتري برخوردار خواهد شد و بودجه كمتري براي پژوهش  زمينه انرژي

تواند در دراز مدت جلوي كاهش ناگهاني ارزش نفت بر  فت. اين موضوع ميدر اين حوزه اختصاص خواهد يا

اش در منطقه، با اتكا به  هاي جايگزين را بگيرد. بنابراين عربستان و ساير متحدان عربي اثر دستيابي به انرژي

اند؛  هاي باال در توليد نفت و صنايع پتروشيمي كه دارند، راه كاهش قيمت نفت را پيش گرفته پتانسيل

 !تواند به يك مانع بسيار مهم در راه توسعه ايران نيز تبديل شود اي كه مي مساله

هاي استخراج  گذاري كنند، نه تنها ظرفيت هاي نفتي خارجي در كشور ما نيز سرمايه در صورتي كه شركت  

صادي هم يابد، بلكه كمك بزرگي به بحث اشتغال و رونق اقت نفت و صنايع پتروشيمي كشور افزايش مي

تواند اهرم فشار  خواهد شد. از طرفي توسعه صنايع پتروشيمي و افزايش ظرفيت استخراج طالي سياه، مي

  .كشورهاي عربي منطقه خليج فارس را نيز خنثي كند

 نفت جهاني بازارهاي كه گيرد مي صورت زمان از اي برهه در غرب و ايران بين اي هسته توافق چند هر   

 رقابت نفوذ و جهاني اقتصاد رشد بودن كند ، متعارف و متعارف غير هاي خام نفت ليدتو افزايش علت به

 باور به اما است مواجه نفت هاي قيمت كاهش نتيجه در و عرضه مازاد با بازارها اين در ژئوپليتيكي هاي

 واكنش نفت پايين هاي قيمت به ها بازار مدت ميان در و است موقتي شرايط اين كارشناسان از بسياري

 خورد خواهد رقم تقاضا نفع به تقاضا و عرضه بين توازن بلكه شود مي جذب عرضه مازاد تنها نه و داده نشان
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 تواند مي ها تحريم لغو از پس جهاني بازارهاي به ايران گاز و نفت گسترده منابع ورود شرايطي چنين در و

  .باشد داشته الملل بين انرژي امنيت تامين در مهمي نقش

 مازاد روز در بشكه ميليون 1/24 با نفت جهاني بازارهاي امريكا انرژي اطالعات اداره هاي داده اساس بر   

 هزار 700 حداقل ورود باعث تواند مي اي هسته توافق از پس ايران هاي تحريم لغو و است مواجه عرضه

 5 بين را نفت جهاني ي ها متقي و شود)  موجود هاي سازي ذخيره از غير به( ايران خام نفت روز در بشكه

 اقتصاد رشد تسريع مثل گوناگوني عوامل و است موقتي شرايط اين اما.  دهد كاهش بشكه هر در دالر 15 تا

 نفتي غيرمتعارف منابع توليد رشد شدن كند ، هند و چين مثل توسعه حال در كشورهاي در ويژه به جهاني

 مناطق در ژئوپليتيكي هاي بحران تشديد ، نفت پايين ايقيمته تاثير تحت نفت بخش در گذاري سرمايه و

 باعث تنها نه مدت ميان در تواند مي ديگر غيربنيادين و بنيادين عوامل ديگر و فارس خليج در ويژه به توليد

 شديد افزايش و بزند هم بر تقاضا نفع به را تقاضا و عرضه بين توازن بلكه شود بازار در توليد مازاد جذب

 و گذاري سرمايه افزايش آن پي در و تحريمها لغو شرايطي چنين در. باشد داشته پي در را نفت هاي قيمت

 امنيت تامين در اي عمده بسيار نقش تواند مي جهاني بازارهاي به ايران گاز و نفت گسترده منابع ورود

  . باشد داشته نفت جهاني عرضه

 سازي ذخيره رشد كه كرد اعالم نيز خود مدت كوتاه يها بيني پيش در امريكا انرژي اطالعات اداره حتي

 خواهد 2016 سال در روز در بشكه هزار 100 به 2015 سال در روز در بشكه ميليون يك از جهاني هاي

 ذخيره رشد متوسط ها تحريم لغو صورت در جهاني بازارهاي به ايران خام نفت ورود صورت در و رسيد

  . رسيد خواهد روز در هزاربشكه 600 به ها سازي

 از مراتب به آن توليد هزينه كه است متعارف طبيعي گاز و خام نفت گسترده منابع داراي ايران ديگر سوي از

 براي بيشتري اقتصادي توجيه و است كمتر خام نفت متعارف غير منابع و جهان مناطق ديگر در توليد هزينه

 و اي منطقه عرضه مسيرهاي تواند مي جهاني بازارهاي به ايران گاز و نفت بيشتر ورود. دارد توليد و توسعه
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 مثال عنوان به.  برند هم بر جهان و منطقه در را پليتيكي ژئو معادالت ترتيب اين به و دهد و تغيير را جهاني

 به يا و بگذارد تاثير روسيه و اروپا بين روابط بر تواند مي اروپا به آن صادرات و ايران گازي هاي پروژه توسعه

 بازارهاي در رقابت افزايش باعث تواند مي تنها نه جهاني هاي بازار به ايران بيشتر خام نفت ورود مشابه طور

 از چين مثل خام نفت عمده واردكنندگان بين استراتژيك روابط توازن در تواند مي بلكه شود نفت جهاني

 كاهش صورت در تواند مي حتي يا و. بگذارد تاثير نيز سعودي عربستان مثل نفت بازارهاي در ايران رقباي

 معادالت و شود گاز و نفت عمده كنندگان توليد بين ها همكاري توسعه باعث ژئوپليتيكي هاي رقابت

  .بزند رقم جهان و منطقه وژئوپليتيك نفت بازارهاي را جديدي

 آشوب پر منطقه در اتثب جزيره ايران كه اينست افزايد مي ايران گاز و نفت منابع اهميت بر كه ديگري نكته

 عمده توليدكنندگان زمره در عمدتا كه اش همسايه كشورهاي حاليكه در و است فارس خليج و ميانه خاور

 در ايران ، كنند مي نرم پنجه و دست خارجي و داخلي و اي فرقه هاي ناآرامي انواع با هستند گاز و نفت

  . برد مي سر به كامل ثبات

 جنوب از و ميانه اسياي و مازندران درياي به شمال از و دارد نظيري بي موقعيت يزن جغرافيايي نظر از ايران

 منابع و باشد سواپ و انتقال براي مهمي شاهراه تواند مي و دارد راه هرمز استراتژيك تنگه و فارس خليج به

 و اي منطق يبازارها ديگر و فارس خليج منطقه به را مازندران درياي شمالي حاشيه كشورهاي گاز و نفت

  . كند منتقل المللي بين

 براي خارجي گذاران سرمايه براي را بيشتري جذابيت ها تحريم رفع با تواند مي داخلي امنيت و ثبات اين

 اينكه به توجه با ويژه به كند ايجاد ايران نفت صنعت دستي پايين و باالدستي مختلف هاي بخش توسعه

 به و كرده تدوين خارجي گذاري سرمايه جذب براي را قراردادي جديد مدل ايران نفت وزير زنگنه بيژن

 هاي فرصت ايجاد باعث امر همين. شد خواهد رونمايي آن از اي هسته توافق شدن نهايي از پس زودي
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 نفت صنعت و المللي بين هاي شركت براي را بردي -برد بازاي و شود مي ايران در جديد گذاري سرمايه

  .زد خواهد رقم ايران

 و بودند ايران نفت صنعت در فعال خارجي هاي شركت تنها ها تحريم دوره در كه چيني هاي شركت حتي

 براي رقابت افزايش علت به غرب و ايران بين اي هسته توافق صورت در تحليلگران از تعدادي باور به

. گردند مي منتفع ورمذك توافق از آنها تصور خالف بر شد خواهند متضرر باالدستي هاي پروژه به دستيابي

 مي ايران به پيشرفته و الزم هاي تكنولوژي و سرمايه انتقال تسهيل عث با تنها نه ها تحريم لغو اوال جون

 اداري و مالي فساد نرخ امر همين و شود مي منجر نيز قراردادها اجراي در شفافيت افزايش به بلكه شود

 به چيني هاي شركت اخير سالهاي طي كه ها تحريم راث در ها پروزه اجراي شرايط شدن پيچيده از ناشي

 بر توانند مي چيني هاي شركت ثانيا.  دهد مي كاهش توجهي قابل ميزان به را بردند مي رنج آن از شدت

 كنسرسيومي قالب در و يابند حضور نيز ايران هاي پروژه در كنند مي كار عراق جنوب در كه مدلي اساس

 صنعت در توسعه و گذاري سرمايه به آسيايي و اروپايي المللي بين شركتهاي و چيني هاي شركت از متشكل

 كيفي رشد باعث رقابت اين.كنند استفاده ها پروژه تر بهينه اجراي در آنها تجربيات از و بپردازند ايران نفت

 و گذاري يهسرما فرصتهاي داراي نيز ديگر هاي بخش در ايران اين بر عالوه. شد خواهد نيز آنها هاي فعاليت

  .شد تبديل منطقه در چين براي استراتزيك شريك بهترين به تواند مي و است تجاري

 استراتژيك الزام يك تواند مي ايران نفت صنعت بر ويژه به ها تحريم لغو و غرب و ايران بين اي هسته توافق

 نتيجه در و انرژي امنيت پيوند با كه طوري به.  باشد مدت بلند در الملل بين انرژي امنيت تامين براي

 در مهمي گام تنها نه اروپا اتحاديه و هند و چين مثل جهاني و اي منطقه بازيگران با ايران اقتصادي امنيت

 مهم اين بلكه شود مي برداشته دسترس قابل فسيلي منابع كمبود زمينه در موجود هاي دغدغه رفع زمينه

 استراتژيكش شركاي و ايران دست و گذارد مي تاثير فارس خليج منطقه سياسي و امنيتي شرايط بر نوعي به

 .كند مي بازتر منطقه امنيت تامين در بيشتر افريني نقش رابراي
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  خودرو فرصت هاي پيش رو در صنعت – 7

هاي  هاي دولتي، قيمت خودروسازي در ايران از آن صنايعي است كه وضعيت بدي دارد و به لطف كمك   

ترين عوامل عدم توسعه  گيرانه سر پا مانده است. سه مورد از اصلي ي و گمركي سختگزاف و قوانين واردات

اين صنعت در كشور عبارتند از عدم وجود رقابت اصولي و رقيب قدرتمند، دولتي بودن بخش عمده اين 

المللي كه مانع ورود قطعات و تكنولوژي  هاي بين صنعت و عدم واگذاري آن به بخش خصوصي و تحريم

 .شود خودرو به كشور مي ساخت

نامه مشترك لوزان بود. كيفيت پايين  ترين بندهاي تفاهم ها در صنعت خودروسازي يكي از مهم لغو تحريم  

خودروهاي موجود در كشور و قيمت عجيب و غريب آنها باعث نارضايتي مردم ايران وارد شود. يكي از داليل 

ي در كشور همين كيفيت و ايمني پايين خودروهاي مورد ا مهم آمار باالي مرگ و مير در تصادفات جاده

استفاده است. از طرفي عدم امكان استفاده از خودروهاي مدرن كم مصرف يا خودروهايي كه با انرژي پاك 

شوند باعث شده تا بحث آلودگي هوا در شهرهايي  كنند و در اغلب نقاط دنيا با قيمتي پايين ارائه مي كار مي

ود. سياست بستن مرزها و حمايت از توليد داخلي به هر نحوي هم نتيجه نداده و تنها چون تهران جدي ش

تر شدن صنعت خودروسازي داخلي و عقب ماندن از دانش روز دنيا شده است. ضعف كشور  منجر به ضعيف

در صنعت خودرو لطمات مستقيم و غيرمستقيم فراوان ديگري هم داشته كه يكي از آنها صدمه به صنعت 

 .ريسم استتو

از سوي ديگر توليدكنندگان اروپايي و به خصوص آمريكايي كه اين روزها حال و روز خيلي خوبي هم    

گر اين باشند  توانستند از دور نظاره هاي بين المللي عليه ايران تنها مي ندارند، به خاطر موانع ناشي از تحريم

فروشند. گشايش در اين حوزه  شان را مي روهاياي و چيني آنها در بازار ايران خود كه رقباي جدي كره
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تر كند. چرا كه در صورت ارائه تسهيالت الزم براي فعاليت  تواند خودروسازان غربي را از هميشه خوشحال مي

 .يابند تا در آن به رقابت بپردازند ها در ايران، به بازاري تقريبا نوپا در زمينه خودروسازي دست مي اين شركت

اي  اي خواهد بود كه به صنعت داخلي لطمه ها ورود خودروسازان خارجي به گونه رفع تحريمدر صورت     

براي خودروسازان خارجي شرط و شروط زيادي  البته بايد  .وارد نشده و حتي منجر به پيشرفت آن نيز شود

ها  تي كه اين طرحشان به مهندسان ايراني است. در صور وضع شده كه يكي از آنها لزوم ارائه دانش و فناوري

تر باشند و هم صنعت  توان اميدوار بود شرايطي به وجود بيايد كه هم مشتريان ايراني راضي اجرايي شوند مي

 .خودروسازي داخلي در مسير رشد قرار گيرد

 فرصت هاي پيش رو در صنعت هواپيماسازي و كشتيراني – 8

هاي حوزه كشتيراني و هواپيمايي  توان به حذف تحريم نامه برنامه اقدام مشترك مي از ديگر بندهاي تفاهم   

اشاره كرد. صنعت كشتيراني براي ايران بسيار مهم و حياتي است. خليج فارس و تنگه هرمز يكي از 

رود كه فعاليت و حضور پررنگ اقتصادي، تجاري، سياسي و نظامي  ترين مناطق جهان به شمار مي پرمناقشه

اكنون ناوهاي آمريكايي و  حوزه ساخت كشتي و كشتيراني احتياج دارد. هم در آن به تجهيزات پيشرفته در

هاي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس حضوري پررنگ در اين منطقه دارند و كشور ما نيز سعي  كشتي

هاي  كرده با وجود مشكالت عديده در اين منطقه حضور خود را حفظ كند. اما شايد در دراز مدت، تحريم

ترين سود رفع  توانست به نقش ايران در تنگه هرمز و در منطقه آسيب وارد كند. مهم ني ميحوزه كشتيرا

هاي كشتيراني بر نقش ايران به عنوان يك قدرت در منطقه خواهد بود. همين طور ظرفيت بازرگاني  تحريم

جم صادرات و هاي آبي در خليج فارس و درياي خزر باالتر خواهد رفت و امكان افزايش ح از طريق شاهراه

 .واردات به وجود خواهد آمد
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مشكل اصلي صنعت هواپيمايي در عدم آشنايي و نداشتن دانش الزم براي تعمير و نگهداري و دشواري در   

 . دسترسي به قطعات جانبي هواپيماها است

هاي  . طي سالرود نامه به شمار مي ترين بندهاي اين تفاهم ها در صنعت هواپيمايي يكي از اصلي رفع تحريم   

اخير آمار نقايص و سوانح هوايي در كشور افزايش يافته بود و برخي از هموطنان ما جان خود را از دست 

هاي هواپيمايي  ها امكان خريد قطعات مورد نياز هواپيماهاي مورد استفاده در شركت دادند. رفع اين تحريم

واپيماها و دسترسي به دانش هوايي روز شود تا سرويس ه خصوصي و دولتي را فراهم كرده و باعث مي

هاي قديمي و از رده خارج نيست.  تسهيل شود. مشكل هواپيمايي داخلي كشور فقط استفاده از برخي مدل

هاي معتبر  اند. هواپيمايي هاي جديدتر آمريكايي و روسي جايگزين شده بسياري از هواپيماهاي قديمي با مدل

كنند. مشكل اصلي در عدم  اپيماهاي بويينگ و ايرباس و... استفاده ميخصوصا براي پروازهاي خارجي از هو

آشنايي و نداشتن دانش الزم براي تعمير و نگهداري و دشواري در دسترسي به قطعات جانبي اين هواپيماها 

بود. عدم وجود دانش كافي، تكنيسين كاربلد و نيروي متخصص براي صنعت هوايي مساله ساز شده بود كه 

تحريم هوايي انتظار داريم تا اين مشكالت تا حد زيادي مرتفع شوند. همچنين امكان تهيه رادارهاي  با لغو

هاي مدرن و پيچيده هوايي به وجود خواهد آمد كه تاثير مهمي بر صنعت هواپيمايي  پيشرفته و سيستم

 .ايران خواهد گذاشت

ري از شهروندان از آن شكايت داشتند نيز كيفيت پروازهاي داخلي و شبكه حمل و نقل هوايي كشور كه بسيا

هاي هواپيمايي بستگي خواهد  تواند بهبود يابد كه اين موضوع بيش از هر چيز به اراده دولت و شركت مي

  .داشت

  فرصت ها در حوزه  اشتغال و ازدواج جوانان -9

 اشتغال، وضع بهبود باعث اندتو يم زين آن لغو و است بوده اثرگذار جوانان يزندگ بر قطع طور به ها ميتحر    

 نيا و برسد حداقل به ايدن با ما ارتباط كه كرد جاديا را يطيشرا ها ميتحر. شود جوانان ليتحص و ازدواج
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 يبرا ايدن در يديجد يها فرصت توانستند ينم رايز ننديبب لطمه طيشرا نيا از هيبق از شيب جوانان شد باعث

 تيوضع بر عالوه ها ميتحر ريتاث نيتر ياصل. باشند داشته يتر مناسب ليتحص و اشتغال تا،  متصورشوند خود

 نداشته ديام جوان يوقت. است بوده جوانان زهيانگ و هيروح بر جامعه جوان تيجمع ارتباطات و شتيمع

 عوامل نيا همه و رديگ يم قرار ريتاث تحت او اشتغال و ازدواج نسبت همان به و كند ليتحص تواند ينم باشد،

 نشاط و ديام جوانان يبرا و كرده استفاده فرصت نيا از توان يم ريتدب و تيعقالن با. است ارتباط در هم با

  .كرد جاديا

 و ازدواج مانند گريد مسائل همه بازگردد كشور جوان جامعه و جوانان به ياجتماع زهيانگ و نشاط اگر 

 كشور بر حاكم يفعل طيشرا و ها ميتحر لغو اب امر نيا تحقق يبرا نهيزم و شود يم حل خود يخود به اشتغال

  است دهيرس فرا

 و ازدواج مانند گريد مسائل همه بازگردد كشور جوان جامعه و جوانان به ياجتماع زهيانگ و نشاط اگر  

 كشور بر حاكم يفعل طيشرا و ها ميتحر لغو با امر نيا تحقق يبرا نهيزم و شود يم حل خود يخود به اشتغال

  . است دهيرس فرا

 در را توافق نيا مقطع نيا در بتواند كشور كه است نيا رود يم يا هسته توافق از بعد كه يانتظارات از يكي   

 به توجه چرخه نيا در شك بدون. كند كشور توسعه يبرا داريپا يفرصت به ليتبد مختلف يها عرصه

 و بپوشاند عمل جامه را هدف نيا تواند يم يتيجمع ساختار و يتيجمع بيترك به توجه با جوان يروهاين

 يبرا 1404 انداز چشم سند در كه باشند ييها يژگيو به دنيرس يبرا كشور محركه موتور توانند يم جوانان

 تياولو در ديبا آنها تيظرف از استفاده و جوانان يازهاين به توجه نيبنابرا. است شده ينيب شيپ كشورمان

 و هيسرما شاخص شيافزا پژوهش، ،ينيكارآفر و اشتغال ها، تيظرف از يريگ بهره و يتكنولوژ و آموزش. باشد

 تواند يم تيجمع شيافزا و نسل ديتول يحت و جوان مشاركت يبرا يبسترساز كنار در ياجتماع سالمت

 و يتيجمع پنجره طيشرا در نكهيا به توجه با. باشد جوان حوزه در يا هسته توافق و ها ميتحر لغو دستاورد
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 قرار تياولو در جوانان تيظرف از استفاده ديبا ميهست يجوان نيسن در كشور تيجمع اعظم بخش قرارگرفتن

 يبرا يا آورده كشور فعال و جوان تيجمع. كنند يزير برنامه خصوص نيا در ديبا مرتبط يها سازمان و رديبگ

  .بود غافل آن از دينبا و كند يم نيتضم را كشور داريپا توسعه ها آورده نيا كه دارد كشور

  ي ويدوئيفرصت هاي پيش رو بعد از توافق هسته اي در حوزه بازي ها –10

 شناخته رسميت به شاهد توانيم مي ها تحريم رفع با افتاد؟ خواهد اتفاقي چه آنالين هاي بازي حوزه در اما  

 مانند هايي شبكه در ها بازي خريد يا نام ثبت هنگام اينكه. باشيم ويديويي هاي بازي بازار در شدن

 پرداخت پيش از هاي كارت بتوانيم نهايت در. شويم وارد ايراني يك عنوان به اليو، باكس ايكس و استيشن پلي

 بين سياسي فضاي شدن باز با موارد، اين كنار در. كنيم تهيه شده تثبيت و متعادل قيمتي با را شده

 مستركارت يا ويزا مانند اعتباري هاي كارت ورود شاهد توانيم مي آمريكا، و اروپايي كشورهاي و كشورمان

   .كنند اقدام خود نياز مورد ابزار تهيه براي آن از توانند مي بازي ساخت به مندان عالقه كه هايي كارت. باشيم

 رفع و توافق از پس توانند مي حوزه اين در مطرح افراد و سازي بازي هاي استوديو. نيست ماجرا تمام اين اما

 به توانند مي. دهند قرار ايراني سازان بازي و مندان عالقه اختيار در را خود دانش و شده ايران ردوا ها تحريم

 مستقل سازان بازي اختيار در را ويديويي هاي بازي روز هاي تكنولوژي و بپردازند آموزشي هاي كارگاه برگزاري

 و پرسود صنعت يك چشم به بازي به يمتوان مي نيز ما كه است صورت اين در. دهند قرار ايراني غيرمستقل و

 وجود با و دارند حضور كشورمان داخل در استعدادي با افراد چه كه دانيم مي ما همه. كنيم نگاه زا اشتغال

 با و آينده در. هستند فعاليت حال در دارد، وجود ويديويي هاي بازي به نسبت كه توجهي بي و بسته فضاي

 كردن شكوفا به نسبت توانند مي افراد اين حوزه، اين برتر سازهاي بازي و روز هاي تكنولوژي ورود

   .بپردازند ارزآوري به بومي، و اول طراز هاي بازي ساخت با حتي و بپردازند خود استعدادهاي

 صنعتي و پرشور محيطي به كشورمان در ويديويي هاي بازي به توجهي بي فضاي اميدواريم ها، تحريم رفع با

  . شود تبديل ساز پول
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 كنكاش به توانند مي خارجي مطرح سازان بازي فرهنگي، و مالي مراودات فضاي بازشدن و ها تحريم رفع با  

 كه طور آن را ما و كنند توليد ايراني و ايران خور در هايي بازي و بپردازند ايران قديمي و باريشه فرهنگ در

   .دهند نشان جهانيان به هستيم، واقعا

  

  

  

  

  

  

  

 

  رسيبحث و بر

  : نكهيا يعني آمد درخواهد يعاد صورت به يمال و يپول ارتباطات ،يبانك يها ميتحر لغو صورت در

 اعتبار شيگشا با يخارج يدهايخر -2. شد خواهد افتيدر ريتاخ بدون كشور، يصادرات نفت پول - 1

 يفعل روش به ولپ انتقال يها روش از كمتر مراتب به آن سكير و ها نهيهز كه گرفت خواهد صورت ياسناد

 توسط زين كشور صادرات -3. داد خواهد كاهش را آنها ينگينقد به ازين و يديتول يواحدها نهيهز و است
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 از استفاده امكان - 4. شود يم صادركننده بينص مايمستق يصادرات ارز و رديگ يم صورت ياسناد اعتبارات

 -6. شد خواهد باز يخارج يگذار هيسرما يبرا راه - 5. شد خواهد فراهم كشور يبرا يالملل نيب يمال منابع

 توسعه به يبزرگ كمك كه شد خواهد سريم كشور در يخارج ياعتبار يها كارت از استفاده امكان

  .شد خواهد برقرار يالملل نيب ينهادها و كشورها با ياقتصاد و يمال يعاد رابطه -7. بود خواهد يگردشگر

ها تنها بدان معنا  شبه مشكالت اقتصادي كشور نيست. لغو تحريمها به معناي حل شدن يك  لغو تحريم  

ها تضمين  ي ايران اسالمي برداشته شده است. لغو تحريم است كه موانع موجود براي آغاز مسير توسعه

هاي  كننده بهبود شرايط نيست، بلكه به معناي به وجود آمدن بستر الزم براي توسعه و خروج از بحران

سياسي -به معناي فصل جديدي در وضعيت اقتصادي هسته اي جتماعي است. توافق اقتصادي و حتي ا

  .توان طي كرد ايران است، اما ره صدساله را يك شبه نمي

  

  

  

  

  

  

  نتيجه گيري

 مراودات در ها بانك نيگزيجا يب نقش به توجه با كه بود يبانك يها ميتحر م،يتحر نياثرگذارتر واقع در    

 به را ياديز يها نهيهز و كرد جاديا ياديز اختالل جهان با رانيا اقتصاد ارتباط در ،يللالم نيب يمال و يپول
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 يدسترس عدم كشور، يارز يدرآمدها از رانيا دست يكوتاه م،يتحر نيا اثرات جمله از. كرد ليتحم كشور

 و ياسناد تاعتبارا قيطر از يالملل نيب يعاد معامالت ياجرا امكان عدم ،يالملل نيب يمال منابع به

 بر مترتب بزرگ يفسادها و رمتعارفيغ و سكيپرر يها كانال از يخارج فروشندگان به ينقد يها پرداخت

 موانع از ،يالملل نيب ياعتبار يها كارت از استفاده امكان عدم آن بر عالوه. برد نام توان يم را داخل در آن

 مواجه اريبس اشكاالت با را يصادرات يكاالها رزا وصول ز،ين صادرات نهيزم در. است رانيا به گردشگر جذب

. شود يصادرات يها واسطه بينص صادركنندگان، و دكنندگانيتول يجا به صادرات، سود شد موجب كه كرد

 اخذ و صيتشخ يبوروكراس كنيل نبود، زا مشكل چندان خود يخود به دوگانه مصرف با يكاالها ميتحر

 به را اقالم آن ليتحو مدت بود، يطوالن عمد به احتماال كه رانيا به صادركننده ياصل يكشورها در مجوز

 كاال، متيق ينقد پرداخت همراه به كه شد ياريبس وقت اتالف موجب و داد شيافزا يواقع زمان برابر چند

  . شد ياديز راتيتاخ موجب و ساخت وارد كشور يها كارخانه از ياريبس به ياديز ضرر

 را عيصنا نيا كه بود يميپتروش و گاز و نفت عيصنا ميتحر آن، نيگذارتر ثرا ،يميتحر عيصنا انيم در 

 ياديز بيآس فوق يها ميتحر گروه سه گريد عبارت به. كرد كند اريبس را آنها يها شرفتيپ و ساخت متضرر

 ات آنها اثرات كه ساخت وارد كشور ياقتصاد مختلف يها بخش رشد و ياقتصاد و يمال يالملل نيب روابط به

 قطعات و آالت نيماش از استفاده به ما عيصنا ساختن وادار خسارات، نيا جمله از. داشت خواهد ادامه ها سال

 عيصنا يبرخ در جهان از كشور يتكنولوژ سطح ماندن عقب كشورها، يبرخ گران نسبت به و تيفيك كم

 رانيا يصادرات يبازارها و هاكاال شدن محدود. طلبد يم ياديز يها نهيهز و تالش زمان، آن جبران كه است

  . است اريبس تالش ازمندين آن جبران كه است مشكالت نيا جمله از زين

ها تضمين كننده بهبود شرايط نيست، بلكه به معناي به وجود آمدن بستر الزم براي توسعه و  لغو تحريم  

 هاي اقتصادي و حتي اجتماعي است خروج از بحران

ها به شكل غلوآميزي از سوي بخش خصوصي پررنگ شده بود. نبايد همه  يمهاي اخير مساله تحر طي سال

ها را بيش از آن چه واقعيت داشت  ها گذاشت. بسياري از كارآفرينان نقش تحريم مشكالت را به پاي تحريم
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زد. حال كه  گرفتند كه اين موضوع به مساله عدم وجود امنيت اقتصادي در كشور دامن مي جدي مي

اي نه از سوي دولت و نه از سوي بخش  اند، ديگر هيچ عذر و بهانه المللي برداشته شده ينهاي ب تحريم

  .گذاري و دست به عصا حركت كردن وجود ندارد خصوصي براي عدم فعاليت و سرمايه

اميد است با پايان تحريم ها وضعيت زندگي مردم با مديريت صحيح منابع بوسيله دولت رو به بهبودي قرار  

 گيرد .
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