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 خالصه مدیریتی

ز ه ساایک و   اقاو   ی   اک  وو نیازهای اقتصااا ی عتدی ی  ک وراایکهای عمیک عتا عه  صو  صاایه وراایکهای    

تق ن نیازها  ک صخش ا تماای  سا ه عسکن ها صق یک اک اسه. از  ملو عهمالزم صقای کفع آن  مهیکی اسالعی از تیانا ی

ها آ اکه سیکی   اقاقی صو عمل زنیگی  ی شان  یاهی شی   ا ن اعق ساز صازگره عیلییناسه. همکاکی  ک ا ن حیزه زعی و

 اقتصا ی  یاهی صی .  -عتیعو ا جا  ثبات ا تماای

را کزی  کی از  ا کی از ا لی ه سه. و سیک و ا ریک اقاو    را کزی  ک    و ستقش و ک تق ن نیازها  ک صخش تیلییی  گ

سان  عهمعدی   فدالیه ش ا سیاکی از واک ری   صو نظق ص تق ن ااعل ها ی صی  وو حتی  ک زعان     صو طیک واعل عتیقف ن

ریک صا ی  ک    و شی واعل اقت سه.  پا یاکی عق م  ک زعان       ایم فق پا را کزی صی ه ا سیک و  و صیه  ا یق  صو  

 اک  ک نتل از  ملو   گق عیاک  ا لی ه های حملهای  اک ه صو عقاوز صاا دتی  ک و اک تقعیم ز قسااا هومبی  صقو   آساای 

 آ ی.صازسازی    وریک سیک و   اقاو صو شماک عی

 یق  تاعین اع یه اساااه. ثبات اقتصاااا ی از عجقای صا ا ن حال  عتیعو هقگینو تالش اقتصاااا ی صو ع ظیک کفع نیازهای ا

گذاکی صو طیک واعل صق اهیه صقققاکی اع یه نظاعی  یاهی گذشاااه    ک صااایکت ایم تاعین اع یه  ک سااا  ساااقعا و

ز ه گذاک  ا لی    اک ی صو اقتصااا     گذاک  یاهی صی  وو ا ن اعق تاو ین عاندی  یی صق سااق کاه  ک   سااقعا وسااقعا و

 اقاو صی ه اسه.  سیک و  

سه وو ا لی ه سقعا و صقفا های ا یق نو صا نگاهالزم صو ذوق ا گذاک ا قانی وو صا هیف نفع عتتاصل تدیین سی آ ک صی ن صقای 

ها  ک ا قان   ی   اشتو صاشی   انی وو از    سی  قیکت تاعین آنشیه اسه. صا ا ن تیضیح وو عیاک ی  ک ا لی ه ققاک گقفتو

اکت  اک ی ا قان وم  و ی   از ساایی   گق  تاعین آن صو تتی ه    وراایک ساایک و   اقاو   احیای قیکت صو تیساادو تج

 ها صو ا یان وریکهای عمیک عتا عه ع تهی گق  . اقتصا ی آن

ی ها صو نیازهای عی ی   لیگیقنکتو قاصل تاعل  ک ا ن کاصطو  عیانع عتدی   ا لی    اک ی اساااه وو از پیینی ا ن تیانا ی

صیه هیا ه   ت ظیمتق ن آنو  ی. عهمعی گقی تجاکت  اک ی    ک صدی ها  ک صدی  ا ل  ایم   ی  نها  عتیلی  احی  ک  

 های ا قانی اسه.های فدال  ک چق و  الکی صا صان  اک ی  ایم همکاکی صان 
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ها   ا قای صاامیح   ین  تراای ی نظاکتگذاکی  اصااالق قیانکفع صق ی از ا ن عیانع عتیقف صو اقیاعات  ا لی اام از قانین

سیک و   اقاو    ک   آگاهانو صو  سازنیه صا وریکهای  سه. اعا صدضی   گق از عیانع  ا لی    اک ی صو تداعل  واعل قیانین ا

های      چ ی  انبو ها صقای ا جا  همکاکیای    هانی اسااه.  کی از صهتق ن گز  وهای اقتصااا ی ع طتوتداعل صا قیکت

ر شا ی عهمو سه.  سیا ی یک چین ا ریک آ صا ی آعق کا صا ا ن    و شا ص  ک تمکیم ک اصط ا قان   چین      اقت تق ن 

سیاکی از وریکها  ک   وق ه   صا تتی ه ز قسا ه صاشی. چین سال هاسه وو  ک قال  طقق  ا ه اصق رم  ی ی  صو اقتصا  ص

 و ی. ک زی عیچ یان   ک کا پیای نویهاقتصا ی  نیا  ک آ   ص ییوریکهای عتمی  ی    بهو

تیان نتیجو گقفه وو های چین صقای همکاکی ذ ل ا ن طقق  عیصا صقکساای طقق  ا ه اصق راام  ی ی    شاا ا ه  قفیه

المللی کا تداعل آگاهانو صا ا ن اصققیکت اقتصا ی زعی و حل صسیاکی از عیانع تجاکت  اک ی ا قان از  ملو عقا  ات صانکی صین

 قاهم  یاهی وق .ف

سه زعی و سب  تتی ه ص اصقا ن الزم ا رکالت تجاکت  اک ی ا قان پق ا تو   هم  های همکاکی عیک  نیاز  وو هم صو حل ع

سالو(  تببین شیه    ک  25اقتصا  عمیک عتا عه  یاهی شی  پیش از نها ی شین صقناعو  اعع همکاکی ا قان   چین )تیافق 

 تیافق ا یق تدق ف گق  . 
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 مقدمه:

بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ  به خصوص کشورهای محور مقاومت، از چند جهت برای جمهوری 

سو طو ست. از یک  سالمی حائز اهمیت ا شد بیکاری، ا شورها به ر شی از جنگ در این ک ضعیت نا شدن و النی 

 فقر و به تبع آن، مهاجرت مردم به دیگر کشورها منجر خواهد شد.

ها، از سوووی دیگر، ادامه ناامنی در کشووورهای جنگ زده و تدم توجه به اسوودقرار دوزت مرکزی ددرتمند در آن

اشدراکات دینی و فرهنگی فراوان میان ایران و کشورهای  ایت دهد.تواند ناامنی این کشورها را به ایران نیز سرمی

شورها در تجارت خارجی ایران اوزویت می ست که به این ک شد.مذکور نیز تاملی ا در کنار موارد باال، منافع  بخ

مازاد  کند که با اسدفاده از ظرفیت بازار این کشورها، به صادرات توان توزیدیسیاسی، اددصادی ایران ایجاب می

سرمایهخود در ترصه و در نهایت موجبات  های موجود در این کشورها بپردازدگذاری در پروژههای مخدلف و 

 رشد اددصادی ایران و کشورهای محور مقاومت را فراهم آورد. 

شورهای محور مقاومت،  شود. از میان ک سایی  شنا شورهای مذکور  ست ابددا نیاز ک ضروری ا به همین منظور، 

زده تراق، سوریه و یمن در اوزویت این پژوهش درار گرفدند و از میان این سه کشور، به تلت ای جنگکشوره

ادامه داشوودن مخاصوومه در یمن و تدم وجود اطالتات کافی در خصوووص میزان خوووارات و همعنین به تلت 

شابهت کشورهای جنگ سوریه به تنم صلی زده در خوارات و نیازها، در نهایت دو کشور تراق و  وان اهداف ا

  این پژوهش اندخاب شدند.

سایی نیازها، به تبیین برخی از حوزه شنا سازی پرداخده در ادامه و پس از  های توانمندی ایران با دابلیت تجاری 

کنند، نقش چین در حل ها و نیازها جلوگیری میشوود. در نهایت و پس از بررسووی موانعی که از پیوند توانمندی

 ع مورد بررسی درار گرفده است. برخی از این موان
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 بخش اول: نیازسنجی کشورهای جنگ زده در محور مقاومت

 فصل اول: کشور عراق  

ن کشور ظهور دوزت خودخوانده اسالمی تراق و شامات )داتش( در تراق، خوارات زیرساخدی فراوانی به ای  

شهر شهر به  سدراتژی جنگی چریکی و حمالت  سدفاده از ا سط داتش به تلت ناتوانی د وارد آورد. ا ر حفظ تو

 ها گردید.درازمدت یک منطقه، باتث گودرش حجم نقاط تحت تصرف داتش و افزایش ویرانی

ازدین، االنبار، کرکوک، دیازه و بابل تحت تاثیر های بغداد، نینوا، صالحاسدان ها جنگ داخلی در تراق،طی سال  

ودقیم نبرد با داتش درار گرفده وعدیه، ازبعاج، بیجی، بخدیدا، اند. در م شهرهای جلوال، از سدان نیز،  این هفت ا

شرداط، تل سینجار، از صل، مقدادیه، ازرمادی،  سیب را کیف و درهتفر، تلفلوجه، هدرا، هیت، مو شدرین آ تبه بی

 1اند.مدحمل شده

 
 (World Bank Report,2018)های درگیر جنگ با داتش در تراق سداننقشه ا -1شکل 

                                                           
1 World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected 

Governorates, Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page 3. Available at: 
https://b2n.ir/722171  
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 گفتار اول: بررسی وضعیت فعلی عراق  

سرمایه   سدان طبق گزارش بانک جهانی در خصوص  سازی تراق، میزان خوارات وارده بر هفت ا گذاری و باز

ودقیم، حدود  میلیارد دالر آمریکا تخمین زده  45.7هزار میلیارد دینار تراق، معادل  53.3مداثر از جنگ به طور م

ست. طبق گزارش اخیر، ب شده  16خش موکن با شده ا سیب را در جنگ مدحمل  شدرین میزان آ میلیارد دالر، بی

ست. در میان بخش شدرین خوارت با ا صنعت  2.1و  5.1های توزیدی نیز، بی میلیارد دالر، به ترتیب بخش های 

های زیربنایی بیشوودرین میزان خوووارت مدوجه و بازرگانی و کشوواورزی را در بر گرفده اسووت. در میان بخش

  2شود.میلیارد دالر تخمین زده می 4.3و  7های برق و نفت و گاز بوده است که ردم آن به ترتیب معادل خشب

 

 3ها و نیازهای تراق به تفکیک بخشآسیب -1جدول 

 میزان خوارت بخش

 )میلیون دالر(

 میزان نیاز

 )میلیون دالر(

 درصد از کل نیازها

 بخش اجدماتی

 19%/8 17.441 16.077 موکن

 4%/9 4.365 2.324 سالمت

 5%/2 4.561 2.369 آموزش

 7%/2 6.373 نامشخص حمایت اجدماتی

میراث فرهنگی و 

 گردشگری

858 1.716 9/%1 

 بخش توزیدی 

 3%/8 3.393 2.080 کشاورزی

 0%/2 207 115 منابع آبی

 12% 10.580 5.107 بازرگانی و صنعت

 10%/5 9.254 52 موسوات مازی و بانکداری 

                                                           
2 World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected 
Governorates, Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page IV. 
3 Ibid, page VII. 
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 های زیربناییبخش

 10%/3 9.112 7.009 نیرو

 8%/2 7.209 4.262 نفت و گاز

فناوری اطالتات و 

 ارتباطات

400 644 7/%0 

 4%/5 3.960 2.794 حمل و نقل 

 2%/8 2.442 1.375 آب و بهداشت

 0%/1 126 88 خدمات شهری

 هاسایر بخش

 1%/6 1.370 745 داریحکومت

 6%/2 5.498 73 محیط زیوت

 

 

 

 

میزان نیاز ها در عراق به تفکیک بخش-2شکل 

بخش اجتماعی  بخش تولیدی بخش زیربنایی سایر بخش ها
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 راقعهای مختلف اقتصادی گفتاردوم: شرح نیازها و خسارات وارده در بخش

خوارات  یزانم یوم،از ترور یدهد یبمناطق آس یصندوق بازساز یصورت گرفده از سو یبر اساس برآوردها  

ها  دیدگییبآسوو ینا یبازسوواز یبرا 4دالر بوده اسووت. یلیاردم 7/45وارده به تراق در طول دوران نبرد با داتش 

 یمدت و مابقدر کوتاه یددالر با یلیاردم 9/22 یزان،م یناسوووت. از ا یازدالر ن یلیاردم 2/88در حدود  یبه ردم یزن

 های مخدلف را به تفکیک شرح خواهیم داد.در ادامه، خوارات وارده بر بخش گردد. ینتام مدتیاندر م

 مبحث اول: بخش اجتماعی  

 . مسکن1  

میلیارد  16رش بانک جهانی، خوووارت وارده بر بخش موووکن در هفت اسوودان درگیر جنگ، بیش از بنا بر گزا  

ساز مجدد، در حدود  ساخت و  سیب 17دالر و نیاز این بخش برای  ست. آ شده ا های میلیارد دالر تخمین زده 

وی دیگر، های ویالیی مردم شوووده اسوووت و از سوووها و خانهوارده بر این بخش از یک سوووو مدوجه آپارتمان

ها را در بر گرفده است و دادگاه نشانیهای پلیس، آتشهای دوزدی مانند اسدانداری، شهرداری، ایودگاهساخدمان

های نینوا، های درگیر جنگ، بیشدرین خوارت در حوزه موکن به ترتیب به اسدانرسد از میان اسدانو به نظر می

 االنبار و دیازه وارد شده است.

 است یر حازد ینمواجه بود. ا یواحد موکون یلیونم 1.4 یباًتقر یزان، تراق با کمبود موکن به ماز جنگ یشپ  

 است هکشور بود ینا یازساالنه مورد ن یواحد موکون 670000حدود  یت،جمع یدرصد 3.1با توجه به رشد  که

شرا که شور، ا یطبا توجه به  ست. در  یتفراتر از ظرف یزانم ینک وکن ا سد 2010سال جذب بازار م ی راتژ، ا

وکن س یشدوزت با هدف افزا یمل م سدر وکن برا ید شد. ا هایهمه تراد یبه م سدراتژ ینمطرح  شپ یا نهاد ی

ودق کنندهینتأم یکاز  یجتدر که دوزت به کندمی وکن به  یمم وه یکم ص کنندهیلت صو ین تأم یبرا یبخش خ

یق شوترا با  یخصوص ینتأم یرهزنج یتتقو یتزوو او ینزم یریتمد یتاهم یاسدراتژ ینگردد. ا یلتبد موکن

 .یکندبرجوده م یخصوص -یدوزد مشارکت

  

                                                           
 .184گذاری عراق، انتشارات لیدا، تهران، صفحه های سرمایه(، اقتصاد عراق؛ تحلیلی بر اقتصاد، فضای کسب و کار و فرصت1397مونسان،رضا و سمیه مردانه ) 4
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 . سالمت و بهداشت2 

شت، طی نبرد داخلی با    سالمت و بهدا وارات وارده به تراق در حوزه  بانک جهانی در گزارش خود میزان خ

وارت باال، بیش 2.3داتش را  ست. جدای از خ ساخت میلیارد دالر برآورد کرده ا های درمانی در از نیمی از زیر

ها در حدود شهرهای درگیر جنگ، به صورت جدی آسیب دیده است و هزینه ساخت و یا تعمیر این زیرساخت

ها در تراق، درصود بیمارسودان 75بینی شوده اسوتر ردمی که با توجه به دوزدی بودن حدود میلیارد دالر پیش 1

 خدی اتفاق خواهد افداد.تامین مازی آن زمان بر بوده و به س

 . آموزش3  

سی   شان می 7شهر از  16در  هابرر سدان درگیر جنگ ن سیبا شور تراق در این حوزه دهد آ های وارده به ک

ست. بنا بر گزارش بانک جهانی، تنها  ویار تمیق ا ساخت 38ب صد از زیر سهدر سدانهای مدر های اخیر، ای در ا

ها در این حوزه، به طور کامل مورد( از زیرسوواخت 190درصوود ) 18حازی که  اند. دردابل اسوودفاده بادی مانده

های آموزشی، بیش از سایرین مدوجه شهرهای فلوجه، موصل و ازرمادی است اند. آسیب زیرساختآسیب دیده

 اند. درصد آسیب، بیشدرین میزان خوارات را در این بخش مدحمل شده 62و  65، 71که به ترتیب به 

 

38%

18%

44%

میزان آسیب دیدگی مدارس در تراق-3شکل 

قابل استفاده به طور کامل تخریب شده آسیب دیده
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های آموزشووی کوتاه و بلند مدت و های آموزشووی، نیاز این کشووور به بازطراحی برنامهموازات زیرسوواختبه   

های مرتبط با بخش آموزان و معلمان از اهمیت باالیی برخوردار اسوووت. روی هم رفده، هزینهحمایت از دانش

شور تراق  سدان 4.6آموزش در ک ست که ا شده ا نبار، نینوا، کرکوک و بغداد به های االمیلیارد دالر تخمین زده 

 اند. ترتیب بیشدرین حجم نیاز در این حوزه را به خود اخدصاص داده

 . میراث فرهنگی و گردشگری4  

های بشووری را در خود جای داده اسووت. میراثی که در ترین تمدنکشووور تراق با تاریخی ینی، میراث ددیمی  

 شود. تث رشد صنعت گردشگری نیز میتمام کشورها تالوه بر داشدن ارزش ذاتی، با

وت   سو از بین این بخش در جریان درگیری دوزت مرکزی با تروری شد. از یک  سیب روبرو  ها از دو جنبه با آ

رفدن امنیت داخلی باتث تدم ورود گردشگر و مخدل شدن صنعت گردشگری در این کشور شد. از سوی دیگر 

مذهبی، شووهرهای -ها، اماکن تاریخیها، موزهاردی مانند کدابخانهپذیر بودن این بخش باتث شوود مونیز آسوویب

 های بعضاً جبران ناپذیر روبرو شود.باسدانی و... با آسیب

کند. بنا بر گزارش شوووورای جهانی گردشوووگری سوووهم دابل توجهی در توزید ناخازص داخلی تراق ایفا می  

سفرها به نقاط مخدلف تراق، صنعت گردشگری  میالدی و با اوج گرفدن 1995گردشگری و موافرت، در سال 

سال 35بیش از  سهم در  ست. این  صاص داده ا صد از توزید ناخازص داخلی تراق را به خود اخد های اخیر در

 درصد رسیده است.  8های سیاسی به حدود مداثر از فراز و نشیب
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 5: بانک جهانی()منبع سهم صنعت گردشگری در توزید ناخازص داخلی تراق )درصد( -4شکل 

به تلت ویژگی خاص و منحصوور به فرد این حوزه و از آنجا که بخشووی از خوووارات این حوزه را خوووارات   

های وارده به طور ددیق ممکن نیووووت. با این حال برخی دهند، تعیین میزان پوزی زیانییرمادی تشوووکیل می

اند و بانک جهانی نیز گی صوووحبت کردهمیلیون دالری در بخش میراث فرهن 100کارشوووناسوووان از وجود نیاز 

سیب شگری از جمله آ صنعت گرد وارات میراث فرهنگی و  ها، فرهنگی، موزه-های وارده به اماکن تاریخیخ

 6میلیون دالر برآورد کرده است.  858تریلیون دینار، معادل   1ها  را در حدود ها و هدلکدابخانه

شهربه نظر می   ودرده  سد به تلت تخریب گ وارت در ر شدرین خ صل، بی سدانی و اماکن تاریخی در مو های با

این حوزه مدوجه اسودان نینوا شوده باشود. به هر حال نیاز تمده دوزت تراق در این بخش به بازسوازی و تعمیر 

                                                           
5 Available at: b2n.ir/163763 
6 World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected 
Governorates, Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page XVIII. 
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گردد اما آنعه بیش از همه برای رونق مووودمر ها برمیها و هدلها، موزههای مورد نیاز مانند کدابخانهزیرسوواخت

 عت گردشگری اهمیت دارد، بردراری ثبات سیاسی و ایجاد امنیت است. صن

 مبحث دوم: بخش تولیدی  

 . کشاورزی و دامداری1  

شاورزی یکی از مهم   شمار میتوزیدات ک شدر زمینترین محصوالت ییر نفدی تراق به  های زیر کشت روند. بی

سدراتژیک نظیر  شاورزی ا صوالت ک شور به توزید مح صاص در این ک گندم، جو و ذرت و همعنین خرما اخد

گذاری و افزایش توزید گندم، واردات این محصووول اسوودراتژیک را کاهش تراق دصوود دارد با سوورمایه یابد.می

 آید. با این حال، این کشور همعنان یکی از واردکنندگان مواد یذایی و محصوالت کشاورزی به شمار می 7دهد.

میلیارد دالر برآورد شده است که شامل تجهیزات مورد نیاز و  2.1، ورزی تراقکشامجموع خوارت وارده به   

  7از میلیون دالر تخمین زده شده است.  590.9آالت کشاورزی آسیب دیده نیز باشد. هزینه ماشینها میگلخانه

 یب،آن به ترتو پس از  دالر یلیونم 655حدود با  ینوااسوودان ن بهخوووارت  یزانم یشوودرینجنگ، ب یراسوودان درگ

 8شود.میلیون دالر مربوط می 478و  479 ی معادلبا خوارت یازهو د ینازدصالح یاهاسدان

شاورز سدان یک س یهادر ا ست. یمیتمدتاً د ینواو ن یازهد دیدۀیبآ شاورز ا صال ی دربخش ک سدان   به ینازدحا

س ودمشدت بر  ست که اکنون ن یمدک یاریآب هایی ساز یربه تعم یازا ست  یها حاک. گزارشی دارندو باز از آن ا

صالح سدان  صد از ظرف 75تا  70 ینازدکه ا شاورز یداتو توز یتدر ست داده ا یط را خود یک ست. جنگ از د

 برند.یجو و ذرت رنج م گندم، محصوالت یدتمده به توز یباز آس یلمناطق ازعلم، دهلوجه و ازبوتج

 . صنعتی و بازرگانی2  

صاد تراق بر پای   سالادد سان دیمت نفت طی  ست و تاثیر  نو صنایع مخدلف این ه فروش نفت ا های اخیر بر 

این کشور  کشور پوشیده نیوت. تالوه بر آن، ودوع جنگ داخلی باتث از کار افدادن چرخ بویاری از صنایع در

 گردید و میلیاردها دالر پروژه زیرساخدی در حوزه صنایع را به تعطیلی کشاند. 

                                                           
7 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-27/iraq-sees-self-sufficiency-in-wheat-for-a-third-year-in-
2021 
8 World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected 
Governorates, Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page XVIII. 
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صنایع تراق طی جنگ داخطبق گزارش    وارات وارده به  سط گروه بانک جهانی، میزان خ شده تو شر  لی، مند

یشدرین سطح نیاز بمیلیارد دالر تخمین زده شده است.  5/10میلیارد دالر و میزان نیاز در این حوزه، بیش از  5.1

گذاری خارجی گردد. سرمایهح ساخدمانی باز میهای توزید مصازتراق در بخش صنعت نیز، به بازسازی کارخانه

صوالت خوراکی  صی در حوزه حمل و نقل، توزید مح صو سمت تقویت بخش خ  ونیز باید با حفظ اوزویت، به 

سدان ست، ا شود. گفدنی ا شگری مذهبی هدایت  سعه گرد شاورزی و همعنین تقویت و تو های االنبار، نینوا، ک

 اند.این حوزه مدحمل شده صالح ازدین و بغداد، به ترتیب بیشدرین خوارات را در

 مبحث سوم: بخش زیربنایی  

 . برق و انرژی1  

ای نیوت. بخشی از آن به جنگ داخلی با مشکالت تراق در خصوص تامین برق مورد نیاز مصرفی بحث تازه  

فارس )جنگ تراق و کویت( برمیداتش و بخش تمده به جنگ خلیج  ید ای از آن  یت توز  9.300گردد. ظرف

سال مگاوات  شد و به 1990برق در  سیب جدی روبرو  مگاوات کاهش  2.300، پس از جنگ خلیج فارس با آ

 9و با حمله مودقیم ائدالف یربی با رهبری آمریکا به تراق، شدیدتر شد. 2003پیدا کرد. این نابوامانی در سال 

 یدارات برق محلال برق و ااندق یهابرج ها،یووودگاها ها،یروگاهور تمده شووامل نط بخش برق به خوووارت در  

 9.1رق، ب یووودمتملکرد سوو یمو ترم یترضووه برق کاف یماز ینتأم یبخش برا ینا یازهایارزش کل نشووود. یم

 شود. یزده ممیلیارد دالر تخمین 

 . حمل و نقل2  

 هاییرسوواختو ز یراهووواز یفهمعنان از وجود مؤسوووووات ضووع ثباتی،یکشووور تراق بعد از چند دهه ب  

 هاییرسووواخت. در طول چند دهه گذشوووده، زبردیونقل رنج مبخش و ضوووعف در حمل ینا یافده درنتوسوووعه

بوده است. ساخدن  یاصل یحفظ اسدانداردها یبرا گذارییهفادد سرما ،آهنو راه هافرودگاه ها،ونقل، جادهحمل

است که  یاتمده یهاازشدر سرتاسر کشور، چ یتاز نهادها و بازگرداندن صلح و امن حمایت کشور، یرساختز

 ایمنطقه و ملیانوووجام  یشافزا یونقل برااز بخش حمل یتتراق با آنها مواجه اسووت. حما در حال حاضوور

 .دارد یتاهم

                                                           
9 Istepanian, H. H. (2014). Iraq's electricity crisis. The Electricity Journal, 27(4), page:51. 
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سعه  یت،و ظرف یتتراق به زحاظ دابل یاشبکه جاده :هاجاده   وبداً تو ست. باا یافدهن شدرب حال،ینا ی هاشبکه ی

 از ضوووعف گوووودرده و ی،اروزمره و دوره یتدم نگهدار ینو همعن ثباتییو بها جنگ به تلت دهه ایجاده

 ایهای جادهیرساختبه ز یبها و آسشبکه جاده یفیتامر منجر به کاهش ک ینکه ا بردیرنج م یفراوان خوارات

ست. تالوه بر ا ودگ ین،شده ا شبکه جادهحمل ازحدیشب یواب شار ب ی،اونقل به  شدریف  لکردتم و یفیتبر ک ی

 وارد آورده است. یاشبکه جاده

کیلومدر  1905آهن ملی اسووت. این شوورکت دارای (، اپراتور راهIRRآهن جمهوری تراق )شوورکت راه :آهنراه  

 خط ریلی است. 

ازمللی در شهرهای بغداد، موصل، بصره، اربیل، سلیمانیه و نجف فرودگاه بین 6تراق دارای  :هواییونقل حمل  

 باشد. می

 میلیارد دالر برآورد شده است.  4نقل، در حدود وجموته بودجه مورد نیاز برای بازسازی بخش حملم

 . نفت و گاز3  

هزار بشکه در روز، بزرگدرین پاالیشگاه تراق  310ازدین، با ظرفیت تاسیوات پاالیشگاه بیجی در اسدان صالح  

 ای برخوردار است.نفدی، از اهمیت ویژه است و به خاطر مودعیت و تاثیرگذاری باالی خود بر بخش

سدان مندخب    شده در بخش نفت و گاز در هفت ا وارت برآورد  ست. تقریبا  4.3خ شده ا میلیارد دالر برآورد 

های مازی در مجدمع پاالیشگاهی بیجی )شامل خطوط زوزه و تاسیوات ذخیره سازی( درار درصد از خوارت 85

سدان ست. کرکوک حدادل ها، صالحدارند. در میان ا شده ا سیب و خوارات فیزیکی را مدحمل  شدرین آ ازدین بی

میزان خوارت را دیده است. اثرات جنگ، تالوه بر از بین بردن معیشت شهروندان، به خصوص در شهر بیجی، 

سوم سوخت  یکدر حدود  منجر به کمبود گودرده محصوالت پاالیشی و برق نیز شده است. پاالیشگاه بیجی

صرف وافتیم ینتراق را تام یم شود و از م سوخت از بنادر جنوبی تراق وارد  های دور کرد که اکنون باید این 

های ییر اسوودانداد و ییر ایمن مندقل شووود. هزینه این اندقال باالسووت و باتث به سووراسوور کشووور از طریق جاده

 شود.پراکندگی تملکرد زنجیره ارزش تجاری کشور می
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 ات و ارتباطات. فناوری اطالع4  

سا یر،دبل از جنگ اخ   شورها یرخدمات تلفن همراه در تراق با  شتر گرچه با یمنطقه همخوان یک ی زار برادا

 توارض دابل یر،جنگ اخ رو بود. به رو ییهاها و خدمات تلفن همراه با چازشتلفن همراه، اشدراک داده یشافزا

تلفن  یهاجنگ، دکل تاثیر از مناطق تحت یاریاست. در بوگذاشده یتراق برجا یمخابرات یهادر شبکه یتوجه

 یزنقل ن و حمل مشکالت و هودند. فقدان برق یر دابل دسدرسی یو نگهدار یرتعم یبرا یاشده  یبهمراه تخر

ه در این هزینه تخمین زده شووود ارتباطات تلفن همراه را مدودف کرده اسوووت. یجهها و در نددکل یرتعم یاتتمل

 میلیون دالر است. 600تا  400حوزه بین 

 جمع بندی:

توان گفت در بخش اجدماتی، مووووکن و بهداشوووت، در می های مخدلفبا در نظر گرفدن میزان نیازها در بخش

رت بخش توزیدی، کشاورزی و در بخش زیربنایی، بازسازی خطوط حمل و نقل و صنعت برق در تراق از ضرو

 ت. بیشدری به نوبت سایر موارد برخوردار اس

 فصل دوم: کشور سوریه

 بررسی وضعیت فعلی کشور سوریهگفتار نخست:   

وجب می را شدریصدمات ب ،کشوری مانند تراقبا  وهیدر مقا یخارج یو دخازت نظام یجنگ داخل هیدر سور  

ه شردوسدانب یها کمک ازمندیننفر از مردم  ونیلیم 13.5از  شیب این کشوراکنون در  که هم یطور به راستشده 

از  شیپ یونیلیم 20اً بیتقر تیجمع درار دارند. از یسخد اریبو طینفر در شرا ونیلیم 4.6، تعداد نیکه از ا هودند

سور شورها هیسور یشهرها گرینفر در د ونیلیم 11.1 هیجنگ  شده آواره گرید یو ک  ونیلیم8/4)اند و پناهنده 

 (.دندهو ینفر آواره داخل ونیلیم 3/6و تنوان پناهنده  نفر به

ضعیدی که در تراق می   شابه و وت. با این با این حال م وان نی شهرها یک وارت در تمام  شاهد بود، خ توان 

 یمدعدد یبرآوردهاتوضیح که میزان آسیب در برخی نقاط بویار پایین و در برخی بویار باال برآورد شده است. 

ساز یهانهیهز از ست. به طور مثال بان هیسور یباز شده ا ست که حدادل  ینیب شیپ یک جهانارائه   226کرده ا
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تا  200 نیب ییهانهیهز ها،ینیبشیاما تمده پ، بازگردد یتاد طیبه شوورا هیدالر الزم اسووت تا دوزت سووور اردیلیم

 10.ردیگیم بر دالر را در اردیلیم 350

ضر حال در   صاد حا  ذخایر شدید کاهش و رفدن بین از یکی بردرمی رنج کلیدی تامل دو کمبود از سوریه ادد

 شووده باتث که اسووت ازمللیبین هایتحریم و جنگ از ناشووی دو این که تمومی باالی هایبدهی دوم و ارزی

 .یابد کاهش درصد 92 حدود 2015 تا 2011 سازهای بین سوریه صادرات

 ی سوریهمختلف اقتصاد یهاو خسارات وارده در بخش یازهاشرح نگفتار دوم: 

ن جنوگ بانوک جهوانی از تووارض جنوگ در سووریه، ده شوهر بیشودرین آسویب را در دورابنا بور گوزارش   

 ها نیز بر مبنای بررسی این ده شهر جمع آوری شده است.اند و اطالتات و گزارشدیده

 اجتماعی مبحث اول: بخش  

 . مسکن1  

 27مووص، درصوود و بعوود از آن در شووهر ح 31طبووق گووزارش بانووک جهووانی، در شووهر حلووب در مجموووع   

واحود مووکونی کووامال  339،78در ده شووهر موورد بررسوی حوودود  11انود.درصود منوازل موووکونی آسویب دیده

انوود. گفدنووی اسووت بووه موجووب جنووگ در واحوود نیووز تووا حوودودی آسوویب دیده 238،311اند و تخریووب شووده

 34بووه  2011میلیووون دالر در سووال  128سوووریه، سووهم موووکن ایوون کشووور در توزیوود ناخووازص داخلووی از 

 کاهش یافت.  2015میلیون دالر در سال 

 . سالمت و بهداشت2 

مرکووز از هوور  6شووهر دارای بیشوودرین آسوویب،  10دهوود در ها توسووط گووروه بانووک جهووانی نشووان میبررسوی  

ها از انوود. ایوون زیرسوواختهووا و... در اثوور جنووگ آسوویب دیدهها، کلینیکمرکووز درمووانی شووامل بیمارسوودان 10

های بهداشوودی و درمووانی درصوود از کوول زیرسوواخت 16ار نیووودند. بووه نحوووی کووه وضوعیت مناسووبی برخووورد

 اند.ها آسیب دیدهدرصد از آن 42سوریه به کلی تخریب شده و 

                                                           
1 0 Delen B., Flanders P.C. (2018) Reconstruction Calling? Towards a different EU role in rebuilding Syria, page 3. 
1 1 World Bank (2017),The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, Page 22. 
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های مخدلووف، مدفوواوت اسووت. اسوودان حموواه از وضووعیت مطلوووبی در ایوون وضووعیت بهداشووت در اسوودان  

بوودترین وضووعیت بهداشووت را دارنوود و  های حمووص و دنیطوورهزمینووه برخوووردار اسووت و در مقابوول، اسوودان

  برند.ساکنان آن از کمبود پزشک و دارو و مراکز درمانی رنج می

 .آموزش3  

 توان بهمی آسیب این اصلی دالیل از. است دیده آسیب شدت به بحران هایسال طول در سوریه آموزش بخش 

از  زیادی تعداد دادن دسووت از و هازیرسوواخت تخریب آموزشووی، هایسوواخدمان و مدارس ویرانی مثل مواردی

شرایط  تلت به مدارس به حضور در آموزان دانش اشدیاق تدم و تحصیل ترک افزایش آموزشی، نظام کارمندان

 7000 از بیش ویرانی و تخریب باتث سووال چند مدت در سوووریه جنگ. کرد اشوواره خود هایخانواده زندگی

 .است شده نوبی یا کامل طوربه مدرسه

شد حجم های نظامی در دوران جنگ بود که باتث میها به پایگاهاز تلل تخریب مدارس، تبدیل شدن آن یکی  

کودک و کارکنان بخش  یلیونم 3از  یشدر حال حاضووور بها مورد هدف نیروی مقابل درار بگیرد. باالیی از آن

شده و  یبتخر یا یدهد یبه آسمدرس 1مدرسه،  3از هر باشند. ی میآموزش یودمبه س یدسدرس یازمندآموزش ن

داشدندر اما  یتهزار مدرسه در سرتاسر کشور فعاز 22از  بیش از جنگ، یش. پشودیتنوان پناهگاه اسدفاده م به یا

شروع جنگ، هزاران کالس درس، د ش اهداف یگر برایپس از  سدفاده نبود. دابل یآموز شد، ا همانطور که گفده 

سه در   7000از  یشاکنون بهم سورمدر سر  سیو ی یلتعط یهسرتا سدر شندیم یردابل د سر  .با سرتا اکنون در 

 باشند.می کمک یازمندهزار نفر از کارکنان بخش آموزش، ن 150 یشب یهسور

 

 تولیدی مبحث دوم: بخش  

 .کشاورزی و دامداری1  

در  یظامن یاتواسووطه تمل اسووت که به یداخل یدتوز یاصوول یهااز بخش یکی یهدر سووور یبخش کشوواورز  

های مدعدد دیگر مورد اسوودفاده درار ها به تلت بمبارانو برخی از زمین شووده اسووت یرانو شوودتبه  روسووداها

 گیرد. نمی

یلیارد م 1ز ا یشب اند،یرفدهاثر را از جنگ پذ یشدرینکه بهایی اسداناز  یکوارد شده به هر  یبو آس یانز یزانم  

 پس از هفت سال جنگ، یو سازمان فائو، کل خوارت بخش کشاورز یجهان یهابوده است. طبق گزارش دالر
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 دالر یلیاردم 16به  یهسووور یدر بخش کشوواورز هایرسوواختو ز هاییدارا یبتخر یدات،رفدن توز یناز ب دزیل به

 .است یازبخش ن ینا یایاح یدالر برا یلیاردم 17تا  11 یناست و ب رسیده

 . بازرگانی2  

شور این سوریه، در داخلی جنگ کنار در   به طوری که . رفتگ درار نیز شدیدی ازمللیبین هایتحریم تحت ک

 نفدی باالی از درآمدهای میالدی 90 دهه در سوریه. شد هایی از جنگ،مخدلکشور در برهه این خارجی تجارت

وری منجر واردات افزایش و نفت توزید کاهش اخیر، هایسال در اما بود، مندبهره شور ریتجا به ک  شده این ک

 .است

های موی، جواهرآالت، ، وردهشده نفت یشامل نفت خام و محصوالت فرآور یهسور یصادرات یاصل یکاالها  

 .شوندیم یلو آج یوهم ،، پوشاکیجاتسبز، زیدون، روین زیدون، صابون، پنبه

سال  صادرات و  65/0، 2015سوریه در  شد 86/4میلیارد دالر  ست و این یعنی تراز میلیارد دالر واردات دا ه ا

 میلیارد دالر بوده است.  -4.21، 2015تجاری سوریه در سال 

 

 
 

 12میالدی )میلیارد دالر( 2019تا  2008مبادالت تجاری سوریه با جهان از سال  -2جدول 
 

 
 

 

 
                                                           
1 2 TradeMap. 
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 . صنعت3  

 حدودم یاجدماتو  یتنها به خوووارات انوووان یوسووده،ودوع پ به یهدر سووور یشکه از چند سووال پ یجنگ یرثات  

 موی، صفحات یشه،مانند ش یعیاند، از جمله صناداشده یکه درگذشده شهرت جهان یهسور یعبلکه صنا شود،نمی

 اند.درارگرفده یرتحت تأث یزن ...وی، توزید صابون بافندگ

وم،ترور   سور ی صنعت و خدمات  ست و به منابع ف نابود یادیرا تا حد ز یهبخش  وا یزیکیکرده ا  ینا ینو ان

 یبتخر به ی شدهمدمرکز و سازمانده صورت به یودیترور یهاوارد کرده است. گروه یریچشمگ یببخش آس

کردند. یاددام م ماند،یم یآنعه از آنها باد هر یبدر کندرل گرفدن آنها، سوووردت و تخر ید،بخش توز یزاتتجه

وارت ص هایخ صو صنعد یتوجهدابل ، تخریبصنعت یبخش خ  یجاددر حلب ا یژهبه و یهسور یدر مناطق 

موارد  یاند و در برخشده یینتع یتنوان مناطق صنعد مشخص به طوربه  یهسور یاز شهرها یاریاست. بو کرده

اروها، د یداز جمله توز یهسووور یاکارخانه یدات. حلب که مرکز توزدارند با شووهر یفاصووله اندک یمناطق صوونعد

 .یده استد یدیشد هاییببوده است آس یت کشاورزمحصوال و یمیاییمنووجات و پوشاک، مواد ش

سال    واحت 2014در  صنعدی در الذدیه به م صمیم گرفت تا دو منطقه جدید  هزار  225هزار و  350، دوزت ت

ها به مناطق های خصوووصووی گزارش دادند آمادگی اتطای وام برای اندقال کارخانهمدر مربع ایجاد نماید و بانک

به سایر کشورهای  طرطوس را دارند. با این حال، بویاری از توزید کنندگان، خط توزید خود راامن مانند الذدیه و 

حلب را  هموایه مانند ترکیه، مصر و اردن مندقل کردند. مصر به طور ویژه کوب و کار بخش پوشاک و نواجی

 به سوی خود جذب کرده است.

ز اخصوصی و وارد شدن خوارتی به ارزش بیش واحد صنعدی  1014جنگ در سوریه منجر به نابودی بیش از 

 میلیارد دالر شده است.  3
 13یهمخدلف سور یخوارت در مناطق صنعد یزانم ینتخم -3جدول 

 
                                                           
1 3  World Bank, (2017), The toll of War: The economic and social consequences of the conflict in Syria, World Bank, 
Page: 61. 
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 های زیربناییمبحث سوم: بخش  

 . نفت و گاز1  

یب هایی که به صورت مودقیم و به واسطه تخرگردد. خوارتها در این بخش به دو دومت تقویم میخوارت  

های ییر مودقیم که در اثر تدم اسدخراج و فروش نفت ها وارد شده است و خوارتها یا سردت آنزیرساخت

 توان به تفکیک برآورد کرد.و گاز، به این کشور وارد آمده است. بنابراین میزان خوارت را هم می

 میلیارد دالر. 3.5. خوارت یا زیان مودقیم: 1

 یلیارد دالر.م 20. خوارات ییر مودقیم: 2

های این بخش مداثر از با کاهش توزید، بخش انرژی سوریه تقریبا به طور کامل از بین رفده است. تمده آسیب  

 های اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است.توادب جنگ و تحریم

، 2016سوووال  یانهاز م ، به ویژهمربوط به گاز هاییرسووواختکه ز دهدیشوووواهد نشوووان مدر حوزه گاز نیز،   

 یکیکه  «شاتر» یگاز میدان پس از شکوت داتش، ،2016مدحمل شده است. در تابودان  یدیشدهای یبآس

صل یداناز دو م  یگاز یدانم 2017 ژانویه . دریدمدحمل گرد یتوجه است خوارت دابل یهو بزرگ گاز سور یا

 یتآن در حال فعاز یک موردتنها  گاز یشگاهشدند و در حال حاضر از هشت پاال یبتخر یزن «جحار»و  «ازماهر»

 مانده است. یو در کندرل دوزت باد

 حمل و نقل. 2  

سایر بخش   ساندن به  سیب ر سوریه، به منظور آ سال جنگ داخلی در  ها، بخش حمل و نقل و در طول هفت 

 ها بوده اسووت. میزان خوووارت وارده برهای مربوط به این بخش، همواره جزء اهداف تروریوووتزیرسوواخت

میلیارد دالر برآورد شده است که این میزان به از دست دادن کارکنان  4.5وزارت حمل و نقل سوریه، در حدود 

شود. های مرتبط با حمل و نقل سوریه مربوط میآهن سایر زیرساختها، راهها، پلاین وزارتخانه، تخریب جاده

ای، مداثر یی نیز همانند حمل و نقل ریلی و جادهگفدنی است که درآمد سوریه ناشی از حمل و نقل هوایی و دریا

 ها به شدت آسیب دیده است.از ناامنی و تخریب زیرساخت

 توان به تفکیک برشمرد:ترین نیازهای سوریه در این بخش را میمهم
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لب، حماه حدر شهر  یژهوبه یهسور یشهرو برون یشهردرون یهادرصد از جاده 65 یایو اح یبازساز .1

 راست( یدهشهر حلب خوارت د یادرصد از شبکه جاده 44حدود و ادزب )

به  توانیها مکه از جلمه آن یاتیپل ح 50از  یش)ب یهسور یهادرصد از پل 25 یایو اح یبازساز .2

رودخانه فرات،  یاسدان رده بر رو یهاپل یراززور،وادع در د« ازمعلق»اسدان حلب، پل  یورود یهاپل

 راشاره کرد «الذدیه اریحا،ادزب، »بزرگراه  ایهپلشهر درتا و  هایپل

حلب و  هایاسدانوادع در  انبارهایها و آهن، واگنمرتبط با خطوط راه هایکارخانه بازسازیو  احیاء .3

 رادزب

حلب و  یسدانهاوادع در ا یها و انبارهاآهن، واگنمرتبط با خطوط راه یهاکارخانه یو بازساز یاءاح .4

 رادزب

 14.یهسور یماییخطوط هواپ ازمللیینب یتفعاز اییو اح یبازساز .5

ه در سوریه نیز، در بخش اجدماتی، ساخت موکن برای آوارگان سوری، در بخش توزیدی، توسعبندی: جمع

ری به کشاورزی و در بخش زیربنایی احیای صنعت نفت و زیرساخدهای مرتبط با حمل و نقل از اوزویت بیشد

    نوبت سایر بخشها برخوردار است.

 

  

                                                           
1 4 Ibid, Page: 36.  
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 های ایران برای مشارکت در فرآیند بازسازی کشورهای هدفبخش دوم: توانمندی

ورود به کشورهای موضوع بحث جهت شرکت در فرآیند بازسازی، در مرحله اول نیازمند شناخت ددیق نیازها   

شورها و اوزویت سایی سنجی آندر این ک شنا ست. پس از تکمیل  صل او-ها صیلی در ف ل مورد که به طور تف

شاره درار گرفت شخص گردد باید توان داخلی بخش -ا شود تا م سنجیده  های مرتبط با نیازهای اخیر در ایران 

 پذیر است. رفع کدام دسده از نیازها توسط ایران امکان

 هافصل نخست: مروری بر نیازهای موجود در عراق و سوریه و اولویت سنجی آن 

و نیز کشورهایی مانند یمن که همعنان درگیر جنگ بوده و در مویری مشابه نیازهای دو کشور تراق و سوریه   

 شوند:بندی میکند، به طور کلی در سه دسده طبقهاین دو کشور حرکت می

 نیازهای اجدماتیر شامل حوزه موکن، آموزش، سالمت، میراث فرهنگی و گردشگری 

 نیازهای توزیدیر شامل بخش کشاورزی و صنعت 

 های انرژی، نفت و گاز، حمل و نقل، فناوری اطالتات و ارتباطات و اییر شوووامل حوزهنیازهای زیربن

 خدمات شهری

 
 دهد. جدول زیر، مبازغ مورد نیاز برای بازسازی به تفکیک بخش را نشان می

نیازها

بخش تولیدی

بخش زیربناییبخش اجتماعی
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 های مخدلف )به میلیون دالر(برآورد خوارت وارده به کشورهای سوریه و تراق در بخش -4جدول

 هسوری تراق حوزه

  یاجتماع بخش 

 15400 17441 موکن

 5300 4365 سالمت

 10000 4561 آموزش

 600 1716 میراث فرهنگی و گردشگری

  بخش تولیدی 

 6000 3393 کشاورزی

 6000 10580 بازرگانی و صنعت

  بخش زیربنایی 

 - 9112 انرژی

 8000 7209 نفت و گاز

 - 644 فناوری اطالتات و ارتباطات

 1994 3960 قلحمل و ن

 - 2442 آب و بهداشت

 - 126 خدمات شهری

سه بخش که از اوزویت باالیی هم برخوردارند، بیش از    شور تراق در این  میلیارد  65.5بنابراین، مجموع نیاز ک

دالر و مجموع نیاز کشووور سوووریه در این سووه بخش )با در نظر گرفدن مشووخص نبودن میزان نیاز در برخی 

 باشد.میلیارد دالر می 53ش از ها(، بیحوزه

 دار در عراق یتاولو یازهای: ناولگفتار  

 مبحث نخست: امنیت  

دطعاً هیچ حرکدی به سوومت توسووعه یافدگی، بدون وجود امنیت، پایدار نخواهد بود. بردرار بودن امنیت، رکن   

شور تراق، حای تمام فعازیتپایه ست. در ک صادی، اجدماتی و فرهنگی ا های تکفیری ضور بقایای گروههای ادد
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های جدی روبرو کرده اسووت. وضووعیت نامطلوب خدمات های دومی، وجود امنیت پایدار را با چازشو درگیری

شوباجدماتی و بحران ضعیت دامن زده و آ شی از جنگ داخلی نیز به این و صادی نا های خیابانی مردم های ادد

ست سیا ستر هرچند تحریک دیگر کشورها از جمله آمریکا های دوزت تراق را به دندر اتدراض به  شده ا بال دا

 هایی بی تاثیر نیوت. نیز، در بروز چنین هرج و مرج

بات در کشوووور تراق، همواره بیم آن می   های رود که فعازیتبه هر حال، بدون بردراری امنیت پایدار و با ث

 زمینه صورت نخواهد گرفت.   های جدی در ایناددصادی با آسیب روبرو شود و فعازیت-تجاری

   

 مبحث دوم: کشاورزی

سعه آن، از جمله حیاتی   شاورزی تراق و تو شور به احیای ک ودگی بودجه این ک ترین اددامات برای کاهش واب

درصوود از نیروی کار کشووور را به خود  20نفت اسووت. بخش کشوواورزی در تراق، با وجود اینکه در حدود 

  15گیرد.درصد از توزید ناخازص داخلی را در بر می 5ا اخدصاص داده است، اما تنه

کشوواورزی  ومیلیون نفر از مردم آن طبق آمار سووازمان خواربار  2.4امنیت یذایی برای کشوووری مثل تراق که   

سال  شدند، امری مهم تلقی میبه کمک 2016)فائو(، در  شاورزی از این های یذایی نیاز دا سعه بخش ک شود. تو

شور منظر نیز که شرایط فعلی که این ک ست ، در  شغل در تراق ا ویرها برای ایجاد  با بحران  یکی از بهدرین م

 شغلی روبروست دارای اوزویت است.

 الزم به ذکر اسووت که جنگ داخلی منجر به آواره شوودن تعدا زیادی از مردم تراق شووده اسووت. رشوود بخش

 ماید. نها کمک شایانی ی خود و کاهش حجم آوارگیداهاتواند به بازگشت افراد به شهرها و روسکشاورزی می

میلیون  5های تراق دابل کشوووت اسوووت که فقط در حدود میلیون هکدار از زمین 9.5ها در حدود طبق گزارش

میلیون هکدار کاهش پیدا  4ازی  2هکدار آن مورد اسووودفاده درار گرفده اسوووتر ردمی که با آیاز جنگ داخلی به 

ست. ویاری از زمیناین در حا 16کرده ا ست که ب شور یا با تغییر زی ا شاورزی و دامپروری در این ک ودعد ک های م

 کاربری همراه بوده و یا به تلت تدم تامین مازی، بال اسدفاده مانده است. 

                                                           
1 5 Mansour, W., Maseeh, A. N., & Celiku, B. (2019). Iraq Economic Monitor, Fall 2019: Turning the Corner-

Sustaining Growth and Creating Opportunities for Iraq’s Youth, The World Bank, Page: 19. 
1 6 Ibid, page: 20. 
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 مبحث سوم: نفت  

ازص درصوود از توزید ناخ 50کندر به نحوی که بیش از نفت نقشووی حیاتی در توسووعه اددصووادی تراق ایفا می  

 است. درصد از درآمد این کشور را به خود اخدصاص داده 90( و بیش از GDPداخلی )

صادرات نفت رکود بازار و افت دیمت جهانی نفت طی ماه   شی از  شدید درآمدهای نا های اخیر، باتث کاهش 

بودگی شدید دارد، کندتر در این کشور شده است و این اتفاق در کشوری که به درآمد ناشی از صادرات نفدی وا

 ها را نیز به دنبال خواهد داشت. شدن روند توسعه در سایر بخش

 مبحث چهارم: برق  

دارد اما  یازهزار مگاوات برق در روز ن 25تراق به حدود صنعت برق، از جمله صنایع زیرساخدی است. کشور   

های مدعدد، هزینه تامین جدای از خاموشووی .دینما ینهزار مگاوات را تأم 16توانوووده فقط حدود  یزانم یناز ا

سی در  سیا ست و این نکده به ازدهابات اجدماتی و  شهروندان ترادی باال ویاری از  برق از طرق مخدلف برای ب

 این کشور دامن زده است.

ویاری از صنایع در تراق تالوه بر موارد باال، کمبود برق و دطعی   شود. میهای پی در پی باتث از کار افدادن ب

 ها نیز کمک کند.تواند به توسعه دیگر بخشبنابراین تامین برق از جمله موارد اوزویت دار در تراق است که می

 هامبحث پنجم: زیرساخت  

های ارتباطی را در بر های موووکونی و اداری و نیز زیرسوواختهای این حوزه، سوواخدمانبه طور کلی، اوزویت  

وکن تراق، در حدود تگیرد. همانطور که پیشمی وارات وارده به بخش م شد، میزان خ شاره  میلیارد دالر  16ر ا

های دوزدی های ویالیی مردم شده است و از سوی دیگر، ساخدمانها و خانهاست که از یک سو مدوجه آپارتمان

دطع به یقین، سرتت  .ها را در بر گرفده استو دادگاه نشانیهای پلیس، آتشمانند اسدانداری، شهرداری، ایودگاه

گرفدن ساخت و سازها در تراق و تخصیص هزینه در این بخش، برای سکنی دادن به آوارگان ناشی از جنگ و 

 بردراری آرامش و نظم در کشور، ضروری است. 

ساخت   صوص زیر سازم و امن از جمله های جادههای ارتباطی نیز باید گفت وجود راهدر خ ای، ریلی و بنادر 

ی اسووت که دطعاً تاثیر باالیی در توسووعه تجارت داخلی و خارجی دارد و باتث اتصووال کشووور تراق به موارد

 کشورهای دور و نزدیک خواهد شد. 
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 سوریهدار در  یتاولو یازهای: ندومگفتار  

 مبحث نخست: امنیت  

نیاز تمامی اتی و پیشبدون تردید، در سووووریه نیز همانند تراق، وجود امنیت پایدار و با ثبات، تنصووور مقدم  

های تکفیری از یک سو و ورود نیروهای نظامی ترکیه از سوی ای است. حضور بقایای گروههای توسعهفعازیت

های مندووووب به رژیم زند. از سووووی دیگر، حمالت هوایی و تهدیدها در سووووریه دامن میدیگر، به ناآرامی

گذاران خارجی، که نها سرمایهست و در چنین وضعیدی، نه تها در کشور شده اصهیونیودی، باتث افزایش ناامنی

 کنند. های توزیدی و تجاری با احدیاط تمل میتجار داخلی نیز در صرف هزینه برای ایجاد فعازیت

 مبحث دوم: کشاورزی  

ر های اددصادی سوریه، پیش از بحران داخلی بوده است. طبق گزارش فائو دترین بخشکشاورزی یکی از مهم  

درصوود از  23درصوود از توزید ناخازص ملی،  18، 2010، بخش کشوواورزی سوووریه در سووال 2016اکدبر سووال 

صاص داده بود که این ردم پس از  17صادرات و همعنین،  شور را به خود اخد شدغال این ک صد از ا نگ جدر

 بیشدر نیز شده است. 

شاورزی    وت موجب پابود که در طول جنگ تو ییهابخش ینتراز جمله مهمک شود و یداریان  یداتتوز مردم 

 مدودف نشد. گاهیچه یزدر دوران جنگ ن یکم شدن، حد ریمیبخش تل یندر ا

بخش کشوواورزی سوووریه در کنار توزیدات زراتی، زنبورداری، دامداری و پرورش کرم ابریشووم را نیز شووامل   

صوالتمی ست پنبه در کنار گندم و زیدون از جمله مح ست. شود. گفدنی ا سوریه در این بخش ا  17مهم توزیدی 

سا یترب یصادرکننده پنبه به کشورها یتنها کشور تربسوریه  ستجهان  یکشورها یرو  کشور از  ینو پنبه ا ا

  .شودیجهان محووب م یهاپنبه ینترمریوب

                                                           
 ، دابل مشاهده در:اطالتات آماری سازمان توسعه تجارت ایران 17

http://farsi.tpo.ir/uploads/arabic/g-syria-1.pdf 
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. طبق های مهم سوووریه برای رونق بخش کشوواورزی اسووتو هوایی و تنوع حیوانات از جمله مزیت تنوع آب  

 70کند که هزار تن روین زیدون توزید می 150هزار تن زیدون توزیدی، حدود  500آمارها، سووووریه از بیش از 

  18هزار تن آن دابلیت صادراتی دارد.

ای در سوریه رونق فراوانی گرفده است و بویاری الزم به ذکر است که در روزهای پس از جنگ، کشت گلخانه  

ای و چه در مورد اند. با این حال، چه در خصوووص کشووت گلخانهاز کشووت رو آورده از کشوواورزان به این نوع

های مدعددی همراه کرده های کشوواورزی سوووریه، نیازهایی وجود دارد که توسووعه این بخش را با چازشزمین

های نوین توان به کمبود انواع سووم، کود و بذر اشوواره کرد. همعنین نبود فناوریاسووت. از جمله این نیازها می

شاورزی، آب شینک سایر ابزارها و ما شاورزی ندواند با پاش و  سوریه در بخش ک شده تا  آالت مورد نیاز، باتث 

سال  ساس گزارش فائو در  سر بگیرد. بر ا شاورزی  2017حداکثر ظرفیت کار خود را از  و نیز گزارش وزارت ک

 آسیب دیده است.  میلیارد دالر 16سوریه، بخش کشاورزی در این کشور، در حدود 

 مبحث سوم: انرژی  

سال    سوریه، از  سوریه در حدود  2011به گفده وزیر نفت  صنعت نفت  سیب دیده  74تاکنون،  میلیارد دالر آ

ست. از این میزان، حدود  ودم 14ا سی سیب به  ودقیم )آ های توزید و پاالیش نفت( و در حدود میلیارد دالر آن م

 19)ضرر ناشی از تدم بهره برداری( بوده است. میلیارد دالر، ییر مودقیم 60

میلیارد دالر  4همعنین، بنا بر آمارهای اتالمی از سوی وزیر برق سوریه، صنعت برق این کشور نیز در حدود   

 20میلیارد دالری روبرو شده است. 80آسیب دیده است. در مجموع، سوریه در حوزه انرژی با آسیبی حدوداً 

 هاتمبحث چهارم: زیرساخ  

ها از جمله موکن است. با این کار، چند میلیون ها، یکی از موارد مهم، بازسازی ساخدماندر حوزه زیرساخت  

سکوندگاه شی از جنگ، به  شت که این امر، در رابطهآواره نا ای مدقابل و در تین نیازمند های خود باز خواهند گ

  ی کمک شایانی خواهد کرد. بودن به وجود ثبات نوبی، خود به ثبات سیاسی، اجدمات

                                                           
 خبرگزاری رسمی جمهوری تربی سوریه )سانا(:  18

https://mail.sanasyria.org/fa/?p=153564 
1 9 https://www.syria-oil.com/10776/ 
2 0 https://b2n.ir/681635 
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ساخت   سازی زیر ست، باز صادق ا صوص تراق نیز  ضروری در این حوزه، چنان که در خ های از دیگر موارد 

های ارتباطی سوووازم و امن، به تقویت تجارت ها، بنادر و خطوط ریلی اسوووت. وجود راهارتباطی از جمله جاده

 داخلی و خارجی منجر خواهد شد.   گذارانداخلی و خارجی و نیز ترییب حضور سرمایه

 های مختلفیران در حوزهها و نیازهای متقابل افصل دوم: توانمندی

های کشووور کمک کننده رسووانی به کشووورهای هدف، توانمندیترین معیارها برای کمکبی شووک یکی از مهم  

ست. بر همین مبنا، در ادامه به تبیین برخی از توانمندی شور کها سوریه و تراق  های داخلی ک ضه به  دابلیت تر

 را نیز دارند، خواهیم پرداخت. 

 های ایران در حوزه  امنیتگفتار نخست: توانمندی 

های نیابدی یا مخاصوومات مووولحانه ییر در زمانی که اکثر کشووورهای یرب آسوویا )خاورمیانه( گرفدار جنگ  

سالمی یکبین ودند، جمهوری ا شورها درازمللی ه سرایت ناامنی ی از امن ترین ک ست. این تدم  ها به منطقه ا

 داخل مرزهای ایران از توانایی باالی نیروهای نظامی جمهوری اسالمی حکایت دارد.

های بازووودیک، های نظامی در زمینه موشووکمحدود نبوده بلکه توانمندیزمینی ددرت نظامی ایران به نیروهای   

 گیرد. یز در بر مینی را اطالتات هایییتوانایبری و نگ سانامدقارن، ج هاییاتتمل ی،پدافند هایییوانات

های داخلی تراق و سوریه، با حضور مودشاری در کنار نیروهای نظامی این نیروی نظامی ایران در طول جنگ  

شورها را دارد و می شان داد توانایی بردراری امنیت در این ک شورها ن ضور موثری در دو ک تواند در این زمینه ح

 ور تراق و سوریه داشده باشد. کش

 مهندسی های ایران در حوزه خدمات فنی وگفتار دوم: توانمندی  

دیده از جنگ برای سوواخت و سووازهای ایرانی و به خصوووص ظرفیت بازار سوواخدمانی کشووورهای آسوویب  

 ل توجه است. میزان داب به های دارای توان بیکار ناشی از رکود داخلی،سازنده
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میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسووی به  25معدقدند مهندسووان ایرانی ظرفیت صووادرات سوواالنه  کارشووناسووان  

سایر  وکن و  ساخت م سوم در حوزه  شورهای مخدلف دنیا را دارند که از این میزان، به طور میانگین، یک  ک

 21ها دابل تحقق است.ساخدمان

سال   شده کمدر از با این حال، طی  صد 10»های گذ سی این ظ« در صادرات خدمات فنی و مهند رفیت در کل 

 ایران محقق شده است. 

 یرانیا یناز فعاز یاریبو به گفده محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران،  

سوواخت و سوواز، هم به  یازمندجنگ زده و ن یحضووور در کشووورها یالزم برا یحوزه، از توان و آمادگ یندر ا

در کشور  یهزار واحد موکون 5اکنون هم. برخوردار هودند گذارییهو هم به صورت سرما مانکارییصورت پ

 22شود.یدالر برآورد م یلیونم 500درحال ساخت است که ارزش آن بازغ بر  یرانیمهندسان ا یتراق از سو

شورهای هدف وجود دارد. با   سان از  بنابراین در این حوزه، توانمندی داخلی برای ورود به ک شنا این حال، کار

صدور  صلی در راه  صادراتی به تنوان دو مانع ا شی از تحریم و زغو اتطای جوایز  تواملی مانند موانع بانکی نا

 ها پرداخده خواهد شد. کنند که در فصل سوم به تفصیل به آناین دسده از خدمات یاد می

 برق و صادرات یددر حوزه تول یرانا هاییگفتار سوم: توانمند 

های مناسووب برای توزید برق و نیز با توجه به مودعیت جغرافیایی ایران با توجه به ظرفیت بازقوه و زیرسوواخت  

  منحصر به فرد، توانایی تبدیل شدن به هاب منطقه در زمینه انرژی، به خصوص برق و گاز را دارد.

 ینر تأمدبه تراق، مدر مکعب گاز  لیونیم 35مگاوات برق و حدود  1500 روزانه با صادرات جمهوری اسالمی  

 یره یبرق تراق است. تراق ب یفعل مصرف درصد کل 28کشور نقش دارد که معادل  ینمگاوات برق در ا 4500

 یدگوابووو یثح این تاکنون برق و گاز وارد نکرده و از یگرد یاز کشووورها یک یچاز ه یاسووالم یاز جمهور

 .دارد یرانا یبه منابع انرژ یدیشد

                                                           
 محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی. قابل مشاهده در:  خبرگزاری اقتصاد آنالین، به نقل از21

b2n.ir/565068 
 همان. 22
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شورهای منطقه به برق و گاز، با کمک ایران می   سوریه و تراق و دیگر ک شور  تواند با توجه به نیاز مبرم دو ک

و تقویت  ها به سوومت سوواخت نیروگاهگذاریگرفدن از بخش خصوووصووی داخلی و خارجی و هدایت سوورمایه

ران توانایی ساخت نیروگاه در ها، میزان صادرات خود در این حوزه را گودرش دهد. تالوه بر این، ایزیرساخت

 23کشورهای دیگر از جمله تراق و سوریه را نیز دارد.

 کشاورزیدر حوزه  یراناها و نیازهای متقابل ی: توانمندچهارمگفتار  

سرمایه   شوری مطلوب برای  صل، ایران را به ک صوالت وجود آب و هوای مدنوع و چهار ف گذاری بر روی مح

ستر ب شاورزی بدل کرده ا سیب، ای که میه گونهک شت.  شدری دا صادرات این محصوالت تمرکز بی توان روی 

ست و مغز پ وده با پو سیر، پ سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، مو شمش و مرکبات، هندوانه، خربزه،  وده، رب ک

محصوالت حوزه  گوجه فرنگی، زتفران، انواع کلم درمز و سفید و ... تنها بخشی از سبد مدنوع صادراتی ایران در

 کشاورزی است. 

بازغ  یبا ارزش یتن محصوالت کشاورز یلیونم 7 یباًتقر 1397در سال  یبا توجه به آمار وزارت جهاد کشاورز  

در کشور  یتن محصوالت کشاورز یلیونم 122دالر به خارج از کشور صادر شده است. ساالنه  یلیاردم 6.5بر 

 16و  یتن محصوووالت بای یلیونم 22 ی،مربوط به محصوووالت زراتتن  یلیونم 84 یزانم یناز ا شووود،یم یدتوز

 24است. یو آبز یتن محصوالت دام یلیونم

های توان بر ظرفیتتالوه بر صادرات محصوالت کشاورزی و تامین بخشی از نیاز کشورها در این حوزه، می  

قال خدماتی از جمله کشوووورها نیز مدمرکز شووود و با اند های صوووادراتی در اینبخش کشووواورزی و دابلیت

شینتکنوزوژی شی و همعنین ما شورهای مذکور در های جدید آبیاری و زهک شاورزی، توان توزیدی ک آالت ک

 وران جنگ را تقویت کرد. دهای ارزآور پس از این حوزه به تنوان یکی از بخش

ها تاسیس کارخانه نهای مدعدد دیگری در کشورهای مذکور به خصوص سوریه وجود دارد. از جمله آظرفیت  

دهند سوووریه در پنج سووال مندهی به جنگ، به طور کنی اسووت. آمارها نشووان میمشوودرک تصووفیه پنبه یا پنبه پاک

                                                           
2 3 https://b2n.ir/014797 
2 4 https://b2n.ir/149377 
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ساالنه در حدود  صادر می 400میانگین  سالمیلیون دالر پنبه  ست که این ردم در  به  2019تا  2015های کرده ا

  25های دیگر، دابل تحقق است.آن با زیر کشت رفدن زمین میلیون دالر رسیده است و افزایش 120میانگین 

سال   سوی دیگر، نیاز ایران به واردات پنبه طی  ست، به طوری که اکنون از  شده ا  70تا  60های اخیر افزایش دا

صد ن شور از طر یازدر شورهایی  26.شودیم ینواردات تام یقک ست که مبداء واردات ما تا کنون ک این در حازی ا

زیخدن  دازیا، اسپانیا و حدی کشور بویار کوچکرکیه، ازبکودان، امارات، تاجیکودان، چین، هند، سوئیس، اینظیر ت

 اند. اشداین بوده

 27ده صادرکننده اول پنبه به ایران )به هزار دالر( -5جدول

صادرکنندگان پنبه به 

 ایران

ارزش واردات در سال 

2015 

ارزش واردات در سال 

2016 

ر سال ارزش واردات د

2017 

ارزش واردات در سال 

2018 

 179175 185570 156807 134892 جهان

 69960 71620 27991 16726 ترکیه

 33454 38214 66436 23086 ازبکستان

 24983 35295 10528 14613 امارات

 23933 10887 8640 6719 تاجیکستان

 10035 1864 2252 5916 چین

 7788 16698 17966 23804 هند

ئیسسو  15 0 6191 4040 

 1200 84 1 0 اسپانیا

 955 1249 488 401 ایتالیا

 677 754 1981 15 ترکمنستان

 

شور نگاه بنابراین می  صدی دوجانبه برای هر دو ک شم فر سوریه در توزید پنبه به چ شدرک با  توان به همکاری م

 کرد. 

                                                           
2 5 TradeMap. 

 یعی، دابل مشاهده در:و منابع طب یکشاورز ینظام صنف یسرئر ملک زاده یعمحمد شفخبرگزاری تونیم، به نقل از  26

  b2n.ir/072099 
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خیز باتث ایجاد ظرفیت پرورش دام در صووولهمانطور که پیش از این مطرح شووود، تنوع حیوانات و مراتع حا  

های مخدلفی از سال، با کمبود مرغ و گوشت روبرو سوریه شده است. از سوی دیگر جمهوری اسالمی در زمان

ساالنه صوالت دامی اخیر در ایران که به طور میانگین،  ست. واردات مح میلیون  500 شده و ناگزیر از واردات ا

های اخیر از کشورهای برزیل، امارات، اسدرازیا و روسیه انجام شده دارد، طی سال دالر خروج ارزی را به همراه

 است.    

 
 28کشورهای اصلی تامین کننده نیاز گوشت و مرغ وارداتی ایران )واحد: هزار دالر( -5شکل

ر خواهد گذاری مشدرک در حوزه پرورش دام، فعازیدی است که از یک سو به تقویت اددصاد سوریه منجسرمایه  

سوریه سوریه، نیاز ایران در این زمینه نیز از طریق  ضمن تامین نیاز داخلی  سوی دیگر،  تامین خواهد  شد و از 

 شد.

های تجاری توان به دوانین گمرکی و باالتر بودن نرخ تعرفهدر خصوووص موانع صووادرات سوووریه به ایران، می  

شاره کرد. از جمله چازش سوریه ا وبت  سوریه نیز  هایایران به ن شاورزی ایرانی به  صوالت ک صادرات مح

، های مرزی برای صااادراتکمبود سااردخانهدر این بخش،  ثباتی مقررات حاکم بر صااادراتبیتوان به می

                                                           
2 8 TradeMap 
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شی از نرخ ارز شکالت نا سته، م سبب صادرات مجدد ظهور رقبای جدیدو  بندی نامنا نام  به ویژه از طریق 

 برد. 

 بهداشت و درماندر حوزه  یرانا هایی: توانمندپنجمگفتار 

شهرهای داخلی مدعددی های ایران در این حوزه، میاز جمله توانمندی   شاره کرد. در  ومِ درمانی ا توان به توری

هایی برای پذیرش بیماران خارجی فراهم شده و در از جمله اهواز، مشهد، شیراز، اصفهان، تهران و... زیرساخت

 حال گودرش نیز هوت. 

وه بر آن، ایران در زمینه سوواخت بیمارسوودان و مراکز درمانی در کشووورهای جنگ زده نیز توانمند اسووت. تال  

هایی اسووت که در ایران وجود همعنین صووادرات دارو و نیز اندقال فناوری سوواخت دارو، از جمله دیگر توانایی

 تواند بخشی از نیاز کشورهای محور مقاومت را رفع نماید.  داشده و می
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 کشورها یگربا د یرانا یبخش سوم: موانع گسترش تجارت خارج

های مخدلف با نیازهایی از همان جنس در دیگر کشوووورها از جمله های ایران در حوزهتدم پیوند توانمندی  

ست و شکالت  سوریه و تراق، از وجود مانع یا موانعی در این راه حکایت دارد. موانع مذکور گاه داخلی ا به م

های گردد و گاه نیز خارجی اسووت و از مشووکالتی نظیر تحریمهای تقنینی یا نظارتی یا ییره برمیدر حوزه ایران

 شود. بانکی ناشی می

 فصل نخست: موانع داخلی 

 گفتار نخست: عدم وجود نهاد متولی واحد  

مدوزی یکپارچه و  ای، فقدان نهادیکی از مشووکالت تدیده ایران در توسووعه تجارت خارجی با شوورکای منطقه  

 گیر در این حوزه است. واحد و یا به تعبیری دیگر، تعدد نهادهای تصمیم

سازمان   سداندارد، اتاقوجود  سازمان ا سعه تجارت،  سازمان تو های های بازرگانی، انجمنها و نهادهایی نظیر 

کنند ل میع واحدی را دنباصادراتی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات ایران و... که تمدتاً موضو

سووبب کند شوودن تجارت خارجی شووده و بعضوواً خود، با نقه یرض، به مانعی در راه توسووعه صووادرات بدل 

 اند.شده

نمایند، هدایت وجود نهادهای موازی مدعدد، با تصوومیماتی که تمدتاً همپوشووانی داشووده و بعضوواً مدناده می  

سدای توزید بی سعه تجارت منطقهسرمایه و حمایت از آن در را های جدی روبرو نموده ای را با چازششدر و تو

سطحا صمیم ست. نکده دابل توجه این که در  شوری نیز تعدد نهادهای ت شود و همین امر گیر دیده میکالن ک

باتث شده ما نقشه راهی برای تعامل با کشورها نداشده باشیم و ندانیم تا کجا درار است با کشوری تعامل داشده 

های همکاری اددصادی، حدادل در خصوص این در حازی است که وجود نهاد واحد برای تدوین برنامه   اشیم.ب

های مخدلف کمک تواند به تنظیم تعامالت تجاری با کشوووورهای خارجی در حوزهدار، میکشوووورهای اوزویت

 29نماید. 

  

                                                           
 در وزارت امور خارجه.« هااره کل دیپلماسی اددصاد مقاومدی و گذر از تحریماد»مصاحبه با یکی از موئوالن   29
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 ارجیهای تجاری داخلی و خگفتار دوم: یکسان بودن قوانین برای فعالیت

رود دوه مقننه و ازمللی روبروسوووت، اندظار میهای بیندر روزهایی که تجارت خارجی با موانعی نظیر تحریم  

صه بپ صه داخل و خارج، به تفکیک دوانین در این دو تر ردازند تا مجریه، با درک تفاوت فعازیت تجاری در تر

 ها روبرو هودند، اضافه نکنند.ریمازملل، که با تحمشکلی به مشکالت تجار ایرانی در ترصه بین

، همان این در حازی اسووت که امروزه شوواهد یکوووان بودن دوانین در این دو ترصووه هووودیم و به تنوان مثال  

شووود، تیناً برای بانک توسووعه ای که از سوووی بانک مرکزی برای بانک رفاه یا کشوواورزی صووادر میبخشوونامه

 گردد. ( نیز صادر میEDBصادرات )

وهیالتی در زمینه اتطای مجوزها برای فعازیت تجاری بیننظر می به   سد این تفکیک، به همراه ایجاد ت ازمللی ر

صه بینو حمایت سی و مازی از تجار در تر سیا سعه تجارت ها، میازملل، ازبده با حفظ نظارتهای  تواند به تو

  30خارجی و ارزآوری بیشدر کمک کند.

 الملل های ایرانی در عرصه بینیین شرکتگفتار سوم: توان رقابتی پا 

شووود دیمت تمام شووده بووویاری از محصوووالت ایرانی برای ترضووه به تدم ثبات نرخ ارز در ایران، باتث می  

ی مانند ازملل، با نوسان همراه شده و گاه باالتر از دیمت کاالهای ردیب باشد. این امر در کنار مواردبازارهای بین

صوال شی مح ودهخام فرو سب و مهمت بدون ایجاد ارزش افزوده، تدم وجود ب تر از همه، برند نبودن بندی منا

ازمللی های بینهای تجاری ایرانی در مقابل شرکتهای ایرانی، موجب شده است که توان ردابدی شرکتشرکت

 ازملل، پایین باشد. رها نظیر آمریکا و آزمان در ترصه بینهای دیگر کشویا شرکت

 ر چهارم: کمبود سرمایه در گردشگفتا 

لت، یکی از مشووکالت اسوواسووی توزید کنندگان داخلی، فقدان یا کمبود سوورمایه در گردش اسووت. به همین ت  

پردازند، زیرا توان خرید مواد اوزیه بوووویاری از توزیدکنندگان داخلی با بخش کمی از ظرفیت خود به توزید می

 پردازیم. با یک مثال به شرح این گفدار میاند. در ادامه بیشدر را از دست داده

                                                           
 مصاحبه با یکی از مدیران سابق بانک توسعه صادرات ایران.   30
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ای دصووود واردات مواد اوزیه یا تجهیزاتی به تومان بود، اگر توزیدکننده 1000در زمانی که دیمت دالر حدود   

شت، به  1ارزش  شت. توزید کننده می 1میلیون دالر را دا سرمایه نیاز دا شایش اتدبار میلیارد تومان  وت با گ توان

سنادی شنده با ف 31ا شرایط فرو شنده خارجی ارتباطی مطئمن بردرار کند. در این  صد ثمن معامله معادل  10رو در

ید توزیدکننده ایرانی و میلیون تومان را دریافت می 100 کرد و مابقی آن را طی ادوووواط چند ماهه، پس از توز

 کردند. ضمین میگرفت. دو بانک مبدا و مقصد نیز ثمن معازمه را تفروش محصول، از او تحویل می

ها به تلت تحریم، امکان تضمین خریدار داخلی توسط بانک مقصد از بین رفت با دطع شدن ارتباط بین بانک  

شد. به همین و فروشنده خارجی فقط در صورت خرید نقدی حاضر به فروش محصول خود به تاجر ایرانی می

میلیون تومان  100برابر شوودر یعنی به جای  10ایرانی  دزیل به یکباره، سوورمایه در گردش مورد نیاز توزید کننده

 کرد. میلیارد تومان پرداخت می 1باید 

برابر شده است و  30حال اگر پس از مدتی دیمت ارز سه برابر شود، سرمایه در گردش مورد نیاز تاجر ایرانی   

برابر  150در گردش مورد نیاز  هزار تومان(، بدین معناسووت که سوورمایه 15برابر شووود )معادل  5اگر دیمت ارز 

ست و هیچ بانکی، حدی در صورت نبود موانع تحریمی هم حاضر نیوت  برابر دارایی نقدی تاجری  150شده ا

 32را تضمین کند.

 فصل دوم: موانع خارجی 

 های ایرانیهای خارجی با بانکگفتار نخست: عدم همکاری بانک  

ست. ایرانی، محرومیت از ظرفیت بانکترین مشکالت پیش روی تجار یکی از تمده    یهایمتحرهای خارجی ا

و  یعیدهرا پ یطرف تجار کشوورهای با یرانا یو ماز یمعامالت تجار یر،اخ یهالسوا یط یکاآمر یو بانک یپوز

 یلبه دز ی،ازمللنیمطرح و بزرگ ب یهاکاز بان یاریبووو اسووت ها موجب شوودهمیتحر ینکرده اسووت. ا ینهپرهز

ضور در ب ودگ ی آمریکاماز یازارهاح واهمه  یرانا هایبانک با یاز ادامه همکار ی،به نظام پرداخت دالر یو واب

 33د.باشن داشده

                                                           
3 1  LC 

 مصاحبه با یکی از مشاوران وزیر اددصاد در دوزت یازدهم.   32
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شورها یهابانک یگر،د یتبارت به   س یازن ی خودازمللنیمخدلف جهت انجام مبادالت ب یبزرگ در ک سدر  یبه د

 یهمکاریکا، چرخه از جانب آمر ینها به اکی بانرسدطع دسد یددارندر زذا تهد یفتبه چرخه دالر و سامانه سوئ

 مواجه کرده است.هایی را با چازش  یرانآنها با ا

سدا، یکی از دشواری   شرکتهای فعازیت در ترصه بیندر همین را سنادی ازملل برای  های ایرانی، به اتدبارات ا

ی خارجی طرف معامله با تجار های تجارهای شوورکتشووود. با این توضوویح که از یک سووو، حوووابمربوط می

های آمریکایی دارند و از های بزرگ و مطرحی اسووت که تعامل باالیی با شوورکتبزرگ ایرانی، معموالً در بانک

های کوچک و جویای نام و اتدبار، از گشووایش اتدبار اسوونادی برای ها، بر خالف بانکسوووی دیگر، این بانک

 زنند. های ایرانی سر باز میشرکت

ها از جریمه شووودن و دطع های یکجانبه آمریکا و ترس این بانکین اتفاق در دوره دبل از برجام، از تحریما  

شی میارتباط با پیام سوئیفت نا سان  وابرجام نیز با وجود تودف تحریمر های ها، همعنان بانکشد. در دوره پ

های و آمریکا، تمایلی به همکاری با شووورکتبینی آینده روابط ایران بزرگ به تلت واهمه از آمریکا و تدم پیش

 ایرانی از خود نشان ندادند. 

های ایرانی، شوووامل تدم دبول ازمللی با بانکازمللی یا ییر بینهای بزرگ بینتالوه بر این، تدم همکاری بانک  

ی مجبورند تمامی های تجاری ایرانبنابراین، شرکت گردد.های ایرانی هم میهای صادره از سوی بانکضماندنامه

شدن روند تجارت تملیات سطه انجام دهند که این کار باتث کند  سدفاده از یک بانک وا های بانکی خود را با ا

 ها برای تاجر ایرانی شده است. خارجی و نیز افزایش هزینه

درار داده است،  یرو تراق را تحت تاث یرانمشکل، روابط ا ینروزها در رابطه با هم ینکه ا یاز موائل مهم یکی  

 یرانسووو به واسووطه کمبود، به واردات برق از ا یکتوسووط تراق اسووت. دوزت تراق از  یرانپرداخت پول برق ا

 .زندیپول آن سر باز م رداختاز پ یکا،آمر یبانک هاییمبه تلت تحر یگر،د یو از سو پردازدیم

 ایگفتار دوم: معطل ماندن ظرفیت های منطقه 

کنند، سوونگ بنای تجارت خارجی کشووورها را ها در این راسوودا پی ریزی میلل و آنعه دوزتازماددصوواد بین  

ترین توامل در هموار یا مووودود کردن مووویر تجارت خارجی، دهد. به تبارت دیگر، یکی از مهمتشووکیل می

 ازملل است.ها در ترصه اددصاد بینآفرینی دوزتنقش
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ها، از نگاه اوزویت دار ای وجود دارد که تمالً در گذر سوووالمنطقههای در همین زمینه بوووویاری از ظرفیت  

ست. یکی از این ظرفیت شده ا شیه رانده  صله گرفده و به حا شورها فا سازمانک های همکاری ها معاهدات و 

 باشد. ای نظیر اکو میاددصادی منطقه

سنامه، 10سازمان اکو با    سا ضو، طبق ا شرا یبرا ت ص یطبهبود  سعه ادد شورها یدارپا یادتو ضو  یک الش تت

با این حال،  دارد. یتفعازیرب آسووویا )خاورمیانه( در منطقه  یموانع تجار یجیحذف تدر در زمینه کند و نیزیم

ار بیش آنعه مولم است این است که ظرفیت همکاری کشورهای تضو با محوریت ایران، پاکودان و ترکیه، بوی

 از وضعیت فعلی است.

ها ای دیگری نیز وجود دارند که ایران با پیوسووودن به آنها و معاهدات منطقهاخیر، سوووازمان در کنار موارد  

 35و اتحادیه اددصووادی اوراسوویا 34ها سووازمان همکاری شووانگهایمند گردد. از جمله آنتواند از مزایای آن بهرهمی

 ها حضور دارد. است که ایران تا این زحظه به تنوان تضو ناظر در آن

  

                                                           
سازمان در سال  یناست. اشده لیتشک یو فرهنگ یاددصاد یدی،چندجانبه امن هاییهمکار یاست که برا دوزدییانم یسازمان یشانگها یسازمان همکار  34

منطقه،  درو ناتو  یکامرآو ازبکودان با هدف بردرار کردن موازنه در برابر نفوذ  یکودانتاج یزسدان،ددزادودان، در یه،روس ین،توسط رهبران چ 2001

 شد. گذارییهپا

 یه،در داخل اتحاد یگمرک یندوان یجیتضو، حذف تدر یشورهاکبازار مشدرک در حوزه  یجادتجارت، ا یلتوهای اددصادی است که اهدافی مانند اتحادیه  35

 کند.ی را دنبال میگمرک یفاتتشر یتضو و هماهنگ ساز یکشورها یانمشدرک در م یه خارجتعرف یبردرار
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 رفع موانع موجود یبرا ینچ یدجد یشمطرح جاده ابر یتچهارم: ظرفبخش 

شمطرح جاده ابر   سوم به ابدکار  ین،چ یدجد ی شم«کمربند و جاده»مو صاد، چ سیس-یانداز ادد  یبرا ینچ یا

 ینا یمبنا بر .شده است یینتب ینچ یتوسط مقامات دوزد یبه طور رسم 2013روست که از سال  یشپ یهاسال

سعه ز ینوزت چابدکار، د ساخدیبه تو شورها پرداخده و با ا یر صص و توز یروین یکار، هم برا ینک مازاد  یدمدخ

 یقاآفر یا،آس یخود به بازارها یدسدرس یاز،مورد ن هاییرساختز یجادبا ا یتو هم در نها کندیم یداخود بازار پ

 .نمایدیم یعو تور یلو اروپا را توه

 یرنظ یمهم یکشووورها یاسووام یانم یناند که در اطرح مذکور درآمده یتضوووکشووور به ت 60از  یشب تاکنون  

س ودان یه،ترک یه،رو ودان، ازبک سا یشب یدازیا،و ا پاک شم م یریناز  ضور ا با .آیدیبه چ تعداد  یندر نظر گرفدن ح

شور در طرح مذکور، حدود  صد جمع 60ک شد و دوزت ینجهان از ا یتدر ضو آ یهاپروژه مداثر خواهند  ن، ت

 خواهند بود. یا( دنGDP) یناخازص داخل یدسوم توز یکاز  یشب یندهنما

شم جدید  25بخش اتظمی از برنامه جامع همکاری    سعه طرح جاده ابری سدای تو سازه ایران و چین نیز در را

ست و از این منظر، می شور بگذارد. ا صادی دو ک شه راه ادد ض ینبا اتواند تاثیرات مهمی بر نق  یکز که ا یحتو

 یجهان یهابا ددرت یفروش نفت خام، ائدالف نظام ی،تجار ی،بانک -یپوز ینهخود در زم یازهاین یرانسوووو، ا

سو چین کمک به را ...و شر ین،چ یگرد یحل خواهد کرد و از  صاد-یتجار یکبه تنوان   یرانا یراهبرد یادد

و اددصوواد خواهد  یاسووتود در حوزه سووخ یپازل جهان یلبه تکم یازهایش،ن یندر کنار تام یر،اخ یهاسووال یط

 از منطقه است. یکادر آن، اخراج آمر ینو چ یراننقاط اشدراک ا ینتراز مهم یکیکه  یپرداخت. پازز

سوریه پس از جنگ و اجرای پروژه   شورهای تراق و  صادی چین در ک ضور ادد ساخدی در ح های مخدلف زیر

تر جمهوری اسالمی همی است که تعیین تکلیف هرچه سریعید، تامل مجد یشمطرح جاده ابر یلذاین کشورها، 

 بخشد. در تعامل با این ددرت جهانی و تبیین حد این تعامل را ضرورت می

میالدی و در جریان سفر تادل تبدازمهدی نخوت وزیر این کشور به  2019گفدنی است کشور تراق در سال   

را رسوووماً اتالم « کمربند و جاده»ین موسووووم به ابدکار چین، تمایل خود برای ازحاق به طرح جاده ابریشوووم چ
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شورش  36نمود. صحبت کرده و آمادگی ک شم جدید  سد بارها از طرح جاده ابری شار ا سوریه نیز، ب صوص  در خ

  37برای همکاری با چین در راسدای این طرح را اتالم کرده است.

ایران به داخلی و خارجی، به بررسی موانعی  یبندی پیشین در خصوص موانع تجاردر ادامه با توجه به تقویم  

 مند شد.بریشم جدید بهرهها از چین و طرح جاده اتوان در حل آنخواهیم پرداخت که می

 فصل اول: حل برخی مسائل داخلی با همکاری چین 

 گذاری مشترک با چینگفتار نخست: سرمایه  

عدم توان رقابت با های تجاری ایرانی، تکالت شووورکطور که پیش از این گفده شووود، یکی از مشوووهمان  

شورهای هدفشرکت ست. توامل مدعددی نظیر برند بین های رقیب در ک شرکت ردیب، حجم ا ازمللی بودن 

 شود. باالتر معامالت به نوبت شرکت ایرانی، تبلیغات و... در نهایت باتث این تدم توانایی ردابت می

های ایرانی، توان ردابت با ردبای های چینی بر خالف شووورکتاین در حازی اسوووت که بوووویاری از شووورکت  

گذاری مشدرک های ایرانی به چینی و سرمایهتوان با اتصال شرکترسد میازمللی را دارند. بنابراین به نظر میبین

 های ردیب خارج کرد. در کشورهای هدف، انحصار بویاری از کاالها و خدمات تجاری را از دست گروه

های تجاری ایرانی بدوانند برای طرف چینی ایجاد مزیت نمایند. به تفاق زمانی خواهد افداد که شووورکتاین ا  

ه ردبا و حدی تنوان مثال، بووویاری از کاالها یا مواد اوزیه مورد نیاز شوورکت چینی را با هزینه کمدری نوووبت ب

شرکت صورت  وبت به خود چین، تامین کنند. در ییر این  ر ایرانی در منطقه بدل ه ردیب تجاهای چینی نیز بن

 خواهند شد.

سووازه( نیز در موارد  25همکاری جامع ایران و چین )توافق  نویس ایرانی برنامهالزم به ذکر اسووت که در پیش  

سرمایه شرکتمدعددی به  شدرک  شرکتگذاری م شورهای های ایرانی به همراه  های چینی در ایران و دیگر ک

ست. شده ا شاره  شارکت فعال در کمربند »به تنوان نمونه در بخش   منطقه ا شدرک  گذاریسرمایه از ،«راه –م م

خط آهن  وریداحداث کر یزو ن یهو خطوط اندقال برق در پاکودان، افغانودان، تراق و سور یروگاهساخت ن یبرا

 .به میان آمده استمرتبط با آن، صحبت  یهاو پروژه یهتراق، سور یران،پاکودان، ا یارتیز

                                                           
3 6 https://b2n.ir/207420 
3 7 https://b2n.ir/812218 
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 گفتار دوم: حذف دالر و استفاده از ارزهای ملی در تعامالت تجاری   

کاهش سرمایه در های ایرانی به دالر، سبب تر اشاره شد، وابودگی تعامالت تجاری شرکتطور که پیشهمان  

 و تدم توانایی خرید مواد اوزیه مورد نیاز از سوی توزید کنندگان ایرانی شده است. گردش

یاز خود، ایرانی برای حل این معضووول میهای شووورکت   یه مورد ن تامین مواد اوز له اول، برای  ند در وه توان

های مشابه در دیگر کشورها، مخصوصاً مدحدین آمریکا در یرب و های معدبر چینی را جایگزین شرکتشرکت

 شرق نمایند. 

های ملی در معامالت خود اسووودفاده در مرحله دوم، چنانعه با حذف تدریجی دالر از معامالت، طرفین از ارز  

 کنند، مشکل نوسانات ارزی ناشی از نرخ توعیر ریال به دالر تا حدود زیادی برای تاجر ایرانی حل خواهد شد.

 فصل دوم: حل برخی موانع خارجی با همکاری چین 

 های تحت سلطه آمریکاگفتار نخست: ایجاد سیستم پرداخت مستقر، مستقل از سیستم  

 یارزش پوز به اندقال که هووودند یو اجدمات یدانون ی،، توامل فنهااز ابزار یاجموتههای پرداخت، ممسوویووود   

 .پردازندمیوجه،  یرندهکننده و گپرداخت ینب

های فناوری و دانونی برخوردار باشووند. منظور از زیرسوواخت فناوری، هایی باید از زیرسوواختچنین سوویووودم  

سووازد و مراد از زیرسوواخت یاسووت که امکان اندقال ارزش را فراهم م ییافزارهاافزارها و نرممجموته سووخت

 ینکرده و در طرف یتپرداخت، حما یودمس یکهودند، که از  ییهانامهمقررات و توافق ین،مجموته دواندانونی، 

  .کنندیو اتدماد م یناناطم یجادمعامله، ا

ترین سیودم پرداخت رسان مازی سوئیفت، رایجنظیر شبکه پیامهایی نظام پرداخت مبدنی بر دالر، با زیرساخت  

 ازملل و مبادالت بین بانکی است. مودقر در ترصه تجارت بین

های آمریکا از این سیودم بیرون رانده شده است، ضروری است حال با توجه به اینکه ایران به واسطه تحریم  

 ازمللی خود طراحی و اجرا کند. تعامالت تجاری بینکه سیودمی بومی برای سازمان بخشیدن و حمایت از 
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 یاری. بوکنندینم یتفعاز یدالر چرخه جهان، اززاما در یفعال در کشورها یهابانک دهدینشان م هایبررس   

 یتفعاز یزها ناز آن یندارند و بخش دابل توجه یدسدرس یکاستآمر نظارت تحت این چرخه کهها به بانک یناز ا

سطح  در بزرگ یهااز بانک یر. در وادع به یدهندیانجام نم یکاییآمر یماز یبا بازارها ی مرتبطازمللنیب یارز

 یاهمنطق یکارها و و در ساز خود کشور یارز مل یمدوسط و کوچک، تمدتا در فضا یهابانک یرجهان، سا

 38.مدصل هودند ی محلّیپرداخت داخل سیودمو به  دهندیانجام م یاتتمل

امکان فراهم  ینا یرانا تجاری طرف یروزانه، در همه کشورها یازمورد ن یهاتراکنش یزانبا توجه به م براینبنا  

ه باشد ادامه داشد یمیتحر یطدر شرا یها حدبا بانک یهمکار اززامات، یاست که در صورت برآورده شدن برخ

 .اشده باشددبه چرخه دالر  یو دطع دسدرس یکاآمر یهایماز تحرای آن بانک واهمه اینکه بدون یابد،و توسعه 

های چینی هودند که از طرفی، فعازیت دالری ندارند و از سوی در خصوص چین باید گفت بویاری از بانک  

ها برای پوشش دادن به مبادالت تجاری با ایران مناسب است. همعنین ایجاد سیودم دیگر، میزان دارایی آن

، تزم این کشور برای حذف دالر از چرخه مبادالت 39توسط چین (CIPSی )پرداخت بین بانکی فرا سرزمین

نموده  یاندازرا راه CIPS یرسان بومیامپ یالدیم 2015از سال  ینچدهد. اش با دیگر کشورها را نشان میتجاری

رسان یامبه پخود  یرسان، به مرور وابودگیامپ ینبا اسدفاده از ا یخارج یتبادالت ماز یلاست تا تالوه بر توه

 135از  یشروزانه ب CIPSرسان  یامپ یالدیم 2019سال  . دررا کاهش دهد یکاستکه تحت کندرل آمر یفتسوئ

 40 نقش داشده است. یگرکشور د 96و  ینچ ینب یدالر در مبادالت ماز یلیاردم 19.4معادل  یوآن یلیاردم

های و یا مدصل کردن سیودم CIPSت داخرسد در صورت تضویت در سیودم پربا این توضیحات به نظر می  

های توان توارض ناشی از تدم همکاری سوئیفت با بانکپرداخت محلی ایرانی نظیر ساتنا به این سیودم، می

های ایرانی نیز با ایرانی را به حدادل رساند. همعنین مشکل تدم همکاری بانکی کشورهایی نظیر تراق با بانک

 ی دابل حل است. های چینای بانککمک واسطه

                                                           
 ابل مشاهده در: د ی،اددصاد مقاومد یشکدهاند یم،تحر یطانجام مبادالت دوجانبه در شرا یبرا ینچ ینظام بانک یت(، ظرف1398) ینحو ی،تطاازله38

urly.ir/dXbLX   
3 9 Cross-Border Interbank Payment System 

اش مورد اسدفاده های یوآنی چین با طرفین تجاریازمللی است که جایگزین سوئیفت شده و در پرداخترسان مازی بیناین سیودم، یک نظام پرداخت و پیام

گیرد.درار می  
 025386n.ir/2b یدرز، دابل مشاهده در:روخبرگزاری  40
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 یهاشعبات بانک گشایش» ،«تجارت کاال یلتوه یمشدرک برا یشرکت تجار یک یجادا»الزم به ذکر است که   

مشدرک  گذارییهصندوق سرما ایجاد»، «یرانا-ینبانک مشدرک چ تاسیس»، «ینچ یاددصاد یژهدر مناطق و یرانیا

ازمللی مازی با اسدفاده از ظرفیت چین، که امکان اگیر بینگفدگو درباره امکان ایجاد سیودم فر»و « چینو  ایران

نویس طرف از جمله مواردی هودند که در همین راسدا، در پیش« دسدرسی دانونی کلیه کشورها را فراهم کند

 سازه( آمده است و باید با جدیت دنبال شود.  25ایرانی برای برنامه همکاری جامع ایران و چین )توافق 

 ایهای منطقه: حمایت فعال چین از ایران برای عضویت دائم در برخی سازمانگفتار دوم  

گرایی های یکجانبه آمریکا، منطقهتر مطرح شد، یکی از بهدرین اددامات برای رفع اثر از تحریمهمانطور که پیش  

زت آمریکا ها از سوی دیگر، دوای از یک سو و کاهش تدریجی تعرفهاست. در صورت تقویت تجارت منطقه

 ها دست نخواهد یافت. تمالً به هدف خود از اتمال تحریم

ازمللی مانند ای بینهای منطقهریم نیاز به اسدفاده از مزایای برخی سازماندر همین راسدا جمهوری اسالمی تلی  

ها نشده نسازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اددصادی اوراسیا، همعنان موفق به تضویت دائم در این سازما

تواند روند تضویت دائم ایران در این رسد حمایت فعاالنه چین به همراه روسیه از ایران، میاست، که به نظر می

 ای را توریع و توهیل نماید.های منطقهسازمان
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 نتیجه گیری:

آورده و های مخدلف این دو کشووور وارد شووماری را به بخشهای بیداخلی در سوووریه و تراق، آسوویب جنگ 

 های جدی مواجه کرده است.اددصاد هر دو کشور را با آسیب

ازملل و تعامل آگاهانه، در کنارِ طراحی نقشه راهی برای توجه به جایگاه رو به رشد چین در ترصه اددصاد بین  

مل، می عا خارجی ایران را فراهم نموده و نوع و میزان این ت جارت  یاری از موانع ت حل بوووو نه  ند زمی توا

 های ایران را به نیازهای موجود در کشورهای محور مقاومت پیوند بزند.توانمندی

توان با ایجاد های فعال در چرخه دالری اسوووت که میترین موانع، دطع ارتباط بانکی ایران با بانکیکی از مهم 

کند، به حل آن یک سوویووودم فراگیر مازی با همکاری چین، که امکان دسوودرسووی دانونی کلیه کشووورها را فراهم 

 پرداخت.

محوریت آمریکا، با های یربی الزم به ذکر است که ظرفیت خوب موجود برای رفع اثر از فشار حداکثری دوزت

سب ضور آگاهانه و اددامات تملی منا سوی ایران به ح صت از  صورت، فر های تجاری نیاز دارد. در ییر این 

ودری برای اجرای پروژ صرفاً به ب شد. بنابراین هموجود در منطقه  تبیین ضرورت دارد های چین تبدیل خواهد 

های تملی جمهوری اسووالمی برای حرکت به سوومت تحقق اهداف در کنار گامبه واسووطه اهمیت آن موضوووع 

 بگیرد.  انجام مذکور

 


