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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

ندیشی جهت ابرای حل مسائل احصاء شده و همر طراحی راهکا ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می
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  خالصه مدیریتی

هایی علیه روسیه کراین، اتحادیه اروپا در واکنش به این اتفاق تحریموبا آغاز نبرد میان کشورهای روسیه و ا

بخش  مرتبط با تجاریمالی و  هایاعمال کرد. از جمله مهمترین اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، تحریم

روسیه، تجارت گاز،  با این حال، به دلیل وابستگی باالی اتحادیه اروپا به گاز .بود بانکی روسیهتحریم انرژی و 

های اتحادیه اروپا از تحریمطبق شرایطی  ،ی مربوط به پرداخت هزینه گازونقل انرژی و سازوکارهای مالحمل

 مستثنی شده است.

ظر گرفت که فتی اتحادیه اروپا در نمتقابال دولت روسیه نیز سازوکار جدیدی برای پرداخت هزینه گاز دریا

 :سازوکار الزم است این طبق .ه استالزامی دانست« غیر دوست»آن را برای کشورهای  اصطالحاً

به « K» ژهیوجوه را به حساب ارز و، بانکگازپرومضمن افتتاح حساب در بانک خصوصی  داریخر. 1

 ؛کندمنتقل  یصورت ارز خارج

 ؛بفروشد« MICEX – RTSبورس مسکو »ا در ر یبانک ارز خارجگازپروم .2

 ؛کندمنتقل  داریخر« K» یرا به حساب روبل یبانک درآمد روبلگازپروم .3

 .دهدبانک انتقال ازپرومبه حساب گازپروم در گ داریرا از حساب خر یبانک وجوه روبلگازپروم .4

 

 مارس( 31از فرمان و اروپا )پس  هیروس نیگاز ب نهیپرداخت هز دیسازوکار جد. الف شکل

 جز ششطوریکه بهند، بهاهاه شدبا این سازوکار همر به مقررات جدید، های اروپایی در واکنشاکثر شرکت

 یخوددار هیروس دیمقررات جد رشیاز پذ که لهستان، بلغارستان، فنالند، آلمان و دانمارک یشرکت در کشورها

  .کنندمی ا پرداختره گاز وادراتی ها مطابق این سازوکار هزین، سایر شرکتنداهکرد
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دستورکار  درخود  یاز سبد انرژ هیبا هدف حذف گاز روس یاقدامات ه،یگاز روس داریخر یکشورها یبه طور کل

( و LNG) عیما یعیگاز طب دیعقاد قرارداد خرگاز در کوتاه مدت، ان ریاند که شامل استفاده از ذخاداده قرار

  است.سبد واردات گاز  یسازمتنوع

، بلکه ه استنکرد اعالم روسیه خود را در خصوص سازوکار جدید موضعاتحادیه اروپا نیز صراحتا از سوی دیگر 

اروپا  هیاتحاد یهامیبه نقض تحر ممکن است هشدار داده که روش پرداخت گاز صرفاً متناقض یدر اظهارات

 ،اروپا هیاتحاد یهامیکه تحر کندیم انیها باروپا به شرکت هیمتن دستورالعمل اتحاد ،شود. با این حالمنجر 

بخواهند  یکه از طرف روس دهدیم شنهادیپ دارانیبه خراما  ،کندیبانک را ممنوع نمافتتاح حساب در گازپروم

این،  ا وجودب .ادامه دهد رفت،یپذیب فرمان صورت میکه قبل از تصو یخود را به همان روش یتعهدات قرارداد

 وروی ،ییاروپا یهااز شرکت حیبانک بدون درخواست صراگر گازپروم کند کهادیه اروپا بیان میدستورالعمل اتح

در  یو عمالً نقش ستااروپا  هیاتحاد ییاجرا تیاقدام خارج از صالح نیکند، ا لیرا به روبل تبد یافتیدر دالر   ای

 ندارد.نبودن آن  ایبودن  مجاز نییتع

روبل را  یها مجبور هستند به هر نحوکه شرکت هیفرض نیا ه،یط دولت روستوس یبا توجه به سازوکار اعالم

 سیرئ ن،ی. عالوه بر اشودی، رد مپرداخت کنندو آن را به گازپروم  یداریخر هیروس یاز بانک مرکز شیشاپیپ

ناقض نند، ک یداریروش روبل خر نیبه ا ییاروپا یهاکه شرکت یدر صورت ه استهشدار دادنیز  اروپا ونیسیکم

، 2022 هیورف 28اروپا در  هیاتحاد میبر اساس تصم نیاروپا خواهند بود. همچن هیغرب و اتحاد یهامیتحر

گونه تحریمی علیه بانک که هیچ است ذکر شود. الزم ممنوع است هیروس یهرگونه معامله با بانک مرکز

 ت.نشده اسو سوئیفت، اعمال  مالی های تراکنش، اعم از تحریمبانکگازپرومخصوصی 

 میرا از اعمال تحر هاییخواهد شد. اوالً، اروپا یمنته یدراهبر جهیسازوکار به دو نت رییتغ نیا ه،یروس دگاهیاز د

 اً یثان .داردیباز م ییاروپا یهاموجود در بانک یهامتعلق به فروش گاز در حساب یهاکردن پرداختو مسدود

؛ به کند فیاعمال شده را تضع یهامیتحر یبه طور قابل توجه دتوانیطرح م نیا درگاز بهای پرداخت شیوه 

 یآن در سراسر نظام ارز یابیآن به روبل، عمال رد لیبانک و تبدبه گازپروم یهنگام انتقال ارز خارجطوریکه 

همچنین که با این شیوه، زمین بازی تغییر می کند و این اروپاست که باید برای  .شودیم رممکنیغ المللنیب

 دور زدن تحریم، به هر شکل چاره اندیشی کند.

کرده است؛ به عبارت  لیتبد یاسیس یرا به آزمون فروش گازقرارداد  رییموضوع تغ ،فرمان نیواضح است که ا

 جهت یقو یازهیبه عنوان انگ های اروپاییگاز روسیه توانسته برای بیشتر شرکت لیتحو تیممنوع دیتهددیگر 

های شود در ماهبینی میهای اخیر رخ داده و پیششود، اتفاقی که طی ماه دیداخت جدموافقت با سازوکار پر

نتیجه رونق چنین  های اروپایی نیز به این سازوکار بپیوندند.های سرد سال، سایر شرکتماهآینده و همزمان با 

 ن کشور دیده می شود.سازوکاری، بی اثر شدن تحریم های غرب علیه روسیه است که آثار آن در بازار ارز ای
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 های اتحادیه اروپا علیه روسیهتحریم . 1 فصل

و حمله  2022فوریه  21از زمان به رسمیت شناختن مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین توسط روسیه در 

های جدید را علیه روسیه اعمال ای از تحریم، اتحادیه اروپا مجموعه2022فوریه  24این کشور به اوکراین در 

، پس از الحاق کریمه و عدم اجرای 2014اعمال شده علیه روسیه از سال قبلی های محدودیتکرده است که به 

 1 .شده استتوافقات مینسک، اضافه 

ات محدودکننده از ماه فوریه، اتحادیه اروپا شش بسته تحریمی را علیه روسیه اعمال کرده است که شامل اقدام

 شود.اقدامات دیپلماتیک می های اقتصادی وهای فردی(، تحریمهدفمند )تحریم

کردن مؤثر توانایی روسیه برای های اقتصادی تحمیل پیامدهای شدید بر اقدامات روسیه و خنثیهدف از تحریم

 ادامه تجاوز است.

دهد که مسئول حمایت، تامین مالی یا اجرای اقداماتی هستند که های انفرادی، افرادی را هدف قرار میتحریم

 شوند.کند یا از این اقدامات منتفع میکمیت و استقالل اوکراین را تضعیف میتمامیت ارضی، حا

 شدهاشخاص و نهادهای تحریم -1-1

، 2014های فردی قبلی اعمال شده پس از الحاق کریمه در سال در مجموع، همچنین با در نظر گرفتن تحریم

 شامل:که  شخص را تحریم کرده است 1158نهاد و  98اتحادیه اروپا 

 ؛جمهور روسیه، والدیمیر پوتین رئیس 

 ؛سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 

 ؛من آبراموویچهای مرتبط با کرملین، مانند روالیگارشی 

 351  میت به به رس 2022فوریه  15نماینده دومای دولتی روسیه )مجلس سفالی پارلمان( که در

 ؛شناختن دونتسک و لوهانسک رأی مثبت دادند

 ؛یت ملیاعضای شورای امن 

 ؛مقامات عالی رتبه و پرسنل نظامی 

 ت نظامی تجار برجسته )یعنی افراد فعال در صنعت فوالد روسیه و سایرین که خدمات مالی، محصوال

 ؛و فناوری را به دولت روسیه ارائه می کنند(

 ؛مبلغان و بازیگران اطالعات نادرست 

 ؛افراد مسئول جنایات مرتکب شده در بوچا و ماریوپل 

 خانواده منتخب برخی از افراد فوق الذکر اعضای. 

                                                                                                                                                                      
 رسانی اتحادیه اروپاپایگاه اطالعجهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به  1

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/
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 حریم افرادمعنی و ابعاد ت -1-1-1

شده را از تافراد فهرس ،ها است. ممنوعیت سفرمنوعیت سفر و مسدودشدن داراییمهای افراد شامل تحریم

ری ق دریا جلوگیورود یا ترانزیت از طریق خاک اتحادیه اروپا چه از طریق زمین، چه از طریق هوا و چه از طری

 کند.می

در  ،شدههای متعلق به افراد و نهادهای فهرستبه این معنی است که تمام حسابنیز ها مسدودشدن دارایی

دادن هرگونه وجوه یا دارایی به طور مستقیم  . همچنین در اختیار قرارشودمیهای اتحادیه اروپا مسدود بانک

 آنها ممنوع است. بهیا غیرمستقیم 

تواند برای حمایت از رژیم روسیه استفاده شود و دیگر نمیاین افراد کند که پول میتضمین محدودیت این 

 ناهگاهی امن در اتحادیه اروپا پیدا کنند.توانند تالش کنند تا پنمی

 تجارت اتحادیه اروپا با روسیهتحریم  -1-2

ات را علیه روسیه اعمال های اقتصادی، اتحادیه اروپا تعدادی محدودیت واردات و صادربه عنوان بخشی از تحریم

توانند محصوالت خاصی را به روسیه بفروشند کرده است. این بدان معناست که نهادهای اروپایی نمی

های های صادراتی( و نهادهای روسی مجاز به فروش برخی محصوالت به اتحادیه اروپا )محدودیت)محدودیت

 واردات( نیستند.

ها بر اقتصاد روسیه و در عین حال رساندن تأثیر منفی تحریم فهرست محصوالت ممنوعه برای به حداکثر

های صادرات محدودکردن پیامدهای آن برای مشاغل و شهروندان اتحادیه اروپا طراحی شده است. محدودیت

ه بهداشت، دارو، و محصوالت مربوط ب شوندنهایی استفاده میمحصوالتی را که عمدتاً برای مصرف  ،و واردات

 ادیه اروپا اجرا می شود.ها توسط مقامات گمرک اتحگیرد. این ممنوعیترزی را در نظر نمیغذا و کشاو

ای را به تصویب رسانده است که در آن عالوه بر این، اتحادیه اروپا با همکاری سایر شرکای همفکر خود، بیانیه

ور کش»ه به عنوان با روسی (WTO) این حق برای خود محفوظ است که در چارچوب سازمان تجارت جهانی

های ایش تعرفهبرخورد نکند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است در این مورد نه از طریق افز« مورد عالقه خود

ای از اقدامات محدودکننده که شامل ممنوعیت واردات یا صادرات برخی کاالها وارداتی، بلکه از طریق مجموعه

 است، اقدام کند.

 شدهکاالهای صادراتی تحریم -1-2-1

 لیست محصوالت تحریم شده شامل موارد زیر است:

 های کوانتومی و نیمه هادی های پیشرفته، الکترونیک و نرم افزارهای فناوری پیشرفته )مانند رایانه

 پیشرفته(

 ونقلانواع خاصی از ماشین آالت و تجهیزات حمل 

 فتنهای خاص مورد نیاز برای پاالیش کاالها و فناوری 
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 خدمات صنعت انرژی تجهیزات، فناوری و 

 زات هواپیما کاالها و فناوری صنعت هوانوردی و فضایی )مانند هواپیما، قطعات یدکی یا هر نوع تجهی

 و هلیکوپتر، سوخت جت(

 کاالهای ناوبری دریایی و فناوری ارتباطات رادیویی 

 و نظامی استفاده توانند برای اهداف غیرنظامی تعدادی از کاالهای با کاربرد دوگانه )کاالهایی که می

ه های شوند(، مانند هواپیماهای بدون سرنشین و نرم افزار هواپیماهای بدون سرنشین یا دستگا

 رمزگذاری

 )کاالهای لوکس )مانند اتومبیل های لوکس، ساعت، جواهرات 

  شدهکاالهای وارداتی تحریم -1-2-2

 لیست محصوالت تحریم شده شامل موارد زیر است:

 فتی تصفیه شده، با استثنائات محدودهای ننفت خام و فرآورده 

 ای وجود دارد، های فسیلی جامد )از آنجایی که برای قراردادهای موجود دورهسنگ و سایر سوختزغال

 اعمال خواهد شد( 2022این تحریم از اوت 

 فوالد و آهن 

 چوب، سیمان و کودهای خاص 

 )غذاهای دریایی و مشروبات الکلی )مانند خاویار، ودکا 

 نفتتحریم  -1-2-3

 درصد از واردات نفت روسیه به اروپا را پوشش خواهد داد. 90های اتحادیه اروپا تقریبا محدودیت

ها را تصویب کرد که از جمله، خرید، واردات یا انتقال بسته ششم تحریم ی اتحادیه اروپا، شورا2022در ژوئن 

 ها به تدریج اعمالکند. محدودیتنوع میتحادیه اروپا را ممهای نفتی از روسیه به انفت خام و برخی فرآورده

 های نفتی پاالیش شده.ظرف شش ماه برای نفت خام و ظرف هشت ماه برای سایر فرآورده ؛ دیعنیخواهند شد

لیل موقعیت دموقت برای واردات نفت خام از طریق خط لوله به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به  یاستثنای

بینی های جایگزین مناسبی ندارند، پیشو گزینه منابع روسیه وابسته هستند  ی بهابه طور ویژه جغرافیایی خود

 شده است.

نفت ریق دریا طاز موقت در مورد واردات معافیت از ویژه بلغارستان و کرواسی به طور کشورهای عالوه بر این، 

 مند خواهند شد.بهره (Vacuum gas-oilگازوئیل وکیوم )خام روسیه و 

ها شود، این محدودیتمی اروپا از طریق دریا انجامکه اکثر نفت روسیه تحویل داده شده به اتحادیه  از آنجایی

به میزان قابل که  دهدمیکاهش را  درصد از واردات نفت روسیه به اروپا 90نزدیک به  ،2022 تا پایان سال

 .از بین خواهد بردتوجهی سود تجاری روسیه را 
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 ایجاده نقلوحملبخش های تحریم -1-3

ای روسیه را از ورود به اتحادیه اروپا، از جمله برای کاالهای در حال نقل جادهواتحادیه اروپا اپراتورهای حمل

ای کلیدی هدف این تحریم محدودکردن ظرفیت صنعت روسیه برای دستیابی به کااله ترانزیت، منع کرده است.

توانند موارد زیر های اتحادیه اروپا میست. با این حال، کشورای از و به روسیه او ایجاد اختالل در تجارت جاده

 کنند: یها مستثنرا از تحریم

 ؛ونقل انرژیحمل 

 ؛رزی و غذاییونقل محصوالت دارویی، پزشکی، کشاوحمل 

 ؛اهداف کمک های بشردوستانه 

 ی آن در های دیپلماتیک و کنسولی اتحادیه اروپا و کشورهاونقل مربوط به عملکرد نمایندگیحمل

 ؛خوردار هستندالمللی از مصونیت برالمللی در روسیه که مطابق با قوانین بینهای بینروسیه یا سازمان

 ؛انتقال یا صادرات کاالهای فرهنگی به روسیه در چارچوب همکاری رسمی فرهنگی با روسیه 

  قیه خاک )که از باین ممنوعیت بر خدمات پستی و کاالهای ترانزیت بین استان کالینینگراد روسیه

 گذارد.تأثیری نمی نیز روسیه جداست( و سرزمین روسیه

 بخش هوانوردیهای تحریم -1-4

های اتحادیه اروپا خودداری نوع هواپیماهای روسی به فرودگاه ر، اتحادیه اروپا از دسترسی ه2022در فوریه 

کند. این بدان معناست که هواپیماهای میمنع نیز ها را از پرواز بر فراز حریم هوایی اتحادیه اروپا کند و آنمی

توانند در هیچ فرودگاه روسی نمی هاییا نهاد انروندبه شه داده شدهشده در روسیه یا جاهای دیگر و اجارهثبت

توانند بر فراز کشورهای اتحادیه اروپا پرواز کنند. هواپیماهای خصوصی، نمی ، همچنیناتحادیه اروپا فرود بیایند

 ل این ممنوعیت هستند.های تجاری خصوصی نیز مشموال جتبه عنوان مث

خدمات  ممنوع کرد. عالوه بر این، اتحادیه اروپا صادرات کاال و فناوری در صنعت هوانوردی و فضایی به روسیه را

کر است که ذالزم به  بیمه، خدمات نگهداری و کمک های فنی مرتبط با این کاالها و فناوری نیز ممنوع است.

 ند.اههای مشابهی اعمال کردایاالت متحده، کانادا و بریتانیا محدودیت ن خصوص کشورهایدر ای

توانند هیچ هواپیما، قطعات یدکی یا بدان معناست که خطوط هوایی روسیه نمی هامحدودیت اینبه طور کلی 

از ی الزم را انجام دهند. های فنتوانند تعمیرات یا بازرسیتجهیزاتی را برای ناوگان خود خریداری کنند و نمی

تحده یا کانادا مفعلی روسیه در اتحادیه اروپا، ایاالت  غیرنظامیناوگان هوایی تجهیزات آنجایی که سه چهارم 

گان، ناواین شدن بخش قابل توجهی از گیر، به مرور زمان این ممنوعیت احتماالً منجر به زمینشودتولید می

 .دخواهد شحتی برای پروازهای داخلی 

 ونقل دریاییحمل بخش هایتحریم -1-5

کشتی بسته است. با این حال،  2،800اتحادیه اروپا بنادر خود را به روی کل ناوگان تجاری روسیه با بیش از 

 گذارد:زیر تاثیر نمیکاالهای های حامل این اقدام بر کشتی
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 ؛انرژی 

 ؛محصوالت دارویی، پزشکی، کشاورزی و غذایی 

 ؛های بشردوستانهکمک 

 ؛ای غیر نظامیهای هستهای و سایر کاالهای الزم برای عملکرد قابلیتوخت هستهس 

 ( نوع خواهد ، و پس از آن واردات زغال سنگ به اتحادیه اروپا مم2022اوت  10تا معافیت زغال سنگ

 .شد(

هایی که به تیهستند، یا کش مکانی برای پهلوگرفتندنبال هایی که نیاز به کمک دارند و بهاین اقدام بر کشتی

 گذارد.گیرند، تأثیری نمیها با بندر اضطراری تماس میدالیل ایمنی دریایی یا نجات جان انسان

مشخصات چم روسیه یا ثبت شود که با تغییر پرهایی میکشتیآن دسته از شامل همچنین البته این ممنوعیت 

 IMOبندری می توانند با بررسی شماره  ها فرار کنند. مقاماتاز تحریمخواهند میخود به کشوری دیگر، 

تغییر رای بفرد تعیین شده از طرف سازمان بین المللی دریانوردی( تالش ه)شماره شناسایی منحصرب هاکشتی

 را شناسایی کنند. یثبت مشخصات یا تغییرپرچم 

 روسیه یسوئیفت و تراکنش بانکهای مربوط به تحریم -1-6

 دارد.ت سوئیفت باز میو استفاده از خدماالمللی جام مبادالت مالی بینان این ممنوعیت ده بانک روسی را از

 ها در ادامه آورده شده است.لیست این بانک

 یو تراکنش بانک فیشده در خصوص سوئ میتحر یروس یهابانک. 1جدول 

 منبع یشمس معادل  خیتار میتحر نوع بانک نام فیرد

1 Russian Central Bank لینک 09/12/1400 فوریه  28 تراکنش بانک مرکزی روسیه 

2 Otkritie FC Bank سی تی افاوکتری 
 لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت

 لینک 19/01/1401 آوریل 8 تراکنش

3 Novikombank نوویکوم بانک 
 لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت

 لینک 19/01/1401 آوریل 8 تراکنش

4 Promsvyazbank (PSB) لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت بی بانکاسپی 

5 Rossiya Bank لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت بانک روسیه 

6 Sovcombank سووکوم بانک 
 لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت

 لینک 19/01/1401 آوریل 8 تراکنش

7 Vnesheconombank (VEB) لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت بی بانکایوی 

8 VTB Bank بی بانکتیوی 
 لینک 11/12/1400 مارس  2 سوئیفت

 لینک 19/01/1401 آوریل 8 تراکنش

9 Sberbank وئیفتس اسبر بانک 

 ژوئن  3

 لینک 13/03/1401

10 Credit Bank of Moscow لینک 13/03/1401 سوئیفت بانک اعتباری مسکو 

11 Russian Agricultural Bank لینک 13/03/1401 سوئیفت بانک کشاورزی 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
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ها و سایر موسسات است که تبادل اطالعات بین بانک مالی رسانسوئیفت یک سرویس پیامالزم به ذکر است که 

نهاد را در سراسر زار ه 11سوئیفت بیش از در حال حاضر کند. ل میای تسهیمالی را به طور قابل مالحظه

توانند ارز دریافت کنند )زیرا انتقال ارزهای نه می شدههای تحریمبانکدر نتیجه،  کند.جهان به هم متصل می

 ی پردازشخارجی بین دو بانک عموماً به عنوان انتقال به خارج از کشور با مشارکت یک بانک واسطه خارج

 منفی برای اقتصاد روسیه دارد. یعواقب که ها را به خارج منتقل کنندشود( و نه داراییمی

یده و نیازمند اما گران، پیچ؛ المللی را بدون سوئیفت انجام دهندهای بینتوانند تراکنشها میاز نظر فنی، بانک

گرداند که از تلفن ا را به زمانی برمیهپرداختدر واقع تحریم سوئیفت، اعتماد متقابل بین مؤسسات مالی است. 

 شد.و فکس برای تأیید هر تراکنش استفاده می

های بانک مرکزی مدیریت ذخایر و داراییدر ارتباط با اتحادیه اروپا هرگونه تراکنش با بانک مرکزی همچنین 

تواند به یگر نمیهای بانک مرکزی، بانک مرکزی دروسیه را ممنوع کرده است. در نتیجه مسدودشدن دارایی

های مرکزی و موسسات خصوصی در اتحادیه اروپا ذخیره کرده است، دسترسی داشته هایی که در بانکدارایی

 باشد.

ز جمله اهداف میلیارد یورو( بود. ا 579حدود میلیارد دالر ) 643، ذخایر بین المللی روسیه 2022در فوریه 

 نگه داشتن نرخ ارز خود کشور کمک می کند. دیگر، داشتن ذخایر به ارزهای خارجی به ثابت

شود که بیش از نیمی از ذخایر تخمین زده میهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، به دلیل ممنوعیت تراکنش

و بریتانیا(  این ممنوعیت همچنین توسط سایر کشورها )مانند ایاالت متحده، کانادا. باشدروسیه مسدود شده 

به  تواندمیندر نتیجه، روسیه ه است؛ کنند، اعمال شدیر خارجی روسیه را ذخیره میسهمی از ذخاهرکدام که 

رسد به نظر میی داشته باشد. دسترسهای خود برای تأمین مالی بانک های خارجیداراییو ذخایر بسیاری از 

 د.، دشوارتر شوعلیه روسیهالمللی های بینبه دلیل تحریم نیز روسیه حتی فروش ذخایر طالی

؛ به روسیه ممنوع کرده استرا « های یورواسکناس»اتحادیه اروپا همچنین فروش، عرضه، انتقال و صادرات 

هدف از این کار محدودکردن دسترسی دولت روسیه، بانک مرکزی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در روسیه به 

  ها است.پول نقد اسکناس یورو با هدف جلوگیری از دورزدن تحریم
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 جدید روسیه در خصوص پرداخت هزینه گازفرمان  . 2 فصل

 (،1401 نیفرورد 3چهارشنبه، ) 2022مارس  23پر تنش، در  یمیو اوضاع تحر نیدر بحبوحه جنگ در اوکرا

 2 «دوست ریغ» یکشورها دارانیکه به خر هیگاز روس یبرا یاعالم کرد که ارز پرداخت نیجمهور پوت سیرئ

 . 3«واهد کردخ رییبه روبل تغ»شود، یداده م لیتحو

و دولت  یبه بانک مرکز ،هاییبا مسدودشدن دارا هیمواجهه روس کاهشلزوم  رئیس جمهور روسیه با تاکید بر

کنند. فرمان صادر شده  ییهفته نها کیروبل را در عرض به گاز بهای پرداخت  یهادستور داد تا طرح هیروس

 نیچند یکند که حاویم جادیرا ا 4«ژهیو یهرو» کی، (1401 نیفرورد 11پنج شنبه، ) 2022مارس  31در 

متن کامل این فرمان  روبل است. بهای گاز به پرداخت سازوکار جادیبه منظور ا یدستورالعمل است و به طور کل

 دارانیجهت انجام تعهدات خر هیروس یعیگاز طب کنندگاننیخطاب به تام ژهیو هی. فرمان روالف وستیپ»در 

 در دسترس است.« یخارج

)از « دوست ریغ»کشور  نیاز چند دارانیتوسط گازپروم به خر یعیمربوط به عرضه گاز طب ، الزاماتفرمان نیا

 2022 لیورآعرضه گاز از اول  ی( است که تحت قراردادهاهیاروپا گاز روس هیاتحاد یجمله واردکنندگان اصل

 شود.یاجرا م( 1401 نیفرورد 12جمعه، )

 ازوکار معمول پرداختس -2-1

دالر  ای ورویتجارت گاز به  شتریاست و ب یانرژ نیتام یدر قراردادها یدیکل یریارز متغبه طور کلی 

 صورتحساب و پرداخت میشود. همانگونه که در » 

                                                                                                                                                                      
2 ‘unfriendly’ 
3 ‘will be changed to roubles.’ 
4 ‘special procedure’ 
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به  ه است،ضیح داده شدتو مفصالً« یانرژ نیتام یقراردادها در پرداخت وهیش و ارز تیاهم یبررس. ب وستیپ

به حساب  داریاز خر میانتقال مستقبه صورت معموالً هزینه پرداخت  ،گاز یقراردادها درطور معمول 

 . شودنهایی میانتقال  نی، که تعهد پرداخت در هنگام انجام ااست ییبانک اروپا کیفروشنده در  یشدهنییتع

 ینقش مرکز (، گاز جهان دکنندهیتول شرکت نیبزرگتر) مگازپرو یمال یبازو، 6 بانکگازپروم 5بانک خصوصی

مورگان  یپیج» مانند یغرب یهارا با بانک رسانیو پیام یروابط بانک طوریکه؛ بهکندیم فایها اتراکنش نیرا در ا

بهای گاز  داختپر یکه برا برعهده دارد «بانککومرتس» ای «ملون ورکیویبانک ن»، «بانک چهیدو»، «سیچ

 .7د وشمیده استفا

 

 مارس( 31از فرمان  پیشو اروپا ) هیروس نیگاز ب نهیپرداخت هز معمولسازوکار . 1شکل 

 پرداخت سازوکار جدید -2-2

 ،یاتیلدهد. از نقطه نظر عمیم رییتغ یریرا به طرز چشمگ سازوکار نیافرمان جدید رئیس جمهور روسیه 

را  2021 در سال گازپروم یصادرات درآمدهای ازدرصد  70 که) «غیر دوست یکشورها»از  یخارج دارانیخر

 نکباپرومدر گاز Kنوع  ژهیو یحساب ارز کیو  Kنوع  یروبل ژهیحساب و کی دی، با(اندبه خود اختصاص داده

 پرداخت گاز استفاده شود. یبرا دیها باحساب نیاو تنها از  افتتاح کنند

 است: زیر شامل چهار مرحله جدیدبراساس رویه پرداخت  ندیفرآ

 ؛کندیمنتقل م یبه صورت ارز خارج «K» ژهیوجوه را به حساب ارز و داریخر .1

 ؛فروشدیم« MICEX - RTSمسکو  بورس» را در یبانک ارز خارجگازپروم .2

 ؛کندیمنتقل م داریخر« K» یرا به حساب روبل یبانک درآمد روبلگازپروم .3
                                                                                                                                                                      
5 private-owned 
6 Gazprombank 

 وال استریت ژورنال 7

https://www.wsj.com/articles/gazprombank-the-big-russian-lender-that-dodged-western-sanctions-11646996338
https://www.wsj.com/articles/gazprombank-the-big-russian-lender-that-dodged-western-sanctions-11646996338
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 دهد.یبانک انتقال مبه حساب گازپروم در گازپروم داریز حساب خررا ا یبانک وجوه روبلگازپروم .4

 نشان داد: ریتوان به صورت ز یرا م فرایند نیا

 

 مارس( 31و اروپا )پس از فرمان  هیروس نیگاز ب نهیپرداخت هز دیسازوکار جد. 2شکل 

به حساب  گاز را نیشده در قرارداد تامتعیین یجوجوه ارز خار دیبا افتتاح حسابپس از  یخارج دارانیخر

از  یافتیرد یبانک با فروش تمام ارز خارجگازپروم . سپسبانک انتقال دهندخود در گازپروم جدید ژهیو یارز

ارز  لیتبد ،یخارج ردایخر دیجد یبه حساب روبل ددرآم زیو وار MICEX-RTS مسکواستوکدر بورس  داریخر

بانک گازپرومدر  اشیدر حساب روبل یکننده روسنیبه تام تیدر نها یوجوه روبل هد داد.انجام خوا را به روبل

 دیبانک بافدرال و گازپروم یخدمات گمرک ،یبانک مرکز ه،یدولت روس ،یگام بعد همچنین در شود.یمنتقل م

 کنند. جادیا را فرمان نیااجرایی  ییهاهیرو

 های اروپاییکزی روسیه توسط شرکتعدم امکان خرید مستقیم روبل از بانک مر -2-2-1

مجبور هستند به هر نحوی  ی اروپاییهابا توجه به سازوکار اعالمی توسط دولت روسیه، این فرضیه که شرکت

، عالوه بر این. شود، رد میپرداخت کنندو آن را به گازپروم بانک مرکزی روسیه خریداری از  شیشاپیروبل را پ

های اروپایی به این روش روبل در صورتی که شرکتهشدار داد که  ن،یفون درال اروپا، اورسوال ونیسیکم سیرئ

همچنین بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا  8د بود.نخواهو اتحادیه اروپا غرب  یهامیقض تحران خریداری کنند،

 9 .ممنوع است هیروس ی، هرگونه معامله با بانک مرکز2022 هیفور 28 در

 مفاهیم -2-3

روز  کی فرمان نی. اکندرا تعریف میروبل  بهای گاز وارداتی از روسیه به ارز پرداختکار سازو مذکور فرمان

 یشرکا یبرا زیچ چیه»به شولز صدراعظم آلمان گفت که  نیجمهور پوت سیپس از آن منتشر شد که رئ

                                                                                                                                                                      
 هانگری تودی 8

 رجوع شود به فصل اول همین گزارش 9

https://hungarytoday.hu/fm-szijjarto-hungary-continue-paying-russian-gas-euros-ruble-gazprom/
https://hungarytoday.hu/fm-szijjarto-hungary-continue-paying-russian-gas-euros-ruble-gazprom/
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؛ چراکه بر دهدیرا نشان مموضوع  نیمتن فرمان خالف االبته  «.کرد هدنخوا رییفرمان تغ نیتحت ا ییاروپا

 «یمجوز»را دارد که  اریاخت نیا هیروس یخارج یگذارهیکنترل سرما ونیسیکماین فرمان، « 9»اساس بخش 

شده  نییتع هیرو تیتا تعهدات خود را بدون رعا دهدیصادر کند که به آنها اجازه م یخارج دارانیخر یبرا

 مصوبه ذکر نشده است. نیو مراحل اخذ مجوز در ا طیشرا البته رمان انجام دهند.ف نیتوسط ا

 گاز به روبل بهای پرداخت -2-3-1

د. از نظر گاز اعمال شو نیقرارداد تام نیچند یبرا بایدکند که یم یرا معرف یدیجد سازوکار، فرمان نیا

ود و احتماالً ش دهیمربوطه سنج یگاز نیمتا یدر قراردادها یقبل باتیبا ترت دیبا دیپرداخت جد نیقوان ،یحقوق

پرداخت  سازوکار( ترینجی)و را ترینابتداییبا  دیجد سازوکارواضح است که  با این حالها هماهنگ شود. با آن

ده است، به حساب فروشن داریخر یشامل انتقال ساده وجوه از حساب بانکصرفا که  قرارداد تامین گازدر 

 متفاوت است.

و هم  ردایکه هم خر کند،یم یرا معرف «ینفعیچند ذ»و  «یاچند مرحله» یندیفرمان فرآ نیدر عوض، ا

به  ندیفرآ لیتکم ای ازبخش عمده یاما به طور کل ،کندیم یفروشنده را ملزم به انجام اقدامات خاص

 یراب ینهدف روش سازوکار نیا یدگیچی. پوابسته است محدود، بورس مسکو( مقداریبانک )و به گازپروم

 به روبل دارد. یارز قرارداد خارج تبدیل لیتسه

دهد یاجازه م، دگاز به روبل نداربهای به پرداخت  یلیتما ی کهداریخربه در ابتدا  کردیرو نیرسد ایبه نظر م

 نوع سابحوجوه به  نکهیحال، به محض ا نیانجام شود. با ا یبه ارز خارج داریانتقال توسط خر مرحله اول

«K» به فرایند  نی. اشودیانجام م بانکگازپرومتوسط  یعدب یهاشد، تراکنش زی( واریارز خارجبه ) داریخر

 لیتبد ،ختانجام تعهد پردا عدماز جمله قرار گرفتن در معرض  داریخر یبرا یمختلف یهاسکینوبه خود به ر

 .شودیم

 داریتعهد پرداخت خر نکرده است؛ چراکهپرداخت  گاز را هنوز بهای داریخرعمال دالر،  ای ورویانتقال به  نیبا اول

 جه،ی. در نتودش زیگازپروم وارشرکت به حساب  یشود که وجوه روبلیانجام م یزمان و انتقالدر مرحله آخر تنها 

 نی. در واقع، ااجرا خواهد شد داریخرخود خارج از کنترل  داریانجام تعهد پرداخت خرجدید،  فرمان ندیفرآ در

 بانک( منتقل کند.)گازپروم یگریپرداخت به شخص د یتعهد خود را برا کندیرا مجبور م اردیفرمان خر

 و فورس ماژور لیتحو قیتعل -2-3-2

 نیا 10«یمرجع گمرک»و به  کندیم جادیا گاز نیز لیتحو تیممنوعسازوکاری در خصوص  همچنین فرمان نیا

 لیپرداخت رخ دهد، تحو دیهنگام سررس ریرد زچند مورد از چهار مو ای کیکه  یتا در صورت دهدیرا م اریاخت

 کند: 11«ممنوع»گاز را 

 عدم پرداخت؛ .1

                                                                                                                                                                      
10 ‘customs authority’ 
11 ‘ban’ 
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 پرداخت جزئی؛ .2

 پرداخت به ارز خارجی؛ .3

 پرداخت در بانک غیرمجاز. .4

ده است، فرمان ذکر نش نیدر ا لیتحو یاحتمال تیممنوع یهایژگیو و یمقام گمرک میتصم یبرا یجدول زمان

متفاوت  ،«پرداخت عدم» در صورت نیطرف یقبل هایقرارداد باتیبا ترت دیدج سازوکاراما قابل قبول است که 

ارز بوده  رییتغ یبرا هیروس یبحث در مورد تقاضا یتوقف عرضه موضوع اصل بالقوه با این حال امکان باشد.

 است.

شرکت ز اعرضه  یدر مورد توقف احتمال میتصم رایز دهد،یم رییفرمان به طور بالقوه لحن بحث را تغ نیا

کند( را به مقامات یمربوطه اعمال م قرارداد تامین گازکه حقوق خود را تحت  یاگازپروم )به عنوان فروشنده

 کی یرا برا هنیداشته باشد و به طور بالقوه زم یمتعدد یامدهایپ تواندیم تغییر نی. اکندیمنتقل م یگمرک

 گازپروم آماده کند.به نفع مورد بالقوه فورس ماژور 

د را مختل قراردا کیاشاره دارد که عملکرد تحت  یا رمنتظرهیغ یخارج طیبه شرا ،یس ماژور، به طور کلفور

 ا در قالبراین ممنوعیت تواند  یرا ممنوع کند، گازپروم م یخاص داریگاز به خر لیکند. اگر گمرک تحو یم

 قدامتوسط ا لیتحو تیکند که ممنوعادعا  ؛ یعنیمربوطه ارائه کند قرارداد تامین گازفورس ماژور تحت شرایط 

 یم اجراعد تیاز مسئول تیبه دنبال معاف تواندیگازپروم مشرکت  ب،یترت نیاعمال شده است. به ا یدولت

 باشد.قرارداد تامین گاز تعهدات خود تحت 

 جدید روسیه فرمانواکنش کشورهای اروپایی به  -2-4

فرمان جدید  متأثر از یهاو دولت دارانی، خر(1401 نیفرورد 13شنبه، ) 2022 لیآور 2از  ،هاگزارش بر اساس

به طور پاسخ خود را ها همه آنفرمان هستند و هنوز  نیا لیو تحل هیدر حال تجز ،اروپا( هی)عمدتاً اتحاد روسیه

  .اندمشخص بیان نکرده

 «یباج خواه» واندرخواست را به عن نیاقتصاد فرانسه و آلمان ا رانی، گزارش شده است که وزراستا نیدر هم

 یال آماده شدن براحاظهار داشت که هر دو کشور در  نیاز برل دیبازد انیفرانسه در جر ریند و المر وزاهرد کرد

 وجود نداشته باشد. هیگاز روس گریاحتمال هستند که د نیا

 یتوانیلیان اینکه ب ضمن« در اروپا هیروس یانرژ یریباج گ» با اشاره به یتوانیل ی، وزارت انرژ2022 لیآور 2در 

طور کامل کنار  به را هیگاز روس یتوانیاعالم کرد که ل ،سفارش و پرداخت کند هیگاز روس یبراقصد ندارد  گرید

 گذاشته است.

 هیعضو اتحاد یکشورها استمدارانیاست که توسط س ییهااز پاسخ یفیکننده طمنعکس ،نمونه محدود نیا

ارز پرداخت و فرمان ارائه شده است.  رییدر مورد تغ نیجمهور پوت سیرئ هیلاظهارات او عد ازهفته ب یک، اروپا

برای هر کشور  یاسیمالحظات س ریساو اروپا  هیدر سراسر اتحاد هیبه گاز روس یوابستگ میزان که ییاز آنجا
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 یا را برااروپ هیاتحادنظر دقیق و جامع نقطهصادر نکرده است که  یسند رسم چیاروپا ه هیاتحادمتفاوت است، 

 .کند جادیپاسخ ا

ورهای توسط همه کش کپارچهی ییپاسخگو یبرا هاتالشجدید روسیه به نحوی است که  قابل ذکر است، فرمان

کنترل  ونیسیکه کم ده استش حی، تصراین فرمان 9در بخش  رایز همراه کند؛شکاف تواند با اتحادیه اروپا را می

ه به آنها اجازه صادر کند ک یخارج دارانیخر یبرا« یمجوز»را دارد  اریاخت نیا هیروس یخارج یگذارهیسرما

همچنین  هند.فرمان انجام د نیشده توسط انییتع هیرو تیفرمان بدون رعا نیتا تعهدات خود را طبق ا دهدیم

 ذکر نشده است.نیز مصوبه  نیو مراحل اخذ مجوز در ا طیشرا

اظهارات مبهم و متناسب با اند تا اروپا تالش کرده هیاتحادمستقر در  یانرژ یهاگذشته، شرکت یهاماه یط

کنند.  تییارا عمل، این دستورالعمل به روبل هیگاز روسبهای پرداخت  خصوص ابعاددر  گاه متناقض بروکسل

 یهامیبه منزله نقض تحرپاسخ این است که آیا عمل طبق دستورالعمل جدید روسیه ترین سوال بیمهماما 

 ؟پا استارو هیاتحاد

 یانرژ یهارکتشامتناع  لیبه دل هیاروپا شاهد توقف عرضه گاز روس هیسه کشور اتحادتنها تاکنون، با این حال 

 یهاحساب قیه از طربه طور داوطلبان یانرژ یهااز شرکت یاریبساند و بوده هیاز فرمان روس یرویآنها از پ

 شیوه جدیدرند که اصرار داها نیز این شرکتهمه  و کنندیپرداخت م ، بهاز گاز دریافتی راهیروس یبانک

 .نیستاروپا  هیاتحاد یهامیتحرکننده نقضها پرداخت

 یقانون یهادر دستورالعمل؛ نبوده است و شفاف چندان واضح نیز اروپااز سوی دیگر دستورالعمل اتحادیه 

که روش  ههشدار دادصرفا  یه اروپااتحاد، ه استبه کشورها ارسال شد یخصوصکتبی و که به صورت ای هیاول

 12 .شودیاروپا منجر م هیاتحاد یهامیپرداخت گاز به نقض تحر

افتتاح اروپا  هیاتحاد یهامیکه تحر کندبیان میها به شرکت اتحادیه اروپادستورالعمل متن  ل،یاما در ماه آور

 یکه از طرف روس دهدیم شنهادیپ دارانیوجود، به خر نیا با کند.یبانک را ممنوع نمحساب در گازپروم

 13 د.نده ادامه ،پذیرفتصورت میفرمان  بیکه قبل از تصو یخود را به همان روش یتعهدات قرارداد بخواهند

در که  ونیسیکم یکتب یهاوجود داشت، دستورالعمل ترقیاطالعات دق یکه برا ییاصرارها رغمیعل همچنین

اروپا را نقض  هیاتحاد یهامیتحر یروبل یهاحساب ایآ نکهیا به یااشاره چیهنیز  شد یروزرسانبه لیاواخر آور

 .، نکرده استریخ ای کندیم

 ورگنسن،یژول  اروپا در اواسط ماه مه، هیاتحاد یهاپلماتیدر نشست دمنابع آگاه، گفته  به، از سوی دیگر

باز  یکرده که حساب روبل هیتوص هابه شرکت اگرچه اتحادیهکه  ه استگفت اعضابه  اتحادیه یکل انرژریمد

 یی،اروپاهای شرکتاز  حیبدون درخواست صر «بانکگازپروم»اگر  د ودانینم هامیکار را نقض تحر نیاما ا، نکنند

                                                                                                                                                                      
 پلیتیکو 12

 متن دستورالعمل اتحادیه اروپا 13

https://www.politico.eu/article/brussels-warns-eu-countries-that-ruble-gas-payments-may-breach-sanctions/
https://www.politico.eu/article/brussels-warns-eu-countries-that-ruble-gas-payments-may-breach-sanctions/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-gas-imports_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-gas-imports_en.pdf


 

 

 17 به روبل یگاز صادرات یبها افتیدر جهت هیروس دیجد میتصم یبررسـ
 

 باشد اتحادیه اروپا ییاجرا تیاقدام ممکن است خارج از صالح نیکند، ا لیرا به روبل تبد دریافتی دالر ای وروی

 ین مجازبودن یا نبودن آن نخواهد داشت.نقشی در تعی و عمالً

عضو اظهار نظر  یگفتگو با کشورها اتیدرباره جزئ»که نیز اعالم کرد  اتحادیه اروپا یسخنگوهمچنین  

به فرمان  ییاروپا یواکنش کشورها در خصوصاز آنچه تاکنون  یاخالصه ادامهحال، در با این  .«کنندینم

 14 .شودمنتشرشده، بیان می هیروس دیجد

 هیروس دیمقررات جد رشیاز پذ یخوددار -2-4-1

مقررات  شرکت در کشورهای لهستان، بلغارستان، فنالند، آلمان و دانمارک از پذیرش 6به طور کلی حدود 

 اند.جدید روسیه خودداری کرده

 لهستان (PGNiG) گینیجیپشرکت  -2-4-1-1

گاز  عرضهمتعاقباً را رد کرد. پرداخت روبل جدید روش  (1401 نیفرورد 23) 2022 لیآور 12شرکت در  این

 15 متوقف شد. (1401 بهشتیارد 7) لیآور 27در  روسیه

 ( بلغارستانBulgargazشرکت بلغارگاز ) -2-4-1-2

 16 متوقف شد. (1401 بهشتیارد 7) لیآور 27در گاز عرضه  کرد ورد را پرداخت این شرکت نیز روش جدید 

 ( فنالندGasumشرکت گاسوم ) -2-4-1-3

مه  21در  گاز نیز عرضه 17رد کرد.  (1401 بهشتیارد 8) لیآور 28را در  دیدولت فنالند روش پرداخت جد

 18 متوقف شد.( 1401 بهشتیارد 31)

 ( هلندGasTerraشرکت گازترا ) -2-4-1-4

 20، اما در کرد یگازپروم خوددارجدید خود با قرارداد  اتیاز اظهار نظر در مورد جزئ یدولتمهیشرکت ن نیا

آزاردهنده  اریبس علیه روسیه هامیدر مورد تحر اتحادیه اروپا تیدم شفافگفت که ع( 1401 بهشتیارد 30)مه 

هنوز  هایین تیوضع ، اماردیرا در نظر بگ وهایکند به طور مداوم انواع سناریشرکت را مجبور م نیاست و ا

 نامشخص است.

 یا عدم نقض نقضبر  یواضح بروکسل مبن امیبدون پ تواندیکه نمهلند نیز بیان داشت  دولتاز سوی دیگر 

رسد دولت هلند به طور به نظر می را مجازات کند. یافتتاح حساب روبل در ارتباط با یاقدام چیه ،هامیتحر

دهد. در مشخص به دنبال پیامی شفاف از اتحادیه اروپاست و تا آن زمان به ادامه خرید گاز از روسیه ادامه می

                                                                                                                                                                      
 پلیتیکو 14

 رویترز 15

 بلغارگاز 16

 رویترز 17

 گاسوم 18

https://www.politico.eu/why-go-pro/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Foauth%2Fauthorize%2F%3Fclient_id%3DznQGlYseabkN6WX9uDEbFfROVnDhBF1a3SRoQjC0%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.politico.eu%252Foauth%252Fcallback%26response_type%3Dcode%26timestamp%3D16540855823189256
https://www.politico.eu/why-go-pro/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Foauth%2Fauthorize%2F%3Fclient_id%3DznQGlYseabkN6WX9uDEbFfROVnDhBF1a3SRoQjC0%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.politico.eu%252Foauth%252Fcallback%26response_type%3Dcode%26timestamp%3D16540855823189256
https://www.reuters.com/business/energy/years-tensions-over-gas-between-russias-gazprom-poland-2022-04-27/
https://www.reuters.com/business/energy/years-tensions-over-gas-between-russias-gazprom-poland-2022-04-27/
https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/393
https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/393
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-finland-gas-idAFL5N2WQ53N
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-finland-gas-idAFL5N2WQ53N
https://www.gasum.com/en/About-gasum/for-the-media/News/2022/natural-gas-imports-from-russia-under-gasums-supply-contract-has-be-halted/
https://www.gasum.com/en/About-gasum/for-the-media/News/2022/natural-gas-imports-from-russia-under-gasums-supply-contract-has-be-halted/
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درخواست  اتحادیه اروپاهلند از بیان کرده است که دولت هلند  یوزارت امور اقتصاد یسخنگوهمین راستا 

 هرگونه اعمال فشار بر بخش خصوصی، بل ازو ق کند شفافرا  یروبل یهامربوط به حساب یهاییکرد تا راهنما

 19 است. ازین ی در این خصوصشتریبه وضوح ب

گازپروم  شرکت پرداختدرخواست  اعالم کرد که با(، این شرکت خرداد 9مه ) 30پس از این اتفاقات در تاریخ 

. اروپا را به همراه دارد هیشده توسط اتحاداعمال یهامیکار خطر نقض تحر نیانجام ا؛ چراکه کندینم یهمراه

 ه،یروس میرژ طها توسو کنترل آن هیروس نیافتتاح حساب در مسکو بر اساس قوان ژهیبه واین اقدام،  نیهمچن

 20. پرداخت دارد ریدر ارتباط با مس یادیز اریبس یاتیو عمل یخطرات مال

 ( آلمانShellشرکت شل ) -2-4-1-5

 نیتام یرداد برااروپا اطالع داده که قصد ندارد طبق قرا یشرکت شل انرژک اعالم کرد که بانشرکت گازپروم

مه  31ر د یروز کار انیتا پابیان داشت که  ی همچنینشرکت روس نیا به روبل انجام دهد. را گاز پرداخت

نکرده  افتیدر لیگاز در ماه آور نیتام یرا از شرکت شل برا یت پرداخت مقرر در قرارداد(، گازپروم مبلغ)مهل

 نکرده است. افتتاح یروبل یهاپرداختانجام  یبرا ایویژهحساب  چیهشرکت شل  بود.

تا  2022وئن ژل از اوبه شرکت شل آلمان، قرارداد  نیگاز تحت ا تامین قیگازپروم از تعلبه این ترتیب شرکت 

 .اطالع دادکه پرداخت به روبل انجام شود  یزمان

. به گفته ردکیم نیشل تام یرا برا یعیمتر مکعب گاز طب اردیلیم 1.2گازپروم ساالنه الزم به ذکر است که 

مصرف ساالنه آلمان  یعیمتر مکعب گاز طب اردیلیم 95درصد از  1.3تنها عدد  نیکشور، ا نیوزارت اقتصاد ا

 21 ت.اس

 ( دانمارکØrstedشرکت اورستد ) -2-4-1-6

وبل قطع کرده رامتناع از پرداخت به  لیعرضه گاز خود را به دل هیروسکه ژوئن اعالم کرد  1در اورستد شرکت 

باج  ینوع و ستیقابل قبول ن اصالً اقدام نیابیان کرده بود که دانمارک  رینخست وز کسن،یمته فردر است.

 است.ه رئیس جمهور روسی یاز سو یریگ

 یو برا میا دهستایما در امتناع خود از پرداخت به روبل اپیش از این مدیرعامل این شرکت بیان کرده بود که 

در ساخت  عیسررا با ت هیاروپا از گاز روس هیبه استقالل اتحاد ازین تیوضع نی. امیآماده شده ا ویسنار نیا

 کند. یم تیتقو ریدپذیتجد یهایانرژ

تواند ینم هیروسبنابراین ، وجود ندارددانمارک  و هیروس بین یمیمستق خط لوله چیکه هالزم به ذکر است 

به  هیاقدام روس در واقع این را قطع کند. کند افتیتواند را دریماین کشور همچنان  ی کهعرضه گاز ماًیمستق

ها صادرکننده خالص سال مارکدان کند. یداریاز بازار گاز اروپا خر یشتریگاز ب دیاست که دانمارک با یمعن نیا

                                                                                                                                                                      
 ولکس کرانتو ید 19

 اینسیدر 20

 اینسیدر 21

https://www.volkskrant.nl/economie/gazprom-sluit-gaskraan-naar-finland-dat-als-enige-eu-lidstaat-openlijk-nieuwe-betalingsconstructie-weigert~b39fe798
https://www.businessinsider.com/russia-gazprom-cuts-natural-gas-supply-netherlands-denmark-ruble-payment-2022-5
https://www.businessinsider.com/russia-gazprom-cuts-natural-gas-supply-netherlands-denmark-ruble-payment-2022-5
https://www.businessinsider.com/russia-cut-natural-gas-to-germany-shell-refused-ruble-payment-2022-6
https://www.businessinsider.com/russia-cut-natural-gas-to-germany-shell-refused-ruble-payment-2022-6
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کشور در حال  نیاست، ا یشمال در حال بازساز یایدر در رایتا دانیم نکهیا لیبوده است، اما به دل یعیگاز طب

در اواسط  رایتا دانیرود م ی. انتظار مکندیآلمان وارد م قیخود را از طر یدرصد از گاز مصرف 75حاضر حدود 

 22.ودش ییبازگشا 2023سال 

 هیبانک روسگازپروم قیپرداخت از طر واردات گاز و ادامه -2-4-2

البته اند، ادهادامه د هیگاز روس افتیو دراز طریق دستورالعمل جدید به پرداخت  ی اروپاییهاشرکتبسیاری از 

، ریخ ایاند باز کرده یروبل ویژه حساب ایآ نکهیو ا گازپرومشرکت ها با آن ات جدیدتوافق اتیممکن است جزئ

 نباشد. یعموم

 ( مجارستانMVMام )ویشرکت ام -2-4-2-1

 که ان داشتبی (نیفرورد 22) لیآور 11در  یمطبوعات یدر کنفرانس امور خارجه مجارستان ریوز ،ارتویس تریپ

کند و یم لیتبد به روبلرا  وروی ،بانکگازپروم د وکنیپرداخت م ورویبه  کشور مجارستان بهای گاز دریافتی را

ام ویامت شرک نیب دیافزود که قرارداد گاز جدهمچنین  یو شود.یگازپروم پرداخت مشرکت به  را مبلغ نیا

 .کرده استفراهم  نیز را نیگزیکه در سپتامبر امضا شد، امکان پرداخت ارز جا هیگازپروم روسو 

 طبق مصاحبه وزیر امور خارجه مجارستان؛

بانک، که در لیست نکی در گازپرومشرکت مجارستانی واردکننده گاز از کشور روسیه، دو حساب با»

تحریم اتحادیه اروپا است، افتتاح خواهد کرد. سپس حساب یورو و حساب روبل توسط طرف روسی 

د و این فرایند، راه حل فنی برای پرداخت هزینه گاز به روبل روسیه است. به این ترتیب شوتبدیل می

 23 «گذارد.یهای اتحادیه اروپا را نیز زیر پا نممجارستان تحریم

 ( آلمانVNGجی )انشرکت وی -2-4-2-2

ر حال حاضر و د کامالً بدون مشکل انجام شد بانکگازپرومدر  افتتاح حساب که اعالم کرد یم 9شرکت در  نیا

ش در این بانک یهاشده به حساب یزیرخواهد بود، طبق روال برنامه ورویمبلغ فاکتور را که همچنان بر حسب 

ین شرکت ا شود. نیاز طرف ما تضم )شرکت گازپروم( کنندهنیداخت به موقع به تامکرد تا پرد پرداخت خواه

 چیه به این شیوه به روبل یورو لیتبداست که  هایش به این نتیجه رسیدهبیان کرده است که بر اساس بررسی

 .نخواهد کرد جادیا یمشکل

 آلمان؛ یجانیوبیانیه شرکت طبق 

شده به یزیرخواهد بود، طبق روال برنامه ورویور را که همچنان به آلمان مبلغ فاکت یجانیشرکت و»

 این شرکتکننده از طرف  نیکرد تا پرداخت به موقع به تام دبانک پرداخت خواهگازپروم یهاحساب

                                                                                                                                                                      
 سی نیوزبیای 22

 هانگری تودی 23

https://abcnews.go.com/International/wireStory/russia-cutting-off-natural-gas-denmark-company-85103549
https://hungarytoday.hu/fm-szijjarto-hungary-continue-paying-russian-gas-euros-ruble-gazprom
https://hungarytoday.hu/fm-szijjarto-hungary-continue-paying-russian-gas-euros-ruble-gazprom
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نخواهد  جادیا یمشکل چیبه روبل ه ارز لیکه تبد کندمی فرض نیهمچن . این شرکتشود نیتضم

 24 «.ب کامالً بدون مشکل انجام شدکرد. حداقل باز کردن حسا

 آلمان RWEشرکت  -2-4-2-3

آماده و حساب  ورویبه  بهای گاز پرداخت یبرا RWEبیان داشت که شرکت مه  16شرکت در  نیا یسخنگو

 25خواهد کرد. طبق مقررات اروپا و آلمان عمل است و افتتاح کرده  را نیز مربوطه

 ( آلمانUniperشرکت یونیپر ) -2-4-2-4

 نیو بنابرا کرده افتتاحبانک در گازپروم یحساب پریونیشرکت : بیان داشت کهمه  18در  مدیرعامل این شرکت،

 کردهپرداخت  سازوکار جدیدمطابق با  جدید و به حساب ورویرا مطابق قرارداد به  بهای گاز پرداخت باتیترت

 است.

 ( فرانسهEngieشرکت انجی ) -2-4-2-5

رداخت اصالح طرح پ یبرا هیر مورد درخواست روسگازپروم دشرکت با اعالم کرد که  یم 17شرکت در  نیا

 یدات پرداختتعه یاجرا جهت یآمادگ یاقدامات الزم برا همچنین گروه نیا گاز مذاکره کرده است. نیتام یبرا

  باشد، انجام داده است. ییاروپا یهامیتحر مقررات در محدودهکه  یخود تا زمان

 ( ایتالیاEniشرکت انی ) -2-4-2-6

 ،به روبل یو دوم ورویبه  یکی، را بانکروند افتتاح دو حساب در گازپروم یاعالم کرد: انمه  17شرکت در  نیا

 26 آغاز کرده است.  یاطیبه صورت احت

 ( اتریشOMVوی )شرکت اوِام -2-4-2-7

 کندیم نیها اجرا کرده که تضممیمطابق با تحر را پرداخت ندیاکنون فرآ که مه اظهار داشت 20شرکت در  نیا

 27 شود.میبه موقع پرداخت ی لیتحو بهای گاز

 ( چکČEZ) زدیایس شرکت -2-4-2-8

 ورویاروپا پرداخت را به  اتحادیه هیطبق توص زدیایس بیان کرد که شرکت مه 20در  این شرکت یسخنگو

 28د کرد. اظهار نظر نخواه اتیدر مورد جزئداده است اما انجام 

                                                                                                                                                                      
 رویترز 24

 رویترز 25

 پلیتیکو 26

 رویترز 27

 روزنامه چک 28

https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-german-gas-importer-vng-transfer-euros-russia-payment-2022-05-09/
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-german-gas-importer-vng-transfer-euros-russia-payment-2022-05-09/
https://www.reuters.com/markets/commodities/uniper-has-opened-k-account-gazprombank-pay-russian-gas-ceo-2022-05-18/
https://www.reuters.com/markets/commodities/uniper-has-opened-k-account-gazprombank-pay-russian-gas-ceo-2022-05-18/
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2022/05/17/PR_ing_Eni_GazpromBank90.pdf
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2022/05/17/PR_ing_Eni_GazpromBank90.pdf
https://www.reuters.com/business/energy/austrias-gas-importer-omv-transfer-euros-russia-payment-2022-05-20/
https://www.reuters.com/business/energy/austrias-gas-importer-omv-transfer-euros-russia-payment-2022-05-20/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-dnes-vyprsi-termin-do-kdy-se-musi-zaplatit-rusky-plyn-novym-zpusobem-cez-zaplatil-203074
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-dnes-vyprsi-termin-do-kdy-se-musi-zaplatit-rusky-plyn-novym-zpusobem-cez-zaplatil-203074
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 ( اسلواکیSPPپی )پیشرکت اِس -2-4-2-9

پرداخت  ورویرا به  لیطبق قرارداد معتبر، فاکتور آور یاسلواکاعالم کرد، مه  20کشور در  نیوزارت اقتصاد ا

همچنین وزارتخانه  ن. ایستیها نمیدورزدن تحر اینقض  یپرداخت نیچن، اروپا هیبر اساس نظر اتحاد ؛ چراکهکرد

 29 شده است.حفظ آن هم گازپروم قرارداد دارد که با شرکت  زین یاشرکت کوچکتر گاز منطقه کیگفت که 

 یاسلوون( Geoplin) نیژئوپلشرکت  -2-4-2-10

در مورد روش پرداخت مطابق با قرارداد و در  یروس کیبا شربیان داشت که مه  20در  نیژئوپل شرکت ریمد

 30یده است. اروپا به توافق رس هیاتحاد یهاهیچارچوب اقدامات و توص با رعایتحال  نیع

 اقدامات جایگزین برای حذف گاز روسیه -2-5

ر کلی کشورهای خریدار گاز روسیه، اقدامات جایگزین با هدف حذف گاز روسیه از سبد انرژی خود انجام به طو

از جمله انعقاد قرارداد  31سازی سبد واردات گازو متنوع  اند که شامل استفاده از ذخایر گاز در کوتاه مدتداده

 است. 32(LNG) عیما یعیطبخرید گاز 

 تاثیر اقدامات جدید روسیه -2-6

 هیدولت روس رسدیحال به نظر م نیاند، با اطرح متمرکز شده نیارز در ا لیها بر سازوکار تبداز گزارش یاریبس

بخش سازوکار  نیتربه روبل پرداخت نشود؛ در مقابل مهمفعالً فروش گاز  نهیبه دنبال آن است که عمال هز

 ،اروپایی یهابه شرکت گازپروم در بانکمتعلق  بدر حسا زیوار یبه جا یفروش انرژ نهیاست که هز نیا دیجد

 پرداخت شود. هیبانک روسگازپروم خصوصیدر بانک  یدر حساب جیرا هایبه ارز

 میرا از اعمال تحر هاییاوالً، اروپا :خواهد شد یمنته یدراهبر جهیسازوکار به دو نت رییتغ نیا ه،یروس دگاهید از

 اً یو ثان داردیباز م ییاروپا یهاموجود در بانک یهار حسابمتعلق به فروش گاز د یهاکردن پرداختو مسدود

 د.کن فیاعمال شده را تضع یهامیتحر یتواند به طور قابل توجهیم سازوکار نیپرداخت گاز تحت ا

ه و همچنان دسترسی  شتدا یدسترس فتیبه سوئ ،ینقش مهمش در مبادالت انرژ لیبانک به دلکنون، گازپروم تا

شود.  لیتبد هیوسرشده مرتبط با میتحر یهاتجارت یبرا یبانک به کانال نیخطر وجود دارد که ا نی. اما ادارد

در  توانندیم هاانککه ب دهدیو ونزوئال( نشان م رانی)از جمله ا شدهمیتحر یکشورها ریسا بررسی اتیتجرب

 باً یکه تقر یه طوربکنند؛  دایمهارت پ رشفافیغ یهاتراکنش یبندهیو ال یپوشش یهاشرکت یاندازراه

 . مانندب ینامشخص باق یوانتقاالت مالنقل یینها نفعانیذ

                                                                                                                                                                      
 اکونومی 29

 تلویزیون اسلوونی 30

 اینسیدر 31

 اینسیدر 32

https://www.economy.gov.sk/press/dodavky-plynu-pokracuju-za-plyn-sme-zaplatili-v-sulade-so-zmluvou-a-odporucanim-eu
https://www.economy.gov.sk/press/dodavky-plynu-pokracuju-za-plyn-sme-zaplatili-v-sulade-so-zmluvou-a-odporucanim-eu
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/geoplin-neuspesen-pri-dobavi-plina-na-krku-energetska-stabilnost-v-sloveniji-ni-ogrozena/628050
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/geoplin-neuspesen-pri-dobavi-plina-na-krku-energetska-stabilnost-v-sloveniji-ni-ogrozena/628050
https://www.businessinsider.com/russia-cut-natural-gas-to-germany-shell-refused-ruble-payment-2022-6
https://www.businessinsider.com/russia-cut-natural-gas-to-germany-shell-refused-ruble-payment-2022-6
https://www.businessinsider.com/russia-gazprom-cuts-natural-gas-supply-netherlands-denmark-ruble-payment-2022-5
https://www.businessinsider.com/russia-gazprom-cuts-natural-gas-supply-netherlands-denmark-ruble-payment-2022-5
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 یهنگام انتقال ارز خارجبا این تفاوت که  ،دهدیرا ارائه م یپرداخت گاز فرصت مشابه دیسازوکار جدبا این حال 

 .شودیم رممکنیغ المللنیب یآن در سراسر نظام ارز یابیآن به روبل، عمال رد لیبانک و تبدبه گازپروم

شدن ایینه طیاعمال شده است مربوط به مرحله و شرا روسیه یجمهور استیکه در فرمان ر یگریمهم د رییتغ

رداخت پ ندیکامل فرآ تیمالک داریخر ،های متعارفبر اساس روش پرداختتعهد پرداخت خریدار خارجی است. 

  .شودیظر گرفته منبرسد، تعهد انجام شده در  به حساب فروشنده داریکه انتقال ارز از حساب خر یرا دارد و زمان

که ای لهدر مرحگاز تنها  نیتام نهیبه پرداخت هزنسبت  یخارج داریتعهد خر د،یجد سازوکاربر اساس  اما

 یه تلقانجام شد ،فروشنده منتقل شودبه حساب  )تبدیل ارز خارجی به روبل( از فروش ارز یافتیوجوه در

 .شودیم

 داری از کنترل خربانک( منتقل و کامالً)گازپروم ندهینما کیعمالً به  داریانجام تعهد پرداخت خربه این ترتیب 

 یاردادهاانجام نشود، عرضه گاز طبق قر فرمان نیکه پرداخت طبق روال مقرر در ا یدر صورت شود.یخارج م

 تواند متوقف شود.یگمرک م صیموجود به تشخ

 داران،یوسط خرت هزینهنه به پرداخت  دیجدسازوکار گاز به اروپا تحت فروش  داریداوم و پام انیجر ن،یبنابرا

مقرر در  یهاتو در مهل فرمان نینامه اآیین اساس بر بانکگازپرومیورو به روبل توسط  لیتبد ه مرحلهبلکه ب

 یبرا ازگل عرضه ر اختالمعمول پرداخت گاز، خط یبر اساس جدول زمان. از این رو دارد یبستگ ،قراردادها

 .هر زمانی وجود داشته باشدتواند در یم ییاروپا یکشورها

 لیازپروم به دلگاز  واحتماالً به نقض قرارداد استناد خواهند کرد  ییاروپا دارانیدر صورت وقفه در عرضه، خر

عرضه جلوگیری از  یبرا یینها میصمتبا انتقال  شود کهبینی میپیشحال،  نیبا ا کنند. تیآن شکا یعدم اجرا

فورس » یادعا یگازپروم را برا تغییر سازوکار، موقعیت نیا ،روسیه یگازپروم به مقامات گمرکگاز توسط شرکت 

 کند.یم تیتقو «ماژور

رمان صادر ف طیعدم تطابق پرداخت با شرا لیرا به دل یبه مشتر لیاگر گمرک دستور توقف تحوبه عبارت دیگر 

عدم  تیولاز مسئ، «شده است لیتحم یدولت یتوقف توسط اقدام»استدالل که  نیبا ا واندتیکند، گازپروم م

را  وپابه ار دهد تا ابهام عرضه گازیم یاهرم قابل توجه هیبه روس موضوع نیا معاف شود.تعهدات خود  یاجرا

 کند. لیتبد «ابزار قدرت»به 

 گیرینتیجه -2-7

 یدر قراردادها وبلاز یورو به ر ارز رییتغ یبرارا خود  یقبل صمیمتضعف آشکار  هیروس د،یپرداخت جد سازوکاربا 

 .رده استاصالح ک مخالفت شده بود( «نقض قرارداد»مختلف به عنوان  نفعانیگاز )که به شدت توسط ذ نیتام

 نیاما ا( لگاز به روب بهایپرداخت )یعنی شود  یم جهیمنجر به همان نت دیپرداخت جد اگرچه عمالً سازوکار

می که اگر اجرایی ؛ اقداقرارداد ندارد دردر واحد پول  رییبه تغ یازیتر است که نفیظر قدام به عنوان راهبردیا

 .کند دشوارتر دارانیخر یبراتوانست شرایط را شد، میمی
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 توانستیم آنچه کهبه عبارت دیگر است.  در این تغییر سازوکار یدیکل ، موضوعهیروس یتقاضا چارچوب و هدف

در مذاکرات به  نیتوافق طرف صورت)و  یعاد طیدر روش پرداخت در شرا یکامالً فن یرییعنوان تغبها صرف

 هایجریمهکه  یداخل یقانون حقوق کی قیاز طر جانبهکیطور شود، به یخوب( تلق یرابطه تجار جادیمنظور ا

 داریخر نیبر چندتوسط روسیه  کند،یم دیق التزام مشتریعدم  در صورت( را لیتحو تیممنوع تا حد) یدیشد

 .شده است لیتحم یخارج

و به طور  ردیگیم دهیرا ناد های سابققرارداد چارچوبفرمان به طور کامل  نیا ،یراه حل اجبار کیبه عنوان 

گام  کیرمان ف نی، ابه همین دلیلگاز تداخل دارد.  نیتام یتحت قراردادها نیبالقوه با حقوق و تعهدات طرف

 ر مفاد قراردادد رییچراکه هر گونه تغ ؛ستیندر متن قراردادها ارز  رییتغ یبرا یقبل یبه تقاضا به عقب نسبت

طبق روند مقرر در  دیبا -یوانتقال بانکنقل نیدر قوان یجزئ رییتغیا ، در واحد پول قرارداد باشد رییخواه تغ-

 .ردیقرار گ نیقرارداد مربوطه مورد توافق طرف

که در  ؛ آزمونیکندیم لیتبد یاسیس یقرارداد را به آزمونبرخی مفاد  تغییرن موضوع فرما نیواضح است که ا

 توسط دیپرداخت جد سازوکارموافقت با  یبرا یقو یازهیبه عنوان انگ تواندیم لیتحو تیممنوع دیآن تهد

 ،یمالغییریافته ی )اعم از شرایط تمختلف مالحظات ،عالوه بر اینکه این سازوکار .شودشمرده  دارانیخر یبرخ

که همه این  های اروپایی به همراه داشته است( نیز برای شرکت33ریسک شهرت و اعتبارو  یاسیس ،یاتیعمل

 عوامل، سبب نشده تا این خریداران از خرید گاز روسیه خودداری کنند.

، شدمیمدت اجرا تاهدر کو بایستمیها که از دستورالعمل یاارائه مجموعه عالوه بر فرمان نیا دیگر، از سوی

کند؛ جلوگیری می ااروپ هیاتحاد دارانیخر وگازپروم  بینگاز  نیتام یقراردادها مفاددیگر و اصالح  ییبازگشااز 

تقاضای تغییر در  شدن از گاز روسیه،مستقلهدف رسیدن به جهت در پایی رواست مشتریان اممکن که چرا

 .ا داشته باشندر (حجم میزانمدتاً در مورد ع) مفاد قرارداد

سطح واردات  نیب ی، شکاف قابل توجه2022سال  انیدو سوم تا پا زانیبه م هیهدف کاهش واردات گاز روس

؛ کندیم جادیااست،  (pay-or-take) 34پرداخت ای خرید که مبتنی بر قراردادفعلی و سطح  شدهگذاریهدف

را متحمل  یامدیپهر نوع ارداد فعلی خود، هزینه کند تا پایان قرشرایطی که خریداران گاز روسیه را ملزم می

 د.نشو

  

                                                                                                                                                                      
33 financial, operational, political, and reputational 

از پرداخت  یبخش تمام یا کامل مقدار توافق شده کاال عمل نکند، دیبه خر داریکه خر یدر صورت کندو بیان می است دیشرط در قرارداد خر یپرداخت، نوع ای دیخر 34

روجوع شود به؛  .ستاال اسربار ب یها نهیکه هز ییشود، جایم افتی یبخش انرژ قراردادهای پرداخت معموالً در ای دیخر شرطکند. یم نیشده را به فروشنده تضمتوافق
investopedia.com 
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 هاپیوست

جهت انجام تعهدات  هیروس یعیگاز طب کنندگاننیخطاب به تام ژهیو هی. فرمان روالف وستیپ

 یخارج دارانیخر

 شود:فرمان داده می

 این اقدامات انجام شود: 2022آوریل  1از تاریخ  .1

 یهاتیکننده در فعالشرکت اعضایتوسط  2022 لیآور 1که پس از  یعیعرضه گاز طب یاخت براپرد .أ

درباره صادرات گاز،  2006 هیژوئ 18مورخ  FZ-117که مطابق قانون فدرال شماره  یخارج یاقتصاد

 را به روبل دارند: یعیصادرات گاز طب یانحصار الزام

 یعیز طبگا نیتام یپس قراردادها نی)از ای عیاز طبگ نیتام یبرا یتجارت خارج یطبق قراردادها 

 یبه کشورها یعیکه عرضه گاز طب یدر صورت ،یبا اشخاص خارجشود( منعقد شده یم دهینام

اص و اشخ یاشخاص حقوق ه،یروس ونیفدراس هیعل یاردوستانهیانجام شود که اقدامات غ یخارج

 دهند. یانجام م هیروس یقیحق

 یها کشورهامحل ثبت آنکه  یمنعقد شده با اشخاص خارج یعیگاز طب نیتام یطبق قراردادها 

و اشخاص  یاشخاص حقوق ه،یروس ونیفدراس هیرا عل یاردوستانهیاست که اقدامات غ یخارج

 دهند.یانجام م هیروس یقیحق

های خارجی ذکرشده در بند دو و سه أ کننده روسی برای طرفعرضه بیشتر گاز طبیعی توسط تامین .ب

 مبلغ تمدت پرداخداران خارجی( ممنوع است، بر این اساس که در قرارداد تامین گاز طبیعی: )خری

 یارجخبه ارز  ای یخارج داریپرداخت توسط خر، باشد دهیقرارداد فرا رس نیگاز عرضه شده طبق ا

نک مجاز صوبه بام نیا 2که طبق بند  ینزد بانک ی( به حسابای( به طور کامل و )ایو ) ،باشدانجام نشده 

را  یا نهردوستایانجام شود که اقدامات غ یخارج یبه کشورها گاز لیتحو اینو باشد، پرداخت نشود 

ط به اطالعات مربو دهند. یانجام م هیروس یقیو اشخاص حق یاشخاص حقوق ه،یروس ونیفدراس هیعل

رائه اگمرک  به یعیگاز طب نیتام یپرداخت برا یفرمان برا نیشده توسط ا نییانطباق با روش تع

 میکند، مرجع گمرک تصم افتیدر هیرو نیدر مورد نقض ا یکه گمرک اطالعات یهنگام شود.یم

 را ممنوع کند. یلیتحو نیکه چن ردیگیم

 دهیامپس بانک مجاز ن نیمصوبه )از ا نیاهداف ا یبانک که بانک مجاز براگازپروم یشرکت سهام .2

اخت گاز پرد یرا برا "K"از نوع  ژهیارز و یو حساب ها "K"از نوع  یروبل ژهیو یحساب ها، شود(یم

 کند.افتتاح  یخارج دارانیخر یعرضه شده بر اساس درخواست ها یعیطب

 یروبل ژهیو یحساب ها ،یخارج داریخر ندهینما یحق را دارد که بدون حضور شخص نیبانک مجاز ا .3

 7الزامات قانون فدرال  رعایت از بابانک مج افتتاح کند. "K"از نوع  ژهیو یارز یو حساب ها "K"نوع 

و  تیاز جنا حاصل دی( عوایی)پولشو یساز یدر مورد مقابله با قانون" FZ-115شماره  2001اوت 

را  - نفع یمالک ذ نفع،یاو، ذ ندهینما ،یخارج داریخر - دیجد یمشتر کی "سمیترور یمال نیتام
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که مطابق با آن بر اساس  هیروس ونیفدراس یبانک مرکز یاقدامات نظارت . همچنینکند ییشناسا

 کیافتتاح  خیپس از تار روز 45موجود حداکثر  طیافراد در شرا نیاسناد و اطالعات موجود در مورد ا

 .شوداتخاذ  "K"از نوع  ژهیحساب ارز و کیو  یمشتر نیچن یبرا "K"از نوع  ژهیو یحساب روبل

 یهانشود، حساب فدرال انجام نیقوان ریو سا هیروس ونیفدراس اتیدر قانون مال یاهیکه اصالح یتا زمان .4

 86ماده  1 ، بند76ماده  از 12مشمول بند  "K"از نوع  ژهیارز و یهاو حساب "K"نوع  ژهیو یروبل

اره شم 2018اوت  3قانون فدرال  77ماده  27و قسمت  هیروس ونیفدراس اتیقسمت اول قانون مال

289-FZ یقانون نیاناز قو یو در مورد اصالحات در برخ هیروس ونیدر فدراس یدر مورد مقررات گمرک 

 .شوندینم هیروس ونیفدراس

ذف ح ای فیتوقبا هدف  "K"نوع  ژهیو حساب ارز و "K"نوع  یروبل ژهیحساب و یرو اتیعمل قیتعل .5

 یرجخا داریخر کیتعهدات  یاز اجرا یشود به عنوان بخشیم یحساب ها نگهدار نیکه در ا یوجوه

 .ستیمجاز ن، شود یمربوط نم یعیگاز طب نیتام یداخت تحت قرارداد براکه به پر

داد مشخص شده در قرار یبه ارز خارج "K"نوع  یارز ژهیحساب و کیرا به  یوجوه یخارج داریخر .6

ا بکه مطابق  یخارج داریبر اساس سفارش خر، سپس بانک مجاز کند یمنتقل م یعیگاز طب نیتام

 یسازمانده یهادهیرا در مزا یخارج داریاز خر یافتیارز در، شده است تافیبانک مجاز در کی نیقوان

، سپس فروشدیم یحساب نیبه چن "مسکو MICEX - RTSبورس "عام  یشده توسط شرکت سهام

کند و وجوه یمنتقل م یخارج داریخر نیا "K"از نوع  یاژهیو یرا به روبل به حساب روبل دیعوا

شده است  بانک مجاز افتتاح کیدر  یکننده روسنیکه توسط تام یروبلرا به روبل به حساب  یاعتبار

 کند.یمنتقل م

 یاظهاز لح نیا 1بند « الف»طبق بند  یخارج داریتوسط خر یعیعرضه گاز طب نهیتعهد پرداخت هز .7

ام شده است فرمان انج نیا 10بند  "أ"جزء  ای 6که مطابق بند  یاز فروش ارز خارج یافتیکه وجوه در

انجام  ،شود زیبانک مجاز افتتاح شده است وار کیدر  یکننده روس نیکه توسط تام یحساب روبلبه 

 شود.یم یشده تلق

ه باشد، واگذار کرد یگریرا به شخص د یعیگاز طب نیتام نهیتعهد پرداخت هز یخارج داریچنانچه خر .8

 دهد.یتعهد را انجام م نیمصوبه ا نیطبق روال مقرر در ا

اعطا  اریاخت نیا هیروس ونیدر فدراس یخارج یها یگذار هیکنترل سرما یبرا یتدول ونیسیبه کم .9

کنندگان  نیصادر کند تا تعهدات خود را در قبال تام یخارج دارانیخر یرا برا ییمجوزها شود کهمی

 نجامفرمان ا نیشده توسط ا نییتع هیرو تیبدون رعا یعیعرضه گاز طب نهیپرداخت هز یبرا یروس

 دهند.

 :هیروس ونیفدراس یبانک مرکز رهیمد ئتیبه ه ریز اراتیاخت یااعط  .10

 .شده است ینیب شیمصوبه پ نیا 6از آنچه در بند  ریفروش ارز به غ یبرا یروش نییتع (الف

 ."K"از نوع  یارز ژهیحساب و سیستمو  "K"از نوع  یروبل ژهیحساب و سیستم جادی( اب

سط فرمان را تو نیا 9مقرر در بند  یر مجوزهاروش صدو هیروس ونیروز، دولت فدراس 10ظرف   .11

 خواهد کرد. بیتصو هیروس ونیدر فدراس یخارج یگذار هیکنترل سرما یدولت ونیسیکم
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 اراتیاعمال اخت یالزم را برا ماتیروز تصم 10ظرف  هیروس ونیفدراس یبانک مرکز رهیمد ئتیه  .12

 فرمان اتخاذ خواهد کرد. نیا 10بند  "ب"مقرر در بند 

ول شده است مشم ینیب شیفرمان پ نیکه در ا هیروس ونیفدراس یبانک مرکز رهیمد ئتیه اتمیتصم .13

 یدر مورد بانک مرکز" 2002 هیژوئ FZ 10-86قانون فدرال شماره  7 ماده مطابق با یانتشار رسم

 است. "(هی)بانک روس هیروس ونیفدراس

 .شودیداده مفرمان  نید اعمال ادر مور یرسم حاتیحق ارائه توض هیروس ونیفدراس یبه بانک مرکز .14

ظرف  بانک مجاز، کیو با مشارکت  هیروس ونیفدراس یبانک مرکز یفدرال، با هماهنگ یخدمات گمرک .15

رداخت روش پ تیفرمان، اطالعات مربوط به رعا نیا 1بند « ب» بخشروز روش ارائه، مطابق  10مدت 

 کند. دییبه گمرک را تأ یعیگاز طب نیتأم یبرا

 را تعیین کند. مصوبه نیا 6روز ضوابط مطابق بند  10ظرف مدت موظف است  بانک مجاز .16

 باشد. یالزم االجرا م یانتشار رسم خیمصوبه از تار نیا .17
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 یانرژ نیتام یقراردادها در پرداخت وهیش و ارز تیاهم یبررس. ب وستیپ

 مقررات ارزی در قراردادهای معمول تامین انرژی

ابهام  یبرا ییخواهند جاینم نیاست که در آن طرف 35گاز نیتام یز قراردادهاا یارز بخش مهمبه صورت کلی 

را که قرار  یدارند و به طور معمول ارز یزیتجو یکردیگاز رو نیتام یاساس، قراردادها نیبگذارند. بر ا یباق

 کند.یها انجام شود را مشخص مها صادر و پرداختقرارداد با آن محاسبه، صورتحساب متیاست ق

قرارداد  قرارداد، بهایمفاد  به عبارت دیگر شود.یم انیب گاز نیتام یقراردادها متن در شهیقرارداد هم بهایارز 

 نییتع کایبه دالر آمر دیقرارداد با متیق»: )مثالً یاجبار مشخص یقرارداد به واحد پول بهایمحاسبات  ای

دالر  سببر ح نینفت کوره سنگ متیق»: )مانند متیمربوط به فرمول ق یاجزا یارز را برامیزان  ای«( 36شود

قرارداد  بهای یارز را برا کی گاز نیتام یقراردادها ،یقاعده کل کیبه عنوان کند. بیان می «(37تن/کایآمر

 کند.یم نیی( تعوروی ای)معموال دالر 

ه دارد، اما معموالً قرارداد اشار بهایمحاسبه قرارداد در خصوص شیوه  صورتحساب و پرداخت به مفاد اگرچه ارز

صورتحساب و پرداخت »کند )به عنوان مثال، یمشخص م زیرا ن داریارز مربوط به فاکتور فروشنده و پرداخت خر

پرداخت  نهیگز. (38«.ردیگ یقرار م ریتحت تأث کایداده شده تحت قرارداد به دالر آمر لیتحو یعیگاز طب یبرا

 نیتام یقراردادهااز  یاست که در برخ یشده است، اتفاق نادر نییکه در قرارداد تع یمتفاوت از ارز یبه ارز

 شود.یاعمال م ،داریخربرای فورس ماژور  ی رخ دادنشود و عمدتاً در صورتیم افتی گاز

 مقررات پرداخت

، «رداختپزمان »در کمترین حالت از مقررات پرداخت هستند که  یقو یامجموعه یگاز حاو نیتام یقراردادها

 کند.یدر قبال صورتحساب فروشنده را مشخص م داریتوسط خر «نحوه پرداخت»و  «رداختمکان پ»

گاز هستند )به عنوان  یبرا یقراردادها معموالً مستلزم پرداخت فور ؛معموالً مختصر است دیسررس خیتار میتنظ

 یر، قراردادهاتیجزئ ی(. به روش39داریفاکتور فروشنده توسط خر افتیپس از در یمثال، ظرف هفت روز کار

مشخص نیز دهد را یم لیپرداخت تحت قرارداد را تشک کهگاز محل پرداخت، نحوه پرداخت و آنچه  نیتام

 کند.یم

 محل پرداخت

شده توسط فروشنده انجام  یمعرف یکنند که پرداخت به حساب بانکیم جابیگاز معموالً ا نیتام یقراردادها

توان در یرا م یحساب شخص ثالث باشد. حساب بانک کی ایشنده خود فرو یتواند حساب بانکیم نیا شود.

                                                                                                                                                                      
35 Gas Supply Agreement (GSA) 
36 ‘the Contract Price shall be determined in US dollars’ 
37  the price of heavy fuel oil expressed in ‘US dollars/tonne’ 
38 ‘Invoicing and Payment for Natural Gas delivered under the Contract shall be affected in US Dollars.’ 
39  within seven business days after receipt by the buyer of the seller’s invoice 
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پرداخت  Xدر بانک  یبه حساب ورویبه  دیفروشنده با یبده یهامبلغ»قرارداد مشخص کرد )به عنوان مثال، 

 .(«40شود

« شده توسط فروشنده نییتع یحساب بانک» ای« فروشنده یحساب بانک»تر به عنوان کلیبه طور توان البته می

 نییتع بعداًرا  یحساب بانک هیاول نییگاز مهلت تع نیتام ی، قراردادهااین روش با استفاده از .شود فیتوص

 ،کرده است )مثالً  ریی( و بالقوه تغ41«منظم لیتحو نیاول خیروز قبل از تار 90حداکثر »کند. )به عنوان مثال، یم

 .(42«مجدد مؤثر باشد یطراح نکهیروز قبل از ا 90حداقل »

حوزه  ایمنطقه  کیشده توسط فروشنده در نییهستند که بانک تع نیمستلزم ا نیاز قراردادها همچن یخبر

( 43«فدرال آلمان یواقع در جمهور یگریبانک د»خاص واقع شده باشد )به عنوان مثال، امکان انتخاب  ییقضا

 (.44«کیبانک درجه  کی»داشته باشد )مثالً  یخاص تیماه ای

 یهابانک نییتا در تع کندیرا ملزم م نیطرف شود،یم دهید ایبه آس یلیتحو LNG یدادهاکه در قرار یفرمول

 یانتقال وجه را برا یبرا ازیمورد ن نهیزمان و هز»کنند تا  یمربوطه خود همکار کنندهافتیکننده و درحواله

 .45«به حداقل برسانند داریخر

از قراردادها مستلزم  یشود. برخیم انیگاز ب نیتام یدر قراردادها یکم اتیروش پرداخت معموالً با جزئ

 گریموارد د ای «48کیالکترون» ،«47میمستق»اوقات به عنوان  یهستند )که گاه «46یحواله بانک»پرداخت با 

و فقط به  ردازندپیپرداخت نم ندیفرآ یجنبه فن چیکه به ه ییقراردادها شدن باالبته مواجه(. شودیشناخته م

 .ستین یرعادیغنیز کنند، یمشخص اشاره م یحساب بانک کیبه  «49یمبلغ پرداخت»

 انجام تعهد پرداخت

اشاره  «50مبلغ کامل»و اغلب به مفهوم  کنندیم را مشخص گاز معموالً پرداخت تحت قرارداد نیتام یقراردادها

بدون  یپرداختمبلغ »قرارداد است، اما اغلب به عنوان متن هر مبلغ کامل مربوط به  دقیق فی. تعرکندیم

. شودیدرک م «51یانتقال بانک راتییتغ ایمبادله  یها نهیهز ات،یاز جمله مال یلیکسر به هر دل ایکاهش، جبران 

                                                                                                                                                                      
40 ‘Amounts due to the seller shall be paid in EUR into an account in Bank X’ 
41 ‘no later than 90 days prior to the Date of First Regular Delivery’ 
42 ‘not less than 90 days before any redesignation is effective.’ 
43 ‘another bank located in the Federal Republic of Germany’ 
44 ‘a first-class bank’ 
45 ‘to minimize for the buyer the time and expense required for transferring funds.’ 
46 ‘bank transfer’ 
47 ‘direct’ 
48 ‘electronic’ 
49 ‘amounts being paid’ 
50 ‘full amount’ 
51 ‘the amount due without reduction, offset or withholding of any kind for any reasons including taxes, exchange 

charges or bank transfer changes.’ 
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شده توسط فروشنده برسد، تعهد پرداخت انجام شده یمعرف یپرداخت به حساب بانک نکهیمعموالً به محض ا

 آمده است: رزیمنظور در  نیفرمول نمونه به ا کی. شودیم یتلق

در دسترس است به مبلغ کامل طبق صورتحساب  مستقیماًکه  یدر وجوه داریسپرده خر»
قرارداد  نیتعهد پرداخت طبق ا ی]فروشنده[ نزد بانک ]فروشنده[ به منزله انجام کامل و ارضا

 «خواهد بود.

Buyer’s deposit in immediately available funds in the full amount due pursuant to 

[Seller’s] invoice with the [Seller’s] bank shall constitute full discharge and satisfaction 

of the payment obligation under this Agreement. 

 مبالغ مورد اختالف

و  رندیگیم شیپ را در ینریبا کردیرو کیگاز معموالً  نیتام یمخالفت کند، قراردادها یبا هر مبلغ داریاگر خر

به  شود.یگرفتن فاکتور است، تفاوت قائل م دهیناد ایموظف به پرداخت کل مبلغ  داریکه خر یطیشرا نیب

را فراهم  یجزئ یاهاز جمله، به عنوان مثال، پرداخت یگرید باتیترت قرداد تامین گازکمتر متداول،  صورت

 .کندیم

 پرداخت کامل

که تمام مبالغ  عرضه گاز معموالً مستلزم آن است یفاکتور، قراردادها اتیدر صورت بروز اختالف در مورد محتو

 اردیآنها از خر به طور موقت پرداخت شود. به موازات آن، داریمورد مناقشه در برابر فاکتور فروشنده توسط خر

 کند. صرا مشخ یپرداخت بعد لیاطالع دهد و روند تعد دهرا به فروشن یاختالف نیچن لیخواهند که دالیم

 صورتحساب یرداخت بدون توجه به خطاپ

صورتحساب با  یخطا کیاستثنا( تعهد به پرداخت کامل مبالغ مورد مناقشه،  )و اغلب تنها یدیکل یاستثنا

 ،یطیشرا نی(. در چن54یمحاسبات ای 53واضح، 52آشکار یاست )به عنوان مثال، خطا یشده قرارداد فیتعر تیماه

 .55«را بپردازد حیصحمبلغ  ،یاشتباه نیبدون توجه به چن»اجازه دهد  اردیقرارداد ممکن است به خر کی

 باتیترت ریسا

که ممکن است در مورد مبالغ مورد مناقشه اعمال شود،  هاقرارداد مورد استفاده در باتیاز ترت گرید یبرخ

شخص  یاهپرداخت هر صورتحساب مورد اختالف و پرداخت به حساب یشده برا فیشامل پرداخت مبلغ تعر

که  تاس نیپرداخت کامل( ا نهی)و برعکس گز گرید نیگزی( است. جا56یامان یثالث )به عنوان مثال، حساب ها

 کند. یاز پرداخت تمام مبالغ صورتحساب تا حل اختالف خوددار داریخر

                                                                                                                                                                      
52 manifest 
53 obvious 
54 computational 
55 ‘Pay the correct amount, disregarding such error.’ 
56 escrow accounts 
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 داریعدم پرداخت خر امدیپ

از جمله  ار،دیپرداخت توسط خر دمعفروشنده در برابر خطر  یرا برا یمختلف یهاتیگاز حما نیتام یقراردادها

 کند.یم نییشکل، فسخ قرارداد تع نیدتریو در شد ل،یتحو قیدر پرداخت، تعل ریسود تاخ

 پرداخت ریسود تاخ

 خیدر مبلغ معوقه از تار ریتعهد به پرداخت سود تاخ دار،یدر صورت عدم پرداخت توسط خر هیاول جریمه

رخ )ن 57LIBORنرخ  کیاز  یبیمثال ترک یتواند برا یداد است و مفاکتور است. نرخ بهره مختص قرار دیسررس

 درصد مکمل مشخص باشد. کیو ( لندن یبانکنیبهره استقراض ب

 لیتحو قیتعل

چرخه  کیت. اس قرارداد تامین گازدر  داریاستاندارد عدم پرداخت خر امدیپ ل،یتحو قیتعل یحق فروشنده برا

 است: ریفروشنده به شرح ز یبرا قیمل حقوق تعلصورتحساب و پرداخت ماهانه شا یمعمول

 
 پرداخت هزینه فروش گازمعمول . جدول زمانی 3شکل 

 .171، 2020ششم،  شیرایو ن،ی: اصول و تمرLNGفروش و حمل و نقل گاز و  یرابرتز، قراردادها تریمنبع: پ

گاز در صورت عدم پرداخت  لیتحو قیتعل یروشنده برا، حق فه استباال نشان داده شد شکل همانطور که در

 قیعواقب تعل قابل اجرا باشد. داریفاکتور توسط خر افتیتواند در کمتر از دو هفته پس از در یم داریتوسط خر

 حاًیداده شده است. به عنوان مثال، مقررات مربوطه ممکن است صر حی( در قرارداد توضی)حداقل تا حد لیتحو

کند  حیتصربه عنوان مثال و  مجاز بداند قیفروش گاز به شخص ثالث را در طول مدت تعل یراحق فروشنده ب

 .«58شدبا LNG لیفروشنده در تحو یبه منزله کوتاه دینبا» لیتحو قیکه تعل

                                                                                                                                                                      
57 London Inter-Bank Offered Rate 
58 ‘Shall not constitute a failure of the seller to deliver LNG.’ 
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 فسخ قرارداد

کند.  د را فسخقراردا دار،یحق را داشته باشد که در پاسخ به عدم پرداخت خر نیتواند ایفروشنده م ت،یدر نها

تواند توسط یشود و میدر پرداخت اعمال م داریمدت خریطوالن یحق فسخ قرارداد عمدتاً در مورد کوتاه

 .اعمال شود ،د فاکتور مربوطهیسررس خیروز از تار 60به عنوان مثال، پس از  ،فروشنده
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 2022در سال  هیروس هیاروپا عل هیاقدامات محدودکننده اتحاد یدول زمانج .پ وستیپ

اعمال کرده  هیوسر هیرا عل ییها میتحر ه،یبه روس مهیکر یرقانونیبه دنبال الحاق غ 2014اروپا از سال  هیاتحاد

 است.

دونتسک و  یهااستان یردولتیشناختن مناطق غ تیبه رسم یبرا هیروس میاروپا در پاسخ به تصم هیاتحاد

 یهامیتحر ن،یکرابه او رموجهیو غ هیجتو رقابلیغ یمستقل و تهاجم نظام یعنوان نهادهالوهانسک به

 گسترش داده است. 2022در سال  هیروس هیرا عل یاگسترده

اعمال شده  هیروس هیعل 2014اروپا است که از سال  هیبر اقدامات محدودکننده اتحاد یمرور یجدول زمان نیا

 است.

 ژوئن 3تاریخ 

 نیبه اوکرا هیدر واکنش به حمله روس میبسته ششم تحر

زارش شده گ اتیبالروس از آن و جنا تیحما ن،یاوکرا هیعل هیبا توجه به ادامه جنگ تجاوزکارانه روس شورا

 کرد. بیرا تصو یمیبسته تحر نیششم ه،یمسلح روس یروهایتوسط ن

 شامل: بسته

 با استثنائات محدود ه،یشده از روس هیتصف ینفت یواردات نفت خام و فرآورده ها تیممنوع

 بانک بالروس کیو  هیسه بانک روس یبرا فتیسوئ تیممنوع

 هیروس گرید یسه رسانه دولت یاروپا برا هیپخش در اتحاد قیتعل

ل افراد مسئول افراد شام نیکرد. ا بیتصو گرینهاد د 18فرد و  65 هیرا عل ییها میتحر نیاروپا همچن هیاتحاد

 هستند. وپلیمرتکب شده در بوچا و مار اتیجنا

 (2022ژوئن  3 ،یمطبوعات هیانیکرد )ب بیها را تصو میاروپا بسته ششم تحر هی: اتحادنیبه اوکرا هیروس تجاوز

ژوئن  3 ،یمطبوعات هیانیدهد )ب یرا هدف قرار م گرینهاد د 18فرد و  65اروپا  هی: اتحادنیبه اوکرا هیروس تجاوز

2022) 

 می 31و  30تاریخ 

 .موافقت کرد یمیبسته تحر نیاروپا با ششم یشورا

بسته ششم  یرا محکوم کردند و بر رو نیاوکرا هیعل هیاروپا قاطعانه جنگ تجاوزکارانه روس هیاتحاد رهبران

به  هیوساست که از ر ینفت یهافرآورده نیبسته شامل نفت خام و همچن نی. ادندیها به توافق رسمیتحر

خواهد  یخط لوله معرف قیراز ط یلینفت خام تحو یموقت برا یاستثنا کیشود. یم لیعضو تحو یکشورها

 شد.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-the-eu-targets-additional-65-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-the-eu-targets-additional-65-individuals-and-18-entities/
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 کند. بیو تصو یینها ریرا بدون تاخ دیجد یهامیاروپا خواستند که تحر هیاتحاد یاز شورا رهبران

اروپا از  هیاتحاد تیحما ،یجنگ اتیجنا گردیپ ان،یرنظامیغ تیدرباره امن نیاجالس، رهبران همچن نیا در

 یاروپا از کشورها هیاتحاد تیو حما -یاسیو س ینظام ،یبشردوستانه، مال یها تیاز جمله حما - نیاوکرا

 یتیامن تیظرف شیو افزا کیتژقاطعانه قطب نما استرا یاجرا تیبر اهم نیصحبت کردند. آنها همچن هیهمسا

 کردند. دیاروپا تاک هیاتحاد یو دفاع

کار در  عیپرداخت و خواستار تسر هیاز جنگ روس یناش ییغذا تیامن یبه چالش ها نیاروپا همچن یاشور

 شد. نیاز اوکرا ییصادرات مواد غذا لیتسه یبرا یخطوط همبستگ

 تیامن نیتام یبرا یکردند و در مورد اقدامات یاروپا را بررس هیاتحاد یاستقالل انرژ تیدر تقو شرفتیپ رهبران

 توافق کردند. یژانر شتریب

 2022مه  31-30اروپا،  ژهیو یشورا

 آوریل 21تاریخ 

 .کرد میتحر مهیکر یرقانونیرا در رابطه با الحاق غ گریاروپا دو تاجر د هیاتحاد

 یرساند: سره بیبه تصو مهیکر یرقانونیدر رابطه با الحاق غ یروس گریتاجر د دو هیرا عل ییهامیتحر شورا

 .نیگوژیپر چیکتورویو یوگنیکورچنکو و  چیویتالیو

 ،یکارخانه بزرگ فلزکار نیاست و از جمله، کنترل چند ینیشهروند اوکرا کیکورچنکو  چیویتالیو یسره

به دست  هیطلبان طرفدار روس ییجدا تیا با حماطلبان رییدر مناطق تحت کنترل جدا یو انرژ ییایمیش

 گرفت.

و وزارت  نیجمهور پوت سیبا رئ یکیاست که روابط نزد یتاجر برجسته روس کی نیگوژیپر چیکتورویو یوگنی

است  هیمستقر در روس رشرکتیغ ینهاد نظام کیگروه واگنر،  یررسمیغ سیو رئ انگذاریدارد. او بن هیدفاع روس

 است. نیمزدوران گروه واگنر در اوکرا که مسئول استقرار

 21 ،یمطبوعات هیانیکرد )ب میتحر مهیکر یرقانونیدر رابطه با الحاق غ را گریاروپا دو تاجر د هی: اتحادنیاوکرا

 (2022 لیآور

 آوریل 13تاریخ 

 .کند یم یرا از اقدامات محدودکننده معرف ییبشردوستانه استثناها یها تیفعال لیتسه یاروپا برا هیاتحاد

در  یمیتحر میشورا در دو رژ ن،یه اوکراب هیروس رموجهیو غ یرقانونیاز تهاجم غ یناش یتوجه به بحران انسان با

که  یکرد: اقدامات محدودکننده در رابطه با اقدامات یاستثنائات بشردوستانه را معرف نیاوکرا تیمورد وضع

، و («نیاوکرا یارض تیتمام میرژ»کند.  یم دیتهد ای فیرا تضع نیو استقالل اوکرا تیحاکم ،یارض تیتمام

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/05/30-31/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/21/ukraine-eu-sanctions-two-additional-businesspeople-in-relation-to-the-illegal-annexation-of-crimea/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/21/ukraine-eu-sanctions-two-additional-businesspeople-in-relation-to-the-illegal-annexation-of-crimea/
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دونتسک و  یهااستان یردولتیشناختن مناطق تحت کنترل غ تیبه به رسماقدامات محدودکننده در پاسخ 

 «(.دونتسک و لوهانسک میرژ)»به آن مناطق  هیمسلح روس یروهایو دستور دادن ن نیلوهانسک اوکرا

 یرا از اقدامات محدودکننده معرف ییاستثناها نیبشردوستانه در اوکرا یها تیفعال لیتسه یاروپا برا هیاتحاد

 (2022 لیآور 13 ،یکند )نسخه مطبوعات یم

 آوریل 8تاریخ 

 نیبه اوکرا هیه حمله روسها در پاسخ ب میبسته پنجم تحر

 هیمسلح روس یروهاین اتیجنا یهاو گزارش نیاوکرا هیعل هیشورا با توجه به ادامه جنگ تجاوزکارانه روس نیا

 کرد. بیتصو هیروس هیرا عل هامیبسته پنجم تحر ن،یاوکرا یاز شهرها یدر تعداد

 است: ریدر موارد ز تیبسته شامل ممنوع نیا

 هیجامد از روس یلیفس یسوخت ها ریزغال سنگ و سا واردات

 اروپا هیبه بنادر اتحاد یاز دسترس هیروس یها یکشت تمام

 اروپا هیو بالروس از ورود به اتحاد هیروس یحمل و نقل جاده ا یاپراتورها

 و مشروب ییایدر یغذاها مان،یکاالها مانند چوب، س ریسا واردات

 هیکاالها به روس ریسوخت جت و سا صادرات

 (deposits to crypto-wallets) شده یرمزنگار یپول ها فیبه ک یگذار سپرده

کرد  بیتصو نیکشور به اوکرا نیا یتجاوز نظام لیبه دل هیروس هیها را عل میدور تحر نیپنجماروپا  هیاتحاد

 (2022 لیآور 8 ،یمطبوعات هیانی)ب

کامل تراکنش  تیشامل ممنوع نهاینهاد اعمال کرد. ا 18فرد و  217 هیرا عل ییها میتحر نیاروپا همچن هیاتحاد

 دهد. یرا نشان م هیروس یدر بخش بانکدار یدرصد 23ار است که سهم باز هیروس یدیدر چهار بانک کل

 8 ،یمطبوعات هیانیکند )ب یاتخاذ م گرینهاد د 18فرد و  217 هیرا عل یاروپا اقدامات محدود کننده ا هیاتحاد

 (2022 لیآور

 مارس 15تاریخ 

 نیبه اوکرا هیدر واکنش به حمله روس یمیبسته تحر نیچهارم

اعمال  نیبه اوکرا هیروس یرا در پاسخ به تجاوز نظام یو فرد یاقتصاد یها میاروپا بسته چهارم تحر هیاتحاد

 است: ریموارد ز تیشامل ممنوع دیکرد. اقدامات جد

 معین یدولت یهامعامالت با شرکت هیکل 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/13/eu-introduces-exceptions-to-restrictive-measures-to-facilitate-humanitarian-activities-in-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/13/eu-introduces-exceptions-to-restrictive-measures-to-facilitate-humanitarian-activities-in-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/
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 ینهاد روس ایبه هر شخص  یاعتبار یبندخدمات رتبه ارائه 

 هیروس یدر بخش انرژ دیجد یهایگذارهیسرما 

در  یدتریشد یصادرات یهاتیرا که محدود هیروس یو صنعت یدفاع گاهیهرست افراد مرتبط با پاشورا ف نیا

در بخش  هیروس یآورفن یکه ممکن است به ارتقا ییهایکاربرد دوگانه و کاالها و فناور یدارا یمورد کاالها

 کرد: یمعرف نیوپا همچنار هیاتحادکشور کمک کند، بر آنها اعمال کرد، گسترش داد.  نیا یتیو امن یدفاع

 لوکس یآهن، فوالد و کاالها یبرا یتجار یها تیمحدود 

 15  کرد میرا تحر گرینهاد د 9فرد و 

 15 ،یمطبوعات هیانی)ب یو فرد یاروپا از اقدامات بخش هیبسته اتحاد نی: چهارمنیبه اوکرا هیروس ینظام تجاوز

 (2022مارس 

 15 ،یمطبوعات هیانیاروپا )ب هیمشمول اقدامات محدودکننده اتحاد گرینهاد د 9فرد و  15: میچهارم تحر بسته

 (2022مارس 

 مارس 10تاریخ 

 .کرد دیتمد گریشش ماه د یرا برا یارض تیمربوط به تمام یها میاروپا تحر هیاتحاد

و  تیحاکم ،یارض تیتمام دیتهد ای فیتضع تیکه مسئول یافراد هیرا عل هامیگرفت تحر میشورا تصم نیا

 کند. دیتمد 2022سپتامبر  15تا  گریبه مدت شش ماه د دهند،یرا هدف قرار م نیاستقالل اوکرا

در دسترس قرار دادن  تیو ممنوع هاییسفر، مسدود کردن دارا یهاتیمحدودکننده موجود محدود ریابتد

ها همچنان  می. تحرکندیم ینیبشیشده را پفهرست یافراد و نهادها اریدر اخت یمنابع اقتصاد ریسا ایوجوه 

 نهاد اعمال خواهد شد. 53فرد و  862بر 

 ،یارض تیکننده تمام دیتهد ایکننده  فیشورا در مورد اقدامات محدود کننده در رابطه با اقدامات تضع میتصم

 اروپا( هیاتحاد ی)مجله رسم نیو استقالل اوکرا تیحاکم

 مارس 9تاریخ 

 .کند یاعمال م گریفرد د 160را بر  یمحدودکننده ا ریاروپا تداب هیاتحاد

 یو اقدامات نیاوکرا هیعل هیروس کیتحر رقابلیو غ هیتوج رقابلیغ یگرفت در رابطه با تجاوز نظام میتصم شورا

 هیرا عل یمحدودکننده ا کند، اقدامات یم دیتهد ای فیرا تضع نیو استقالل اوکرا تیحاکم ،یارض تیکه تمام

 اعمال کند. گریفرد د 160

 ذکر شده عبارتند از: افراد

 14 را  یکه منبع درآمد قابل توجه یاقتصاد یدیکل یدر بخش ها ریو تجار برجسته درگ گارشیال

 کنند. یفراهم م هیروس ونیفدراس یبرا

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/fourth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-15-additional-individuals-and-9-entities-subject-to-eu-restrictive-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/fourth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-15-additional-individuals-and-9-entities-subject-to-eu-restrictive-measures/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
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 146 هیروس ونیفدراس یعضو شورا 

 شود.ینهاد اعمال م 53فرد و  862مجموع  یاروپا اکنون برا هیمجموع، اقدامات محدودکننده اتحاد در

 کندینفر اعمال م 160را بر  یامحدودکننده ریتداب ن،یبه اوکرا هیروس یتجاوز نظام جهیاروپا در نت هیاتحاد

 (2022مارس  9 ،یمطبوعات هیانی)ب

 .موافقت کرد هیبالروس و روس هیعل دیاروپا با اقدامات جد هیاتحاد

شورا اقدامات  ن،یاوکرا هیعل هیروس کیتحر رقابلیو غ رموجهیغ یپاسخ به دخالت بالروس در تجاوز نظام در

 بالروس اتخاذ کرده است. یهدف قرار دادن بخش مال یرا برا یشتریب

 مورد توافق: اقدامات

 یمال یرسانامیپ یکردن ارائه خدمات تخصص محدود (SWIFTبه سه بانک بالروس ) 

 بالروس یتراکنش با بانک مرکز تیممنوع 

 یهابالروس در مکان یدولت یهادر رابطه با سهام شرکتو ارائه خدمات  یبندفهرست تیممنوع 

 اروپا هیاتحاد یتجار

 .کند یاروپا را محدود م هیاز بالروس به اتحاد یمال یها انیجر یطور قابل توجه به

 به بالروس وروی یهاارائه اسکناس منع 

ارتباطات  یو فناور ییایدر یناوبر یرا در رابطه با صادرات کاالها یشتریمحدودکننده ب ریشورا تداب ن،یبر ا عالوه

 ارائه کرده است. هیبه روس ییویراد

 یرا هدف قرار م هیکه بالروس و روس یدیاروپا با اقدامات بخش جد هی: اتحادنیبه اوکرا هیروس ینظام تجاوز

 (2022مارس  9 ،یمطبوعات هیانیکند )ب یدهد موافقت م

 مارس 3تاریخ 

 .کند یم یاروپا اقدامات محدود کننده را طوالن هی: اتحادنیاوکرا یسوء استفاده از بودجه دولت

 یافراد هیموجود را عل یهایی، مسدود کردن دارا2023مارس  6تا  گر،یسال د کیگرفت تا  میا تصمشور نیا

 انیهستند که باعث ضرر و ز یشغل تیسوء استفاده از موقع ای نیاوکرا یکه مسئول سوء استفاده از بودجه دولت

 کند. دیشده است، تمد نیاوکرا یعموم یمال

 نیاوکرا تیخاص با توجه به وضع یافراد، نهادها و ارگان ها هیشورا در مورد اقدامات محدود کننده عل میتصم

 اروپا( هیاتحاد ی)مجله رسم

 مارس 2تاریخ 

 کیامروز و اسپوتن هیروس یپخش شبکه ها قیها: تعل میبسته سوم تحر

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/eu-imposes-restrictive-measures-on-160-individuals-as-a-consequence-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/eu-imposes-restrictive-measures-on-160-individuals-as-a-consequence-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022D0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022D0376
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تجاوز  انیاروپا تا پا هیامروز در اتحاد هیو روس کیاسپوتن یپخش شبکه ها یها تیفعال قیاروپا با تعل هیاتحاد

مرتبط با آن از انجام اقدامات اطالعات نادرست و  یو رسانه ها هیروس ونیکه فدراس یو تا زمان نیبه اوکرا

 عضو آن یاست. کشورها ردهاروپا دست بردارند، موافقت ک هیاتحاد هیاطالعات عل یدستکار

 یهستند و برا هیروس ونیمقامات فدراس میرمستقیغ ای میمستق یامروز تحت کنترل دائم هیو روس کیاسپوتن

 هستند. یدیآن کل هیهمسا یکردن کشورها ثباتیو ب نیبه اوکرا یاز تجاوز نظام تیو حما جیترو

کرد )نسخه  میاروپا را تحر هیدر اتحاد کیو پخش اسپوتن RT/Russia Today یدولت یاروپا شبکه ها هیاتحاد

 (2022مارس  2 ،یمطبوعات

 هیهفت بانک روس یبرا فتیسوئ تی: ممنوعمیتحر سوم بسته

 ستمیبانک ها از س نیکند که ا یم نیتضم نیحذف کرده است. ا فتیرا از سوئ یاروپا هفت بانک روس هیاتحاد

 رساند. یم بیآس یدر سطح جهان تیفعال یآنها برا ییجدا شده و به توانا یالملل نیب یمال

، Bank Otkritie ،Novikombank ،Promsvyazbank ،Rossiya Bank ،Sovcombankهفت بانک عبارتند از:  نیا

Vnesheconombank (VEB)  وVTB Bank. 

 کرده است: یمعرف ریموارد ز یرا برا یتیممنوع نیاروپا همچن هیاتحاد

 میمستق یگذارهیکه توسط صندوق سرما یآت یهامشارکت در پروژه ایمشارکت  ،یگذار هیسرما 

 ؛شودیم یمال نیتام هیروس

 ،هیدر روس یحقوق ای یقیهر شخص حق ای هیبه روس ورویصادرات اسکناس  ایعرضه، انتقال  فروش. 

 :شتریاطالعات ب یبرا

کند و  یمنع م فتیسوئ ستمیرا از س یخاص یروس یاروپا بانک ها هی: اتحادنیبه اوکرا هیروس ینظام تجاوز

 (2022مارس  2 ،یکند )نسخه مطبوعات یرا اعمال م یشتریب یها تیمحدود

 فوریه 28تاریخ 

 نیبه اوکرا هیها در پاسخ به حمله روس میبسته سوم تحر

 هیعل هیروس ونیفدراس رموجهیو غ هیتوج رقابلیغ یپاسخ به تهاجم نظام یرا برا یدیاروپا اقدامات جد هیاتحاد

 عبارتند از: دیکرده است. اقدامات جد بیتصو نیاوکرا

 هیروس یتراکنش با بانک مرکز تیممنوع 

 نیمسلح اوکرا یروهاین یو تدارکات برا زاتیتجه یمال نیتام یبرا ییوروی ونیلیم 500 یتیحما بسته 

 اروپا توسط حامل  هیاتحاد یبه فرودگاه ها یاروپا و دسترس هیاتحاد ییهوا میپرواز بر فراز حر تیممنوع

 یروس یها

 گرینهاد د کیفرد و  26 دیجد یها میتحر 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
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 هیانیکند )ب یاتخاذ م نیبه اوکرا هیروس یپاسخ به تجاوز نظام یاز اقدامات را برا یدیاروپا مجموعه جد هیاتحاد

 (2022 هیفور 28 ،یمطبوعات

 هیفور 28 ،یمطبوعات هیانیکند )ب یم مینهاد را تحر کیشخص و  26: شورا نیبه اوکرا هیروس ینظام تجاوز

2022) 

 فوریه 25تاریخ 

 نیبه اوکرا هیها در پاسخ به حمله روس میبسته دوم تحر

 یو سرگئ ه،یروس ونیجمهور فدراس سیرئ ن،یپوت ریمیوالد یها ییگرفته است دارا میاروپا تصم هیاتحاد

 هیرا عل یننده ااقدامات محدودک ن،یرا مسدود کند. عالوه بر ا هیروس ونیامور خارجه فدراس ریالوروف، وز

شناختن  تیکه از به رسم هیروس یدولت یمانده دوما یباق یو اعضا هیروس ونیفدراس یمل تیامن یشورا یاعضا

 کردند، اعمال کرده است. تیحما هیخودخوانده دونتسک و لوهانسک توسط روس یها یجمهور یفور

 هیتوج رقابلیغ یپاسخ به تهاجم نظام یبرا یو اقتصاد یاز اقدامات فرد یگریدر مورد بسته د نیهمچن شورا

حمل و  ،یانرژ ،یمال یها بخش ها میتحر نیموافقت کرده است. ا نیاوکرا هیعل هیروس ونیفدراس رموجهیو غ

 .ردیگ یرا در بر م زایو استیس نیو همچن ینقل و فناور

امور خارجه  ریو وز نیر پوتجمهو سیرئ هیرا عل ییها میاروپا تحر هی: اتحادنیبه اوکرا هیروس ینظام تجاوز

 25 ،یمطبوعات هیانیکند )ب یم بیرا تصو یگسترده ا یو اقتصاد یفرد یها میکند و تحر یالوروف اعمال م

 (2022 هیفور

 فوریه 24تاریخ 

 .توافق کردند هیروس هیعل شتریب یها میاروپا بر سر تحر هیرهبران اتحاد

شده بود، مالقات کردند.  لیتشک نیبه اوکرا هیتجاوز روس یدر پکه  ژهیاجالس و کیاروپا در  هیاتحاد رهبران

 :دندیبه توافق رس هیروس هیعل شتریب یها میآنها در مورد تحر

 یمال بخش 

 و حمل و نقل یانرژ بخش 

 دو منظوره یکاالها 

 صادرات یمال نیصادرات و تام کنترل 

 زایو استیس 

 افراد روس هیعل یاضاف یها میتحر 

 تسیل دیجد یارهایمع 

 (یاصل جیاروپا )نتا یشورا ژهیو نشست

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/russia-s-military-aggression-against-ukraine-council-imposes-sanctions-on-26-persons-and-one-entity/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/russia-s-military-aggression-against-ukraine-council-imposes-sanctions-on-26-persons-and-one-entity/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/02/24/
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 فوریه 23تاریخ 

 هیروس هیها عل میبسته اول تحر

اختن مناطق شن تیبر ادامه به رسم یمبن هیروس ونیفدراس میپاسخ به تصم یاز اقدامات برا یبا بسته ا شورا

متعاقب  میمستقل و تصم یبه عنوان نهادها نیدونتسک و لوهانسک در اوکرا یاستان ها یردولتیتحت کنترل غ

 مناطق موافقت کرد. مناطق. نیبه ا یروس یروهایاعزام ن یآن برا

 مورد توافق شامل: بسته

 داد را هدف قرار گریفرد د 27و  هیروس یدولت یدوما ندهینما 351 هیها عل میتحر 

 دونتسک و لوهانسک یاستان ها یردولتیبا مناطق تحت کنترل غ یدر روابط اقتصاد تیمحدود 

 اروپا هیو خدمات اتحاد یمال یو بازارها هیبه سرما هیروس یدسترس تیمحدود 

 یهادر استان یردولتیشناختن مناطق تحت کنترل غ تیرا در واکنش به به رسم هامیاروپا بسته تحر هیاتحاد

 بی( تصو2022 هیفور 23 ،یمطبوعات هیانی)ب هیبه منطقه توسط روس رویو اعزام ن نیوکرادونتسک و لوهانسک ا

 کرد.

 فوریه 21اریخ ت

 .کند یم میاروپا پنج نفر را تحر هیاتحاد ؛نیاوکرا یارض تیتمام

 فعال از تیحما لیبه دل گریپنج فرد د یرا برا یاموجود، اقدامات محدودکننده یهامیدر چارچوب تحر شورا

 کند،یم دیتهد ای فیرا تضع نیو استقالل اوکرا تیحاکم ،یارض تیکه تمام ییهااستیس یاقدامات و اجرا

 رهیاز شبه جز یندگیهستند که به نما هیروس ونیفدراس یالتیا یدوما یشده امروز اعضا نییتع افراد اتخاذ کرد.

و معاون  سیرئ نی، و همچن2021امبر سپت 19شده و شهر سواستوپل در  مهیضم یرقانونیکه به طور غ مهیکر

 انتخابات سواستوپل انتخاب شدند. ونیسیکم

در  2021در سپتامبر  هیروس یدولت یاروپا پنج نفر را که در انتخابات دوما هی: اتحادنیاوکرا یارض تیتمام

 (2022 هیفور 21 ،یمطبوعات هیانیکرد )ب میشده بودند تحر مهیضم یرقانونیبه طور غ مهیکر

 هیژانو 13تاریخ 

 .کرد دیرا تمد یاقتصاد یها میاروپا تحر هیاتحاد

 هیروس ونیخاص فدراس یاقتصاد یرا که در حال حاضر بخش ها یمحدودکننده ا گرفت اقدامات میتصم شورا

 نیشورا به دنبال آخر میتصم نیکند. ا دیبه مدت شش ماه تمد 2022 هیژوئ 31دهد تا  یرا هدف قرار م

 است. . 2021دسامبر  16اروپا در  یدر شورا نسکیتوافقات م یاجرا تیاز وضع یابیارز

کند  یم دیتمد گریبه مدت شش ماه د نیاوکرا تیوضع لیرا به دل یاقتصاد یها میاروپا تحر هی: اتحادهیروس

 (2022 هیژانو 13 ،یمطبوعات هیانی)ب

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/21/ukraine-s-territorial-integrity-eu-targets-five-more-individuals-with-restrictive-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/21/ukraine-s-territorial-integrity-eu-targets-five-more-individuals-with-restrictive-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/13/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-the-situation-in-ukraine-for-further-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/13/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-the-situation-in-ukraine-for-further-six-months/

