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کشــور مــا تقریبــًا از بــدو انقــاب زندگــی در شــرایط تحریــم را تجربــه مــی کنــد. ایــن تحریــم هــا در ســطوح 
متفــاوت بــه اشــکال گوناگــون و بــا بهانــه هــای مختلــف از ناحیــه کشــورها یــا شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل بــه اقتصــاد و مــردم مــا طــی ســالهای گذشــته تحمیــل شــده انــد.
شــکی نیســت کــه تحریــم هــا آثــار مســتقیم و زیانبــاری را بــر اقتصــاد و معیشــت مــردم داشــته انــد. امــا 
بســیاری از زیانهــای وارده هــم حاصــل عــدم اتخــاذ راه حلهــای مناســب، افتــادن در دام ســوداگران و ســوء 

اســتفاده کننــدگان از شــرایط تحریــم مــی باشــد.
ــدارد  ــم وجــود ن ــی در شــرایط تحری ــادالت بازرگان ــرای مب ــه امــکان اســتفاده از طــرق معمــول ب از آنجــا ک

ــم هــا چــاره ای بیندیشــند. ــرای دور زدن تحری ــه اصطــاح ب ــد ب ــان مــا بای ناچــار بازرگان
تجربــه هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه عــدم دقــت کافــی در ایــن خصــوص چــه معضــات بزرگــی را 

بــرای تجــار مــا فراهــم آورده اســت و چــه خســارات بزرگــی بــه اقتصــاد مملکــت تحمیــل نمــوده اســت.
اینجاســت کــه ضــرورت دارد ژنــرال هــای عرصــه خدمــات حقوقــی پــا بــه میــدان بگذارنــد و بــرای تســهیل و 
امــکان انجــام مبــادالت تجــاری بــا ریســک حداقلــی چــاره جویــی نماینــد. بازرگانــان مــا بایــد توجــه داشــته 
ــرای  ــان متخصــص ب ــا حقوقدان ــه مشــورت ب باشــند در ایــن شــرایط بیــش از هــر زمــان دیگــر احتیــاج ب

انجــام مبــادالت تجــاری خــود دارنــد تــا در دام ســوداگران تحریــم گرفتــار نشــوند.
ــهای  ــم در بخش ــر تحری ــاده تاثی ــی س ــا زبان ــار و ب ــه اختص ــا ب ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــژه نام ــن وی در ای
مختلــف اقتصــادی توضیــح داده شــود تــا بــا شــناخت مشــکل بتوانیــم راه حلهــای مناســب در هــر بخــش 

را ارائــه دهیــم.
ــا  ــد ب ــا شــناخت کامــل از مشــکات ایجــاد شــده مــی توانن ــن حــوزه هــا ب ــان متخصــص در ای حقوقدان
ــک  ــرده و ریس ــه ک ــبی ارائ ــای مناس ــی، راه حله ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــای حقوق ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد و ب ــش دهن ــن کاه ــل ممک ــه حداق ــم را ب ــرایط تحری ــادی در ش ــت اقتص فعالی

ــد. ــهیل نماین ــاری را تس ــط تج ــب، رواب مناس

ایران در حدود چهار دهه اسـت که به نوعی با تحـریم های خصـوصًا یکجانبه کشـور آمریکا مـواجه اسـت.
تحریم های ایران را می توان به سه بخش تقسیم نمود:

الف( تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
شــورای امنیــت تاکنــون ۶ قطعنامــه علیــه برنامــه هســته ای ایــران صــادر کــرده اســت3  کــه چهــار مــورد آن 
تحریــم هــای جدیــدی را تحــت شــمول قــرار داد. همزمــان بــا تصویــب هــر قطعنامــه در شــورای امنیــت، 
کمیتــه هــای تحریــم تشــکیل شــدند کــه وظیفــه آنهــا بررســی ایــن موضــوع بــوده کــه چــه کســانی و بــه 
چــه طریقــی مــی بایســتی هــدف تحریــم هــا قــرار گیرنــد. اگرچــه تحریــم هــای مذکــور بطــور مســتقیم 

اقتصــاد ایــران را نشــانه نمــی گرفــت ولــی هــدف غایــی آنهــا لطمــه زدن بــه اقتصــاد ایــران بــود.

ب( تحریم های اتحادیه اروپا 
شــورای وزیــران اتحادیــه اروپــا نیــز تحریــم هایــی را علیــه برنامــه اتمــی ایــران بــه شــکل مصوبــه هایــی 
ــا در ســال ۱۳۸۶ و متعاقــب تحریــم هــای شــورای  ــه اروپ مســتقل تصویــب نمــود. اولیــن تحریــم اتحادی
امنیــت تصویــب شــد. ایــن تحریــم هــا شــامل محدودیــت هایــی در ارســال قطعــات، تجهیــزات و فنــاوری 
هایــی کــه در گســترش فنــاوری موشــکی و اتمــی مــی توانســت کاربــرد داشــته باشــد مــی شــد. در ســالهای 
بعــد، حمــل و نقــل هوایــی و دریایــی، معامــات بانکــی، فــروش نفــت و ســرمایه گــذاری در صنایــع نفــت و 
گاز ایــران نیــز مشــمول تحریــم هــای ایــن اتحادیــه شــد. بــا توجــه بــه توافــق هســته ای صــورت پذیرفتــه 

و اجرایــی شــدن آن، در حــال حاضــر تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا لغــو شــده انــد. 

مقدمـه

تحریــم1 واژه ای آشــنا خصوصــًا بــرای کشــوری مثــل ایــران اســت. تحریــم هــا انــواع مختلفــی 
دارنــد از جملــه تحریــم هــای اقتصــادی، دیپلماتیــک و نظامــی. آنچــه را کــه در ایــن ویــژه نامه 

بــه طــور اختصاصــی مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد تحریــم هــای اقتصــادی2  می باشــند. 

فصــل اول 

پیشــــینه

1 . انواع تحریم ها علیه ایران 

 1. Sanction
 2 . در ویژه نامه حاضر منظور از تحریم ها همان »تحریم های اقتصادی« می باشد.

 3 . قطعنامه های شورای امنیت علیه پرونده هسته ایران به شرح ذیل می باشد:
الــف( قطعنامــه شــماره ۱۶۹۶ بــه تاریــخ ۳۱ جــوالی ســال ۲۰۰۶: طــی ایــن قطعنامــه از ایــران خواســته شــده کــه فعالیــت هــای مربــوط بــه غنــی 

ســازی اورانیــوم را متوقــف کنــد.
ب( قطعنامــه شــماره ۱۷۳۷ بــه تاریــخ ۲۳ دســامبر ســال ۲۰۰۶: از ایــران خواســته شــده کــه بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی همــکاری کنــد و 
بــه قطعنامــه ۱۶۹۶ ســال ۲۰۰۶ پایبنــد باشــد. در ایــن قطعنامــه شــورای امنیــت ممنوعیــت تحصیــل دانشــجویان ایرانــی در رشــته های حســاس 
ــه  ــن قطعنام ــی ای ــز ط ــده را نی ــرکت های تحریم ش ــراد و ش ــای اف ــوال و دارایی ه ــد و ام ــام ش ــکی اع ــته ای و موش ــائل هس ــه مس ــط ب مرتب

مســدود کــرد.
ج( قطعنامــه ۱۷۴۷ بــه تاریــخ ۲۴ مــارس ۲۰۰۷: طــی ایــن قطعنامــه از تمامــی دولــت هــا خواســته شــد تــا همــکاری خــود را بــا شــرکت هــای 
ایرانــی کــه در زمینــه انــرژی هســته ای دارنــد محــدود نماینــد. در ایــن قطعنامــه صــادرات و واردات ســاح هــای ســنگین بــه ایــران نیــز ممنــوع 

اعــام شــده اســت. 
د( قطعنامــه ۱۸۰۳ بــه تاریــخ ۳ مــارس ۲۰۰۸: در ایــن قطعنامــه شــورای امنیــت توقیــف دارایــی هــا را گســترش داد و از دولــت هــا خواســت تــا 
فعالیــت بانــک هــای ایــران را نظــارت کننــد، کشــتی هــا و هواپیماهــای ایــران را بازرســی کننــد و اقدامــات اشــخاصی را کــه بــا برنامــه هســته 

ای ایــران در ارتبــاط هســتند را نیــز مــورد نظــارت قــرار دهنــد.
ه( قطعنامــه ۱۸۳۵ بــه تاریــخ ۲۷ ســپتامبر ســال ۲۰۰۸: در ایــن قطعنامــه شــورای امنیــت از ایــران مــی خواهــد بــدون وقفــه بــه تعهداتــش در 

ــرآورده ســازد. ــرژی اتمــی را ب ــال قطعنامــه هــای صــادره پیشــین عمــل کنــد و خواســته های شــورای حــکام آژانــس بین المللــی ان قب
و( قطعنامــه ۱۹۲۹ بــه تاریــخ ۹ ژوئــن ســال ۲۰۱۰: در ایــن قطعنامــه تحریــم هــای گســترده ای علیــه ایــران وضــع شــد. در ایــن قطعنامــه انتقــال 
قطعــات حســاس مرتبــط بــا تکثیــر هســته ای و موشــکی بــه ایــران یــا از ایــران منــع شــد. از جملــه تحریــم هــای دیگــر در خصــوص شــرکت 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی بــود. ایــن قطعنامــه از کشــورها  خواســت کــه اجــازه ندهنــد شــعب تــازه بانک هــای ایرانــی در کشورشــان دایــر 

شــود یــا بانک هــا و موسســات مالــی فعــال در خاکشــان بــا ایــران معاملــه کننــد.
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ج( تحریم های یکجانبه دولت ها
بجــز تحریــم هایــی کــه توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل علیــه دولــت هــا اتخــاذ مــی شــود، دولــت 
هــا نیــز بطــور یکجانبــه کشــورهای دیگــر را تحریــم مــی کننــد کــه اگــر تحریــم هــای مذکــور صرفــًا شــامل 
روابــط کشــور تحریــم کننــده و کشــور تحریــم شــونده باشــد، آن را اصطاحــًا تحریــم هــای اولیــه 5 مــی نامنــد. 
در صورتیکــه محــدوده اعمــال تحریــم هــا فراتــر از دو کشــور باشــد، بدیــن شــرح کــه دولــت تحریــم کننــده 
ــم  ــت تحری ــور تح ــا کش ــه ب ــخاصی ک ــا و اش ــت ه ــا دول ــود را ب ــراودات خ ــادی و م ــط اقتص ــی رواب حت
مراوداتــی دارنــد تغییــر مــی دهــد. ایــن نــوع از تحریــم هــا را تحریــم هــای ثانویــه 6 نــام گــذاری مــی کننــد.

ــم  ــادا، ســه کشــوری هســتند کــه متعاقــب قطعنامــه هــای شــورای امنیــت، تحری ــا و کان ــکا، بریتانی آمری
هــای یکجانبــه ای را علیــه ایــران بــه تصویــب رســاندند. تحریــم هــای آمریــکا یکــی از وســیع تریــن تحریــم 
هــای یکجانبــه علیــه ایــران اســت کــه در ایــن قســمت بــه طــور خاصــه آنهــا را مــورد بررســی قــرار مــی دهیم. 
ــم هــای  ــم بررســی نمــود. تحری ــوع تحری ــب دو ن ــوان در قال ــران را مــی ت ــه ای ــکا علی ــم هــای آمری تحری

کنگــره آمریــکا و تحریــم هایــی کــه توســط رؤســای جمهــور آمریــکا وضــع شــده انــد. 

4 . Primary Sanctions
5 . Secondary Sanctions
6 . The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
7 . Executive Orders 

*  تحریم های کنگره آمریکا
تحریــم هــای کنگــره آمریــکا از جهــت لغــو شــدن دشــوارترین شــرایط را دارنــد زیــرا مجلــس نماینــدگان و 

مجلــس ســنا بطــور همزمــان مــی بایســتی نســبت بــه لغــو آنهــا تصمیــم گیــری کننــد. 
ــارات  ــوان »اختی ــا عن ــه تصویــب رســید لوایــح قانونــی ب ــه مصوباتــی کــه توســط کنگــره آمریــکا ب از جمل
دفــاع ملــی« در ســال هــای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بــود کــه محدودیــت هایــی را بــر بخــش هــای مالــی ایــران اعمــال 

مــی کــرد. 

** تحریم های رئیس جمهور 
ــوان  ــت عن ــی تح ــه قانون ــل ب ــا توس ــور و ب ــس جمه ــارات رئی ــه اختی ــک ب ــا تمس ــا ب ــم ه ــه تحری اینگون
»قانــون اختیــارات اضطــراری اقتصــادی در شــرایط بیــن المللــی«6 اعمــال مــی شــوند و بــا عنــوان »فرامیــن 
ــد در صــورت  ــی توان ــکا م ــور آمری ــس جمه ــه آن، رئی ــا توســل ب ــه ب ــد ک ــذاری شــده ان ــام گ ــی«7 ن اجرای
تشــخیص وضعیــت هــای اضطــراری در مقابــل کشــوری خــاص، مبــادالت اقتصــادی بــا آن کشــور را محــدود 
کنــد. در ســال ۱۹۹۵ ورود شــرکت هــای آمریکایــی بــه پــروژه هــای انــرژی ایــران، ســرمایه گــذاری و تجــارت 
ــان  ــه فرم ــد. از جمل ــام ش ــوع اع ــون ممن ــل کلینت ــی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ بی ــان اجرای ــی دو فرم ــران، ط ــا ای ب
ــه  ــی علی ــه طــی آن تحریم های ــی شــماره ۱۳۶۲۲ ســال ۲۰۱۲ اســت ک ــان اجرای ــکا، فرم ــر آمری ــی دیگ اجرای

ــد. ــال گردی ــران اعم ــا صنعــت پتروشــیمی ای ــط ب شــرکت های مرتب
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2 . وضعیت فعلی تحریم ها علیه ایران 

در راســتای مذاکــرات هســته ای بیــن ایــران و ۱+۵، متشــکل از پنــج عضــو شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
)آمریــکا، روســیه، چیــن، بریتانیــا و فرانســه( و آلمــان، در آوریــل ســال ۲۰۱۵ در شــهر لــوزان کشــور ســوئیس، 
اعضــاء گــروه بــه توافقــی در قالــب چارچوبــی دســت یافتنــد کــه پــس از تصویــب و اجرایــی شــدن آن در 
ســال ۲۰۱۶، بیشــتر تحریــم هــای ایــران8 در ازای محدودیــت هــای برنامــه هــای هســته ای لغــو شــدند. در 
نتیجــه ایــن توافــق کــه »برنامــه جامــع اقــدام مشــترک«9 نامیــده مــی شــود، تحریــم هــای شــورای امنیــت و 
همینطــور تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا بطــور کامــل برداشــته شــدند. بعــد از اجرایــی شــدن برجــام، رئیــس 
جمهــور وقــت آمریــکا بــا توجــه بــه مفــاد توافــق اجــرای برخــی از تحریــم  هــای مرتبــط بــا برنامــه  هســته ای 

ایــران را متوقــف کــرد.

اوبامــا در روز اجــرای برجــام بــا صــدور یــک فرمــان اجرایــی جدیــد تعــدادی از فرامیــن اجرایــی قبلــی بــه 
ــو  ــی شــماره ۱۳۶۲۸ را لغ ــان اجرای شــماره های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و بخش هــای ۵-۷ و ۱۵ فرم
نمــود. متعاقــب دســتور مذکــور، وزارت خزانــه  داری آمریــکا نیــز نــام حــدود ۴۰۰ فــرد و شــرکت را از فهرســت 

افــراد تحریــم شــده )SDN(10  خــارج نمــود11. 

متعاقــب روی کار آمــدن دولــت جدیــد آمریــکا، رئیــس جمهــور ترامــپ خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام را 
اعــام نمــود. آمریــکا بــا خــروج یکجانبــه از برجــام، تحریم هــای گســترده علیــه ایــران کــه بــر اســاس توافــق 
مذکــور متوقــف شــده بــود را در دو دوره زمانــی از ســر گرفــت. بخــش اول دور جدیــد ایــن تحریــم هــا روز ۴ 
اوت )۱۳ مــرداد( و بخــش دوم آن، روز ۴ نوامبــر )۱۳ آبــان( بــه اجــرا درآمــد. بخــش اول تحریم هــا شــامل 
تجــارت خــودرو و فلــزات بــوده و بخــش دوم معامــات نفتــی و بانکــی بــا ایــران و صنعــت حمــل و نقــل 

را در برمــی  گیــرد.

 8 . تحریم ها مذکور صرفًا در خصوص تحریم های مرتبط با برنامه های هسته ای ایران بودند. 

 9 . Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
 10 . Specially Designated Nationals And Blocked Persons List 

 11 . وزارت خزانــه داری آمریــکا نهــادی اجرایــی در ایــن دولــت اســت کــه بــرای تضمیــن امنیــت مالــی ایــن کشــور در ســال 1789 تأســیس 
شــد. ســاختار تحریــم هــای بانکــی و غیــر بانکــی توســط ایــن نهــاد ایجــاد شــده و در نهایــت اعمــال مــی شــوند. وزارت خزانــه داری آمریــکا بــا 

شناســایی اهــداف تحریمــی، آنهــا را در لیســت SDN قــرار مــی دهــد. 

این تحریم ها به تفصیل به شرح زیر می باشند :

1.  خرید  و  فروش اسکناس یا اسناد بر پایه دالر از سوی ایران؛
2.  خرید  و  فروش طا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت؛

ــرم  ــد آلومینیــوم و آهــن، زغــال  ســنگ و ن ــا نیمــه  خــام مانن ــزات خــام ی 3.  معامــات، نقــل و انتقــال فل
ــران؛ ــع ای  افزارهــای مــورد اســتفاده از ســوی صنای

4.  افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام معتنا به؛
5.  تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران؛

6.  خودروسازی ایران؛
7.  خرید  و  فروش و تامین قطعات هواپیما؛

8.  صادرات فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران؛
ــوری  ــتیرانی جمه ــوط کش ــه خط ــران از جمل ــازی ای ــع کشتی س ــتیرانی و صنای ــی، کش ــت بندرگاه 9.  فعالی

ــته؛ ــرکت های وابس ــوب و ش ــتیرانی جن ــران و کش ــامی ای اس
10.  مبــادالت نفتــی و هرگونــه خریــد مــواد پتروشــیمی از ایــران، شــرکت ملــی نفــت، نفتیــران و شــرکت 

ملــی نفتکــش ایــران؛
11.  هــر گونــه مبادلــه مالــی بیــن موسســات مالــی بین المللــی بــا بانــک مرکــزی ایــران یــا موسســات مالــی 

یرانی؛ ا
12.  بخش انرژی ایران؛

13. همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه ای و بیمه اتکایی.
در قســمت بعــد بــه تأثیــر تحریــم هــا، مکانیســم هــا و راه حــل هــای موجــود بــرای کاهــش اثــرات آن در 

چهــار بخــش عمــده مــی پردازیــم:
الف( عملیات مالی و بانکی

ب( صنعت نفت و گاز
ج( تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی

د( حمل و نقل بین المللی
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فصــل دوم 

عملیات مالی و بانکی در شرایط تحریم
هــر اتفــاق در ســطح جهــان یــک مــا بــه ازای 
تراکنــش بانکــی دارد. لــذا دولــت آمریــکا مــی توانــد 
بــا افزایــش تــوان نظــارت و رهگیــری مبــادالت پولی 
و بانکــی، بــا افــراد، شــرکتها و کشــورهایی کــه هدف 
تحریمهــا هســتند مقابلــه کنــد. ایــن قــدرت بامنازع 
در نظــام بانکــی دنیــا بــه علــت جایــگاه جهانــی دالر 
و اقتصــاد آمریــکا مــی باشــد. موسســات مالــی هــر 
جایــی کــه باشــند بــرای خدمــت بــه مشــتریان خود 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــاز ب ــه نی ــه دالر و در نتیج ــاز ب نی
بانکهــا در ایــاالت متحــده دارنــد. بنابرایــن بانکهــای 
خارجــی بایســتی بــا تحریمهــای آمریــکا هماهنــگ 
شــوند. در غیــر ایــن صــورت یــا جریمــه مــی گردنــد 
ــای  ــا بانکه ــود و ی ــی ش ــه م ــا بلوک ــوال آنه ــا ام ی
ــرار  ــا برق ــا آنه ــزاری ب ــط کارگ ــر رواب ــی دیگ آمریکای
نمــی نماینــد. موفقیــت تحریمهــا بســتگی عمیــق به 
ــا  ــد مناســب دارد ت ــی و وضــع قواع شــفافیت بانک
ــه ماهیــت  ــق جمــع آوری اطاعــات راجــع ب از طری
تراکنشــهای بانکــی ذی نفــع واقعی شناســایی شــود. 
ــی  ــته بانکهای ــالهای گذش ــاس در س ــن اس ــر همی ب
مثــل کردیــت، اســتاندارد چارتــرد، اچ اس بــی ســی، 
ــم  ــاس، دویچــه و میتسوبیشــی متحمــل جرای پاریب

ســنگینی شــدند. 
بانکــی  ثانویــه  تحریمهــای  ســاختار  برجــام  در 
تنهــا  و  حفــظ  کامــا  حقوقــی(  )زیرســاختهای 
مصادیــق اعمــال تحریمهــا کمتر شــد و از حــدود ۶۰۰ 
شــخص بــه ۱۸۲ مــورد رســید. لــذا بانکهــا بایــد بــا 
الزامــات دقیــق بررســی، ذینفــع واقعــی را شناســایی 
کننــد کــه در لیســت تحریمهــا نباشــند. گــروه ویــژه 
ــی  ــن دول ــادی بی ــی اف( نه ــی )اف ای ت ــدام مال اق

ــت.  ــاز اس ــی مج ــی و غیرآمریکای ــخاص آمریکای اش
عملیــات بانکــی مربــوط بــه ایــن مــوارد نیز مشــمول 
تحریمهــا نیســت بــه شــرط اینکــه اشــخاص موجــود 
ــر ایــن  ــم شــده )SDN( درگی ــراد تحری در لیســت اف
معامــات نباشــند. معامــات بوســیله اشــخاص غیــر 
آمریکایــی در ارتبــاط بــا صــادرات کاالهــای مصرفــی 
کــه جــزء اســتثنائات نیســت امــا بــه صراحــت هــم 
تحــت تحریمهــای آمریــکا هــدف قــرار نگرفته اســت 
ــم  ــراد تحری ــت اف ــدرج در لیس ــخاص من ــر اش اگ
ــخاص  ــند و اش ــر نباش ــا درگی ــده )SDN( در آنه ش
آمریکایــی و سیســتم مالــی آمریــکا هــم مــورد 
ــدور  ــت. ص ــکال اس ــد بااش ــرار نگیرن ــتفاده ق اس

ــران کشــورهای  اســت کــه بنــا بــر خواســت س
صنعتــی بــا مأموریــت مقابلــه با پولشــویی تاســیس 
شــد. پــس از ســال ۲۰۰۱ عــاوه بــر مأموریــت قبلــی، 
وظیفــه مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم نیــز بــه 
اقدامــات ایــن گــروه اضافــه شــد. هــدف ایــن گــروه 
حداکثرســازی شــفافیت بانکی در کشــورهای جهان و 
هســته اصلــی مأموریــت آن، شــفافیت و همکاریهای 
ــورای  ــت. ش ــات اس ــادل اطاع ــی و تب ــن الملل بی
ــو  ــورهای عض ــود، کش ــه ۱۶۱۷ خ ــت در قطعنام امنی
ــن  ــد ای ــرای قواع ــه اج ــه ب ــل را توصی ــازمان مل س
ــوری  ــن کش ــران اولی ــال ۲۰۱۶ ای ــا س ــرد. ت ــروه ک گ
ــت  ــرار گرف ــاد ق ــن نه ــه در لیســت ســیاه ای ــود ک ب
ــر اســاس برجــام از  ــران ب ــون ای ــخ تاکن و از آن تاری
ــه  لیســت ســیاه معلــق شــده اســت و خــروج آن ب
صــورت دائمــی منــوط بــه عمــل بــه توصیــه هــای 
محــوری و کلیــدی ایــن گــروه ویــژه مــی باشــد. بــه 
همیــن خاطــر بســیاری از بانکهــای متوســط و بــزرگ 
ــا بانکهــای ایــران احتیــاط مــی  دنیــا در همــکاری ب
کننــد. حتــی موسســات مالــی خارجــی در صنایــع و 
ــا نیســت حاضــر  ــه مشــمول تحریمه ــی ک فعالیتهای
ــی  ــای ایران ــا طرفه ــی ب ــات بانک ــراری عملی ــه برق ب
نیســتند. علــت همیــن عــدم شــفافیت نظــام بانکــی 
ایــران و بالتبــع عــدم شناســایی ذینفــع واقعــی مــی 

باشــد.
ــی شــماره ۱۳۸۴۶ رییــس  ــر اســاس دســتور اجرای ب
ــای  ــام تحریمه ــکا، تم ــاالت متحــده آمری ــور ای جمه
ثانویــه آمریــکا علیــه ایــران کــه در برجــام لغــو شــده 
ــوارد در  ــن م ــده شــد. اهــم ای ــاره بازگردان ــود دوب ب
بخــش مالــی و بانکــی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

الف( خرید یا تحصیل دالر، طا و فلزات گرانبها توسط دولت ایران؛
ب( هرگونــه کمــک مهــم یــا ارائــه کاال و خدمــات بــه بانــک مرکــزی ایــران، شــرکت ملــی نفــت، شــرکت 

ــراد تحریــم شــده )SDN(؛ نیکــو و هــر شــخص ایرانــی موجــود در فهرســت اف
ج( هرگونــه تراکنــش قابــل توجــه یــا تســهیل آن در بخــش خــودرو و انــرژی )نفــت، فــرآورده هــای نفتــی 

و پتروشــیمی( توســط موسســات مالــی خارجــی؛
د( هرگونــه تراکنــش قابــل توجــه یــا تســهیل آن در زمینــه خریــد و فــروش ریــال ایرانــی یــا نگــه داشــتن 

حســاب بــا ارز ریــال ایــران در بانکهــای خارجــی؛
ه( هرگونــه تراکنــش قابــل توجــه یــا تســهیل آن بــرای اشــخاص ایرانــی داخــل در لیســت افــراد تحریــم 

شــده )SDN(، شــرکت ملــی نفــت و شــرکت نیکــو توســط موسســات مالــی خارجــی؛
و( قطع خدمات پیام رسانی مالی )سوئیفت( به بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران؛

ز( ارائه خدمات بیمه ای و اتکایی.
ــزات پزشــکی توســط  ــذا، دارو و تجهی ــام کشــاورزی، غ ــه اق ــوط ب ــه معامــات مرب ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

ــارج  ــا خ ــمول تحریمه ــز از ش ــران نی ــی ای گاز طبیع
شــده اســت و موسســات مالــی خارجــی کــه تحــت 
ــه  ــه کشــورهای طــرف معامل ــی اولی سیســتم حقوق
ایــران هســتند قــادر بــه انجــام عملیــات بانکــی آن 
مــی باشــند. ضمانــت اجــرای نقــض ایــن تحریمهــا 
بــرای موسســات مالــی خارجــی، ممنوعیــت افتتــاح 
ــت  ــکا اس ــت در آمری ــا پرداخ ــزاری ی ــاب کارگ حس
ــرای  ــز ب ــده ای نی ــرایط محدودکنن ــکان دارد ش و ام

حفــظ ایــن حســابها اعمــال شــود.
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ــن  ــن بســت نمــی باشــد و فعالی ــران در ب ــی و بانکــی ای ــه شــده، بخــش مال ــب گفت علیرغــم تمــام مطال
اقتصــادی و تجــار مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از قوانیــن و مقــررات و تجربــه هــای اندوختــه شــده بــه نقــل 
ــر،  و انتقــاالت مالــی و فعالیتهــای اقتصــادی خــود ادامــه دهنــد. اگرچــه ایــن فرآینــد ممکــن اســت زمانب
پیچیــده تــر و پرهزینــه تــر گــردد. وکای متخصــص در ایــن حــوزه بــا بهــره گیــری از دانــش عمیــق، تجربیات 
فــراوان و آشــنایی خــود بــا قوانیــن، مقــررات، حقــوق و عــرف بیــن الملــل مــی تواننــد تجــار ایرانی و شــرکای 
خارجــی آنهــا را یــاری نماینــد تــا بــا اســتفاده از ابزارهــای مشــروع و قانونــی، ریســک خــود را کاهــش داده 

تــا کمتــر از تحریمهــای یکجانبــه و خــاف حقــوق بیــن الملــل آمریــکا علیــه ایــران آســیب ببیننــد.
بجــز چنــد کشــور معــدود ســایر کشــورها بــه تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا پاســخ مثبــت نــداده انــد و 
بــه دنبــال مکانیســم هایــی هســتند تــا ضمــن ادامــه روابــط اقتصــادی خــود بــا ایــران، ریســک تجــارت بــا 

ایــران را نیــز بــرای شــرکت هــای متبــوع خــود کاهــش دهنــد.
 بــه عنــوان مثــال ســه کشــور اتحادیــه اروپــا شــامل انگلیــس، آلمــان و فرانســه در فوریــه ۲۰۱۹ از طریــق 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــاز و کاری نمودن ــدازی س ــعی در راه ان ــتکس12 س ــام اینس ــه ن ــی ب ــطه مال ــک واس ــاد ی ایج

ــرار دهــد.  ــه تحــت پوشــش ق ــران را در کل اتحادی ــا ای ــای تجــاری ب ــات طرفه مطالب
لــذا ضــرورت دارد شــرکت هــای تجــاری و بازرگانــان بــا چگونگــی اســتفاده از ایــن مکانیســم هــا و همچنیــن 
شــیوه هــای حقوقــی متعــدد دیگــری کــه مــی توانــد مبــادالت مالــی را تســهیل نمایــد آشــنا شــوند و آگاه 

باشــند کــه کشــور در ایــن حــوزه در بــن بســت قــرار نــدارد. 

چالشهای ناشی از تحریم 

در بخش مالی و بانکی در حوزه خصوصی

- دشواری در حواله و انتقاالت ارزی
- چالش دریافت و انتقال وجوه حاصل از صـادرات و به طور خاص نفت و فــرآورده های نفــتی
- چالش واردات کاال و خدمات به ویژه کاالهای اساسی به دلیل دشواری در پرداخت وجوه مربوطه

- دشــواری در گشــایش اعتبــارات اســنادی و بــه تبــع آن واردات کاال بــه کشــور در نتیجــه تضعیــف روابــط 
کارگــزاری بانکهــا

- تعطیلی یا کاهش حجم فعالیت شعب خارج از کشور
- ممنوعیت استفاده از خدمات ارتباطـی مثل سـوئیفت

- افزایش ریسک در انتقاالت ارزی به دلیل استفاده از شیوه های ناامن
- افزایش هزینه های نقل و انتقال ارز مثل کارمزد صرافی ها و پیچیده تر شدن آنها

- محدودیت در صادرات و واردات به علت محدودیت در گشایش ضمانتنامه های ارزی و انتقال وجـوه
- کاهــش درآمــد بانکـــها و افــزایش مطــالـبات

- عدم تمایل بانکــهای خارجی به هــمکاری با بانکــهای ایرانی و حتی بانکــهای تحریم نشــده
- عدم امکان تأمین مالی بین المللی، کاهش خدمات ریفاینانس، افزایش ریسکها و هزینه های پول

- عدم عرضه خدمات توســط کارتهای اعــتباری بین المـللی
- افزایش ریسک اعتباری بانک و به تبع آن افزایش هزینه ها
- بلـوکه شــدن داراییــهای بانکــها در حســابهای خارجــی

- چالشهای حقوقی در قراردادهای جاری بین المللی بانکها با طرفهای خارجی
- عدم امکان استفاده از ابزارهای مشتقه جهت پوشش ریسک بانکها
- کاهــش گردش پول، عمــلیات بانکی و ارائه تســهیات به تولـید

- افزایش معامات بدون تضمین یا با تضامین ناکافی و غیر معتبر و به تبع آن افزایش ریسکها
- فعال شدن واسـطه ها و دالالن و کاهش معــامات مسـتقیم

- افزایش نرخ حق بیمه تسهیات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانکهای خارجی و کارمزد بانکها
- کاهش سودآوری شرکتهای بورسی و آسیب دیدن بازار سرمایه

- ایجاد مشکل برای اشخاص دارای تابعیت مضاعف

به جز چند کشور معـدود،

سایر کشورها به تحریم های یکجانبه آمریکا 
پاسخ منفی داده اند

12 . Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)
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فصــل سوم

تاثیر تحریم های آمریکا 
بر صنعت نــفت و گاز ایران 

ــه  ســند Iran Sanction Act و فرمــان اجرایــی شــماره ۱۳۶۲۲ در واقــع مهمتریــن اســناد آمریــکا مربــوط ب
تحریــم هــای صنعــت نفــت و گاز ایــران مــی باشــند. ISA اولیــن ســندی اســت کــه تحریــم هــای ثانویــه را 
علیــه ایــران وضــع نمــوده اســت. مطابــق ایــن ســند فعالیــت هایــی کــه در حــوزه نفــت و گاز مــورد تحریــم 

قــرار گرفتــه انــد عبارتنــد از:
ــعه  ــت توس ــران جه ــت ای ــوزه نف ــال( در ح ــون دالر در س ــر ۲۰ میلی ــغ ب ــی )بال ــذاری خارج ــرمایه گ ۱. س
میادیــن نفتــی ایــران شــامل هــر گونــه فعالیتــی از جملــه امضــای قراردادهــای توســعه و یــا تأمیــن مالــی، 

ــه؛ توســعه و بهبــود ســرمایه گــذاری هــای موجــود و یــا ســاخت خــط لول
ــک ســال  ــون دالر در ی ــر۵ میلی ــغ ب ــا ارزشــی بال ــران ب ــه ای ــل و مشــتقات آن ب ــروش گازوئی ــم ف ۲. تحری
)مشــتقات نفــت از ایــن تحریــم مســتثنا شــده انــد( و همچنیــن فــروش خدمــات و تجهیزاتــی کــه توانایــی 

ایــران بــرای تولیــد گازوئیــل و واردات آن را افزایــش مــی دهــد؛
۳. تحریــم فــروش خدمــات و تجهیزاتــی کــه منجــر بــه ارتقــای صنعــت نفــت و گاز ایــران مــی شــود، از 

ــغ بــر ۵ میلیــون دالر در ســال؛ ــا ارزشــی بال جملــه فــروش تجهیــزات حفــاری و دکل هــای حفــاری ب
۴. انتقال و حمل نفت ایران.

همانطــور کــه در بخــش مقدمــه ایــن ویــژه نامــه گفتــه شــد، در تاریــخ ۸ مــی ۲۰۱۸، دونالــد 
ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا خــروج ایــن کشــور از توافــق هســته ای بــا ایــران را اعــام 
نمــود کــه اثــر آن، اعمــال مجــدد شــماری از تحریــم هــا علیــه ایــران مــی باشــد. در ایــن 
خصــوص دو وعــده ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه تعییــن شــد کــه طــی آن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــت  ــد. بازگش ــف کنن ــی متوق ــورت تدریج ــه ص ــران را ب ــا ای ــود ب ــارت خ ــت تج ــی بایس م
تحریــم هــای مربــوط بــه صنعــت نفــت و گاز ایــران منــوط بــه گذشــت وعــده ۱۸۰ روزه بــود 
ــر ۲۰۱۸  و در واقــع تحریــم هــای آمریــکا علیــه صنعــت نفــت و گاز ایــران از تاریــخ ۴ نوامب

مجــددا اعمــال گردیــد.

باید توجه داشت که

این قانون شامل برخی مستثنیات می باشد 
از جمله اینکه خرید گـاز ایران مورد تحـریم 

نیسـت
ــت  ــد نف ــز خری ــماره ۱۳۶۲۲ نی ــی ش ــان اجرای فرم
ــیمی از  ــوالت پتروش ــایر محص ــتقات آن و س و مش
ــرکت  ــا ش ــه ب ــه و مبادل ــه معامل ــر گون ــران و ه ای
ایــران  نفتکــش  ملــی  شــرکت  ایــران،  نفــت 
ــور  ــت. منظ ــوده اس ــم نم ــو را تحری ــرکت نیک و ش
اصلــی از ایــن تحریمهــا  قطــع و یــا کاهــش میــزان 
فــروش نفــت خــام ایــران مــی باشــد. هــدف ایــن 
ــادالت  ــرای مب ــت ب ــاد محدودی ــار ایج ــون در کن قان
موسســات مالــی خصوصــی بــا بانــک مرکــزی ایــران، 
ــی باشــد.  ــز م ــران نی ــی ای کاهــش درآمدهــای نفت
ــامل  ــون ش ــن قان ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ام
برخــی مســتثنیات مــی باشــد. جهــت اعمــال ایــن 
ــی از ســوی ســازمان هــای  مســتثنیات نظــارت های
آمریکایــی در ایــن دوره ۱۸۰ روزه صــورت گرفــت و بــر 
اســاس آن بعضــی از شــرکت هــا بــا اخــذ معافیــت 
توانســتند بــه مبــادالت نفتــی خــود بــا ایــران ادامــه 
دهنــد. یکــی از شــرکت هایــی کــه تقاضای اســتفاده 
از ایــن معافیــت هــا نمــود، شــرکت توتــال بــود کــه 
بــه علــت عــدم موفقیــت در کســب چنیــن معافیتــی 
ــارس  ــاز ۱۱ پ ــعه ف ــرارداد توس ــخ ق ــه فس ــور ب مجب
ــران و در نتیجــه  ــی نفــت ای ــا شــرکت مل ــی ب جنوب

ــران شــد.  خــروج از ای

ذکــر یــک نکتــه در اینجا اهمیــت دارد و آن اســتثنای 
خریــد گاز طبیعــی ایــران مــی باشــد. در واقــع خریــد 
ــر  ــه از نظ ــه البت ــت ک ــده اس ــم نش ــران تحری گاز ای
ــا توجــه بــه اینکــه مشــتری  سیاســی و اقتصــادی ب
عمــده آن ترکیــه بــوده و معمــوال تحریــم هــای 
ــری در  ــدان تأثی ــد، چن ــی نمای ــال نم ــکا را اعم آمری
ــران  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــم ه ــودن تحری ــق ب موف
نداشــته اســت. بــا ایــن وجــود مــی بایســت میــان 
خریــد گاز و ســاخت خــط لولــه گاز تمایــز قائــل شــد. 
ــال گاز هــم  ــرای انتق ــه ب در واقــع ســاخت خــط لول
اکنــون مشــمول تحریــم هــای آمریــکا مــی باشــد13. 
امــا آنچــه کــه در تحلیــل هــای متعــدد از اثــر 
بازگشــت تحریــم هــای آمریــکا علیــه صنعــت نفــت 
و گاز ایــران آمــده اســت ایــن واقعیــت اســت 
ــال ۲۰۱۲  ــای س ــم ه ــه تحری ــبت ب ــر آن نس ــه اث ک
بســیار کمتــر خواهــد بــود و علــت آن عــدم توافــق 
ــم  ــد از تحری ــن دور جدی ــا ای ــا ب ــی اروپ و همگام
هــای آمریــکا مــی باشــد. در ایــن میــان، توجــه بــه 
وضعیــت کشــورهای آســیایی، کــره جنوبــی، ژاپــن، 
چیــن و هنــد بــه عنــوان بزرگتریــن خریــداران نفــت 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــی باش ــت م ــز اهمی ــران حائ ای
چیــن، هنــد، ژاپــن و کــره جنوبــی ۶۵ درصــد از ۲.۷ 

 13 . البته باید توجه داشت که پروژه میدان گازی شاه دنیز از شمول تحریم ها معاف شد. 
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قوانیــن و اســناد وضــع شــده از ســوی آمریــکا، فضــا 
ــک  ــط و کوچ ــای متوس ــرکت ه ــت ش ــرای فعالی ب
فراهــم بــوده و ایــن خــود فرصــت اســتثنایی اســت 
بــرای چنیــن شــرکت هایــی تــا بــا بررســی ریســک 
هــای موجــود و اســتفاده از مشــاوره هــای صحیــح 
حقوقــی و قانونــی فعالیــت خــود در صنعــت نفــت و 

گاز ایــران را آغــاز نماینــد. 
در شــرایط فعلــی ضــرورت دارد حقوقدانــان مجــرب 
و متخصــص مــا پــا بــه عرصــه بگذارنــد و راه هــای 
کاهــش ریســک فعالیــت شــرکت هــای متوســط و 
کوچــک کــه تمایــل بــه فعالیــت در حــوزه نفــت و گاز 
ایــران را دارنــد فراهــم نماینــد و همچنیــن مکانیســم 
هایــی را طراحــی نماینــد تــا دولــت و شــرکت هــای 
متعــددی در صنعــت نفــت و گاز بتواننــد بــا اســتفاده 
ــرارداد را  ــرف ق ــای ط ــرکت ه ــا ش ــن روش ه از ای

نســبت بــه حضــور در ایــن بخــش قانــع نماینــد.

میلیــون بشــکه نفتــی کــه ایــران در مــاه مــه ۲۰۱۸ در 
ــن مــدت  ــد. در ای ــداری کردن ــرد را خری روز صــادر ک
ــورهایی در  ــه، کش ــه ترکی ــن ب ــران همچنی ــت ای نف
ــه صــادر شــده اســت.  ــا و نقاطــی در خاورمیان اروپ
ــم  ــام بازگشــت تحری ــس از اع ــن، پ ــر ای ــاف ب مض
ــکا  ــر ۲۰۱۸، وزارت خارجــه آمری هــای نفتــی در نوامب
بــه منظــور حفــظ ثبــات بــازار نفتــی جهــان، هشــت 
ــاه تحــت شــرایطی از  ــه مــدت شــش م کشــور را ب

ــود. ــاف نم ــران مع ــت ای ــم واردات نف تحری
ــه در خصــوص  ــه آنچــه ک ــا عنایــت ب در مجمــوع ب
تحریــم هــای آمریــکا علیــه صنعــت نفــت و گاز ایران 
بیــان شــد بــه نظر می رســد امــکان ســرمایه گــذاری 
ــد نفــت و  ــن خری ــن حــوزه و همچنی خارجــی در ای
مشــتقات آن از ایــران تــا حــد زیــادی کاهــش یابد و 
صنعــت مذکــور را بــا مشــکات جــدی روبــرو ســازد. 
بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه جزئیــات و مســتثنیات 

فصـــل چهارم

تجــارت بین المـلل 
و سرمایه گذاری خارجی در شرایط تحریم

بــا اعــام خــروج آمریــکا از برجــام در ۸ مــی ۲۰۱۸، ســرمایه گــذاران خارجــی کــه بــا هــدف 
ســرمایه گــذاری هــای ســودآور کوتــاه و میــان مــدت، کســب و کار خــود را در ایــران آغــاز 
کــرده بودنــد بــا اقــدام غیرمترقبــه آمریــکا در برهــم زدن توافقــات بیــن المللــی مواجــه شــده 
و ســعی در توقــف فــوری هرگونــه رابطــه تجــاری بــا شــرکای ایرانــی کردنــد و نیــز بــه انــکار 

هرگونــه رابطــه بــا ایــران مبــادرت ورزیدنــد. 
هرچنــد مدتــی بعــد، آمریــکا بــا اعــام شــرایط ناظــر بــر چگونگــی بازگشــت تحریــم هــا، 
ــت هــای  ــن فعالی ــدون درنظرگرفت ــط شــتاب زده و ب ــه قطــع رواب ــازی ب ــه نی نشــان داد ک

ــوده و نیســت. ــا شــرکای ایرانــی نب انجــام شــده ب
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با بازگشت تدریجی تحریم های سابقًا تعلیق شده آمریكا،

چگونگی حفظ و استمرار سرمایه گذاری های 
موجود در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار گردید

ــه  ــن اســناد منتشــر شــده از خزان ــازه تری ــق ت مطاب
غیــر  اشــخاص  هــای  فعالیــت  آمریــکا،  داری 
آمریکایــی و غیــر ایرانــی در ایــران کــه دارای ســرمایه 
ــذاری هــای موجــود هســتند، تحــت شــرایطی از  گ
شــمول تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا معــاف مــی 

باشــد.
همچنیــن ارائــه خدمــات و تبــادالت کاالیــی بــا ایران 
تــا پیــش از ۱۳ آبــان ۱۳۹۷، حتــی بــرای حــوزه هــای 
مشــمول تحریــم هــا، چنانچــه مســبوق بــه ســابقه و 
مشــروط بــه داشــتن شــرایط دیگــر باشــد، از شــمول 

تحریــم هــای آمریــکا معــاف بــود.
ســرمایه گــذاران و شــرکای خارجــی اشــخاص ایرانی، 
ــده و  ــام ش ــات انج ــرای خدم ــرایطی، ب ــت ش تح
کاالهــای فروختــه شــده، منــوط بــه وجــود قــرارداد 
و توافقــات کتبــی منعقــده پیــش از خــروج آمریــکا 
ــات در  ــه خدم ــروش و ارائ ــرای ف ــی ب از برجــام، حت
دوران بازگشــت تدریجــی تحریــم هــای آمریــکا مــی 
توانســتند نســبت بــه دریافــت مطالبــات خــود و یــا 
پرداخــت بــه شــریک ایرانــی اقــدام کننــد. از دیگــر 
شــرایط تحقــق چنیــن امکانــی، پیــروی از عــرف رایج 
هــر صنعــت و بعضــًا رعایــت شــرایط مقــرر شــده از 

ــق شــده  ــم هــای تعلی ــا بازگشــت تدریجــی تحری ب
ســابق آمریــکا، چگونگــی حفــظ و اســتمرار ســرمایه 
گــذاری هــای موجــود در ایــران از اهمیــت بســزایی 

برخــوردار گردیــد.
ــان  ــی کــه بســیاری از صاحب در ایــن دوران و در حال
صنایــع ایرانــی بــا صنعــت گــران اروپایی و آســیایی، 
قراردادهــای همــکاری تجــاری گوناگونــی دارنــد، این 
گونــه روابــط بــا شــرکای خارجــی، متاطــم شــده و 
نیازمنــد اتخــاذ سیاســت هــای جدیــد و شــکل گیری 
توافقاتــی بــرای نحــوه ادامــه فعالیــت و یــا احیانــًا 

خاتمــه روابــط موجــود اســت.
ضــرورت دارد بســته هــای سیاســت گــذاری و 
قــراردادی متفاوتــی بــه فراخــور ماحظــات حقوقــی 
و اقتصــادی هــر بنــگاه تجــاری تهیــه و تبییــن شــود 

ــه را ممکــن ســازد. ــن مرحل ــذار از ای ــا گ ت

در ایــن بــازار را از دســت مــی دهنــد، نقطــه عطــف و 
ســکوی پرتابــی بــرای کســب و کار مشــترک در ایــران 
ــازار مصــرف  ــر ظرفیــت هــای شــرکا و ب ــه ب ــا تکی ب

ایرانــی مــی باشــد.
در ســال هــای اخیــر، مهمتریــن مانــع ســرمایه گــذاری 
ــی  ــتم بانک ــای سیس ــم ه ــران، تحری ــی در ای خارج
ــه  ــوئیفت و مبادل ــه س ــال ب ــت در اتص و محدودی
ــت. از  ــوده اس ــی ب ــر خارج ــای معتب ــک ه ــا بان ب
ــادالت  ــام مب ــب برج ــل از تصوی ــا قب ــو ت ــک س ی
مالــی ایــران مشــمول تحریــم هــا بــوده و از ســوی 
ــدن  ــم ش ــام و فراه ــدن برج ــی ش ــا اجرای ــر ب دیگ
ــل  ــی، تعل ــی جهان ــبکه بانک ــه ش ــال ب ــکان اتص ام
ــر  ــه FATF مشــتمل ب در تصویــب لوایــح موســوم ب
اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی، قانــون مبــارزه 
ــی تروریســم و کنوانســیون ســازمان  ــن مال ــا تأمی ب
ملــل متحــد در مقابلــه بــا جرایــم ســازمان یافتــه بــه 
طــوری کــه نظــر اعضــای کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی 
را تأمیــن کنــد، عمــًا مبــادالت بــا بانــک هــا و دیگــر 
ــای  ــت ه ــا محدودی ــی را ب ــی خارج ــات مال موسس
ــب  ــد تصوی ــت. هرچن ــاخته اس ــراه س ــادی هم زی
ــه  ــی رو ب ــد گام ــی توان ــس م ــح در مجل ــن لوای ای

جلــو تلقــی شــود. در وضعیــت موجــود کــه مشــکات فراوانــی بــر ســر راه صــادرات و واردات کاال بــه کشــور 
ــتفاده  ــی اس ــا از روش های ــم ه ــرای دور زدن تحری ــًا ب ــت اصطاح ــن اس ــا ممک ــان م ــود دارد، بازرگان وج

ــد. ــا ایجــاد نمای ــرای آنه ــم هــا را ب ــری از تحری ــن روش هــا مشــکات بزرگت ــه ای ــد ک نماین
پیشــنهادات بســیار فریبنــده و اغــوا کننــده افــرادی ســودجو و بعضــًا نــاآگاه مــی رود تــا تجــار را در دامــی 
بدتــر از تحریــم هــا گرفتــار نمایــد. بنابرایــن ضــرورت دارد شــرکت هــای بازرگانــی و تجــار در وضعیــت فعلــی 
ــرای ادامــه فعالیــت  ــردن راه حــل هــا و انتخــاب شــیوه هــای مناســب ب ــدا ک ــرای پی ــه طــور اخــص ب ب

تجــاری خــود از مشــاوره تخصصــی کارشناســان حقوقــی و اقتصــادی اســتفاده نماینــد.

جانــب خزانــه داری آمریــکا مــی باشــد.
همچنیــن ســرمایه گــذاری در ایــران و تبــادالت 
مالــی بــر مبنــای ارزهایــی بــه غیــر از ریــال و دالر بــا 
اشــخاص ایرانــی در صورتــی کــه در صنایــع موضــوع 
تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا نباشــد، مــی توانــد 
ــی و خارجــی بســیار ســودآور و  ــرای شــرکای ایران ب

ــار باشــد. پرب
ــخاص و  ــا اش ــراردادی ب ــای ق ــارکت ه ــام مش انج
شــرکت هــای ایرانــی، درصورتــی کــه اشــخاص 
منــدرج در لیســت مــورد تحریــم آمریــکا را دربرنگیرد، 
و حــوزه فعالیــت آن از حــوزه های موضــوع تحریم های 
یکجانبــه آمریــکا نباشــد، بــرای شــرکای خارجــی غیــر 
آمریکایــی، مــی توانــد در بســتر رقابتــی فراهم شــده 
بــرای ســرمایه گــذاری در زمانــی کــه دیگــر رقبــا بــا 
داشــتن شــرکای آمریکایــی امــکان حضــور و رقابــت 
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حمــل و نقــل دریایــی دارای چنــان ســهم بســزایی در واردات و صــادرات ایــران اســت کــه مــی تــوان از آن 
بــه عنــوان قلــب تجــارت کشــور یــاد کــرد. قریــب بــه ۹۰ درصــد از حجــم مبــادالت کاالی کشــور از طریــق 
حمــل و نقــل دریایــی صــورت مــی گیــرد14 و ایــن خــود بهتریــن گــواه اســت تــا ایــن صنعــت را یکــی از 
حیاتــی تریــن شــریان هــای اقتصــادی ایــران بدانیــم. درنتیجــه، پرواضــح اســت کــه وقتــی ســخن از تحریــم 
و فشــار اقتصــادی خارجــی بــه میــان مــی آیــد، یکــی از بخــش هــای اصلــی درگیــر ماجــرا، حمــل و نقــل 

دریایــی، کشــتیرانی و فعالیــت هــای مرتبــط بــا آن خواهــد بــود.
بــا خــروج آمریــکا از برجــام و بــه موجــب فرمــان اجرایــی رئیــس جمهــور ایــن کشــور،15 از تاریــخ ۴ نوامبــر 
۲۰۱۸ )برابــر بــا ۱۳ آبــان ۱۳۹۷( در کنــار تحریــم هــای نفتــی، مالــی، بانکــی و انــرژی، حمــل و نقــل دریایــی 
ایــران نیــز مشــمول بازگشــت تحریــم هــا شــده اســت. بــرای درک بهتــر و شــناخت تحریــم هــای تاثیرگــذار 

بــر ایــن صنعــت، بطــور کلــی مــی تــوان آنهــا بــه دو دســته اصلــی تقســیم کــرد:

- گــروه اول تحریــم هایــی کــه تاثیــر مســتقیم بــر فعالیــت هــای ایــن بخــش دارد کــه عبارتنــد از: عامــان 
بنــادر ایــران، صنایــع کشــتیرانی و کشــتی ســازی ایــران شــامل خطــوط کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، 

خــط کشــتیرانی جنــوب ایــران، یــا وابســتگان آنهــا.
- گــروه دوم تحریــم هایــی کــه بــا موضــوع فعالیــت ایــن صنعــت در ارتبــاط اســت کــه شــامل خدمــات 

فصـــل پنجم

مشکالت و نیازهای متاثر از تحریم ها 
در حمل و نقل دریایی و فعالیت های مرتبط

14 . 90 درصد صادرات و واردات کاال در ایران از طریق دریا انجام می شود، خبرگزاری ایرنا، 14 آذر 1393
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هر فرد یا شرکت فعال در صنعت مورد تحریم، 

باید بداند با چه خطراتی روبروست و در چه 
صورت ممکن است تحریمی را نقض کند

ایــران یــا هــر فــرد ایرانــی باشــد.
بــه دلیــل ســاختار پیچیــده تحریــم هــا، آنچــه بیــش 
از پیــش اهمیــت پیــدا مــی کنــد، آگاهــی از نحــوه و 
ماهیــت تاثیــر نهایــی تحریــم هاســت. درواقــع هــر 
ــم،  ــورد تحری ــت م ــال در صنع ــرکت فع ــا ش ــرد ی ف
ــا چــه خطراتــی روبروســت و در چــه  ــد ب ــد بدان بای
صــورت ممکــن اســت تحریمــی را نقــض کنــد و خود 
یــا فعالیتــش مــورد تحریــم یــا جریمــه واقــع شــود. 
ــرار مــی  ــن نوشــتار مــورد توجــه ق ــذا آنچــه در ای ل
گیــرد، مشــکاتی اســت کــه بــر اثــر اعمــال تحریــم 
هــا در بخــش حمــل و نقــل دریایــی و امــور مرتبــط 
بــا آن ایجــاد مــی شــود و همچنیــن روش هایــی کــه 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــن مشــکات م ــور از ای ــرای عب ب
ــواردی از آن اشــاره  ــه م ــه در اینجــا ب ــرد، ک مــی گی

مــی کنیــم.
ــا  ــط ب ــی و مرتب ــای ایران ــتی ه ــه کش ــی ک از آنجای
ایــران تحــت هــر عنوانــی ممکن اســت مــورد تحریم 
واقــع شــوند، برخــی از مالکیــن و یــا بهــره بــرداران، به 
ــد  ــی آورن ــایر کشــورها روی م اســتفاده از پرچــم س
کــه ایــن روش، علــی الخصــوص در شــرایط بازگشــت 
تحریــم هــا، مخاطــرات و ریســک باالیــی بــه همــراه 
ــای  ــرکت ه ــت ش ــن اس ــر، ممک ــوی دیگ دارد. از س
ــرکت  ــه ش ــا ب ــوع آنه ــناورهای متب ــتیرانی و ش کش

هــای خارجــی واگــذار شــوند، یــا حتــی امــر خریــد و 
فــروش یــا اجــاره شــناور از طریــق تراســتی صــورت 
ــت  ــن اس ــا ممک ــن روش ه ــام ای ــه تم ــرد ک پذی
پیامدهــای اقتصــادی و قانونــی نگــران کننــده و 
پرهزینــه ای داشــته باشــد، از جملــه تغییــر تابعیــت، 
ــک  ــدون اجــازه مال ــتی ب ــاره کش ــا اج ــروش ی ف
ــا  ــا تجهیــزات ی ــه ســرقت رفتــن شــناور ی ــی، ب اصل
توقیــف شــناور بــه دلیــل اعمــال حــق ممتــاز دریایــی 

نســبت بــه تراســتی بــه عنــوان مالــک قانونــی.
ــم هــا فعــاالن حمــل  در برخــی مــوارد، نظــام تحری
و نقــل دریایــی را بــه بهــره گیــری از همــکاری 
ــتر،  ــود بیش ــر س ــد در براب ــه حاضرن ــورهایی ک کش
ــوق داده  ــوند، س ــهیم ش ــا س ــم ه ــه تحری در هزین
اســت. بــه عنــوان مثــال، روش هایــی نظیــر کــراس 
ــم  ــت پرچ ــناور تح ــا ش ــیپ ب ــا ترانش ــتافینگ ی اس
کشــور دیگــر، یــا تخلیــه و بارگیــری مجــدد در بنــدر 
ــه  ــرد ک ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــث م ــور ثال کش

ــل  ــا تحمی ــر آنه ــی را ب ــای مضاعف ــه ه ــود هزین خ
مــی کنــد و نیــز خطــر از دســت رفتــن منافــع مرتبــط 
ــه  ــا کرای ــتی ی ــه کش ــا محمول ــل ی ــناد حم ــا اس ب
ــناد  ــز وجــود دارد. در گذشــته ســوئیچ اس ــل نی حم
ــی  ــورت م ــارات ص ــر ام ــی نظی ــورهای ثالث در کش
گرفــت کــه در حــال حاضــر ایــن امــر نیــز امکانپذیــر 

نمــی باشــد.
ــه  ــی ب ــای خارج ــتی ه ــن کش ــت مالکی ــدم رغب ع
ــی از  ــرف ایران ــه ط ــود ب ــناورهای خ ــاره دادن ش اج
دیگــر مشــکاتی اســت کــه در نتیجــه تحریــم هــای 
حمــل و نقــل دریایــی بــه وجــود آمــده اســت. آنچــه 
موجــب بیــم مالکیــن مــی شــود، دســتوراتی اســت 
کــه ممکــن اســت اجــاره کننــدگان ایرانــی یــا مرتبــط 
ــدای  ــه ناخ ــی ب ــفرهای دریای ــن س ــران حی ــا ای ب
ــال  ــرای مث ــه ب ــد ک ــال کنن ــنل ارس ــا پرس ــتی ی کش
کشــتی مطابــق دســتور مجبــور باشــد در بنــدری کــه 
ــن باعــث  ــرد و همی ــو بگی ــم اســت پهل مــورد تحری
ورود اســم کشــتی و شــرکت مالــک آن بــه فهرســت 
ــی هــای خارجــی  ــرل دارای ــز کنت ــم هــای مرک تحری

ــکا شــود. ــه داری آمری وزارت خزان
ــه عــدم  ــوان ب ــرات تحریــم هــا مــی ت از دیگــر تاثی
تمایــل شــرکت هــای بیمــه خارجــی معتبــر و کلــوب 
هــای جهانــی و منطقــه ای نســبت بــه بیمــه کــردن 

ــن  ــز ف ــی و نی ــادالت بانک ــی، مب ــه اتکای ــه، بیم بیم
ــردد. ــی گ ــات م آوری اطاع

ــن مــوارد  ــم هــای کشــتیرانی خــود شــامل ای تحری
اســت: ارائــه تانکرهــای حمــل نفــت یــا محصــوالت 
ــت کشــتی، اختصــاص پرچــم  ــران؛ ثب ــه ای ــی ب نفت
ــدی؛ نظــارت  ــوع خدمــات رده بن ــه کشــتی، هــر ن ب
یــا شــرکت در تعمیــر شــناور یــا بخــش هــای 
ــر  ــد ه ــی و تایی ــدور گواه ــت، ص ــی، تس آن؛ بررس
ــی،  ــی؛ انجــام بازرســی، بازبین ــزات دریای ــوع تجهی ن
آمارگیــری، حسابرســی، صــدور و تمدیــد یــا تصدیــق 
اســناد و گواهینامــه هــای تاییــدی مرتبــط با کشــتی 
و کشــتیرانی؛ ارائــه هــر گونــه کاال یــا خدمــات مرتبط 
ــری  ــن، ســوخت رســانی، پهلوگی ــداری، تامی ــا نگه ب
شــناورهای دارای پرچــم جمهــوری اســامی ایــران یــا 
ــا غیرمســتقیم  شــناورهایی کــه بصــورت مســتقیم ی
ــرداری  ــا بهــره ب ــا اجــاره شــده و ی دارای مالکیــت ی
ــت  ــرف دول ــا از ط ــران ی ــت ای ــط دول ــده توس ش
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در طول تحریم های گذشته،

عمدتًا روش هـای پرهـزینه و پرخـطــری به کار گرفته شد 
که خود نیز مشـکالت مضـاعفی به بار آورده اند

کشــتی هــای ایرانــی و محمولــه های ارســال شــده از 
یــا بــه ایــران اشــاره کــرد.16 عــاوه بــر مشــکاتی کــه 
ــران خســارت و پرداخــت غرامــت در  ــه جهــت جب ب
پــی تصــادم شــناورها، خســارت کلــی، از بیــن رفتــن 
یــا خســارت دیــدن محمولــه و یــا مخاطــرات دیگــر 
ــش  ــتن پوش ــد، نداش ــود آی ــه وج ــت ب ــن اس ممک
بیمــه ای مناســب چــه از نــوع H&M یــا P&I یــا بیمه 
باربــری و محمولــه، ورود آنهــا بــه بنــادر کشــورهای 
دیگــر و اســتفاده از خدمــات آنهــا را نیــز بــا مشــکل 

روبــرو مــی ســازد.
هــم چنیــن، خــروج موسســات رده بنــدی و بازرســی 
معتبــر خارجــی در نتیجــه تحریــم بنــادر ایــران نیــز 
ــرکت  ــر ش ــه گریبانگی ــت ک ــری اس ــکات دیگ از مش
ــه  ــل مــی شــود. صــدور گواهینام هــای حمــل و نق
هــای دریایــی و ایمنــی، و نیــز انجــام امــور بازرســی 
کاال و کشــتی عمدتــا بــر عهــده شــرکت هــای معتبــر 
بازرســی و رده بنــدی خارجــی اســت کــه با بازگشــت 
تحریــم هــا، از ارائــه خدمــات معــذور خواهنــد 
بــود.17 جالــب اســت بدانیــد تحریــم هــای فــن آوری 
ــر حمــل و نقــل  ــز بطــور غیرمســتقیم ب اطاعــات نی
دریایــی تاثیرگــذار خواهــد بــود. بــرای مثــال شــرکت 
DXC کــه یــک شــرکت فــن آوری اطاعــات آمریکایی 
اســت، ســال گذشــته بخشــی از پلتفــرم بیمــه لویــدز 
را خریــداری کــرد و ایــن بــدان معناســت کــه ممکــن 

اســت شــرکت هــای بیمــه ای کــه بخواهنــد از ایــن 
ــه امــور خســارات مرتبــط  ــرای رســیدگی ب پلتفــرم ب
بــا ایــران اســتفاده کننــد، بــا مشــکل روبــرو خواهنــد 

شــد.18
تراکنــش هــای مالــی و ارتباطــات بانکــی کــه عمدتــا 
مبــادالت ارزی را شــامل مــی شــود، بخــش دیگری از 
تحریــم هــای موثــر بــر فعالیــت هــای صنعــت حمل 
و نقــل دریایــی را تشــکیل مــی دهــد کــه مشــکات 
ــه  ــرده از جمل ــاد ک ــه ایج ــن زمین ــده ای در ای عدی
اینکــه ۱( امــکان انتقــال وجــوه دریافتــی بابــت کرایه 
ــران  ــان کاال در ای ــات از صاحب ــایر خدم ــل و س حم
توســط نماینــدگان خطــوط کشــتیرانی از طریــق 
ــارج از  ــتیرانی خ ــوط کش ــه خط ــارف ب ــاری متع مج
ــل کاالهــای  ــدارد. ۲( در حمــل و نق کشــور وجــود ن
ــف  ــا حــق توق ــر ی ــوراژ کانتین ــه دم ــری، هزین کانتین
پــس از اخــذ از صاحبــان کاال بایــد بــه صــورت ارزی 
بــه خطــوط کشــتیرانی خارجــی پرداخــت شــود کــه 

ــه ســختی وجــود دارد. امــکان آن ب
ــه تنهــا باعــث ایجــاد  ایــن بخــش از تحریــم هــا ن
ــه انتقــال پــول شــده، بلکــه  ســختی هایــی در زمین
در مــواردی باعــث آزاد نشــدن اســناد حمــل گشــته 
و مشــکات بیشــتری را در پــی دارد. بــرای مثــال، در 
خریــد مبتنــی بــر اعتبــارات اســنادی، بــه دلیــل نبــود 
ــن  ــت کارســازی ثم ــارف پرداخــت جه مجــاری متع

16. رجوع شود به اطاعیه های منتشر شده توسط UK P&I  یا Standard Club در طول ماه های می 2018 تا آگوست 2018 
17. خروج موسسات رده بندی از ایران تحت فشار آمریکا، پایگاه خبری تجارت نیوز ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

18 .U.S. sanctions seen barring IT platform of insurer Lloyd›s for Iran trade, Reuters July 13 2018

نــزد بانــک خارجــی و رجــوع بــه راه هــای زمانبــر و 
پرهزینــه تــر، اســناد حمــل بــه گیرنــده کاال بــا تاخیــر 
ــا  تحویــل مــی شــود، در نتیجــه تحویــل کاال هــم ب
تاخیــر صــورت مــی گیــرد کــه ایــن موجــب افزایــش 
هزینــه انبــار و جریمــه هــای احتمالــی بابــت عــودت 
ــن،  ــم چنی ــردد. ه ــی گ ــر و ... م ــا کانتین ــتی ی کش
عــدم آزادســازی اســناد حمــل در پی تســویه حســاب 
نکــردن گیرنده/خریــدار بــا فرستنده/فروشــنده، باعث 
تراکــم کاال در گمــرک و ترخیــص دیرهنــگام می شــود 
کــه موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده کاال گشــته 
ــه التفــاوت قیمــت  ــرخ ارز، ماب و بدلیــل نوســانات ن
کاال از روز تحویــل تــا روز ترخیــص و توزیــع در بــازار، 

بــر گیرنــده )واردکننــده( تحمیــل مــی شــود.
ــل  ــل و نق ــت حم ــن صنع ــای فعالی ــر نیازه از دیگ
دریایــی، بــه ماننــد اکثر فعــاالن حــوزه هــای تجاری، 

تریــن فعالیتــی مــی توانــد بیشــترین هزینــه را بــه 
ــه  ــال داشــته باشــد، در صورتــی کــه واقعیــت ب دنب
شــکل دیگــری اســت. از عوامــل موثــر بــر ایــن تصور 

نادرســت، تجربــه تحریــم هــای گذشــته اســت. 
در طــول تحریــم هــای گذشــته، عمدتــا روش هــای 
ــه کار گرفتــه شــد کــه خــود  ــه و پرخطــری ب پرهزین
نیــز مشــکات مضاعفــی بــه بــار آورده انــد و بعــد از 
گذشــت چنــد ســال، هنــوز برخــی از تجــار، بازرگانــان 
و فعــاالن اقتصــادی بــا پیامدهــای آن دســت و 
پنجــه نــرم مــی کننــد. لــذا تجربــه و خــرد حکــم مــی 
کنــد ایــن روش هــا یــا بطــور کلــی مــورد اســتفاده 
قــرار نگیرنــد و یــا بصــورت دقیــق آســیب شناســی 
شــده، اشــکاالت آن برطــرف گــردد و ســپس بــه کار 
ــت  ــوان گف ــی ت ــف، م ــن وص ــا ای ــوند. ب ــه ش گرفت
ــل  ــا حــد قاب ــه ت ــد ک عوامــل متعــددی وجــود دارن

ــای  ــه ه ــت هزین ــرای پرداخ ــاز ب ــورد نی ــه ارز م تهی
جاریســت. ایــن هزینــه هــا شــامل هزینــه ســوخت، 
ــات  ــه، حــق بازرســی، خدم ــری و تخلی ــه بارگی هزین
بنــدری و ... مــی باشــد کــه بــه دلیــل نوســانات نــرخ 
ارز، پرداخــت آن را بــا دشــواری روبــرو کــرده اســت. 
ــا موجــب  ــه آن، نهایت ــرخ ارز و تهی ــش ن ــن افزای ای
افزایــش کرایــه حمــل گشــته کــه در مــواردی، اخــذ 
آن از مشــتریان )صاحبــان کاال( را بــا مشــکل مواجــه 

مــی ســازد.
مجمــوع آنچــه برشــمردیم، تمــام مشــکات موجــود 
متاثــر از اعمــال تحریــم هــا بــر حمــل و نقــل دریایی 
ــم  ــت تحری ــلم اس ــت. مس ــته نیس ــع وابس و صنای
ــج  ــا فل ــل و نهایت ــاد خل ــور ایج ــه منظ ــادی ب اقتص
ــک کشــور  ــف اقتصــاد ی ــردن بخــش هــای مختل ک
وضــع مــی شــود تــا از آن بــه عنــوان اهــرم فشــار بــر 
دولــت هــا بــرای نیــل بــه اهــداف سیاســی اســتفاده 
ــر  ــه دلیــل عــدم تســلط کافــی ب شــود. متاســفانه ب
مــوارد متعــددی مــن جملــه قوانیــن و مقــررات حاکم 
ــن و  ــود در قوانی ــای موج ــا، راهکاره ــم ه ــر تحری ب
رویــه هــای بیــن المللــی، خاقیــت هــای حقوقــی و 
قــراردادی و نظیــر آنهــا، تصــور کلــی از تحریــم هــا 
بــه شــکل بــن بســت پرخطــری اســت کــه کوچــک 

قبولــی از آثــار مخــرب تحریــم هــا جلوگیــری کــرده و 
بــا کاهــش ریســک و خطــر فعالیــت هــای تجــاری 
ــی از  ــکات ناش ــا مش ــه ب ــت مقابل ــی، جه و بازرگان

تحریــم هــا قــدم بردارنــد.
از مهــم تریــن ایــن عوامــل، مــی تــوان بــه خدمــات 
مشــاوره حقوقــی تخصصــی و هدفمنــد بــا رویکــرد 
مدیریــت ریســک و کاهــش آثــار ســوء تحریــم هــا 
ــوان گفــت شــناخت  ــرد. در نتیجــه مــی ت اشــاره ک
دقیــق تحریــم هــا، آشــنایی بــا نــوع و ماهیــت آنها، 
ــت،  ــازار و صنع ــکات روز ب ــا و مش ــاع از نیازه اط
آگاهــی از چالــش هــای حقوقــی و قانونــی داخلــی 
ــر  ــده ب ــه روز ش ــل و ب ــلط کام ــی، تس ــن الملل و بی
ــم هــا، آســیب  ــا تحری ــط ب مقــررات و قوانیــن مرتب
شناســی رویکردهــای ناکارآمــد گذشــته، ابتــکار عمــل 
در روش هــای جدیــد کاهــش ریســک، به کار بســتن 
خاقیــت در فنــون مذاکره و شــروط قراردادی و ســایر 
ــد  ــی توان ــی م ــی و قانون ــات تخصصــی حقوق خدم
منجــر بــه ارائــه راهکارهــای عملــی و پربــازده جهــت 
ــم  ــا و مه ــم ه ــا مشــکات ناشــی از تحری ــه ب مقابل
ــت و محافظــت  ــت فعالی ــر از آن، تســهیل و تقوی ت
از منافــع بازرگانــان و فعــاالن صنعــت حمــل و نقــل 

دریایــی و فعالیــت هــای مرتبــط گــردد.



یم
ـر
حـ
ت

26

یم
ـر
حـ
ت

27



یم
ـر
حـ
ت

28

آدرس : تـهران، نیـاوران، خــیابان عــمار، نـبش کوچه صــابر، پــالک 12، طــبقه 7

2      فکس  :   26854019    تلگرام  :  09355423434  6854 0 1 1 -  1 8 تلفن  :   

www.dandk.ir   : وب سایت    info@dandk.ir   : ایمیل          

@daadandkheradhttps://www.linkedin.com/company/daad-kherad-law-firm@daadandkherad


