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إن اهلدف من كتابة هذا املقال -نظراً ملكانة دولة روسيا اخلاصة يف السياسة اخلارجية 
اإليرانية- يتمثل يف دراسة الفرص، والعقبات واحللول؛ لتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية 
مع روسيا واالستفادة من القدرات احملتملة لسوق هذا البلد. ويسعى هذا املقال إىل دراسة 
اجلوانب العملية والنظرية للقضااي اخلاّصة ابلتجارة بني البلدين، وتقدمي حلول عملية يف هذا 

الصدد أيضاً.
املقدمة

تتمتع إيران وروسيا بعالقات أترخيية طويلة األمد، ومنذ قرون مع بعضهما بعضاً، وقد شهدات 
الكثري من الصعود واهلبوط يف هذه العالقات، وإن إحدى أهم اجملاالت اليت ربطت بي البلدين يف 

السنوات األخرية، هي العالقات التجارية.
إن ايران وروسيا -ابعتبارمها دولتي جارتي منذ القرون املاضية- هلما حدود مشرتكة عرب 
مياه حبر قزوين، وأوجه التشابه الثقايف واالجتماعي بي البلدين خلقت فرصة حقيقية ومرحبة جداً 
هلذه التعاوانت، ولكن لألسف، لقد مت جتاهل هذه الفرص يف مجيع الفرتات املاضية )من الدولة 

الصفوية حىت اآلن( ألسباب خمتلفة.
ومنذ أن توىل حممود أمحدي جناد منصب رائسة اجلمهورية عام 2005 وحي أعلن بعد 
ذلك عزمه إحداث حتول أساس يف السياسة اخلارجية ابستبدال سياسة »االنفراج« وهنج »التعامل 
واحلوار« مع الغرب -وهو النهج املفضل لدى احلكومة السابقة )يف عهد الرئيس خامتي(- بسياسة 

»التطلع إىل الشرق«؛ أدى ذلك إىل تغيري السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه روسيا.
بعهد  العالقات  هذه  يف  ألنه  أتمل؛  حمل  اإليرانية-الروسية  العالقات  طبيعة  لطاملا كانت 
الرئيس أمحدي جناد، كان أهم عنصر يف السياسة اخلارجية هو التوجه حنو الشرق واعتماد النهج 
اهلجومي]1[. وعلى الرغم من أن الزايرة اليت قام هبا الرئيس الروسي فالدميري بوتي إليران مرة أخرى 
حصلت يف إطار اجتماع متعدد األطراف، ولكنها مع ذلك جعلت نوعية العالقات الثنائية بي 

طهران وموسكو لتكون أكثر بروزاً من ذي قبل.

التجارة الروسية-اإليرانية من العوائق إلى الفرص
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اتفاق  العالقات اإليرانية-الروسية ذات أمهية مضاعفة ألسباب خمتلفة بعد  لقد أصبحت 
إيران النووي والتعاون اإليراين الروسي الذي تاله يف سوراي بشكل خاص، والذي حتول يف نفس 
الوقت، إىل إحدى القضااي األكثر إاثرة للجدل يف جمال السياسة اخلارجية بي البلدين ويف سياق 
السياسة اإلقليمية والدولية للجهات الفاعلة األخرى، والسيما يف الوقت الذي كان مراقبو االتفاق 
ولكن  بي طهران وموسكو؛  اإليرانية-العربية  العالقات  لتحسي  بتقييمه كفرصة  يقومون  النووي 
الشيء الذي كان أكثر بروزاً بعد االتفاق النووي اإليراين هو الفشل يف تلبية التوقعات يف العالقات 
بي طهران والغرب من جهة، والقفزة اليت حصلت يف العالقات اإليرانية الروسية من جهة أخرى]2[. 
وقد وصف العديد من اخلرباء العالقات بي البلدين يف الوقت احلاضر أبهنا اسرتاتيجية. ولكن يقال 
إن العالقات االسرتاتيجية يف األصل جيب أن تكون عالقات تتمتع بدرجة عالية من االعتماد على 

الطبيعة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية واألمنية ألطراف العالقة.
ونظراً حلجم التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية بي البلدين، ميكننا أن ندرك بسهولة أن 
العالقات اإليرانية-الروسية مل تكن اسرتاتيجية يف اجملال االقتصادي، على أقل تقدير. حنن نسعى 
يف هذا املقال أن نشري إىل العقبات واملشكالت اليت تواجه التجارة اإليرانية-الروسية، ونقوم نقدم 

حلول لزايدة حجم التجارة اخلارجية بي إيران وروسيا.
1. حجم التجارة اخلارجية بني إيران وروسيا

مع  دوالر  مليون  و115  ملياراً   688 حنو  مقداره  يصل  جتاري  تبادل  لروسيا  لقد كان 
خمتلف البلدان خالل العام املاضي. ومن هذا املبلغ، هناك 449 ملياراً و115 مليون دوالر يتعلق 
بصادرات روسيا وما يعادل 238 ملياراً و151 مليون دوالر أيضاً للبضائع اليت مت استريادها من 

قبل هذا البلد، ليكون بذلك إمجايل امليزان التجاري لروسية إجيابياً.
وتشكل التجارة بي إيران وروسيا %3 فقط من حجم التبادل التجاري ألكرب دولة يف العامل 
واليت هلا حدود حبرية مع إيران عرب حبر قزوين، وهذا احلجم من التبادل التجاري عدد ضئيل جداً 

مقارنة ابلعالقات السياسية، واألمنية واالقتصادية الواسعة بي البلدين.
وعلى وفق منظمة اجلمارك الروسية، لقد كان هناك تبادل جتاري بي إيران وروسيا يف عام 
2018، بقيمة مليار و740 مليون دوالر، حيث بلغ إمجايل الصادرات إىل إيران ملياراً و207 
مليون دوالر وكانت الواردات الروسية من إيران بلغت 533 مليون دوالر. وأييت هذا يف حال أن 
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التبادل التجاري الذي حصل بي إيران وروسيا يف عام 2017، كان بقيمة مليار و707 مليون 
مليون دوالر ووصل حجم  و314  ملياراً  إيران  إىل  الروسية  البضائع  بلغت صادرات  إذ  دوالر، 

الواردات من إيران إىل 392.2 مليون دوالر.
وكانت الصي -ابعتبارها جارة روسيا األخرى، وهي اليت استحوذت على السوق العاملية- 
خصصت لنفسها أكرب حجم للتبادل التجاري مع هذا البلد يف عام 2018، إذ بلغ حجم التبادل 

التجاري بي البلدين حنو 108 مليارات و283 مليون دوالر.
بقيمة  تبادل جتاري  لديه  لروسيا  األول  الشريك  تقليدايً  يعّد  الذي  األورويب  االحتاد  وكان 
294 ملياراً و166 مليون دوالر مع موسكو يف عام 2018 إمجالياً، فمن بي هذا الرقم كان 
هناك 204 مليارات و897 مليون دوالر تتعلق بصادرات روسية إىل الدول األوروبية و89 ملياراً 

و269 مليون دوالر متثل قيمة السلع اليت استوردهتا روسيا من هذه الدول.
ومن بي الدول األوروبية، لقد كان لدى أملانيا وهولندا أكرب حجم من التبادل التجاري مع 
روسيا مقارنة مع سائر الدول األوروبية، حيث بلغ حجم تبادملها التجاري مع روسية، 59 ملياراً 
606 مليون دوالر من جانب أملانيا و47 ملياراً و166 مليون من قبل هولندا يف عام 2018. 
واحتلت دول مثل روسيا البيضاء، وإيطاليا، وتركيا، وأمريكا، وكوراي اجلنوبية، والياابن وكازاخستان 
املراتب اليت تليها فيما يتعلق حبجم التبادي التجاري مع روسيا يف عام 2018، حيث كانت قيمة 
هذا التبادل التجاري حسب ترتيب الدول أعاله كاآليت: 33 ملياراً و999 مليون دوالر، و27 
مليار  و24  دوالر،  مليون  و21  ملياراً  و25  دوالر،  مليون  و561  مليار  و25  دوالر،  مليار 

و841 مليون دوالر، و21 ملياراً و272 مليون دوالر، و18 ملياراً و219 مليون دوالر.]3[
2. الفرص املتاحة يف السوق الروسية إليران

إن روسيا هي إحدى األسواق الستهالك إطارات املركبات يف العامل، وهي واحدة من أكثر 
وتنتج احلبوب، ويتم  الثقيلة؛ ألن مساحتها شاسعة جداً  األسواق استهالكاً إلطارات السيارات 
نقل مجيع احلبوب أيضاً ابلسيارات الثقيلة، وإن االختالف يف درجات احلرارة بي الصيف والشتاء 

مرتفعاً جداً يف روسيا؛ مما يؤدي إىل هتالك اإلطارات بسرعة.
وعلى وفق اإلحصاءات الرمسية الصادرة عن موقع oec.world، تتمتع إيران مبيزة تنافسية 

فيما خيص العديد من السلع اليت تستورد من قبل روسية.
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يوجد يف إيران اثني من املصانع الكبرية لصناعة السيارات وتنشط العديد من شركات تصنيع 
قطع غيار السيارات يف هذا البلد.

وختصص روسية %10 من إمجايل وارداهتا السترياد السيارات وقطع الغيار، إذ تـَُعد فرصة 
جيدة جداً ملصانع السيارات اإليرانية وشركات تصنيع قطع الغيار اليت تعاين حالياً من مشاكل يف 
الطلب احمللي. كما أن املنتجات الصيدالنية تشكل 4 يف املئة من الواردات الروسية. وابلطبع، يف 
هذا اجملال أيضاً بطبيعة احلال ، نظرًا إلنتاج %95 من املنتجات الصيدالنية اإليرانية يف الداخل، 
ميكننا االستفادة من الفرص املتاحة يف هذا اجملال، وميكن لشركات األدوية اإليرانية االستفادة من 

فرصة السوق الروسية لتوسيع أسواقها.
2- 1-  القدرات التصديرية

بعض السلع واملنتجات اليت تتمتع هبا إيران مبيزة تنافسية يف روسيا هي كاآليت:
األغذية واملنتجات الزراعية )على وفق إلحصاءات عام 2017(]4[
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مستحضرات التجميل واملنتجات الطبية والكيميائية  
معدل االسترياد )مليون دوالر(
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املنتجات الصناعية 
معدل االسترياد )مليون دوالر(

املالبس 
معدل االسترياد )مليون دوالر(
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3. العقبات اليت تعرتض التصدير اإليراين إىل روسيا
-3 -1 اجملال املصريف

أ: التمويل املكلف: إن التكلفة العالية جتعل املصدرين واملنتجي اإليرانيي يف أحسن احلاالت 
يلجأون إىل استخدام قروض بنكية أبسعار فائدة قدرها 14 و18 و%22 للحصول على أفضل 

متويل، يف حي ال تتطابق أرابح أي منتج ومصدر مع هذه األرقام.
ب: حوافز التصدير الضعيفة: إن احلوافز يف إيران ولألسف، مل تكن غري فعالة وغري مفيدة 
من حيث التنفيذ وحسب، بل حىت يف حاالت مثل األرابح العالية للتسهيالت والقروض املصرفية 
)كعائق واضح ومربهن أمام نشاط املصدرين(، يصبح الطريق إىل تنمية الصادرات وحتقيقها أكثر 

صعوبة أيضاً.]5[
-3 2 - جمال النقل واخلدمات اللوجستية

مل يتم تطوير النقل ابلسكك احلديدية ليتناسب مع احتياجات البالد، وإن حصة السكك 
احلديدية يف نقل السلع والبضائع الصناعية ضئيلة جداً، وإن النقل الربي ووسائل النقل هلذا القطاع 
مثل الشاحنات متهالكة إىل حد كبري، ومن انحية أخرى، مل يتم تطوير املوانئ واملراسي مبا يتماشى 
والطرق  للموانئ  التحتية  البنية  جمال  يف  شديد  من ضعف  نعاين  إننا  إذ  االقتصادي،  النمو  مع 

والسكك احلديدية. 
التعاون السککي بني إيران وروسيا

لنقل  الشمال  جهة  من  اجملاورة  ابلدول  نقطتي  عرب  حالياً،  اإليرانية  احلديد  سكة  ترتبط 
البضائع ابلسكك احلديدية بي إيران وروسيا، ومها كما أييت:

أواًل: سكة حديد سرخس-جتن، وهي أول حماولة إليران للوصول إىل دول آسيا الوسطى 
إىل اخلليج الفارسي ومناطق أخرى من العامل يف عام 1996. وإن إنشاء خط سكة حديد ابفق 

إىل مشهد يف عام 2005، جعل آسيا الوسطى أقرب إىل )اخلليج الفارسي( فعاًل.
السكك احلديدية  برون )جزء من خط  اثنياً: إبمكان خط سكة حديد جرجان-اينتشة 
الذي يربط إيران، وتركمانستان، وكازاخستان وروسيا( نقل البضائع والشحنات إىل الدول الشمالية 
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من البالد وأورآسيا. واستناداً للمشاورات واالتفاق الذي مت بي إيران وتركمانستان وكازاخستان، 
فإن جزء من الصادرات اإليرانية يتم نقلها عرب حمافظة كلستان وعن طريق سكة احلديد، مروراً مبعرب 
اينتشه برون احلدودي إىل هذه الدول. وميكن عرب خط السكك احلديدية هذا إرسال البضائع إىل 

روسية عرب تركمانستان وكازاخستان.
إن موضوع اتصال السكك احلديدية مع مجهورية أذربيجان عرب معرب آستارا احلدودي، مت 
إدراجه على جدول األعمال حىت يتم استكمال شبكة السكك احلديدية اإليرانية مع دول اجلوار 
تواصل مجهورية  أن  املقرر  من  االتصال،  هذا  حتقيق  جمال  يف  املوقعة  للوثيقة  واستناداً  الشمالية. 
وسيواصل  احلدود  من  الصفر  نقطة  حىت  كيلومرتات   8 بطول  احلديدية  السكة  خط  أذربيجان 
اجلانب اإليراين مد خط السكة احلديدية ملسافة تصل إىل 2 كيلو مرت. وعند نقطة الصفر من 

احلدود، ستقوم إيران أيضاً ببناء حمطة عبور بسعة 5 ماليي طن.
ومن املقرر أن تعمل كل من إيران وأذربيجان أيضاً على بناء جسر سكة حديد بطول 80 
مرتاً فوق هنر أستارشاي احلدودي )على حدود أستارا إيران وأستارا أذربيجان( وحبصة قدرها 50% 
لكل واحد منهما. ويف إيران، فإن إنشاء خط سكة حديد قزوين-رشت-أستارا سريبط بي السكة 

احلديدية احمللية هبذه السكة احلديدية.
وفدي  بي  املاضية  الثالث  األعوام  خالل  متت  اليت  واالتفاقيات  املفاوضات  على  وبناًء 
مشاريع  معظم  فإن  البلدين،  احلديدية يف  السكك  رؤساء  هبا  قام  اليت  الزايرات  البلدين، خاصة 

السكك احلديدية اهلامة على أساس األولوايت، هي كما أييت:
1- كهربة خط سكة حديد جرمسار- اينتشة برون.

2- إنشاء خط سكة حديد رشت - أستارا )إيران( - أستارا )مجهورية أذربيجان(.
يعد هذا املشروع أهم مشروع للسكك احلديدية بي إيران وروسيا، إذ يتفاوض الطرفان على 

تنفيذه منذ عدة سنوات. 
ويعترب هذا املشروع مكمل ملمر الشمال-اجلنوب وسيعمل على نقل الشحنة بشكل مشرتك 
بندر  إىل  الشمايل-اجلنويب(  املمر  مؤسسو  هم  واهلند  وروسية  )إيران  اهلند  من  السفن  طريق  عن 
عباس، ومن هناك سوف يتم شحنها ابلقطار إىل سانت بطرسربغ مث إىل أورواب. وميزة هذا املمر 
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مقارنة مع الشحن من اهلند إىل أورواب عرب السفن وعن طريق البحر األبيض املتوسط هو أنه سيوفر 
30 % على التكاليف، و20 % يف الوقت.

3- مشروع حتويل خط سكة حديد صوفيان - سلماس وطهران - ابفق إىل سكة حديد 
مكهربة:

واستناداً للمقرتحات األولية، كان من املقرر أن يتم حتويل حمور صوفيان إىل سلماس بطول 
120 كم إىل سكة حديد مكهربة وذلك بعد خوض املراحل العملية القانونية، ووفقاً للرتتيبات 

الفنية واملالية. وال تزال احملاداثت مستمرة لتنفيذ هذا املشروع.
4- إنشاء خط سكة حديد حملوري رشت – ساري - أردبيل، وابرس أابد – رشت - 

أنزيل:
وعلى وفق االتفاقات املبدئية، سيتم بناء املشاريع أعاله من قبل الروس. واجلانبان مستمران 

بعملية تبادل املعلومات.
5- املشاريع البحثية املشرتكة وتدريب اخلرباء:

لقد مت إجراء بعض املشاريع البحثية بي منظمة السكك احلديدية اإليرانية ومعهد نيشرت 
التابع ملنظمة السكك احلديدية الروسية. إن ممر الشحن الدويل بي الشمال واجلنوب، والذي مت 

التوقيع عليه من قبل إيران وروسية واهلند، يتمتع أبمهية كبرية يف قطاعي الدبلوماسية والتجارة.
وبدأت عملية بناء املمر الذي يربط بي ميناء بندر عباس يف إيران وسانت بطرسربغ يف 
روسية. وميتد هذا املمر من ابكستان عرب مشال أورواب والقوقاز إىل آسيا الوسطى متجاوزاً ابكستان، 
ومن خالل تفعيل هذا املشروع، لن تضطر محوالت احلاوايت اهلندية املتجهة إىل سانت بطرسربغ 
للسفر حول العامل ملدة 40 يوماً واستخدام قناة السويس املزدمحة واملكلفة، وإبمكان التجار أن 
يقطعوا مسافة طريق أقصر من أجل السفر إىل بندر عباس، وسريبط خط السكك احلديدية بي 
إيران وأذربيجان خط السكك احلديدية يف اهلند والذي يبلغ طوله 5 آالف و200 كيلومرت مبيناء 
هلسنكي يف مشال أورواب، وهبذا االتصال، سيتم تقليل وقت الشحن يف املمر الشمايل-اجلنويب من 

45 يوماً إىل 20 يوم.]6[
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وميثل افتقار حمطات النقل للشاحنات اإليرانية يف روسية مشكلة رئيسية أخرى يف هذا البلد 
ابلنبة لنا. إن التكلفة اليت يتحملها سائقي الشاحنات للراحة يف روسية هي 750 روبل يف الليلة، 
واليت تكون للسائق الذي يريد البقاء يف روسية ملدة ثالثة إىل أربعة أايم، حوايل 540 ألف تومان، 

إذ تعترب تكلفة عالية.
العثور على محولة عند طريقهم للعودة، وكل  كما أن سائقو الشاحنات حباجة أيضا إىل 
هذا لن يتيسر إال إذا كانت هناك حمطات شحن خاصة إليران، إذ تُقدر تكلفة إنشاء حمطة شحن 
بسيطة مبا يصل إىل 400 مليون تومان، وهذا املبلغ يعادل تكلفة إقامة ندوة ليوم واحد يف إيران!

-3-3 جمال التسويق
االقتصادية يف خمتلف  املعلومات  توفري مجيع  بياانت ميكنها  قاعدة  تفتقر إىل  إيران  إن  أ: 
اجملاالت مبا يف ذلك اإلنتاج، والتصدير، والتجارة والتعدين لرجال األعمال الروس. وابلطبع، فإن 
رجال األعمال اإليرانيون ال ميلكون معلومات كافية عن القدرات الروسية وهذا هو السبب يف أننا 

فشلنا يف حتقيق أهدافنا يف التجارة مع هذا البلد.
)العوائع السبعة اليت تعرتض التجارة مع روسية، 2017(، ومع أنه مت إنشاء قاعدة بياانت 
http://www.irrutrade. :حتتوي على معلومات عن إيران وروسيا عنواهنا هر الرابط التايل

ir لتوفري معلومات حول السوق اإليرانية والروسية لكال الطرفي، ولكن لسوء احلظ، ال حتتوي 
املعلومات  من  الكثري  إىل  وتفتقر  اليومية  واألنباء  املعلومات  أحدث  على  هذه  البياانت  قاعدة 
األساسية عن الشركات العاملة يف جمال التجارة بي إيران وروسيا، وال تقدم أي معلومات حول 
إىل  اإليرانية  للصادرات  الرئيسة  املؤشرات  وكذلك  وروسية،  إيران  يف  السوق  وقدرات  إمكاانت 
روسية، واملعلومات اإلحصائية املفيدة عن اجملتمعات املستهدفة للبضائع اإليرانية والروسية، وال تقدم 
أي شرح عن إسرتاتيجية التصدير اإليرانية لروسية والعكس أيضاً، ابإلضافة إىل عدم توفري الكثري 

من املعلومات املفيدة األخرى اخلاّصة ابلسوق الروسية.
ب: واملشكلة األخرى اليت تواجهها إيران يف السوق الروسية هي عدم وجود عدد كاف من 
اخلرباء االستشاريي التجاريي. ولسوء احلظ، ال يوجد لدى إيران سوى مستشار جتاري واحد يف 
السوق الروسية يعمل يف هذا اجملال، يف حي أن دولة مثل تركية لديها مبىن خمصص ملقر استشارات 
األعمال يف روسية، حيث يعمل فيه عشرات املوظفي. ويف املكان نفسه، يعقد مقر استشارات 
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األعمال الرتكية يف روسية اجتماعات أسبوعية مع رجال األعمال األتراك، ويقوم رجال األعمال 
بتحديث معلوماهتم يف هذا االجتماع ويعملون يف اجتاه زايدة عوائد أعماهلم.

ج: ويعد غياب املتاجر واحملال واملعارض اإليرانية من أهم املشاكل اليت تعاين منها إيران يف 
السوق الروسية، إذ ميكن للعديد من الشركات واملصدرين بيع منتجاهتم مباشرة إىل الزابئن الصغار 
يقوموا  األمر،  لزم  وإذا  التنافسية  منافسيهم ومزاايهم  يتعرفوا على  املعارض، وأن  والكبار يف هذه 
ابلتخطيط لتطوير منتجاهتم. إن فرصة املشاركة يف املعارض، توفر للشركات إحصاءات ومعلومات 

بشأن الزوار، واخلربة، ونطاق األنشطة واملنتجات اليت تكون ضمن دائرة اهتمامها.
-3 -4 جمال وضع السياسات

لقد كانت إحدى السياسات اليت مت تبنيها بعد الثورة اإلسالمية يف إيران تتبلور يف النهج 
االقتصادي القائم على العمل يف اجتاه استبدال الواردات بتوفري الطلب احمللي عرب االنتاج الوطين، 
ومبا أن السوق احمللية كانت دائماً متثل اهلدف الرئيس لإلنتاج احمللي، فلذلك، مل يقم اخلرباء اإليرانيي 

مطلقاً بتصميم كمية اإلنتاج وجودة السلع على أساس أسواق التصدير.]7[
متتلك روسيا سوق ذات ركائز اقتصادية انضجة، وإن إيران، على الرغم من سجلها الناجح 
جداً يف التجارة مع دول مثل العراق وأفغانستان، ال ميكنها العمل يف روسية ابتباع نفس األسلوب 
والنموذج الذي متارسه يف هذه الدول، ألن األسواق يف العراق وأفغانستان هي أسواق ذات هياكل 
قدمية وبسيطة. لكن السوق الروسية تتمتع هبيكلة معقدة ومتطورة، وهلذا السبب فإن التجارة مع 
روسية حتتاج إىل دعم منظم من قبل احلكولة وجيب أن تكون الشركات اإليرانية اململوكة للدولة 
األعمال  رجال  سائر  حلضور  الطريق  لتمهد  الروسية،  السوق  دخول  يف  رائدة  أيضاً،  واخلاصة 

اإليرانيي يف السوق الروسية.
للطريق،  خارطة  ورسم  الروسية،  للسوق  للتصدير  اسرتاتيجية  تدوين  عرب  إليران  وميكن 
والتخطيط السليم املدعوم من احلكومة، وجذب االستثمارات األجنبية، واستخدام موارد صندوق 
التنمية الوطنية وإصدار التأمينات والضماانت من البنوك وشركات التأمي اإليرانية، أن تساعد يف 
زايدة حصتها التصديرية يف السوق الروسية. كما ميكننا أيضاً عرب االستفادة من القدرات اجلديدة 
يف سياق ختطيط يتعلق ابلصادرات من قبل الشركات املهنية أن نضيف سلع مثل األحجار املزخرفة 
واملعادن واملواد الكيميائية والبرتوكيماوايت ومجيع أنواع البوليمرات والعقاقري، مبا يف ذلك األدوية 
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الكمية  دقيقة حول  إحصائيات  غياب  وکان  بنا.  اخلاصة  التصدير  منتجات  قائمة  إىل  احلديثة، 
والقدرة اإلنتاجية للزراعة يف إيران علی مستوی مجيع حمافظاهتا جعل اخلرباء اإليرانيي غري قادرين 
على إدارة صادرات البالد، إذ جعل ذلك إيران تصدر يف فرتات من السنة منتجات ما إلی حد 
جيعل املنتج اندراً يف البالد، وتضطر يف أوقات أخرى إىل إتالف منتجاهتا لکي تتمکن من إدارة 
أسعار السوق، حيث رأينا أمثلة هلذا النوع من املنتجات واليت مت إتالفها کالطماطم والبصل واخليار 

والبطيخ وغريها يف عامي 2017 و2018.
موردين  عن  الروس  اجلملة  وجتار  األعمال  ورجال  املستوردون  يبحث  أخرى،  جهة  ومن 
ومصنعي ميكنهم توريد املنتجات اليت حتتاجها السوق الروسية طوال العام. وذلك فإن االضطراب 
صادراهتا  أسواق  أبن ختسر  البالد  جتعل  إيران سوف  يف  التصدير  أمر  علی  ختيم  اليت  والفوضی 

للمنتجات الزراعية.
4. احللول

إنشاء ممر مجركي أخضر وتوقيع وشيك علی اتفاقية جتارة حرة مع االحتاد اجلمركي األورويب   •
اآلسيوي، وإنشاء مناطق جتارة حرة مع أوراسيا وتسهيل عملية إصدار التأشريات وتيسري املعامالت 
املالية، تعد من بي أنشطة مجهورية إيران اإلسالمية لزايدة مستوى العالقات االقتصادية مع روسيا.

•  إنشاء حمطات للشحن يف املدن الروسية اهلامة، مبا يف ذلك موسكو وسانت بطرسربغ، 
وغريها من املدن الروسية، حيث )تبلغ تكلفة شراء أرض مناسبة يف روسيا حوايل 20 ألف دوالر 

واحلد األقصى لتكلفة بناء احملطة هو 8 آالف دوالر(.
صياغة اسرتاتيجية تصدير للصادرات إلی روسيا على وفق قدرات البالد االقتصادية.  •

زايدة عدد اخلرباء ومستشاري األعمال الروس وختصيص مساحة كافية ملستشاري األعمال   •
اإليرانيي إلجراء مشاورات مع النشطاء االقتصاديي ورجال األعمال اإليرانيي يف روسيا.

إنشاء مكاتب جتارية يف روسية جلمع اإلحصاءات واملعلومات عن السوق الروسية، واغتنام   •
فرصة املسوقي اإليرانيي املقيمي يف روسيا من أجل توسيع الصادرات والتجارة بي إيران وروسيا.

إنشاء بنية حتتية لتعبئة البضائع، وإلغاء ضرائب التصدير، وصياغة حزمة دعم للمصدرين   •
الروس لألسواق الصغرية.
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اإليرانية  التجارية  املوانئ  النقل ابلسكك احلديدية والطرق وتطوير قدرات  إهناء مشاريع   •
يف حبر قزوين، واستخدام قدرات القطاع اخلاص وغرف التجارة اإليرانية الروسية الستكمال البنية 

التحتية للنقل.
إقامة معارض ملختلف املنتجات واخلدمات لغرض اطالع املستهلكي ورجال األعمال   •

الروس علی السلع واخلدمات اإليرانية.
البناء جلذب سيولة املستثمرين من القطاع  إنشاء شركة أسهم عامة لالستثمار يف جمال   •
اخلاص، وذلك هبدف تطوير وحتسي البنية التحتية للنقل اليت حتتاج إليها الدولة من أجل التجارة 

مع االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية والدول املطلة على حبر قزوين.
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