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 چکیده
 روند ادامه مسیر در اختالالتی بروز به منجر و گذاشت برجاي جهانی اقتصاد روي بر توجهی قابل تأثیر ویروس شـیوع 

 افزایش و جهان در نفر میلیون ســه به نزدیک کردن مبتال ضــمن گیريهمه این. اســت شــده جهان در تجاري مبادالت
 اتاقدام و اندیشــیده خاصــی تمهیدات ویروس این با مقابله و جلوگیري براي کشــورها تا شــده ســبب آن، تلفات فزاینده
 این از بخشی. گیرند بکار غذایی امنیت تامین همچنین و مردم بهداشـت  و سـالمت  از محافظت جهت در مناسـب  تجاري

 و پزشــکی لوازم قبیل از ســالمت و بهداشــت با مرتبط محصــوالت بر خاص طور به هامحدودیت اعمال شــکل به اقدامات
گزارش حاضر مروري بر وضعیت کلی اقتصاد و  .است بوده تنفسی کمک تجهیزات و هادستکش و هاماسـک  آزمایشـگاهی، 

هاي تجاري با تمرکز بر اقالم دارویی و پزشکی داشته است که خالصه تجارت جهانی و آخرین تحوالت تجارت و سـیاست 
 هاي آن به شرح زیر است:یافته

 کرونا ویروس شیوع پی در جهان تجارت و اقتصاد وضعیت از برآوردها-1
 ؛)OECD( اقتصادي توسعه و همکاري سازمان جهان از سوي اقتصادي رشد نرخ درصدي 50 کاهش •
آن کشور در درصدي  1/6، در مقایسـه با نرخ رشـد   2020درصـد در سـال    5کاهش نرخ رشـد اقتصـادي چین به کمتر از    •

 ؛2019سال
درصد در صورت تداوم  شیوع کرونا در میان شرکاي  -5/0و تشـدید رشـد کاهشـی تا     درصـدي براي آلمان  3/0نرخ رشـد   •

 ؛)ایتالیا و جنوبی کره ژاپن، چین،(اصلی این کشور 
 ؛جهان تجارت درصدي 32 تا 13 بین کاهش •
 ؛در جهان تجارت خدماتدرصدي  7/4تا  8/2کاهش  •
 .المللیبین لجستیک هايهزینه درصدي 25 افزایش •

 کرونا ویروس شیوع با رابطه در کشورها گمرکی تمهیدات-2
 پزشکی و دارویی هايفرآورده زمینه در صادراتی هايمحدودیت •

o ،؛)17/04/2020( دارویی محصوالت برخی صادرات ممنوعیتلغو  هند 
o ،15/04/2020( خاص داروهاي بر روزه 30 صادرات ممنوعیت صربستان( 
o ،15/04/2020( افزوده ارزش بر مالیات از دارویی هايفرآوردهعدم استثناي  کلمبیا( 
o 14/04/2020( آن واردات از تعرفه اخذلغو  و ماسک صادرات در محدویت ایجاد جنوبی، کره( 
o ،08/04/2020( شخصی محافظ تجهیزات هايتعرفهحذف  سوئیس( 

   غذایی مواد زمینه در صادراتی هايمحدودیت •
o ،11/04/2020( صادراتی سهمیه با برنج صادرات ممنوعیت یجایگزین ویتنام( 
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o ،10/04/2020( دیگر محصوالت برخی و شکر آرد، غالت، صادرات تعلیق رومانی( 
o ،07/04/2020( لیموها انواع براي صادراتی محدودیت ترکیه( 
o ،05/04/2020( دریایی محصوالت برخی و برنج صادرات تعلیق کامبوج( 

  جهان پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده تجارت اصلی بازیگران-3

 است؛ پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده مربوط به جهانی تجارتدرصد  2/5 •
ــادرکنندگان • ــوالت، این عمده ص ــورهاي محص ــد 7/0( دالر میلیارد 136آلمان، کش  6/0( دالر میلیارد 117 آمریکا، ؛)درص

) درصد 4/0( دالر میلیارد 66بلژیک، و) درصد 4/0(  دالر میلیارد 73 هلند، ؛)درصد 5/0( و دالر میلیارد 90سوئیس، ؛)درصد
 .باشندمی

 ؛)درصد 5/0(  دالر میلیارد 87آلمان؛ ؛)درصد 02/1(  دالر میلیارد 193آمریکا، کشورهاي محصوالت این عمده واردکنندگان •
 .  باشندمی) درصد 3/0( دالر میلیارد 53 هلند،و  ؛)درصد 3/0( دالر میلیارد 57بلژیک، ،)درصد 3/0(  دالر میلیارد 65 چین،

هاي دارویی و تجهیزات پزشکی به جهت تامین وردهي کشورهاي فوق در زمینه تجارت فرآهاي اعمال شـده از سـو  محدویت •
 را براي سایر کشورها بوجود آورده است. زیادينیازهاي داخلی خود مشکالت 

 جهان در پزشکی تجهیزات و دارویی هايفراورده ايتعرفه موانع وضعیت-4
 تجارت در دارویی هايفرآورده و داروها براي ايتعرفه موانع حذف به اقدام تجارت جهانی سازمان عضـو  کشـورهاي  از نیمی •

ــورهاي اما کردند؛ گروهیدرون ــیوع علیرغم نیز زیادي کش  تجهیزات و دارویی هايوردهفرآ به مردم نیاز و کرونا ویروس ش
 کنند؛می اعمال  واردات بر را باالیی هايتعرفه همچنان پزشکی

 تقاضاي از فعلی شرایط در که است شخصی محافظت تجهیزات تعرفه تعدیل خصوص در جهانی بهداشـت  سـازمان  توصـیه  •
 .باشدمی دارویی هايفرآورده و داروها تعرفه برابر پنج حدود اقالم این تعرفه. است برخوردار بیشتري

 کرونا ویروس شیوع پی در ایران اقتصاد وضعیت-5
 براي و 4/5 منفی 2018 سال در ایران اقتصادي رشد نرخ ،)جاري سال آوریل ماه در( پول المللیبین صندوق ارزیابی مطابق •

 الس در ایران اقتصادي رشد نرخ که است کرده بینیپیش المللیبین نهاد  این همچنین و است بوده 6/7 منفی 2019 سال
 که است حالی در این برسـد؛  درصـد  6 منفی به کرونا ویروس شـیوع  و نفت قیمت افت ها،تحریم تشـدید  به توجه با 2020
 .است بوده درصد صفر ایران، اقتصادي رشد از نهاد این قبلی بینیپیش

در اثر افت روابط  از جمله خودروسازي ایرانی هايکارخانه و هاشرکت نیاز مورد ايواسـطه  کاالهاي و مواد تأمین در اختالل •
 ؛)چینشریک اول تجاري (کشور تجاري با 

 و افغانستان عراق، ویژه به همسایه کشورهاي به ایران صادرات مسـیرهاي تامین منابع ارزي بدلیل محدودشـدن  اختالل در  •
 .است کرده رو روبه مشکالتی با را غیرنفتی صادرات کانال از ارزي منابع ایجاد ترکیه،

 ایران پزشکی تجهیزات و دارویی هايدر تجارت فرآورده هکشور همسای 15نقش برجسته -6
کشور، یک درصد و در کل  غیرنفتی ) در کل صادرات2017-2018در دوره ( پزشکی تجهیزات و دارویی هايسـهم فرآورده  •

 بوده است؛ درصد 4/4واردات کشور 
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کشور همجوار اختصاص  15تجارت با به  پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهدرصد واردات  8/4درصـد صـادرات و    5/1 •
 داشته است؛

درصد  22درصد و  70به ترتیب ایران پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهسهم کشورهاي همسایه در صادرات و واردات  •
 است؛

 

 ایران پزشکی تجهیزات صادراتی بازار به آسیب -7
 دهش تولید کاالهايآندسـته از   ارزش زنجیره بدلیل قطعکرونا  ویروس شـیوع  اثر در پزشـکی  بازار تجهیزات رفتن دسـت  از •

 به مناســب قیمت و کیفیت دلیل به و بوده) CE( اروپا پزشــکی اســتاندارد تجهیزات نشــان داراي که خارجی برند باایران 
 ؛شوندمی صادر ایتالیا و آلمان مانند اروپایی کشورهاي

 ریکايآم میانه، آسیایی کشورهاي به که ایران ساخت نشان با پزشکی تجهیزات و کاالهاآندسـته از   بازار رفتن دسـت  از بیم •
هاي مرزي روند صادراتی آنها دچار اختالل صـادر می شـدند و هم اکنون بدلیل محدویت   سـوریه  و افغانسـتان  عراق، التین،

 ؛شده است
ــکی تجهیزات از دیگر برخی بازار محدودیت • ــورت به کهایران  پزش ــا قطعات یا فنی دانش ص ــده درص ــورهاي و ش  درکش

ــوئد، آلمان، مانند کنندهدریافت ــیه و چک مالزي، بالروس، س ــت، مونتاژ، مراحل روس ــیون، تس ــته کالیبراس  و بنديبس
 .گیردمی انجام آن روي گذاريبرچسب

 کرونا با مقابله براي ایران گمرکی تمهیدات و تدابیر آخرین-8
 ژاول، آب مانند بهداشتی محصوالت دسـتکش؛  گان، لباسِ ماسـک،  مانند شـخصـی   محافظت تجهیزات صـادرات  ممنوعیت •

 ؛الکل شوینده، مایعات صابون، ها،کننده ضدعفونی
 راتمقر رعایت با آزمایشگاهی و پزشکی لوازم سایر و تشخیصی هايکیت روزيشـبانه  ترخیص و سـره  یک حمل با موافقت •

 مربوطه؛
 مواد، این روزي شبانه خروج و پزشکی تجهیزات و کننده ضدعفونی و بهداشتی محصوالت اولیۀ مواد یکسرة حمل با موافقت •

 سابقه پذیرش به نسبت کننده، وارد تولیدي واحد توسط ترخیص سابقه ارائه و وارده کاالي ماهیت تعیین به نیاز صورت در
 قرمز؛ مسیر در حتی کاال ترخیص

 نوبت از خارج بصورت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجوز ارائه صورت در اسناد حداقل مجوز با کاالهاي ترخیص •
 کشور؛ گمرکات کلیۀ از ممکن زمان حداقل در و
 عام و خیریه مؤسـسات  بهداشـتی  و درمانی احتیاج مورد بیمارسـتانی  و طبی لوازم و ورودي دارو حقوق پرداخت از معافیت •

 خودروهاي آمبوالنس، جمله از نقلیه و همچنین وســائط پزشــکی آموزش و درمان بهداشــت،  وزارت گواهی با المنفعه
 امدادي؛ قایق و بالگرد سواري، استثناء به نجات و امداد ویژه خودروهاي نجات، و امداد فرماندهی

ه ک به کشور هاي آزمایشگاهیهاي پزشکی یا کیتانتقال و عبور کانتینرهاي حاوي محموله جهت هماهنگی با مراجع قانونی •
 .بدالیل مختلف در برخی از مرزهاي کشور متوقف و اجازة ادامه مسیر به آنها داده نشده است



 ) ایران و کشورها تجاري تمهیدات جهانی، تجارت و اقتصاد از هابینیپیش برآخرین مروري( تجاري تحوالت پایش

 4..................................................................................................................................هاي بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 و برخی بازارها از دست رفته است؛ اما طی نموده ایجاد ایران پزشکی تجهیزات صـادراتی  بازار براي هاییمحدودیت کرونا شـیوع 
 و هاشرکت از بسیاري کار دسـتور  در پزشـکی  تجهیزات و بهداشـتی  مواد دارویی، هايفراورده تولید کرونا، ویروس شـیوع  مدت
 رد تواندمی اقالم این بر مصرف مازاد تجارت توسعه ، لذاه استگرفت قرار خصوص این در مناسـب  ظرفیت از برخوردار هايبنگاه

 صادرات کل در) 2017-2018( دوره در پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده ها، سهممطابق بررسـی . گیرد قرار کار دسـتور 
 تجارت اي درنقش برجســته همســایه کشــور 15 اســت؛ بوده درصــد 4/4 کشــور واردات کل در و درصــد یک کشــور، غیرنفتی
این درصـد واردات کشور در تجارت   22درصـد صـادرات و    70 ایران دارند، بطوري که پزشـکی  تجهیزات و دارویی هايفرآورده

کشور  15هاي اقتصادي و تجاري با با توجه به اهداف کشـور در توسعه همکاري  ه بوده اسـت. همسـای  هايشـور کبا محصـوالت  
  وجود دارد. مذکور هاي در زمینه محصوالتهمسایه، فرصت مناسبی جهت توسعه همکاري



 ) ایران و کشورها تجاري تمهیدات جهانی، تجارت و اقتصاد از هابینیپیش برآخرین مروري( تجاري تحوالت پایش

 5..................................................................................................................................هاي بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 فهرست مطالب
 

 6 .........................................................................................................  مقدمه 
 6 ........................................ کرونا روسیو وعیش یپ در جهان تجارت و اقتصاد تیوضع از برآوردها نیآخر 
 8 .......................................................................... کرونا روسیو وعیش با رابطه در کشورها یگمرک داتیتمه 

 8 .......................................... ):2020 لیآور 19( یپزشک و ییدارو يهافرآورده نهیزم در یصادرات يهاتیمحدود -3-1
 8 ....................................................................... ):2020 لیآور 19( ییغذا مواد نهیزم در یصادرات يهاتیمحدود -3-2

 9 .... يتجار محدودکننده اقدامات و جهان یپزشک زاتیتجه و ییدارو يهافرآورده تجارت یاصل گرانیباز 
 10 ...............................................جهان در یپزشک زاتیتجه و ییدارو يهافراورده ياتعرفه موانع تیوضع 

 11 ...................................................................................... کرونا روسیو وعیش یپ در رانیا اقتصاد تیوضع 

 12 ...... )2017-2018( رانیا یپزشک زاتیتجه و ییدارو يهافرآورده تجارت در هیهمسا کشور 15 تیاهم 

 14 ........................................................................................ رانیا یپزشک زاتیتجه یصادرات بازار به بیآس 

 14 ...................................................................... کرونا با مقابله يبرا رانیا یگمرک داتیتمه و ریتداب نیآخر 

 14 ......................................................................................................................................  صادرات حوزه -9-1

 14 ......................................................................................................................................  واردات حوزه -9-2

 15 ......................................................................................................  يبند جمع 

 18 ......................................................................................................  منابع 

 19 ......................................................................................................  وستیپ 

 

 

 
  



 ) ایران و کشورها تجاري تمهیدات جهانی، تجارت و اقتصاد از هابینیپیش برآخرین مروري( تجاري تحوالت پایش

 6..................................................................................................................................هاي بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 مقدمه 
 یرمس در اختالالتی بروز به منجر و گذاشـت  برجاي جهانی اقتصـاد  روي بر توجهی قابل تأثیر ویروس شـیوع 

 نفر میلیون سهبه  نزدیک کردن مبتال ضمن گیريهمه این. اسـت  شـده  جهان در تجاري مبادالت روند ادامه
 داتتمهی ویروس این با مقابله و جلوگیري براي کشورها تا شده سـبب  آن، تلفات فزاینده افزایش و جهان در

 تامین همچنین و مردم بهداشت و سالمت از محافظت جهت در مناسب تجاري اقدامات و اندیشـیده  خاصـی 
 محصــوالت بر خاص طور به هامحدودیت اعمال شــکل به اقدامات این از بخشــی. گیرند بکار غذایی امنیت
 کمک تجهیزات و هادستکش و هاماسک آزمایشگاهی، و پزشـکی  لوازم قبیل از سـالمت  و بهداشـت  با مرتبط
 .است بوده تنفسی

هاي اعمالی بر تجارت رین وضعیت اقتصاد و تجارت جهانی، اقدامات و محدویتآخسـی  ردر این گزارش به بر
ــکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهمواد غذایی، و بطور خاص بر در جهان و ایران  ــود. با پرداخته می پزش ش

ان ایرتجارت  یتدر بخش دیگري از گزارش تمرکز بر وضعکشور همسایه،  15توجه به اهمیت تجارت ایران با 
 باشد. می پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهبا کشورهاي مذکور در صادرات 

 

  کروناجهان در پی شیوع ویروس  و تجارت اقتصادآخرین برآوردها از وضعیت  

 يامدهایپ  )OECDي (و توسعه اقتصاد يسازمان همکار درصدي نرخ رشد اقتصادي جهان: 50کاهش  •

؛ اعالم کرده 2008سال  یجهان پس از بحران مال يچالش اقتصاد نیبزرگتررا  کروناشیوع ویروس از  یناش
 يرشد اقتصاد نرخبینی شده است که پیش درصد کاهش می یابد. 50اي که نرخ رشد اقتصادي جهان به گونه

. دیخواهد رس درصد 5/3ترین حالت به و در بدبینانه )درصد 9/4( به کمتر از پنج درصد 2020سال  يبرا نیچ
در چین درصد بوده است.  1/6در حدود 2019کشور در سال  نیا ياست که نرخ رشد اقتصاد یدر حال نیا

و حجم کاهش کشور مختل شده  نیدر ا دیچرخه تولاي بوده است که به گونه کروناویروس مخرب  آثارمیزان 
که نتیجه این امر افزایش قابل توجه  است سال گذشته بی سابقه بوده 16تقاضاي جهانی از این کشور طی 

 ينرخ رشد اقتصاد )OECDي (و توسعه اقتصاد يهمکار سازمانبیکاري در طی چند ماه گذشته بوده است. 
اتحادیه سراسري صنایع آلمان در گزارش خود درصد تخمین زده است. همچنین  3/0را  2020آلمان در سال 

در این گزارش آمده است که اگر شیوع  ؛یش بینی کرده استرکود شدید اقتصادي کشور را در سال جاري پ
 )2020( يماهه دوم سال جار سه ) تاایتالیو ا یجنوبژاپن، کره ن،یچ( آلمان این بیماري در میان شرکاي اصلی

دیه تحاا مسئوالنلذا  .ابدیمیکمتر کاهش  یدرصد و حت -5/0آلمان به  يکنترل نشود، نرخ رشد اقتصاد
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له با مقاب يو برا ردیفاصله بگ يبودجه بدون کسر استیاز س از دولت آلمان خواستهسراسري صنایع آلمان 
نیز  اکیو آمر نیچ کشورهاي ياز سو استیساین کند.  يگذارهیاقدام به سرما يماریب نیا ياقتصاد يامدهایپ

 اجرا شده است.

درصدي  32درصد تا  13سازمان تجارت جهانی از کاهش بین  :جهان درصدي تجارت 32تا  13کاهش بین  •

 يهاتیفعال ریناپذو کاهش اجتناب هاکسب و کار يتوقف اجبارتجارت بین الملل هشدار داده که به دلیل 
 دارد. یتوقف بستگ نیبروز خواهد کرد و دوام آن به طول زمان ا يو تجار يدیتول

براساس  :و بخش گردشگري صنایع غذایی، پزشکیو  کاهش چشمگیر تجارت صنایع داروسازي •
گزارش سازمان جهانی تجارت بیشترین آسیب را صنایع داروسازي و تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی و پس 
از آن در بخش خدماتی بخش گردشگري خواهند داشت. به طوري که این وضعیت سبب بروز گسترده بیکاري 

  همراه خواهد داشت. و تبعات اجتماعی و اقتصادي بسیاري به

براساس پیش بینی سازمان جهانی تجارت، با شیوع ویروس  :تجارت خدمات درصدي 7/4تا  8/2کاهش  •

هاي حمل و نقل، ممنوعیت سفرهاي غیرضروري به دلیل اعمال محدودیت نیزهاي خدماتی تجارت بخش کرونا
به طور مستقیم تحت تأثیر این ویروس قرار  مهمان نوازيو تعطیل شدن بسیاري از مؤسسات خرده فروشی و 

  . 1خواهد داشتدرصد  8/4تا  8/2ی بین گرفته و کاهش

هاي هاي ارزش جهانی به زنجیرههاي ارزش جهانی و تغییر ماهیت زنجیرهآسیب جدي به زنجیره •

هاي اهبنگ فعالیتالملل با محدود شدن هاي سازمان تجارت و توسعه بینبینیبراساس پیش اي:ارزش منطقه
سازماندهی این زنجیره به نحوي که باعث ، کروناپس از شیوع ویروس  هاي ارزش جهانیکننده زنجیرهتأمین

شود نی میبیاي که پیشه گونهشده است؛ بتبدیل  مهم و کلیدي ايجهانی شود، به مسالهدر تولید حفظ تعادل 
از اهمیت بیشتري برخوردار شوند. اي هاي ارزش منطقهزنجیرههاي ارزش جهانی تغییر کرده و ماهیت زنجیره

 هايپلتفرم جمله از جدید،هايهاي مرزي و فناوريهاي جهانی با جریان دادهنجیره ارزشزو ماهیت  ساختار
از  بعدد تولیشدن اي منطقه. همچنین دیابنمی تغییر مصنوعی، هوش و اتوماسیون و ءاشیا اینترنت دیجیتال،

گان کنندسازي تامینحلیمگرایش به سمت عبارت دیگر ه ب ؛خواهد گرفتتوجه قرار  شرایط فعلی نیز مورد
 گیرد.مورد توجه قرار می

صنایع خودروسازي زودتر از  کرونادر پی شیوع ویروس  زنجیره ارزش صنعت خودروسازي:به آسیب  •

کننده اصلی قطعات خودرو در بعنوان تأمین چینصنعت خودروسازي سایر صنایع شوك را احساس کرد. چرا که 

                                                           
1 . Services trade growth weakens as COVID-19 crisis hits global economy. https://www.wto.org/ 

https://www.wto.org/
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تأثیر  کاهش تولیداین  .2کندرا تولید می کروناویروس شیوع قبل از  دردرصد تولید خود  50حال حاضر کمتر از 
ه به تعویق افتادنیز  در سایر کشورها مهمی بر روي زنجیره ارزش داخلی و خارجی ایجاد کرده و به تبع آن تولید

 است. وارد کردهضربه بسیار سنگینی به بازار خودرو و یا قطع شده 

قطعات  تولیدکنندگان کرونادر پی شیوع ویروس  زنجیره ارزش جهانی صنایع الکترونیکی: به آسیب •

خود را در  درصد از بازار 15اپل بیش از که شرکت گرفته اند. به طوريالکترونیکی نیز مستقیماً تحت تاثیر قرار 
همکاري کشور جهان با این شرکت  43این در حالی است که  ؛از دست داد 2020اول ماه آوریل سال  هفتهطی 
ها با کمبود قطعه مواجه شده و در نتیجه تولید آنها متوقف شده هاي تولیدي آنکارخانهدر شرایط فعلی، و  دارند
 است.

براساس گزارش سازمان جهانی تجارت و مرکز  بین المللی: لجستیکهاي هزینه درصدي 25 افزایش •

هاي ارزش اختالل در زنجیره هاي لجستیکی بین المللی به دلیلهزینه کروناالملل در پی شیوع ویروس تجارت بین
 درصد افزایش یافته است.  25به طور متوسط  هاي لجستیکیتوقف سفرهاي تجاري و محدودیت، جهانی

 کروناشورها در رابطه با شیوع ویروس گمرکی ک تمهیدات 

 ): 2020 لیآور 19( یو پزشک ییدارو يهافرآورده نهیدر زم یصادرات يهاتیمحدود -3-1
 )17/04/2020را برداشت. ( ییمحصوالت دارو یصادرات برخ تیممنوع ،هند •

 )15/04/2020خاص وضع کرد. ( يروزه بر داروها 30صادرات  تیممنوع ،صربستان •

 )15/04/2020. (کرده استن یبر ارزش افزوده مستثن اتیرا از مال ییدارو هايفرآورده ،ایکلمب •

ــمن ایجاد محدویت در  ،کره جنوبی • ــکض ــادرات ماس ــک اخذ تعرفه از  ،ص  را نیز لغو کرد.واردات ماس

)14/04/2020( 

 )08/04/2020. (حذف کرد را یمحافظ شخص زاتیتجه يهاتعرفه ،سیسوئ •

  ):2020آوریل  19در زمینه مواد غذایی (هاي صادراتی محدودیت -3-2
 )11/04/2020. (کرد نیگزیجا یصادرات هیصادرات برنج را با سهم تیممنوع ،تنامیو •

 )10/04/2020آورد. ( در قیرا به حالت تعل گریمحصوالت د یصادرات غالت، آرد، شکر و برخ، یرومان •

 )07/04/2020. (کردصادر  موهایل محدودیت صادراتی را براي انواع ،هیترک •

 )05/04/2020در آورد. ( قیرا به حالت تعل دریاییمحصوالت  یصادرات برنج و برخ ،کامبوج •

                                                           
تامین درصد) هر سال توسط چین  80میلیارد دالر قطعات خودرو ( 34گزارش شرکت بازرسی کیفیت در این زمینه تاکید شده که بیش از  در ۲

 .شوندمی
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 اقدامات محدودکننده تجاري و ی جهانپزشک تجهیزات و دارویی هايوردهآفربازیگران اصلی تجارت  
 درصد 2/5جهانی :  تجارتاز کل  پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهسهم  •

 :  عمده صادرکنندگان •

o میلیارد  90،سوئیس ؛درصد) 6/0(میلیارد دالر  117 ،آمریکا ؛درصد) 7/0(میلیارد دالر  136،آلمان

 ؛درصد) 4/0(میلیارد دالر 66،درصد) و بلژیک 4/0 (میلیارد دالر  73، هلند ؛درصد) 5/0(دالر و 

 :عمده واردکنندگان •

o میلیارد  65 ،چین؛ درصد) 5/0 (میلیارد دالر  87؛آلمان ؛درصـد)  02/1 (میلیارد دالر  193،آمریکا

 درصد) 3/0(میلیارد دالر  53، هلند ؛درصد) 3/0(میلیارد دالر  57،درصد)، بلژیک 3/0 (دالر

   ؛آمریکا و آلمان چین، کشور سهتوسط   صورت هايماسک در جهان تقاضاي از نیمی از بیش تأمین •

 آمریکا ،)درصد 18( سنگاپورکشورهاي  توسط جهان  تنفسـی  کمک هايدسـتگاه  از نیمی از بیشتامین  •

 ؛)درصد 10( چین و) درصد 10( هلند ،)درصد 16(

 چین •

o  به خود؛ جهان شخصی محافظت تجهیزات صادراتاز  درصد 49 اختصاص 

o 22  به خود؛ جهان صادرات لوازم پزشکی و آزمایشگاهیدرصد از 

o   ــهم و جایگاه ــوالت فوق چین کاهش س ــادرات هرگونه با توجه به در محص اعالم ممنوعیت ص

 ؛ کرونادر پی شیوع بیماري  2020لوازم آزمایشگاهی تشخیصی در اول آوریل سال  و هاکیت

o  4/7تعرفه واردات لوازم پزشــکی و آزمایشــگاهی به طور متوســط  کروناقبل از شــیوع ویروس 

ــت کـه با   ــد بوده اس ــیوع این ویروس از تاریخ درص نرخ تعرفه واردات لوازم  2020 فوریه 6ش

 آزمایشگاهی را کاهش داد.

 فرانسه:   •

o 65 که با )2019 سال( هاي دارویی جهان به فرانسه اختصاص دارد درصد صادرات دارو و فرآورده

ــادرات    ــیهتوجـه بـه ممنوعیت ص ــاخت داروهاي خودایمنی  نیکلروک یدروکس (مواد اولیه س

 سهم صادراتی این کشور کاهش پیدا خواهد کرد.  2020مارس  26از واگیردار) 

 آلمان: •

o  13  با که)2019 سال(  دارد اختصاص آلمان به شخصی جهان محافظت تجهیزات صادرات درصـد 

 این صادراتی سهم  ،2020 مارس 19 از دسـتکش  و عینک ، ماسـک  صـادرات  ممنوعیت به توجه

   .کرد خواهد پیدا کاهش کشور

 سوئیس:  •
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o  صـادرات هرگونه محصـوالت محافظت شـخصی را منوط به ارائه مجوز     2020مارس  26در تاریخ

سـهم صادراتی این دسته از محصوالت از کل فرآورده هاي   2019صـادرات اعالم کرد. در سـال   

این محدودیت شاهد کاهش سهم درصـد بوده اسـت که با اعالم    2دارویی و تجهیزات پزشـکی  

 صادراتی آن خواهد بود. 

 انگلستان:   •

o  آوریل صـادرات تجهیزات محافظت شخصی را محدود و منوط به ارائه مجوز صادرات   2در تاریخ

درصـد در تجهیزات محافظت شـخصـی در میان     10سـهم صـادراتی    2019اعالم کرد. در سـال  

 است.فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی داشته 

 آمریکا:   •

o  آوریل ممنوعیت صادراتی بر روي تجهیزات محافلظت شخصی به خصوص دستکش و  3در تاریخ

 درصدي در این محصوالت داشته است. 12سهم صادراتی  2019ماسک اعالم کرد. در سال 

 ایرلند:  •

o  صـادرات لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و تجهیزات محافظت شخصی را   2020مارس  20در تاریخ

 درصد بوده است. 24در حدود  2019نوع اعالم کرد. سهم صادراتی این محصوالت در سال مم

o  صـادرات هر گونه دستگاه هاي اکسیژن مصنوعی و دستگاه هاي کمک   2020مارس  28در تاریخ

 .3تنفسی را با توجه به تقدم نیاز داخل، ممنوع اعالم کرد

 سوئیس: •

o   تجهیزات محافظت شخصی را کاهش داده و ضمن  عوارض گمرکی 2020آوریل سـال   10از تاریخ

 آن سهمیه واردات را افزایش دهد.

 هاي دارویی و تجهیزات پزشکی در جهاناي فراوردهوضعیت موانع تعرفه 
 متوسطاز  ترو پایین درصد 8/5 : بطور متوسطیپزشـک تجهیزات  و ییدارو ياهفرآوردهبر واردات  تعرفه •

 ؛)درصد 6/7 (يرکشاورزیغمحصوالت  بر تعرفه

 ؛درصد 1/2 : بطور متوسطییدارو يهاداروها و فرآورده •

 ؛درصد 4/3 متوسط بطور :4یپزشک زاتیتجه  •

 ؛درصد 2/6 متوسط بطور :یشگاهیآزما و یپزشک لوازم •

                                                           
3https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-oxygen-equipment-meant-for-ireland-held-
back-by-italy-1.4214229 

گیرند مورد استفاده قرار می Civid-19ترین آنها که براي مقابله با ویروس تجهیزات پزشکی جزء محصوالت پیچیده می باشند و عمده 4

 شامل میکروسکوپ، اسکنر اولتراسونیک، دستگاه هاي کمک تنفسی و دستگاه هاي تهویه هوا هستند.

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-oxygen-equipment-meant-for-ireland-held-back-by-italy-1.4214229
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-oxygen-equipment-meant-for-ireland-held-back-by-italy-1.4214229
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 ؛درصد 5/11 متوسط بطور :شخصی محافظت تجهیزات •

ــازمان جهانی تجارت اقدام به حذف موانع تعرفه  • ــو س ــورهاي عض هاي براي داروها و فرآورده اينیمی از کش

گروهی کردند؛اما کشورهاي زیادي علیرغم شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به فراورده دارویی در تجارت درون

 کنند؛هاي باالیی را بر واردات  اعمال میهاي دارویی و تجهیزات پزشکی همچنان تعرفه

که در شرایط فعلی  است یشخص محافظت زاتیتجه تعرفهتوصیه سازمان بهداشت جهانی در خصوص تعدیل 

هاي دارویی می داروها و فرآوردهتعرفه  حدود پنج برابراست. تعرفه این اقالم از تقاضـاي بیشـتري برخوردار   

 باشد. 

 

  کروناوضعیت اقتصاد ایران در پی شیوع ویروس  
 

 :درصدي 25رشد اقتصادي منفی، کسري بودجه و کاهش منابع ارزي، حداقل تورم  •
o   نرخ رشد اقتصادي ایران در  ،(در ماه آوریل سال جاري)پول یالمللنیب صندوق ارزیابیمطابق

المللی بوده است و همچنین این  نهاد بین 6/7منفی  2019و براي سال  4/5منفی  2018سال 

ها، افت با توجه به تشدید تحریم 2020بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادي ایران در سال پیش

بینی قبلی درصد برسد؛ این در حالی است که پیش 6نفت و شیوع ویروس کرونا به منفی  قیمت

 . این نهاد از رشد اقتصادي ایران، صفر درصد بوده است

 : ابط اقتصادي ایران و چینوتأثیر این ویروس ر •

o که ارزش چین رتبه نخست را در بین شرکاي تجاري ایران به خود اختصاص داده است، بطوري

میلیارد دالر بوده است. تعطیلی موقت بسیاري از کارخانجات چینی  23رت بین ایران و چین تجا

کنند، سبب بروز اختالل در تأمین مواد و که کاالهاي مورد نیاز صنایع مختلف ایران را تامین می

 هاي ایرانی شده است. ها و کارخانهاي مورد نیاز شرکتکاالهاي واسطه

 هاي اقتصادي ایران و کاهش تولید: تعطیلی فعالیت •

o  و تعطیلی عمومی، عالوه بر بیکاري بخش وسیعی از نیروي کار، حجم  کرونابا گسترش ویروس

تولید نیز کاهش یافته است. با توجه به کاربر بودن بخش خدمات، این بخش باالترین آسیب را 

 شد. دیده  و بخش صنعت نیز با رشد منفی مواجه خواهد

  :کشورهاي همسایهمحدود شدن روابط اقتصادي ایران با  •
o  محدودشدن صادرات ایران به کشورهاي همسایه به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه، ایجاد منابع

صادرات غیرنفتی را با مشکالتی روبه رو کرده است. همچنین محدودیت مراودات  طریقارزي از 
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هاي تردد داخلی م ورود گردشگر به ایران، اعمال محدودیتبا این همسایگان به عنوان مبادي مه

 و تعطیلی مراکز گردشگري، سبب آسیب به صنعت گردشگري کشور نیز شده است. 

 )2017-2018( ایرانهاي دارویی و تجهیزات پزشکی تجارت فرآوردهکشور همسایه در  15اهمیت  
  ؛در کل صادرات کشور 5پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآوردهي سهم یک درصد •

 کشور همسایه؛ 15صادرات به کل در  پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده درصدي5/1سهم  •

 353( ایرانهاي دارویی و تجهیزات پزشکی فرآورده صادراتکشـور همسایه در   15درصـدي   70سـهم   •

 ؛کشور)میلیون دالري  497 صادراتکل از  میلیون دالر

 کشور همسایه: 15ارزش صادرات ایران به  •

o ــکی ــادرات ایران در این   (میلیون دالر 7 حـدود  ،ایران تجهیزات پزش بیش از نیمی از کـل ص

  محصوالت)؛

o ــگاهی ــکی و آزمایش ــد 3/33(میلیون دالر 19 ،لوازم پزش ــادرات کل از درص  این در ایران ص

 )؛محصوالت

o در این محصوالت)؛ درصد از کل صادرات ایران 19(میلیون دالر  67 ،هاي داروییدارو و فرآورده 

o ؛)محصوالت این در ایران صادرات کل از درصد74(میلیون دالر 260 ،تجهیزات محافظت شخصی 
 

  2017-2018 متوسط هیکشور همسا 15به  رانیا یپزشک زاتیو تجه ییدارو يفرآورده ها صادرات: سهم 1نمودار 

 
 محاسبات براساس پایگاه اطالعاتی مرکز تجارت بین المللمأخذ: 

                                                           
 ھای دارویی  و تجھیزات پزشکی پیوست گزارش است.فھرست کاالھای مرتبط با فراورده  ٥
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 کشور همسایه: 15ارزش واردات از  •

o واردات کشور؛ کل در پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده يدرصد 4/4 سهم  

o همسایه؛ کشور 15از  واردات کل در پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده درصدي 8/4 سهم 

o ایران پزشکی تجهیزات و دارویی هايفرآورده واردات در همسایه کشور 15 درصدي 7/21 سهم 

 ؛)در این اقالم کشور دالري اردمیلی 6/2 ازین کل از دالر میلیون 564(

o ؛در این محصوالت)واردات درصد از کل  24(میلیون دالر  134، تجهیزات پزشکی 

o   ــگـاهی ــکی و آزمـایش ــد از کـل   36( میلیون دالر 203 ،لوازم پزش ایران در این  وارداتدرص

  محصوالت)؛

o ــد از کـل   7/33(میلیون دالر  190 ،هـاي دارویی دارو و فرآورده  این در ایران وارداتدرصـ

  ؛)محصوالت

o   هاي دارویی و فرآورده وارداتدرصد از کل  6/6( دالر میلیون 37 ،تجهیزات محافظت شـخصـی

کشــور  15 ازصــی ایران تجهیزات محافظت شــخ وارداترصــد د 3/1تجهیزات پزشــکی ایران، 

   همسایه

 2017-2018متوسط  کشور همسایه 15از ایران  فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی واردات: سهم 2نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات براساس پایگاه اطالعاتی مرکز تجارت بین الملل

 
 :2017-2018طی سال هاي   کشور همسایه 15در میان مقاصد عمده صادراتی  •

o  درصد)3/1( ترکیه درصد) 5/6( امارات متحده عربی درصـد)،  6/15( تجهیزات پزشـکی: عراق ،

 ؛درصد)5/0( و عمان درصد) 7/0( افغانستان

o   ) 7/9درصد)، افغانستان ( 8/34درصــد)، ترکیه ( 8/34لوازم بهداشـتی و آزمایشـگاهی: عراق 

 ؛درصد) 5/0پاکستان (درصد)،  7/3درصد)، آذربایجان (
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o  :ــتان (دارو و فرآورده هاي دارویی ــد)، عراق ( 4/86افغانس ــیه ( 9/42درص ــد)، روس  1/22درص

 ؛درصد) 0/3درصد)، قزاقستان ( 5/4درصد)، ترکیه (

o   ) 7/6درصـد)، پاکستان (  3/25درصـد)، افغانسـتان (   6/89تجهیزات حفاظت شـخصـی: عراق 

 ؛درصد) 8/2آذربایجان (درصد) و  5/6درصد)، ترکمنستان (

اند که هایتک هستند و کاربردهاي شدهایران محصوالتی وارد بازار هاي دارویی و تجهیزات پزشکی، در فرآورده •

 ؛خاصی دارند

به طور  که تجهیزات پزشکی از قلم 400حدود واردات هاي حمایت از تولید داخل بر اساس سیاست 1398در سال  •

 ؛شده است ممنوع ،شوندیکامل در داخل کشور تولید م
 

 آسیب به بازار صادراتی تجهیزات پزشکی ایران 
 داراي نشان تجهیزات استاندارد پزشکیکه با برند خارجی در ایران تولید شده  کاالهايزنجیره ارزش  •

؛ دنوشآلمان و ایتالیا صادر میمانند  ییبه کشورهاي اروپابه دلیل کیفیت و قیمت مناسب و بوده   (CE)اروپا

 .شده استن بازارها در اثر شیوع ویروس کرونا قطع و منجر به از دست رفتن ای

تان ق، افغانسامریکاي التین، عرا کاالهاي تجهیزات پزشکی با نشان ساخت ایران به کشورهاي آسیایی میانه، •

 ود که بیم از دست رفتن این بازارها نیز وجود دارد.و سوریه صادر می ش

 کنندهدریافت درکشورهايو شده فنی یا قطعات صادر  رت دانشبه صوکه برخی دیگر از تجهیزات پزشکی  •

بندي و مانند آلمان، سوئد، بالروس، مالزي، چک و روسیه مراحل مونتاژ، تست، کالیبراسیون، بسته

 گیرد که در خصوص این اقالم نیز  محدودیت بازار ایجاد خواهد شد.صورت میاري روي آن گذبرچسب

 

 کرونابراي مقابله با  ایران گمرکیو تمهیدات  تدابیرآخرین  

 حوزه صادرات -9-1
مانند ماسک، لباسِ گان، دستکش؛ محصوالت بهداشتی  محافظت شـخصی  تجهیزاتممنوعیت صـادرات   •

 مانند آب ژاول، ضدعفونی کننده ها، صابون، مایعات شوینده، الکل

 حوزه واردات -9-2
هاي تشخیصی و سایر لوازم پزشکی و آزمایشگاهی کیت روزي شبانه ترخیص و یک سـره  حمل با موافقت •

 ؛رعایت مقررات مربوطهبا 

موافقت با حمل یکسـرة مواد اولیۀ محصـوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی و خروج    •

شــبانه روزي این مواد، در صــورت نیاز به تعیین ماهیت کاالي وارده و ارائه ســابقه ترخیص توســط واحد 

 ؛مسیر قرمزتولیدي وارد کننده، نسبت به پذیرش سابقه ترخیص کاال حتی در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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ترخیص کاالهاي با مجوز حداقل اسـناد در صـورت ارائه مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    •

 ؛بصورت خارج از نوبت و درحداقل زمان ممکن از کلیۀ گمرکات کشور

 اقالم زیر:   معافیت از پرداخت حقوق ورودي •

داشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهالف) 

 ؛وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــائط نقلیـه از جمله آمبوالنس، خودروهاي فرماندهی امداد و نجات، خودروهاي ویژه امداد و نجات به   ب) وس

 ؛بالگرد و قایق امدادي ،استثناء سواري

ــکی یا کیتانتقال و عبور کانتی جهـت  همـاهنگی بـا مراجع قـانونی    • هاي نرهاي حاوي محموله هاي پزش

که بدالیل مختلف در برخی از مرزهاي کشـور متوقف و اجازة ادامه مسیر به آنها   به کشـور  آزمایشـگاهی 

 .داده نشده است

 جمع بندي 
 بینی ســازمانگذاشــت. بطوري که آخرین پیش برجاي جهانی اقتصــاد روي بر توجهی قابل تأثیر ویروس شــیوع

است، مطابق این رشـد اقتصادي جهان  درصـدي نرخ   50حاکی از کاهش ) OECDاقتصـادي(  توسـعه  و همکاري

 در کشور آن درصدي 1/6 رشد نرخ با مقایسه (در درصد 5 از کمتر به چین اقتصـادي  رشـد  نرخ بینی کاهشپیش

 در درصد 5/0منفی  تا کاهشی رشد درصد بوده است؛ همچنین در مورد آلمان تشدید 3/0) و براي آلمان 2019سال

 ست.بینی شده اپیش )ایتالیا و جنوبی کره ژاپن، چین،( کشور این اصلی شرکاي میان در کرونا شیوع  تداوم صورت

کاهش رشد  ،هاي لجسـتیکی درصـد هزینه  25و افزایش  توجه به افت تولید در سـراسـر جهان  در این شـرایط با  

افت تجارت خدمات برآوردها حاکی از  ،ده است. عالوه بر اینبینی شدرصـد پیش  32تا  13بین نیز تجارت جهانی 

 نیز است. درصد 7/4 تا 8/2در جهان نیز بین 

ــورها      ــرایط خـاص بوجود آمده، کش در جهت تامین نیازهاي داخلی به تجاري مختلفی  تمهیداتبـا توجـه بـه ش

هاي شامل ایجاد یا لغو این محدودیت موادغذایی و فراوده هاي دارویی و تجهیزات پزشـکی مورد نیاز بکار گرفتند؛ 

 برخی صادرات ممنوعیت هند،ها طی دوره زمانی خاصـی بوده است؛ به عنوان مثال  کشور  ممنوعیت یا محدودیت

ــوالت ــتان،را لغو کرده و  )17/04/2020( دارویی محص ــربس ــادرات ممنوعیت ص  خاص داروهاي بر روزه 30 ص

 ایجاد در جهت تامین ماسـک مورد نیاز در کشور خود عالوه بر   جنوبی هکراعمال نموده اسـت و یا    )15/04/2020(

. کشورهایی مثل ویتنام  )14/04/2020(را نیز لغو کرده است آن واردات از تعرفه اخذ ،ماسک صـادرات  در محدویت

 صادرات ممنوعیت ،با کمی اغماض ویتناماقداماتی را در دستور کارشان قرار دادند.  غذایی مواد زمینهو رومانی در 

ــهمیه با برنج ــادراتی س ــادرات رومانی،و در مقابل  )11/04/2020( جایگزین کرد ص ــکر آرد، غالت، ص  برخی و ش

 .)10/04/2020(را به حالیت تعلیق درآورد دیگر محصوالت
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ــورهاي آلمان، آمریکا، چین،در بـازار جهـانی فراورده   ــکی نقش غالب مربوط به کش  هاي دارویی و تجهیزات پزش

 طتوس صورت هايماسک در جهان تقاضاي از نیمی از بیش تأمین است. ، ایرلند و سنگاپوربلژیک ،سـوئیس، هلند 

 نیز توسط جهان تنفسی کمک هايدستگاه از پذیرد و همچنین نیمیآمریکا صورت می و آلمان چین، کشـور  سـه 

نقش  شود.تامین می )درصد 10( چین و) درصد 10( هلند ،)درصـد  16( آمریکا ،)درصـد  18( سـنگاپور  کشـورهاي 

 لوازم صادرات از درصد 22شخصی جهان  و  محافظت تجهیزات درصد از صادرات 49برجسـته چین با اختصـاص   

 فرانسه به جهان دارویی هايفرآورده و دارو صادرات درصد 65مشهود است.  خود به جهان آزمایشگاهی و پزشکی

 تجهیزات و دارویی هايفراورده تجارت زمینه در فوق کشورهاي سوي از شده اعمال هاي. محدویتدارد اختصـاص 

ایجاد  .است آورده بوجود کشورها سایر براي را اي عدیده مشـکالت  خود، داخلی نیازهاي تامین جهت به پزشـکی 

جهان را در  دارویی هايفرآورده و دارو صادرات درصد 65توسط کشورهایی مانند فرانسه که  هامحدودیتگونه این

اختیار دارد و آمریکا در زمینه صادرات ماسک، انگلستان در زمینه صادرات تجهیزات محافظت شخصی، ایرلند در 

در زمینه تامین نیازها زمینه صـادرات لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و تجهیزات محافظت شخصی به وخامت اوضاع  

 تجارت جهانی سازمان عضو کشورهاي از ازها، نیمیدر جهت تامین این نی منجر شـده اسـت.  در کشـورهاي دیگر  

ــورهاي کردند؛ اما گروهیدرون تجارت در دارویی هايفرآورده و داروها براي ايتعرفه موانع حذف به اقدام  کش

 هايتعرفه همچنان پزشــکی تجهیزات و دارویی هاي فراورده به مردم نیاز و کرونا ویروس شــیوع علیرغم زیادي

 به کشــورها توصــیه کرد که تعرفه جهانی بهداشــت کنند؛در همین راســتا ســازمانمی اعمال  واردات بر را باالیی

 حدود اقالم این تعرفه را تعدیل کنند؛ برخوردار بیشتري تقاضاي از فعلی شرایط در که شخصی محافظت تجهیزات

 .باشدمی دارویی هايفرآورده و داروها تعرفه برابر پنج

ها تحت فشار قرار داشت، به جهت آثار سوء شیوع ویروس کرونا هاي اخیر بدلیل تحریماقتصـاد ایران که طی سال 

 )جاري سال آوریل ماه در(پول المللیبین صندوق ارزیابیتري شـده اسـت؛ بطوري که   هاي شـدید دچار محدویت

 همچنین و است بوده 6/7 منفی 2019 لسا براي و 4/5 منفی 2018 سال در ایران اقتصادي رشـد  نرخ حاکی اسـت 

 ها،تحریم تشدید به توجه با 2020 سال در ایران اقتصادي رشـد  نرخ که اسـت  کرده بینیپیش المللیبین نهاد این

 از نهاد این قبلی بینیپیش که است حالی در این برسد؛ درصـد  6 منفی به کرونا ویروس شـیوع  و نفت قیمت افت

با توجه به نقش برجسته چین در تجارت ایران بویژه در تامین کاالهاي  .است بوده درصد صفر ایران، اقتصادي رشد

اند و دچار محدودیت شده ایرانی هايکارخانه و هاشرکت اي و مواد اولیه مورد نیاز تولید صـنایع، به شدت واسـطه 

 به همسایه کشورهاي به ایران صادرات محدودشدن بدلیل ارزي منابع تامین مسـیرهاي  در اختالل اثر درهمچنین 

با  .است کرده رو روبه مشـکالتی  با را غیرنفتی صـادرات  کانال از ارزي منابع ایجاد ترکیه، و افغانسـتان  عراق، ویژه

هاي کشور قرار داشت، مورد این وجود ضـروري اسـت که توسعه تجارت با کشورهاي همسایه که از قبل در برنامه  

 توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد.  
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با وجود تمامی تنگناها، براي مقابله با آثار سـوء شیوع کرونا در جهت حفظ سالمت جامعه بویژه در خصوص تامین  

 به شرح زیر در نظر گرفته است:    گمرکی تمهیدات و تدابیرارویی و تجهیزات پزشکی نیازها به فراورده هاي د

 بهداشتی محصوالت دستکش؛ گان، لباسِ ماسک، مانند شـخصی  محافظت تجهیزات صـادرات  ممنوعیت •

 الکل؛ شوینده، مایعات صابون، ها، کننده ضدعفونی ژاول، آب مانند

 آزمایشگاهی و پزشکی لوازم سایر و تشخیصی هايکیت روزيشبانه ترخیص و سـره  یک حمل با موافقت •

 مربوطه؛ مقررات رعایت با

 خروج و پزشکی تجهیزات و کننده ضدعفونی و بهداشتی محصـوالت  اولیۀ مواد یکسـرة  حمل با موافقت •

 واحد توســط ترخیص ســابقه ارائه و وارده کاالي ماهیت تعیین به نیاز صــورت در مواد، این روزي شــبانه

 قرمز؛ مسیر در حتی کاال ترخیص سابقه پذیرش به نسبت کننده، وارد تولیدي

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجوز ارائه صـورت  در اسـناد  حداقل مجوز با کاالهاي ترخیص •

 کشور؛ گمرکات کلیۀ از ممکن زمان حداقل در و نوبت از خارج بصورت

ــتانی و طبی لوازم و دارو ورودي حقوق پرداخت از معافیت • ــتی و درمانی احتیاج مورد بیمارس  بهداش

 نقلیه وسائط همچنین و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت گواهی با المنفعه عام و خیریه مؤسسات

 سواري، استثناء به نجات و امداد ویژه خودروهاي نجات، و امداد فرماندهی خودروهاي آمبوالنس، جمله از

 امدادي؛ قایق و بالگرد

ــکی هايمحموله حاوي کانتینرهاي عبور و انتقال جهت قانونی مراجع با همـاهنگی  •  هايکیت یا پزش

 آنها به مسیر ادامه اجازة و متوقف کشـور  مرزهاي از برخی در مختلف بدالیل که کشـور  به آزمایشـگاهی 

 .است نشده داده

 ازارب رفتن دست از. است نموده ایجاد نیز ایران پزشکی تجهیزات صادراتی بازار براي هاییمحدودیت کرونا شـیوع 

 داراي که خارجی برند با شده تولید کاالهاي ارزش زنجیره قطع بدلیل کرونا ویروس شیوع اثر در پزشکی تجهیزات

 مانند اروپایی کشورهاي به مناسب قیمت و کیفیت دلیل به و بوده  (CE)اروپا پزشکی استاندارد تجهیزات نشـان 

 به رانای ساخت نشان با پزشکی تجهیزات کاالهاي بازار رفتن دست از بیم همچنین و شوندمی صادر ایتالیا و آلمان

 ازارب محدودیت این، بر عالوه. است جمله آن از سوریه و افغانستان عراق، التین، آمریکاي میانه، آسیایی کشورهاي

 دمانن کنندهدریافت درکشورهاي و شده صادر قطعات یا فنی دانش صورت به که پزشـکی  تجهیزات از دیگر برخی

 وير گذاريبرچسب و بنديبسته کالیبراسیون، تست، مونتاژ، مراحل روسیه و چک مالزي، بالروس، سـوئد،  آلمان،

 .است کرده بدتر را وضعیت نیز گیرد،می انجام آن

هاي دارویی، مواد بهداشتی و تجهیزات پزشکی از آنجا که طی مدت شـیوع ویروس کرونا در کشور،  تولید فراورده 

هاي برخوردار از ظرفیت مناسـب در این خصوص قرار گرفت، توسعه  ها و بنگاهدر دسـتور کار بسـیاري از شـرکت   

 دارویی هايفرآورده سهمعلیرغم شرایط فوق،  د.تواند در دستور کار قرار گیراین اقالم میبر مصـرف  تجارت مازاد 
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 4/4 کشور واردات کل در و درصد یک کشور، غیرنفتی صادرات کل در) 2017-2018( دوره در پزشکی تجهیزات و

 تجارت اي درنقش چشمگیري و برجسته همسـایه  کشـور  15هاي انجام شـده،  طبق بررسـی  اسـت؛  بوده درصـد 

درصد واردات کشور در  22درصـد صادرات و   70ایران دارند، بطوري که  پزشـکی  تجهیزات و دارویی هايفرآورده

کشـور همسـایه بوده است؛ بنابراین فرصت مناسبی جهت    15با  پزشـکی  تجهیزات و دارویی هايتجارت فرآورده

 ه وجود دارد.نهاي در این زمیتوسعه همکاري

 منابع 
 [1] https://www.trademap.org/ 

 ]2[ World Tariff Profiles, 2019 
]3[  World Trade Organizataion 

]4[  World Customs Organization 

[5]https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/13/10482208/insight-coronavirus-

restrictions-exacerbate-crude-falls-and-chemical-prices-suffer 
 اداره کل تجهیزات پزشکی کشور ]6[
 گمرك جمهوري اسالمی ایران ]7[

  

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/13/10482208/insight-coronavirus-restrictions-exacerbate-crude-falls-and-chemical-prices-suffer
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/13/10482208/insight-coronavirus-restrictions-exacerbate-crude-falls-and-chemical-prices-suffer
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/13/10482208/insight-coronavirus-restrictions-exacerbate-crude-falls-and-chemical-prices-suffer


 ) ایران و کشورها تجاري تمهیدات جهانی، تجارت و اقتصاد از هابینیپیش برآخرین مروري( تجاري تحوالت پایش

 19..................................................................................................................................هاي بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 پیوست 
 بر اساس اعالم سازمان جهانی تجارت هاي پزشکیمحصوالت دارویی و فرآورده

 جدول الف: دارو و فرآورده هاي دارویی
HS 2017 Short product description 

300213 Immunological products, unmixed,  ... not for retail sale 
300214 Immunological products, mixed,  ... not for retail sale 
300215 Immunological products, ... for retail sale 
300219 Immunological products, n.e.s. 
300220 Vaccines for human medicine 
300310 Medicaments containing penicillins … not for retail sale 
300320 Medicaments containing antibiotics, … not for retail sale  
300331 Medicaments containing insulin, … not  for retail sale 
300339 Medicaments containing hormones … not for retail sale 
300341 Medicaments containing ephedrine … not for retail sale 
300342 Medicaments containing pseudoephedrine "INN" or its salts, … not for retail sale 
300343 Medicaments containing norephedrine or its salts, … not for retail sale 
300349 Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, … not for retail sale  
300360 Medicaments containing any of the following antimalarial active principles: … not put up for retail 

sale 
300390 Medicaments consisting of two or more constituents mixed together for therapeutic or prophylactic 

uses, not for retail sale  
300410 Medicaments containing penicillins or derivatives thereof … for retail sale 
300420 Medicaments containing antibiotics, ... for retail sale  
300431 Medicaments containing insulin but not antibiotics, ... for retail sale 
300432 Medicaments containing corticosteroid hormones, ... for retail sale 
300439 Medicaments containing hormones or steroids ... for retail sale 
300441 Medicaments containing ephedrine or its salts, ... for retail sale 
300442 Medicaments containing pseudoephedrine "INN" or its salts, ... for retail sale 
300443 Medicaments containing norephedrine or its salts, ... for retail sale 
300449 Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof... for retail sale  
300450 Medicaments containing provitamins, vitamins,... for retail sale 
300460 Medicaments containing any of the following antimalarial active principles ... for retail sale  
300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products  ... for retail sale  

 لوازم پزشکی و آزمایشگاهی جدول ب: 
HS 2017 Short product description 

220710 Undenatured ethyl alcohol, of actual alcoholic strength of >= 80% 
284700 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea 
300120 Extracts of glands or other organs or of their secretions, for organo-therapeutic uses 
300190 Dried glands and other organs for organo-therapeutic uses; heparin and its salts, … 
300212 Antisera and other blood fractions 
300290 Human blood; animal blood ...; toxins, cultures of micro-organisms and similar products 
300510 Adhesive dressings and other articles ... put up for retail sale for medical, surgical, dental or 

veterinary purposes 
300590 Wadding, gauze, bandages and the like put up for retail sale for medical, surgical, dental or 

veterinary purposes  
300610 Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials,… 
300620 Reagents for determining blood groups or blood factors 
300630 Opacifying preparations for x-ray examinations; diagnostic reagents for administration to patients 
300650 First-aid boxes and kits 
300670 Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine … 
340212 Cationic organic surface-active agents 
340213 Non-ionic organic surface-active agents 
350400 Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, n.e.s.; … 
350790 Enzymes and prepared enzymes, n.e.s.  
370110 Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, for X-ray 
370210 Photographic film in rolls, unexposed, for X-ray 
380894 Disinfectants, put up in forms or packings for retail sale  
382100 Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms  



 ) ایران و کشورها تجاري تمهیدات جهانی، تجارت و اقتصاد از هابینیپیش برآخرین مروري( تجاري تحوالت پایش

 20..................................................................................................................................هاي بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

382200 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents  and 
certified reference materials  

392620 Articles of apparel and clothing accessories produced by the stitching or sticking together of plastic 
sheeting 

401490 Hygienic or pharmaceutical articles 
401511 Surgical gloves, of vulcanised rubber 
401519 Gloves, mittens and mitts, of vulcanised rubber 
701710 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, of fused quartz or other fused silica  
701720 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware having a linear coefficient of expansion <= 5 x 

10 -6 per kelvin within a temperature range of 0°C to 300°C  
701790 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware n.e.s 
901831 Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 
901832 Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical, surgical, dental or veterinary 

sciences 
901839 Needles, catheters, cannulae and the like, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 

 تجهیزات پزشکی : ججدول 
HS 2017 Short product description 

841920 Medical, surgical or laboratory sterilizers 
901050 Apparatus and equipment ....; negatoscopes  
901110 Stereoscopic optical microscopes  
901180 Optical microscopes  
901811 Electro-cardiographs  
901812 Ultrasonic scanning apparatus  
901813 Magnetic resonance imaging apparatus  
901814 Scintigraphic apparatus 
901819 Other electro-diagnostic apparatus  
901820 Ultraviolet or infra-red ray apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary sciences  
901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s.  
901920 Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic 

respiration apparatus 
902150 Pacemakers for stimulating heart muscles  
902212 Computer tomography apparatus  
902214 Apparatus based on the use of X-rays, for medical, surgical or veterinary uses  
902219 Apparatus based on the use of X-rays  
902221 Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or 

veterinary uses  
902229 Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, n.e.s  
902230 X-ray tubes  
902290 X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, …  
902511 Thermometers, liquid-filled, for direct reading, not combined with other instruments 
902519 Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments  
902780 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, or for measuring or checking 

viscosity …  
903020 Oscilloscopes and oscillographs  
940290 Operating tables, examination tables, and other medical, dental, surgical or veterinary furniture  

 تجهیزات محافظت شخصی: دجدول 
HS 2017 Short product description 

340111 Hand soap 
340130 Hand soap 
340220 Other cleaning products 
382499 Hand sanitizer 
392690 Face masks 
630790 Face masks 
900490 Protective spectacles and visors 
902000 Face masks 

Source: World Customs Organization: HS Classification reference for کرونا medical supplies 
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