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 المللیای و بینمجامع منطقه
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 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایطرحخالصه مدیریتی 

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 0 شماره صفحه: 

 خالصه مدیریتی:

ترین المللی از مهمهای دوجانبه یا چندجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها و مجامع بیننامهمبادله موافقت

منجر به تنظیم و  ،هانامهگردد. مبادله و اجرای این موافقتابزارهای حمایت از گسترش و توسعه روابط خارجی محسوب می

های متقابل اقتصادی، فنی، علمی، فرهنگی و امنیتی شده و بستر مناسبی جهت بسط و توسعه های همکاریاجرای برنامه

های حمایتی و گذاری متقابل با توجه به بسترسازیهای حمایت از سرمایهنامهبرای مثال موافقت .نمایدروابط متقابل فراهم می

های اتباع دو کشور دهد و بستر مناسب حقوقی را برای حفاظت از داراییرجی در کشور را افزایش میتشویقی، سرمایه خا

 نماید.فراهم می ،گذاریها و کاهش درجه ریسک سرمایهگذاریگذاری، بیمه سرمایهجهت سرمایه

نعقده بین جمهوری اسالمی های منامهبررسی و تحقیق پیرامون موافقت» ژوهشیطرح پ ،با توجه به اهمیت این موضوع

تعریف شده است. تحقیق حاضر، در دو گزارش « سال( 37 برنامه )جمعاً 4المللی در طول ایران و سایر کشورها و مؤسسات بین

شده و در گزارش ها ارایه نامهبندی موافقتنتایج حاصل از گردآوری و طبقه ،گزارش اولاصلی سازماندهی شده است که در 

 .اندگرفتههای متبادله مورد تجزیه و تحلیل قرار نامهموضوع، موافقت بر اساسدوم 

المللی های متبادله بین جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها و مجامع بیننامهتالش گردیده کلیه موافقت اول، در گزارش

-جمهوری اسالمی ایران گردآوری و طبقهای در طی چهار برنامه اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منطقه

 است. ،موضوعات اصلی -4ها و قاره -2 ،کشورها -3 ،های توسعهبرنامه -3های صورت گرفته بر اساس بندیبندی گردد. طبقه

 در این گزارش .اندتحلیل قرار گرفتهتجزیه و بررسی و های متبادله مورد نامهاجرایی موافقت روند( دوم، مرحله)گزارش در 

صورت مختصر مورد بررسی های تحقیق بهانتظام یافته است که در ادامه هرکدام از بخشبه تفکیک موضوعی، قسمت  8قالب 

 گیرد.قرار می

 تا 3در جداول  بازرگانی کشور با سایر کشورها بررسی شده است. -های اقتصادیهای همکارینامهموافقت ،در قسمت اول

 اند.ها ارائه شدهها و قارهنامههای توسعه، نوع موافقتها به تفکیک برنامهنامهوضعیت تعداد موافقت 2

 
 

 اقتصادی به تفکیک برنامه های توسعه -موافقت نامه های همکاری های بازرگانی: 1جدول 

  برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم جمع

 تعداد 4 33 24 32 87

 درصد() سهم 7/5 0/32 5/43 8/38 377

 

 

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
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 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 0 شماره صفحه: 

 
 اقتصادی به تفکیک نوع موافقت نامه ها -تعدادموافقت نامه های همکاری های بازرگانی: 0جدول 

کشورهای  عنوان موافقت نامه ردیف

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی

جمع  مجامع

 تعداد

جمع 

 )درصد(

 3/66 52 2 4 37 32 32 بازرگانی 3

-همکاری های بازرگانی 3

 اقتصادی

3 3 - - - 33 0/32 

 37 8 3 - 3 3 4 تجارت ترجیحی 2

 8/2 2 - 2 - - - همکاری های جامع 4

 5/3 3 - - 3 - 3 همکاری های صنعتی 5

بانک  بانک توسعه اسالمی و 6

 تجاری توسعه

- - - - 2 2 8/2 

 7/377 87 8 0 33 36 20 جمع

 
 اقتصادی به تفکیک قاره ها -تعدادموافقت نامه های همکاری های بازرگانی :0 جدول

 عنوان
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 87 8 0 33 36 20 تعداد

 

گسترش مبادالت تجاری عنوان ها عالقه دو طرف به های متبادله گویای آن است که در اکثر آننامهبررسی مفاد موافقت

المللی که در قلمرو هر های بیندر نمایشگاه هاها و شرکتشده و مقرر گردیده که تسهیالت الزم به منظور مشارکت سازمان

ها طبق قوانین و مقررات جاری هر فراهم شده و میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ،شودمییک از طرفین برگزار 

شود که در های ترجیحی، مشاهده میعلیرغم مزایای کاهش و یا وضع تعرفه خواهد بود. ورهای طرف مذاکرهکشیک از 

های متبادله گروه نامهنامه این امر دیده شده است که شامل موافقتهای متبادله مورد بررسی، تنها در چهار موافقتنامهموافقت

 گردد.دی هشت، بوسنی، اکو و کنفرانس اسالمی می

ها به نامهموافقتاین اقتصادی بیانگر آن است که انعقاد  -های بازرگانیهای همکارینامهبررسی اجرای موافقتهمچنین، 

اند. بررسی اطالعات اخذ شده ها به مرحله اجرا در نیامدهآید تمامی آنمی لحاظ تعداد در سطح مناسبی قرار دارد لیکن به نظر

-نامهنظر به اهمیت موافقت. اندها سرباز زدهدالیل مختلف و گاهاً سیاسی از اجرای آن از کشورها به دهد که در برخینشان می

مورد بررسی اجمالی قرار گرفته  هابرخی از مهمترین آن المللی،ی بینهااقتصادی متبادله با مجامع و سازمان -های بازرگانی

 است.



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایطرحخالصه مدیریتی 

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 4 شماره صفحه: 

مورد  (3268 -83های های اول تا چهارم توسعه )سالدر طی برنامهنامه همکاری گمرکی موافقت 23 ،ومدر قسمت د

های گمرکی به تفیک ارائه شده های همکارینامهدر جداول زیر آمار توصیفی مربوط به تعداد موافقت بررسی قرار گرفته است.

 است.

 
 هابرنامههای توسعه به تفکیک های گمرکی در برنامههای همکاریتعداد موافقتنامه: 4جدول 

 جمع برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان

 23 30 34 3 - های گمرکیموافقتنامه

 

 هاهای گمرکی به تفکیک قارههای همکاریتعداد موافقتنامه :5جدول 

 عنوان
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 23 3 3 5 33 34 های گمرکیموافقتنامه

 

است که طرفین « نحوه همکاری و کمک متقابل»شود های گمرکی منظور مینامهاز موارد مهمی که معموالً در موافقت

تبادل  -3نامه متبادله، مبادله کلیه اطالعات الزم طبق مقررات موافقت -3شوند اقدامات زیر را به عمل آورند: متعهد می

 -2های جدید نقض قوانین گمرکی، ل و شیوهها، وسایادل اطالعات در مورد روشتجربیات مربوط به اقدامات خود و تب

های استفاده از این وسایل و نیز مذاکره در مورد سایر مسائل مورد تغییرات اساسی قوانین گمرکی، وسائل فنی کنترل و روش

 عالقه طرفین.

نامه مربوط به کشورهای روسیه، موافقت 6دهد که موارد فوق تنها در گمرکی نشان میهای نامهبررسی مفاد موافقت

های روز قیمتدیده شده است. تعیین ارزش کاالها با توجه به تغییر سریع و به ،قزاقستان، بلغارستان، اوکراین، آذربایجان و کوبا

ام تشریفات گمرکی کاالها، حضور ناکافی بخش خصوصی، جهانی، تنوع زیاد در مأخذ تعرفه کاالها، طوالنی بودن زمان انج

گمرکی های ها، مشکالت و چالشزافزون آنهای گمرکی، تعدد قوانین و تعدد گمرکات در ایران و گسترش روتعدد رویه

 .اندشده با سایر کشورها های گمرکی کشورنامهکه منجر به عدم توفیق در وصول به اهداف موافقت هستند

گذاری های سرمایهنامهبررسی تعداد موافقت گذاری متقابل ارائه شده است.های سرمایهنامهقتموافدرقسمت سوم طرح، 

نامه از میان مجموع موافقت 56ها، این برنامههای اول تا چهارم توسعه بیانگر آن است که در طی متقابل در طی برنامه



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایطرحخالصه مدیریتی 

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 5 شماره صفحه: 

بندی دسته ،هاو قاره هابه تفکیک برنامه (0و  6)که در جداول است گذاری متقابل سرمایههای متبادله مربوط به نامهموافقت

 .اندشده
 هاهای توسعه به تفکیک برنامهگذاری متقابل در برنامههای سرمایهنامهتعداد موافقت: 6جدول 

 جمع چهارم برنامه برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان

 56 36 20 2 - گذاری متقابلسرمایههای نامهموافقت

 

 هاگذاری متقابل به تفکیک قارههای سرمایهنامهتعداد موافقت :7جدول 

 عنوان
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 56 3 3 3 33 32 گذاری متقابلهای سرمایهنامهموافقت

 

ها، شرایط گذاریهای زیر است: تعاریف، تشویق، مساعدت و حمایت از سرمایهسرفصل عمدتاً شاملها نامهاین موافقت

ها، بازگشت و انتقال، جانشینی، رعایت تعهدات، حل و فصل اختالفات، الزم االجرا مساعدتر، مصادره و جبران خسارت، زیان

 .است الودادکامله گذاری و رفتار ملیشدن، مدت و فسخ، دامنه شمول، گواهی سرمایه

-گذاری خارجی در کشور را میموانع جذب سرمایهها بیانگر آن است که نامهبررسی دالیل عدم اجرای موفق این موافقت

توان از زوایای مختلف بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی و فرهنگی تأکید 

 موانع حقوقی. اسی وانع عبارتند از: موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع سیدارند. در مجموع این مو

-نامهموافقت ،، بررسی شده است که به ترتیب در فصل چهارمونقلهای حملنامهموافقت ،در قسمت چهارم و پنجم طرح

و  8جداول ) بررسی قرار گرفته است.ونقل هوایی مورد های حملنامهونقل زمینی و دریایی و در فصل پنجم موافقتهای حمل

 ها هستند.ها و قارهها به تفکیک برنامهنامه( نمایانگر تعداد موافقت3

 

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح
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 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 6 شماره صفحه: 

 
 1هاهای توسعه به تفکیک برنامهونقل در برنامههای حملنامهتعداد موافقت :8جدول 

 جمع برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان

 حمل و نقل هاینامهموافقت

 ای و ریلیحمل و نقل جاده

 حمل و نقل هوایی

 حمل و نقل دریایی

37 

(5) 

(4) 

(3) 

22 

(33) 

(0) 

(0) 

63 

(34) 

(27) 

(30) 

33 

(4) 

(33) 

(6) 

336 

(43) 

(52) 

(23) 

 
 

 هاهای توسعه به تفکیک قارهونقل در برنامههای حملنامهتعداد موافقت :9جدول 

کشورهای  عنوان

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 های حمل و نقلنامهموافقت

 ای و ریلیحمل و نقل جاده

 حمل و نقل هوایی

 حمل و نقل دریایی

58 

(38) 

(34) 

(36) 

43 

(33) 

(33) 

(6) 

35 

(3) 

(0) 

(0) 

2 

-- 

(3) 

(3) 

3 

(3) 

(--) 

(--) 

336 

(43) 

(52) 

(23) 

 

اند و وضعیت عضویت ایران در تفصیل بررسی شدهونقل به های متبادله در زمینه حملنامهبرخی موافقت ،گزارشدر این 

 دولتی راجع به کریدورنامه بینموافقت -3 نامه اکو،موافقت -3 ها عبارتند از:نامهاین موافقت .است ها مدنظر قرار گرفتهآن

بین دولت جمهوری  ،ونقل دوجانبه کاال از طریق جادهنامه حملقانون موافقت -2 جنوب و -المللی شمالونقل بینحمل

 پاکستان. اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی

 ونقل در کشور به شرح زیر بیان شده است.برخی از مهمترین موانع حملدر ادامه، 

 در آنگذاری ی بودن سرمایهدلیل غیراقتصادآن بهفرسودگی شدید ناوگان و عدم تمایل مالکان به نوسازی  -

 های ناشی از آنای و محدودیتمدیریت ضعیف تولیدکنندگان داخلی ناوگان جاده -

                                                           
اجزای تشکیل دهنده  عدی که در پرانتز آمده، نمایانگرو اعداد سطرهای ب هانامهمربوط به مجموع موافقتاعداد سطر اول  ،35و  34، 32، 3، 8در جداول  3

 سطر اول هستند.



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
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 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 7 شماره صفحه: 

 ها و مؤسسات اعتباری برای خرید ناوگان باری به متقاضیانشرایط سخت ارائه تسهیالت توسط بانک -

 نرخ سود باالی تسهیالت بانکی و مؤسسات خصوصی )لیزینگ( -

 ناوگان باری فرسوده در کشورتعداد و تنوع باالی  -

 های حمل و نقل کاالرواج پدیده خودمالکی ناوگان و عدم وابستگی ناوگان باری به مؤسسات و شرکت -

 های الزم برای گسترش آن در کشورونقل هوشمند و کمبود بسترها و زیرساختهای حملجدید بودن سیستم -

ای با توجه به های حمل و نقل جادهتوسعه زیرساختگذاری در عدم تمایل بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه -

 پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه

 های فرودگاهیعدم تناسب بین ظرفیت ناوگان هوایی و ظرفیت فراهم شده برای زیرساخت -

 هابردای و نگهداری تعداد قابل توجهی از فرودگاهغیر اقتصادی بودن بهره -

 جاره و ساخت هواپیما و سایر تجهیزات هواییفقدان سازماندهی مناسب برای خرید، ا -

 نارسایی در مسیرهای هوایی مستقیم -

 گران تمام شدن و طوالنی بودن زمان برای تأمین قطعات و تجهیزات -

 ارزبری فراوان برای تأمین تجهیزات، ناوگان و تأسیسات -

های در این گزارش، مشابه گزارش ت.بررسی شده اس ،های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در قسمت ششم طرحنامهموافقت

 (33و  37)بیان شده که آمارهای مربوطه در دو جدول ها توصیفی آن ها و آمارهاینامهوضعیت این موافقتابتدا  ،قبلی

 گنجانده شده است.

 
 های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به تفکیک برنامه های توسعهنامهتعداد موافقت: 13جدول 

 جمع برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان ردیف

3 
هاای اجتنااب از اخاذ مالیاات     نامهموافقت

 مضاعف
3 6 33 38 46 

 
 هاهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به تفکیک قارهنامهتعداد موافقت :11جدول 

 عنوان ردیف
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

3 
های اجتناب از اخذ نامهموافقت

 مالیات مضاعف
32 30 5 3 -- 46 
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نامه اجتناب از مالیات مضاعف بین کشور ایران و آذربایجان به تفصیل بررسی در ادامه این گزارش به عنوان نمونه موافقت

 شده است.

-موافقت 40شامل  ،مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع ،ضاییهای حقوقی و قهای همکارینامه، موافقتهفتمدر قسمت 

 .ها ارائه شده استها و قارهرنامهببه تفکیک  (33)که در جدول  نامه است
 

 هاهای توسعه به تفکیک برنامههای قضایی و امنیتی در برنامهنامهتعداد موافقت :10جدول 

 جمع برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان ردیف

 های قضایی و امنیتینامهموافقت 
 های حقوقی و قضایینامهموافقت -

های استرداد یا انتقال نامهموافقت -

 محکومین

 های امنیتینامهموافقت -

3 

-- 

-- 

(3) 

5 

(5) 

-- 

-- 

3 

(2) 

(2) 

(2) 

23 

(35) 

(37) 

(0) 

40 

(32) 

(32) 

(33) 

 

 هاتعداد موافقت نامه های قضایی و امنیتی به تفکیک قاره :10جدول 

 عنوان ردیف
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 های قضایی و امنیتینامهموافقت 

 های حقوقی، قضایینامهموافقت

 های استرداد یا انتقال محکومینموافقتنامه

 های امنیتینامهموافقت

30 

(32) 

(6) 

(8) 

33 

(4) 

(5) 

(2) 

5 

(5) 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

(3) 

(3) 

-- 

40 

(32) 

(32) 

(33) 

 

های قضایی و امنیتی پرداخته و بیان نموده است های همکارینامه، محقق به بررسی آثار مبادله موافقتاین قسمتدر ادامه 

آوری ادله، اطالعات و مدارک اجرای باب همکاری در زمینه جمع ،قضایی و امنیتیهای های همکارینامهکه مبادله موافقت

و  نمایدهای مناسب برای کشف باندهای مجرمانه را فراهم میها و ابالغ اوراق قضایی را باز نموده و زمینهاحکام صادره از دادگاه

 .هایی دانستنامهنین موافقتتوان موارد زیر را از مزایای تنظیم و برقراری چمی ،عالوه بر این

 های احتمالی ناشی از فقدان سازوکارهای امنیتی مشترک دو جانبهپیشگیری از آسیب ها و تنش -

نامه در جهت های طرف موافقتهای امنیتی میان جمهوری اسالمی ایران و دولتقانونمند شدن چارچوب همکاری -

افزاری های فکری و سختافزایی ظرفیتامنیتی مشترک و همهای ای، ایجاد زیرساختتقویت اعتمادسازی منطقه
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 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 
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 شویی و قاچاق مواد مخدرولیافته فراملی مانند پنهادهای امنیتی دو کشور برای مقابله با جرائم سازمان

اجتماعی  -امنیتی با اتباع دو کشور و به تبع آن تقویت امنیت روانی –قانونمند شدن نحوه برخورد نهادهای نظامی -

 اع شاغل در دو کشور.اتب

های های همکاریای، اجرای موافقتنامههای امنیتی مشترک منطقهبا توجه به ناکافی بودن سازوکارها و زیرساخت -

ای، بستر دستیابی به های بومی، تهدیدات مشترک و الزامات منطقهها، قابلیتتواند با توجه به نیازمندیامنیتی می

 ای را فراهم نماید.مگرایی منطقهمی و پایدار و توسعه هسازی بوگیری نظام امنیتشکل

های غیرضروری که یک کشور ممکن است به دلیل نگهداری سو هزینههای استرداد مجرمین از یکنامهمبادله موافقت -

از سوی دیگر، اعمال صالحیت کشور متبوع مجرم را نسبت به اتباع  دهدمجرمین غیر تبعه تحمل کند را کاهش می

 دهد.های مربوط به تعقیب و دستگیری متهمین یا محکومین را تقلیل مینماید و نیز هزینهد تسهیل میخو

های های علمی، فرهنگی و اجتماعی، بررسی شده است. بررسینامهموافقت ،قسمت هشتمدر در ادامه گزارش مرحله دوم، 

 43( مجموعاً 3283تا  3268های برنامه اول توسعه )سالجمهوری اسالمی ایران در طی چهار این بخش نمایانگر آن است که 

 .( گنجانده شده است35و  34که آمارهای مربوطه در جداول )نامه از این نوع با سایر کشورها مبادله نموده موافقت
 

 هاهای فرهنگی، علمی و اجتماعی متبادله به تفکیک برنامهنامهتعداد موافقت: 14جدول 

 جمع برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول عنوان

 64 33 34 36 32 های فرهنگی علمی و اجتماعیموافقتنامه

 (43) (4) (30) (32) (0) های فرهنگی و علمینامهموافقت

 (3) (3) (2) (3) (3) های روابط متقابلنامهموافقت

 (5) (2) (3) (3) -- های قرنطینه گیاهی و شیالتنامهموافقت

 (2) -- (3) -- (3) های کار و کارگرینامهموافقت

 (3) (3) (3) -- -- های بهداشتنامهموافقت

 (3) -- -- -- (3) های بالیای طبیعینامهموافقت

 (3) (3) -- -- -- های گردشگرینامهموافقت

جویاناه از انار ی   هاای اساتفاده صالح   نامهموافقت

 ایهسته
(3) -- -- -- (3) 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایطرحخالصه مدیریتی 

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE30.340کد مستند: 

 11از 13 شماره صفحه: 

 

 هاهای توسعه به تفکیک قارههای فرهنگی، علمی و اجتماعی متبادله در برنامهنامهتعداد موافقت :15جدول 

 عنوان ردیف
کشورهای 

 آسیایی

کشورهای 

 اروپایی

کشورهای 

 آفریقایی

کشورهای 

 آمریکایی
 جمع مجامع

 64 8 3 33 34 38 های فرهنگی، علمی و اجتماعیموافقتنامه 3

 (43) (2) (3) (33) (8) (30) فرهنگی و علمیهای موافقتنامه 3

 (3) (5) -- -- (2) (3) های روابط متقابلموافقتنامه 2

 (5) -- -- -- (3) (4) های قرنطینه گیاهی و بهداشتموافقتنامه 4

 (2) -- -- -- -- (2) های کار و کارگریموافقتنامه 5

 (3) -- -- (3) (3) -- های بهداشتموافقتنامه 6

 (3) -- -- -- (3) -- های بالیای طبیعیموافقتنامه 0

 (3) -- -- -- -- (3) های گردشگریموافقتنامه 8

3 
جویانه از انر ی های استفاده صلحموافقتنامه

 ایهسته
(3) -- -- -- -- (3) 

 

های متبادله جمهوری اسالمی نامههای مربوط به بررسی موافقتآخرین مجموعه از سری گزارش ،از آنجا که این گزارش

های مربوط به شیالت و قرنطینه گیاهی، کار و نامهلذا بررسی موافقت بودهایران با سایر کشورها در طی چهار برنامه اول توسعه 

نجانده گای، بهداشت، گردشگری، بالیای طبیعی و روابط متقابل نیز در این گزارش کارگری، کاربرد صلح جویانه از انر ی هسته

 .شده است

المللی های بیننامهها موافقتعلوم پزشکی از دیگر مقوالتی است که در خصوص آن همکاری در زمینه بهداشت عمومی و

همچنین در زمینه  نامه مبادله شده است.دو موافقت ،در این زمینه و در طی دوره مورد بررسی در این گزارش شده کهمبادله 

نامه کار و سه موافقتشده و نامه مبادله بالیای طبیعی و دیگر حوادث غیرمترقبه نیز یک موافقت پیشگیری و کاهش سوانح و

های متبادله در نامهای از دیگر موافقتنامه کاربرد صلح جویانه از انر ی هستهنامه گردشگری و دو موافقتکارگری، یک موافقت

 .اندطی چهار برنامه اول توسعه بوده
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نامه بین جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها در موافقت 453بررسی محقق بیانگر آن است که در مجموع،  نتایج حاصل از

نامه مربوط موافقت 23اقتصادی،  -نامه بازرگانیموافقت 87 . در طرح حاضر،طول برنامه اول تا چهارم توسعه منعقد شده است

اجتناب  نامهموافقت 46ونقل، نامه مربوط به حملموافقت 336ی متقابل، گذارنامه سرمایهموافقت 56های گمرکی، به همکاری

های امنیتی نامه همکاریموافقت33های دوجانبه در زمینه حقوقی و قضایی و نامه همکاریموافقت 26از اخذ مالیات مضاعف، 

سیاستی های راردادهای فوق، توصیه. در این طرح، محقق ضمن بررسی وضعیت هرکدام از گروه قاندمورد بررسی قرار گرفته

 های سیاستی ارائه شده است.ها در بخش توصیهها ارائه شده که برخی از آننامهجهت بهبود روند و اجرایی شدن موافقت

 


