
  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE20.240کد مستند: 

 6از 1 شماره صفحه: 

 تاریخ تهیه:

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/70/3232 

 

 عنوان طرح پژوهشی:

های منعقده جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها و نامهبررسی موافقت

 المللیای و بینمجامع منطقه

 مدیر طرح:

 سید باقر سخایی



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE20.240کد مستند: 

 6از 0 شماره صفحه: 

 مشخصات کلی طرح پژوهش -1

یه
ته
ط 

وس
ت ت

سم
ن ق

ای
دد.

گر
ل 

می
تک

ده 
نن
ک

 

 عنوان طرح پژوهشی:   -1-1
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 المللیای و بینهای منعقده جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها و مجامع منطقهنامهبررسی موافقت: عنوان 

 :ها و ضرورت نامهها، نحوه اجرای موافقتنامهمسائل تحقیق عبارتند از: ضرورت تبادل موافقتمهمترین  مساله تحقیق

 ها در آینده.های اجرای موفق آنپیگیری

 های مبادله شده میان جمهوری اسالمی ایران با سایر نامهبررسی و تحلیلی نسبتاً جامع و کامل در مورد موافقت :هدف

 المللی همراه با تهیه بانک اطالعاتی مورد نیاز.بینهای کشورها و یا سازمان

 (.3233 -33های های اول تا چهارم توسعه )سالبرنامه :قلمرو زمانی 

 ایران. :قلمرو مکانی 

 :ای.اسنادی و کتابخانه روش تحقیق 

 :مدل مورد استفاده - 

 :های منعقده جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها و مجامع نامهبررسی موافقت»با عنوان طرح حاضر  خالصه فصول
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 است.گردآوری شده  دو مرحلهدر « المللیای و بینمنطقه

  تحقیق نظر به  ادامهدر  ها ارائه شده است.نامهبندی موافقتنتایج حاصل از گردآوری و طبقه« اول مرحله»در

های جهانی و های همکارینامهمبانی نظری موافقت ،های متقابل بین کشورهای مختلف جهاناهمیت همکاری

های مرتبط با کشورمان، در یک قسمت مورد بررسی قرار گرفته نامهترین موافقتای با بررسی اصلییا منطقه

 است.

 «های متبادله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نامهموافقت قسمت، براساس موضوع 3در « دوم مرحله

 اند.ارائه شدهترتیب، مختصراً  در ذیل به

جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها در  «اقتصادی -های بازرگانیهای همکارینامهموافقت» اولقسمت  در -

شامل ابعاد نظری همگرایی  ،. این بررسیگرفته استچهار برنامه توسعه )برنامه اول تا چهارم( مورد بررسی قرار 

 .استهای متبادله نامهبازرگانی میان کشورها و بررسی تعداد، مفاد و روند اجرایی موافقت -اقتصادی

 ،در این گزارش ایران با سایر کشورها بررسی شده است. «گمرکی های همکارینامهموافقت»دوم  قسمتدر  -

های گمرکی های همکارینامهمسایل مربوط به آن، موافقتهای گمرك و ضمن مروری اجمالی بر وظایف و نقش

 .گرفته استمورد بررسی قرار  ،در طی چهار برنامه اول تا چهارم توسعه

گذاری ضمن بررسی مبانی نظری سرمایه «گذاری متقابلهای سرمایهنامهموافقت» با عنوانسوم  قسمتدر  -

مورد  ،های توسعه و کشورهای طرف قراردادتفکیک برنامههای متبادله در این خصوص به نامهخارجی، موافقت

 بررسی قرار گرفته است.

ها و ارائه آمار و مفاد این موافقتنامه «ای و دریاییونقل جادههای حملنامهموافقت»با عنوان  قسمت چهارمدر  -

شرح مختصری نیز  شده و های توسعه بررسیها، کشورها و برنامههها به تفکیک قاراطالعات مربوط به تعداد آن

 .شده استها ارائه المللی مرتبط و وضعیت عضویت ایران در آنهای بیناز کنوانسیون

ها و ارائه آمار نامهضمن بررسی مفاد این موافقت «هوایی لونقهای حملنامهموافقت» نیز با عنوانقسمت پنجم  -

از نیز های توسعه، شرح مختصری ها و برنامهها، کشورها به تفکیک قارهو اطالعات مربوط به تعداد آن

 .شده استها ارائه المللی مرتبط و وضعیت عضویت ایران در آنهای بینکنوانسیون

در اینن گنزارش    اختصاص یافته است. «های اجتناب از اخذ مالیات مضاعفنامهموافقت»بررسی قسمت ششم به  -

هنا، کشنورها و   ههنا بنه تفکینک قنار    اطالعات مربوط به تعداد آنآمار و بررسی شده و ها مفاد این موافقتنامه نیز

 .شده استشرح مختصری نیز از معاهدات جهانی مرتبط ارائه  های توسعه،برنامه

العات مربوط در این گزارش ضمن ارائه آمار و اطاست.  «های قضایی و امنیتینامهموافقت»قسمت هفتم عنوان  -

ها و کشورها های توسعه، قارهها برحسب برنامهتحلیلی در رابطه با تفکیک آن ،هاهنامبه تعداد و انواع این موافقت

 .گرفته استها مورد واکاوی قرار المللی مربوط به آنآید. همچنین برخی از معاهدات بینبه عمل می
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 «اجتمناعی هنای علمنی، فرهنگنی و    نامنه موافقنت »های قبلی به بررسنی  نیز در چارچوب گزارشقسمت هشتم  -

ضنمن بینان اهنداف و     ،جمهوری اسالمی ایران در طی چهار برنامه اول توسعه پرداخته اسنت. در اینن گنزارش   

های مزبور به لحاظ تعداد، ننوع و کشنورهای   المللی، موافقتنامههای دو نهاد علمی و فرهنگی معتبر بینمأموریت

هنای  ا که این گزارش آخرین مجموعه از سری گزارشاند. همچنین از آنجمورد بررسی قرار گرفته ،طرف قرارداد

های متبادله جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها در طی چهار برنامه اول توسنعه  مربوط به بررسی موافقتنامه

های مربوط به شیالت و قرنطینه گیاهی، کار و کارگری، کاربرد صنل  جویاننه از اننر ی    بررسی موافقتنامه ،است

 داشت، گردشگری، بالیای طبیعی و روابط متقابل نیز در این گزارش گنجانده شده است.ای، بههسته
 :نتایج 

-نامه سرمایهموافقت 63 ،های گمرکینامه مربوط به همکاریموافقت 23 ،اقتصادی -نامه بازرگانیموافقت 37حاضر تحقیق 

نامه موافقت 23اجتناب از اخذ مالیات مضاعف،  نامهموافقت 03ونقل، نامه مربوط به حملموافقت 333، گذاری متقابل

نامه علمی، فرهنگی و موافقت 03و های امنیتی نامه همکاریموافقت33 ،های دوجانبه در زمینه حقوقی و قضاییهمکاری

هارم های اول تا چدر طول برنامه المللیهای بینبا سایر کشورها و سازمان بین جمهوری اسالمی ایرانمنعقد، اجتماعی 

ی جهت بهبود یهاضمن بررسی وضعیت هرکدام از گروه قراردادهای فوق، توصیه ،در این طرح توسعه را بررسی کرده است.

 ها ارائه شده است.نامهروند و اجرایی شدن موافقت

 

 واژگان کلیدی: -4

 ونقل، مالیات مضاعف.گذاری متقابل، حملاقتصادی، گمرك، سرمایه -بازرگانی، و همکاری دوجانبه نامهموافقت

Agreement and Bilateral Cooperation, Commercial, Customs, Bilateral Investment, Transport, Doubled Tax. 

 

 های سیاستی قابل استخراج از طرح:توصیه -6

. در ذیل ارائه نموده است ،های مورد نظر آن قسمتنامهپیشنهاداتی در مورد موافقت ،های طرحمحقق در هرکدام از قسمت

 ارائه شده است.طرح های سیاستی برخی از توصیه

ها نیازمند عزمی استفاده از دستاوردهای آن اقتصادی، -بازرگانی هاینامهرسد با گسترش موافقتبه نظر می -

طالعات مربوط های متولی است تا با در اختیار قرار دادن کلیه ابرای انجام یک بررسی جامع توسط دستگاه راسخ

 -3کدامیک به مرحله تصویب نهایی در هر دو کشور رسیده،  -3ها مشخص گردد که نامهبه هریک از موافقت

دلیل عدم اجرا و یا  -0کدامیک مراحل اجرایی را طی کرده و  -2کدامیک به مرحله اجرا نرسیده و متوقف شده 

 توفیق کامل در مرحله اجرا چه بوده است.
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اقتصادی بین  -بایست به گسترش مبادالت تجاریاقتصادی در نهایت می -های بازرگانینامهوافقتاز آنجا که م  -

کشورهای متعاهد بیانجامد لذا تالش برای رفع موانع اقتصادی همگرایی میان کشورهای طرف قرارداد در به ثمر 

از موانع مهم همگرایی اقتصادی ها مؤثر است. برای مثال ضعف مدیریت اقتصادی نامهرسیدن نتایج این موافقت

-بازرگانی به علت فراهم نمودن زمینه ایجاد طرح -گرایی اقتصادیدر بین کشورهای متعاهد است. هرچند تشکل

 ،نماید لیکن در بسیاری از مواقعامکان استفاده از دستاوردهای مدیریت نوین را فراهم می ،های اقتصادی مهم

 .ر، حضور ندارندهای مدنظپستدر  توانمندمدیران 

 ای را به گستردهاقدامات  ،به سازمان تجارت جهانیکشور پیوستن  در ارتباط با ،های اخیرگمرك ایران در سال -

تری در الزم است امکانات مناسب ،منظور آنکه بتواند نقش مؤثرتری ایفا نمایدبه ،وجوداین است. با  رساندهانجام 

با پیچیدگی خود را المللی پیدا نموده و ای و بینتری در مجامع منطقهپررنگاختیار داشته باشد تا بتواند حضور 

 خوبی هماهنگ نماید.های تجاری در آینده بهو افزایش حجم فعالیت

گذاری متقابل اطالعی در دست نیست لذا پیشنهاد های سرمایهنامهاز آنجا که از چگونگی اجرایی شدن موافقت  -

های متولی صورت گیرد تا در کنار اخذ کلیه اطالعات مربوط به هریک سط دستگاهشود یک بررسی جامع تومی

 ها مشخص گردد که:از آن

 ب نهایی در هر دو کشور رسیدهکدامیک به مرحله تصوی -3

 کدامیک به مرحله اجرا نرسیده و متوقف شده -3

 دالیل عدم اجرا و یا توفیق و یا عدم توفیق کامل در مرحله اجرا چه بوده است. -2

ونقل مستلزم ایجاد زیربناهای مورد نیاز است. در این رابطه های متبادله حملنامهآمیز موافقتاجرای موفقیت  -

 شود.موارد زیر پیشنهاد می

 های مواصالتی کشور براساس توجیه اقتصادی و فنیتوسعه شبکه راه -3

 های شریانیونقل هوشمند در شبکه راههای حملضرورت گسترش سیستم -3

 ایونقل جادهبسترسازی مناسب برای حضور کامل و مؤثر بخش غیردولتی در مجموعه خدمات حمل -2

های متبادله در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف آثار اقتصادی و سیاسی مطلوبی شامل نامهاجرای موافقت -

ای سط  مناسبات های خارجی، تحکیم بخشیدن به حسن روابط سیاسی، توسعه و ارتقتشویق و جذب سرمایه

زایی، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و پیشگیری از تعارض قوانین مالیاتی و کاهش دعاوی ها، اشتغالبین دولت

ها شده و نامهمالیاتی را در بر خواهد داشت. در این راستا موانع زیر ممکن است مانع از اجرای کامل این موافقت

 لوب نرسند.ها به نتایج مطنامهدر نتیجه موافقت

شان، سند مزبور الزم نامه طبق مکانیزم حقوقی داخلیتصویب نهایی هر دو طرف موافقتپس از  -3

االجرا شده و باید نسبت به اجرای آن اقدام شود. در همین مرحله حسب اعالم سازمان ذیربط 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 32/70/3232تاریخ:        

 پیوست:

  R.R.RE20.240کد مستند: 

 6از 6 شماره صفحه: 

که در داخلی ممکن است وزارت جارجه از تبادل اسناد و تصویب بنا به دالیلی خودداری نماید 

 رود.نامه متوقف شده و پیش نمیهمین مرحله اجرای موافقت

نامه طبق عدم وجود تعامالت بازرگانی اقتصادی که مستلزم اخذ مالیات هر یک از طرفین موافقت -3

 مقررات خودش باشد.

 نامه نسبت به تبادل اسناد مربوطه اقدام شده وبا توجه به این موارد باید پس از مبادله هر موافقت -2

های اجرایی اجرای مفاد آن در مورد کلیه مبادالت بازرگانی و اقتصادی از طرف تمامی دستگاه

 ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.

های قضایی و امنیتی، به لحاظ حقوقی الزم های همکارینامههای موافقتبرداری کامل از ظرفیتبه منظور بهره -

یافته فراملی و یا تصویب قوانین کیفری در با جرایم سازمان است اقداماتی نظیر تصویب کنوانسیون مبارزه

ها یافته و تروریستی صورت گیرد و از ملحوظ نمودن رفتارهایی که مجرمیت آنخصوص اقدامات مجرمانه سازمان

 ها خودداری شود.نامهاند، در مفاد موافقتدر قوانین داخلی رسمیت نیافته

 


