ﺳﺎل ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و آﺳﯿﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣ ﮔﺬرد ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،ﻣﻮاﻧ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻬﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑ ،ﻣﺎﻟﺰی ،روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و  ...ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

** ﻧﻘﺶ ﭘﻮﯾﺎی ﺗﻬﺮان در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ را ﻣ ﺗﻮان ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ .رﺷﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان‐ ﺷﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ رﻗﻤ اﻓﺰون ﺑﺮ  37.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن رﺷﺪ  20درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ  450دﺳﺘﺎه واﮔﻦ ﻣﺘﺮو ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻫﻮاز ،ﺷﯿﺮاز و ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﯿﻦ
اﯾﺪرو و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮژن ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮﯾ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  35درﺻﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  59درﺻﺪ داﺧﻠﺳﺎزی واﮔﻦﻫﺎی
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺧﻠ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ ﻓﻨ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ آورد.
اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﺳﻮم ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ از دﯾﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و ﺷﺎﻧﻬﺎی اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ  125ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﻣﺪت  10ﺳﺎل و دو ﺳﺎل ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺎز ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺎرک
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری در
ﺣﻮزه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻤ ﮐﺮد.
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑ در داﻧﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ، ﯾ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑ در داﻧﺸﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ اﯾﺮان  ،ﯾ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  330ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑ و ﯾ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  540ﺗﺨﺘ در داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾ از ﭘﺮروﻧﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﻦ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪای ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ راه آﻫﻦ اﯾﺮان و ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﯾﺮاﻧ‐ﮐﺮهای )ﺷﺮﮐﺖ
واﮔﻦﺳﺎزی اﯾﺮﯾﻮ و ﺷﺮﮐﺖ روﺗﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑ (ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش  720ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ 450 ،دﺳﺘﺎه واﮔﻦ در  6ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮان و ﮐﺮه در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺑ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ رﯾﻞ ﺑﺎس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﮐﺮه ای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﻨﺪﻟ در ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ای اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر،
ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت آﻧﺎن از  700ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ،
ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ.

** ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﺗﻬﺮان‐ ﻣﺴﻮ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد دﻫﺎﻧﻪ
ﺳﺎل  96را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﻤﺎریﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﺳﯿﺎﺳ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری
ﻫﺎ  10ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه وزارت اﻧﺮژی روﺳﯿﻪ و وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﻫﻤﺎری درﺑﺎره ﻃﺮح ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ و ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗ و ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺗﻔﺎﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺗﻮاﻓﻘﺎت اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨ،
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ ،ﻗﺰﻗﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﻨﺪم در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

** ﮔﺴﺘﺮه ﻫﻤﺎری از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺗﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﭼﻬﺎر ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ ،ﺑﺎﻧ ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ اﯾﺮان و آرﺷﯿﻮ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ زدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان‐ آﻧﺎرا در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸ را ﻃ ﻣ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رو
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه
ای ﺑﺮ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻏﺎز ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻬﺮان‐ آﻧﺎرا در ﺳﻮرﯾﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  10.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.
اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از دﯾﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ورزﺷ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎه در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎریﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻬﺮان و ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  10ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﮔﻤﺮک ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ...در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  15ﺳﻨﺪ و ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن ﺗﻬﺮان و دﻫﻠ ﻧﻮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺳﻄ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ
دو ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻐﻮ روادﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎری ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری در ﺣﻮزه آﻧﺘ داﻣﭙﯿﻨ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻻزم را ﻃﺒﻖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎز اول ﺑﻨﺪر اول ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و اداره ﭘﺴﺖ ﻫﻨﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن ﻫﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ)اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟ (ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و دﻫﻠ ﻧﻮ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ دو ﻃﺮف ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ و ﺗﺠﺎری ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و دارو ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دو ﮐﺸﻮر و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری در ﺣﻮزه ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان و وزارت ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﻫﻨﺪ)آﯾﻮش( اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ
اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺗﻬﺮان و دﻫﻠ ﻧﻮ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﺪور روادﯾﺪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻓﯿ ،(ﬁcci)دو ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ
آﺳﻮﭼﻢ) (asshochamو ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﭘ .اچ .دی .ﭼﻤﺒﺮ )(phd. chamberﺳﻄ رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ.

