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و، کـ سـس سـازمان ا  
. ن سازمان داشته است

ه مقـر آن در  ک
ن یـ درصد بودجه ساالنه ا

انـد و   یرانیارشناسان آن ا
ـ   ش از هـر  یسـازمان ب

کوشد استدالل نماید که فـارغ از هـر نگـاه    
یی را هـا  ظرفیـت 

در راسـتاي توسـعه   
ه کـ اسـت   یاز مجـاري مناسـب  

 يسازد، این سازمان در فضـا 
 اریـ خاصی در اخت

 يهـا  يونـد یپ ت در هـم 

اکــو، توســعه اقتصــادي، اقتصــاد ایــران، اکوتــا، 

  
سـس سـازمان ا  ؤاز سـه عضـو م   یکـی  عنوان بهران یا یاسالم يجمهور

ن سازمان داشته استیت این اهتمام را نسبت به حفظ موقعیشتریهمواره ب
کاست  یالملل نیو ب يا و تنها سازمان منطقهکدر حال حاضر، ا

درصد بودجه ساالنه ا 22ران قرار دارد؛ حدود یا یاسالم يقلمرو جمهور
ارشناسان آن اکدرصد  20ش ازی؛ بکند می تأمین سازمان را ایران

ـ  ن یران در ایا يگذارتأثیرعمل و  ين دامنه آزادیبنابرا سـازمان ب
کوشد استدالل نماید که فـارغ از هـر نگـاه     می این مقاله. گر استیسازمان د

ظرفیـت کالن و راهبرد کلی که براي توسعه کشور اتخاذ شود، اکـو  
در راسـتاي توسـعه    دتوان می گذارد که می در اختیار جمهوري اسالمی ایران

از مجـاري مناسـب   یکـی و کـ ا: ارزیابی شود مؤثرکشور مثبت و 
سازد، این سازمان در فضـا  سر یران را میشدن اقتصاد ا يا منطقه دتوان می

خاصی در اخت يگذارتأثیرعمل و توان  يآزاد یالملل نیبسته و پرفشار ب
ت در هـم یه از عضـو کـ گذارد و سایر دستاوردهایی را نیـز   می

  .کند می تأمین کم و بیش رود می انتظار يا منطقه
اکــو، توســعه اقتصــادي، اقتصــاد ایــران، اکوتــا،  :هــاي کلیــدي واژه

      تجاري نامه موافقت
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چکیده
جمهور

همواره ب
در حال حاضر، ا

قلمرو جمهور
سازمان را ایران

بنابرا
سازمان د

کالن و راهبرد کلی که براي توسعه کشور اتخاذ شود، اکـو  
در اختیار جمهوري اسالمی ایران

کشور مثبت و 
می

بسته و پرفشار ب
می

منطقه
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ابزارهـا و  « دیگر با عنوان 
فصـلنامه   توسط نگارندگان تدوین و در دو
 یلـ کت یدر آن مقالـه وضـع  
ن رهگذر یو و روندهاي فعلی و آتی آن مرور شد تا از ا

ش رو به گسترش بازار 
  :را در باب دو پرسش ارائه کنیم

و در کـ گـاه بـالقوه ا  ی

بـراي کمـک بـه تحقـق راهبردهـا و      

بـر   مـؤثر در بـاب عوامـل مثبـت و منفـی     
. توسعه ایران موضوع این مقاله نیست

رقیب مطروحه براي توسعه ایران را به بوته نقـد  
ي هـا  اسـتراتژي سعی در استخراج وجـوه اشـتراك   

به عبارت دیگر برآنیم که ببینیم آیا در میان همـه  
به عناصـر و عوامـل    

ي گونـاگون و  ها دیدگاه
ي اکـو  هـا  ظرفیـت ایران دستمایه تحلیلی در باب 

مالحظه منابع علمی و اسناد تدوین شده بـراي توسـعه ایـران از جملـه اسـناد      

  
دیگر با عنوان اي  هاین مقاله به لحاظ منطقی ادامه بحثی است که در مقال

توسط نگارندگان تدوین و در دو )1(»رانیي اکو در مسیر توسعه اها
در آن مقالـه وضـع  . مطالعات اوراسیاي مرکزي دانشـگاه تهـران ارائـه شـد    

و و روندهاي فعلی و آتی آن مرور شد تا از اکعضو ا يشورهاک ي
ش رو به گسترش بازار یده شود و گرایشکر یات و ابعاد بازار منطقه به تصوی

را در باب دو پرسش ارائه کنیم تیتأمال اکنون در پی آنیم که. و بیان گردد
یران بر نقـش و جا یتوسعه ا يبرا یا راهبرد انتخابیآ ـ  الف
  است؟ مؤثرران ی
بـراي کمـک بـه تحقـق راهبردهـا و      اي  هزمین دتوان می اکوي ها ظرفیتآیا  ـ  

  توسعه ایران فراهم کند؟هاي 
در بـاب عوامـل مثبـت و منفـی     به این ترتیب واضح است که بحث 
توسعه ایران موضوع این مقاله نیستهاي  توسعه یا ارزیابی عملکرد اقتصاد و برنامه

رقیب مطروحه براي توسعه ایران را به بوته نقـد  ي ها استراتژيخواهیم  نمی همچنین
سعی در استخراج وجـوه اشـتراك    بنیاد بحث در این مقاله. بگذاریم

به عبارت دیگر برآنیم که ببینیم آیا در میان همـه  . پیشنهادي براي توسعه ایران است
 توان می ي توصیه شده براي توسعه ایرانها استراتژيو ها 

دیدگاهحداقل وجه اشتراك  عنوان بهمشترکی دست یافت که بتواند 
ایران دستمایه تحلیلی در باب  متناقض در خصوص توسعه

  براي توسعه ایران قرار گیرد؟
مالحظه منابع علمی و اسناد تدوین شده بـراي توسـعه ایـران از جملـه اسـناد      

  

  

  

  مقدمه
این مقاله به لحاظ منطقی ادامه بحثی است که در مقال

ها ظرفیت
مطالعات اوراسیاي مرکزي دانشـگاه تهـران ارائـه شـد    

ياقتصاد
یخصوص

و بیان گرددکا
الف
یتوسعه ا
  ب
هاي  برنامه

به این ترتیب واضح است که بحث 
توسعه یا ارزیابی عملکرد اقتصاد و برنامه

همچنین
بگذاریم

پیشنهادي براي توسعه ایران است
ها  برنامه

مشترکی دست یافت که بتواند 
متناقض در خصوص توسعهبعضاً 

براي توسعه ایران قرار گیرد؟
مالحظه منابع علمی و اسناد تدوین شده بـراي توسـعه ایـران از جملـه اسـناد      
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بیسـت سـاله کشـور و سـند اسـتراتژي      
ورد توافق منابع موجـود  

جمهـوري   انـداز  چشـم 
 یرانیاۀ جامع «: ورزد

برخـوردار از دانـش   .. 
ۀ یو سـرما  یبر سهم برتـر منـابع انسـان   

همچنـین در قـانون    )
ي کلـی  هـا  سیاستبخش 

االها و خدمات ک ير
رفـع   يمناسب بـرا  ي

بـر منـابع دانـش و     کـی 

آن از  تـأمین  دولت به نفت، و
 براساس يگذار هیتوسعه سرما

ار هرچهـ ي گونـاگون در  
ي کلی مصوب حاکم بر برنامه پـنجم تکـرار   
مثال در فصل مربوط به تجارت خارجی برنامه اول چنـین آمـده   

د بـدان توجـه خاصـی    
تنـوع در   جادیرا اگر ا

اقتصـاد از ارز نفـت   پـذیري  
شتر تعـادل در  یب هرچه

بیسـت سـاله کشـور و سـند اسـتراتژي       انـداز  چشمچهار برنامه عمرانی کشور، سند 
ورد توافق منابع موجـود  سه مورد ذیل مکم  دست دهد می توسعه صنعتی کشور نشان

چشـم سـند   )2(.اقتصاد ایران باید از اتکاي به نفت خـارج شـود  
ورزد می تأکیدضمنی بر این نکته  طور به 1404اسالمی ایران در افق 

.. . :خواهـد داشـت   ییهـا  یژگـ ین ویانداز چن ن چشمیدر افق ا
بر سهم برتـر منـابع انسـان    یمتک، فنّاوريد علم و یتوانا در تولشرفته، 
)1387وزارت امور اقتصـادي و دارایـی،   (» .ید ملیدر تول ی

بخش  51نهایتاً و  36، 35برنامه چهارم توسعه کشور در بندهاي 
  :در این خصوص چنین آمده است

ریپذ تحقق رقابت يالزم برا يها نهیفراهم نمودن زم .35بند 
يهاسازوکارجاد یو ا یو خارج یداخل يشور در سطح بازارها

  ؛یرنفتیموانع توسعه صادرات غ
کـی متنـوع و مت  يبـه اقتصـاد   یابیدست يتالش برا .36بند 

  ؛ ونینو فنّاوريو  یه انسانی، سرما
دولت به نفت، و يجار يها نهیهز ياکقطع ات يتالش برا .51بند 

توسعه سرما يد نفت برایو اختصاص عوا یاتیمال يمحل درآمدها
  )1387وزارت امور اقتصادي و دارایی، (. یو بازده

ي گونـاگون در  هـا  صـورت  بـه بنـدي   این واقعیت البته همچون ترجیع
ي کلی مصوب حاکم بر برنامه پـنجم تکـرار   ها سیاستبرنامه توسعه کشور و نیز در 

مثال در فصل مربوط به تجارت خارجی برنامه اول چنـین آمـده    عنوان به. شده است

د بـدان توجـه خاصـی    یاز مسائل مهمی که در طی برنامه با.. . :صادرات .5-
را اگر ایرنفتی است زیش و توسعه صادرات غیزااف مسئلهاعمال گردد 

پـذیري   بیفتـد آسـ  یآتی اتفـاق ن ي ها سالمنابع ارزي کشور در 
هرچهجاد ین ضروري است براي ایبنابرا. همچنان حفظ خواهد شد
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چهار برنامه عمرانی کشور، سند 
توسعه صنعتی کشور نشان

  :است

اقتصاد ایران باید از اتکاي به نفت خـارج شـود   .1
اسالمی ایران در افق 

در افق ا
شرفته، یپ

یاجتماع
برنامه چهارم توسعه کشور در بندهاي 

در این خصوص چنین آمده است
بند 

شور در سطح بازارهاک
موانع توسعه صادرات غ

بند 
، سرمایآگاه

بند 
محل درآمدها

و بازده ییاراک
این واقعیت البته همچون ترجیع

برنامه توسعه کشور و نیز در 
شده است

  :است
»1-

اعمال گردد 
منابع ارزي کشور در 

همچنان حفظ خواهد شد
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نـرخ   مسـئله  خصوص
هـایی   رنفتی در بخـش 

 .8-8«: کلی برنامه اول چنین آمده اسـت 
ـ منـابع جد جـاد   د ارزي ی

شـتر در بهبـود رونـد توسـعه صـادرات      
ن سـود متناسـب صـادرکنندگان    

ی براي کاالهـاي  الملل
الت الزم براي صادرات کاالهاي کشاورزي از 
ارائـه اعتبـار را بـراي کشـاورزان     

ي کلـی موضـوع ضـرورت    
 34یکـی از اهـداف مـورد اشـاره قـرار داده و      

  )1387مجلس شوراي اسالمی، 
قانون برنامه سوم توسعه کشور نیز به همین ترتیب کاهش اتکا به نفت را یکـی  

بـه جهـش    یابیدسـت  
 .»حاصل از صادرات نفت خـام 

توسـعه کشـور بـه    هـاي  
حـد   درحتماً  ها سیاست

از  یکـی مثـال چنانکـه گفتـیم در برنامـه سـوم توسـعه،       
 منظـور  بـه دولت  يز منابع درآمد
ن برنامه، نه تنهـا  یا ی
ـ ه اکــ ن ســهم رشــد ی

برنامـه سـوم نیـز چنـدان بـا      
برنامـه   ياجـرا  يهـا 
  )4(.استه نشدک

خصوص به ربط ذيي ها سیاستن و یرنفتی، قوانیواردات و صادرات غ
رنفتی در بخـش یم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیتنظ اي گونه بهبرابري ارز 

  .»...دیع فراهم آیچون کشاورزي و فرش، معدن و صنا
کلی برنامه اول چنین آمده اسـت ي ها سیاستبه همین ترتیب در فصل 

جـاد  یرنفتـی در ا یاتی توسـعه صـادرات غ  یـ با توجه به نقـش ح 
شـتر در بهبـود رونـد توسـعه صـادرات      یجاد ثبـات ب یضروري است جهت حفظ و ا

ن سـود متناسـب صـادرکنندگان    یو مقررات الزم در جهت تضـم  ها سیاسترنفتی 
الملل بینجاد رقابت در بازارهاي یق امکان این طریاتخاذ گردد تا از ا

الت الزم براي صادرات کاالهاي کشاورزي از یسهدولت ت .داخلی وجود داشته باشد
ارائـه اعتبـار را بـراي کشـاورزان      ل اطالعات مربوط به بازرگانی اطالعات فنی و

  )1387مجمع تشخیص مصلحت نظام، (» .فراهم خواهد ساخت
ي کلـی موضـوع ضـرورت    هـا  سیاسـت برنامه دوم توسعه کشور نیز در فصـل  

یکـی از اهـداف مـورد اشـاره قـرار داده و       نعنـوا  بهکاهش وابستگی به نفت را 
مجلس شوراي اسالمی، ( .شمارد متمایز را براي نیل به این هدف برمی سازوکار

قانون برنامه سوم توسعه کشور نیز به همین ترتیب کاهش اتکا به نفت را یکـی  
 يجامع برا يزیر برنامه«: دارد می شمارد و اشعار میاز اهداف بر

حاصل از صادرات نفت خـام  يه بر درآمدهاکیاستن از تک، و یرنفتیدر صادرات غ
  )1387مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

هـاي   ي اجـراي برنامـه  ها سالدر طول  ها سیاستاما آیا این 
سیاستپاسخ این است که میزان اجراي این  اند؟ همرحله اجرا درآمد
مثـال چنانکـه گفتـیم در برنامـه سـوم توسـعه،        عنـوان  به. انتظار نبوده است

ز منابع درآمدیتجه«ساالنه،  يها در بودجه یاصل يها ير
یدر ط یول. ن شده بودییتع »به هدف اقتصاد بدون نفت 

کــاســته نشـد، بل کشـور  کد در اقتصــا ینفتـ  ياز سـهم درآمــدها 
برنامـه سـوم نیـز چنـدان بـا       یدر ط یسنوات يها بودجه )3(.ردکدا یهم پ یتوجه
هـا  سال یگر، در تمامید ياز سو. ن برنامه سازگار نشدندیاهداف ا

کز ینفت در صادرات ن يدرصد 80ش از یسوم توسعه، از سهم ب

  

  

واردات و صادرات غ
برابري ارز 

چون کشاورزي و فرش، معدن و صنا
به همین ترتیب در فصل 

با توجه به نقـش ح 
ضروري است جهت حفظ و ا

رنفتی یغ
اتخاذ گردد تا از ا

داخلی وجود داشته باشد
ل اطالعات مربوط به بازرگانی اطالعات فنی ویقب

فراهم خواهد ساخت
برنامه دوم توسعه کشور نیز در فصـل  

کاهش وابستگی به نفت را 
سازوکار

قانون برنامه سوم توسعه کشور نیز به همین ترتیب کاهش اتکا به نفت را یکـی  
از اهداف بر

در صادرات غ
مجمع تشخیص مصلحت نظام، (

اما آیا این 
مرحله اجرا درآمد
انتظار نبوده است

ریگ جهت
 یابیدست

از سـهم درآمــدها 
توجه قابل

اهداف ا
سوم توسعه، از سهم ب
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سـاالنه   يهـا  بودجـه  
 يشتری، مورد توجه ب

ـ ک ف شـد تـا سـهم    لّ
ش دهـد  یافـزا  اي گونـه 

ـ امل از طر  يق درآمـدها ی
ساالنه دولـت   يها رد بودجه

ار کآشـ  ین برنامه، عدم دستیابی به این هدف را بـه خـوب  
با احتساب سـه مـتمم   

 ؛دیدرصد رسـ  1/62و 
 یاتیـ مال يمجلس، با در نظر گرفتن درآمدها

 يدولت به درآمدها ی
  .ز بالغ شده است

  .ها و آمارهاي رسمی  

 )5(.صادرات ایران باید متنوع گردد و حجم صادرات غیرنفتی بایـد افـزایش یابـد   
ي هـا  فعالیـت ي اخیـر،  

 ي قبل به بار نشسته و صـادرات غیرنفتـی رشـد درخـوري را از خـود نشـان      
 ي را طـی آمیـز  موفقیـت 

 ياکـ اهش اتکـ در برنامه چهارم توسعه نیز چنانکه گفتیم 
، مورد توجه بیعیر منابع طبیاز صادرات نفت و سا یناش يشور به درآمدها

کقانون برنامه چهارم، دولـت م  2ماده  »الف«در بند . قرار گرفت
گونـه  بهرا  یرنفتیغ يشده از محل درآمدها تأمین يا  نهیاعتبارات هز

امل از طرک طور به دولت يا  نهیان برنامه چهارم، اعتبارات هز
رد بودجهکاما عمل. شود تأمین یرنفتیغ ير درآمدهایو سا
ن برنامه، عدم دستیابی به این هدف را بـه خـوب  ین ایآغاز يها سال

با احتساب سـه مـتمم   ( 1385و  1384 يها سالن راستا، در بودجه یدر هم. سازد
و  79 /4ب به یاز منابع بودجه به ترت ینفت ي، سهم درآمدها

مجلس، با در نظر گرفتن درآمدها يها پژوهشز کهرچند بنا برگزارش مر
یعموم يها بودجه ياکسطح ات، ینفت يق درآمدهایاز تزر

ز بالغ شده استیدرصد ن 80به  یدر دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حت

ها و آمارهاي رسمی از داده» اقتصاد ایران«واحد تحقیقات ماهنامه : منبع

صادرات ایران باید متنوع گردد و حجم صادرات غیرنفتی بایـد افـزایش یابـد   
ي اخیـر،  هـا  سـال شده بـدون تردیـد در    آمارهاي رسمی ارائه 

ي قبل به بار نشسته و صـادرات غیرنفتـی رشـد درخـوري را از خـود نشـان      
موفقیـت رسد از ایـن جهـت اقتصـاد ایـران راه      می دهند و به نظر
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در برنامه چهارم توسعه نیز چنانکه گفتیم 
شور به درآمدهاک

قرار گرفت
اعتبارات هز

ان برنامه چهارم، اعتبارات هزیه تا پاک
و سا یاتیمال

سال یدر ط
سازد یم

، سهم درآمدها)اول
هرچند بنا برگزارش مر

از تزر یناش
در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حت ینفت

منبع

صادرات ایران باید متنوع گردد و حجم صادرات غیرنفتی بایـد افـزایش یابـد    .2
براساس

ي قبل به بار نشسته و صـادرات غیرنفتـی رشـد درخـوري را از خـود نشـان      ها سال
دهند و به نظر می
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ي پس از جنگ ها سال
بـا احتسـاب    1387گفته مدیر دفتر آمـار گمـرك کشـور در سـال     

 40میلیارد دالر بوده که چنانچه میعانات گـازي را حـدود   
بیش از ده برابر شده کـه  

  )ارد دالر
 درصد تحقق

با احتساب 
 میعانات گازي

بدون احتساب 
 میعانات گازي

 97 
 98 
 85 
 85 
 99 

 5/92 

 129 
176 137 
200 145 
220 169 

151 5/144 

. با این همه در ارزیابی این رشد باید محتاط بود و چند نکته را مورد توجه قـرار داد 
 نخست آنکه، بیشتر صادرات به پتروشیمی و سـایر صـنایعی مربـوط اسـت کـه اوالً     

دولتی دارنـد و   شبهکم 
دیگـر آنکـه صـادرات غیرنفتـی     
سـطح مثـل ترکیـه و مـالزي     
تمامی صادرات غیرنفتی ایران در قالـب  

سالصادرات غیرنفتی کشور از حدود یک میلیارد دالر در . 
گفته مدیر دفتر آمـار گمـرك کشـور در سـال      براساستحمیلی، 

میلیارد دالر بوده که چنانچه میعانات گـازي را حـدود    32میعانات گازي حدود 
بیش از ده برابر شده کـه   رقم فوق محاسبه کنیم، هنوز رقم صادرات غیرنفتی

  .رقم قابل توجهی است
ارد دالریلیم: ارزش( صادرات در برنامه سوم و چهارم توسعه

 اهداف سال
 عملکرد

با احتساب 
 میعانات گازي

بدون احتساب 
 میعانات گازي

با احتساب 
میعانات گازي

1379 8/3 - 7/3 - 
1380 3/4 - 2/4 - 
1381 4/5 - 6/4 - 
1382 9/6 - 9/5 - 
1383 7/7 - 6/7 - 

 یل طک
 برنامه سوم

1/28 - 26 - 

1384 5/8 - 11 - 
1385 5/9 7/16 13 176
1386 5/10 21 3/15 200

220 13 17 7/7 87هشت ماهه 
 یل طک

 *برنامه چهارم
2/36 7/54 3/52 151

  1388 ،سازمان توسعه تجارت ایران: منبع
با این همه در ارزیابی این رشد باید محتاط بود و چند نکته را مورد توجه قـرار داد 
نخست آنکه، بیشتر صادرات به پتروشیمی و سـایر صـنایعی مربـوط اسـت کـه اوالً     

کم  دستوابستگی دولتی یا  باشند و ثانیاً می وابسته به نفت و گاز
دیگـر آنکـه صـادرات غیرنفتـی     . حضور بخش خصوصی هنوز بسیار کمرنگ است
سـطح مثـل ترکیـه و مـالزي      هـم  هنوز در مقایسه با صادرات برخی کشورهاي نسبتاً

تمامی صادرات غیرنفتی ایران در قالـب  تقریباً عالوه بر این . چندان چشمگیر نیست

  

  

. کند می
تحمیلی، 

میعانات گازي حدود 
رقم فوق محاسبه کنیم، هنوز رقم صادرات غیرنفتیدرصد 

رقم قابل توجهی است

سال

1379
1380
1381
1382
1383

کجمع 
برنامه سوم

1384
1385
1386

هشت ماهه 
کجمع 

برنامه چهارم
منبع

با این همه در ارزیابی این رشد باید محتاط بود و چند نکته را مورد توجه قـرار داد 
نخست آنکه، بیشتر صادرات به پتروشیمی و سـایر صـنایعی مربـوط اسـت کـه اوالً     

وابسته به نفت و گاز
حضور بخش خصوصی هنوز بسیار کمرنگ است
هنوز در مقایسه با صادرات برخی کشورهاي نسبتاً

چندان چشمگیر نیست
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ي دوجانبـه و روابـط دوجانبـه خـاص     
ي چندجانبـه  هـا  چهـارچوب 

 کشـورهاي آسـیایی و خصوصـاً   
مـورد نقـد قـرار گرفتـه     

اي  هلذا گسترش صادرات منطقـ 
  )7(.اند هحد قابل قبولی محقق شد

موفقیـت در گسـترش صـادرات غیرنفتـی، گسـترش      
صادرات به کشورهاي منطقه و همچنین گسترش صادرات از بخش خصوصی و در 
ایران بـه عضـویت سـازمان    
ثبـات و دوام مناسـبی را   

و مقصد کاالهاي وارداتی و صادراتی باید در حد امکـان افـزایش   
بدیهی است افزایش تنـوع در مبـادي وارداتـی و مقاصـد صـادراتی از یکسـو       
وابستگی کشور به جمع کوچکی از کشـورهاي صـادرکننده کاالهـاي مـورد نیـاز را      

کـه   دهـد  مـی و از سوي دیگر بازارهاي جایگزینی را دراختیـار قـرار   
کلـی بـا    طور بهرو  ازاین

افزایش آزادي عمل و قدرت مانور و کاهش وابستگی موجبـات ثبـات و توانمنـدي    
 1387 نخسـت مـاه   9
درصد صادرات  82/12
درصـد از ارزش   76/9

درصـد   58/1ث در رتبه دوم قرار دارد اما از نظر صادرات بـا  
ران هـم  یا يتجار یک

  )9(.گاه سوم را به خود اختصاص داده است
ا از نظـر حجـم   یـ تالیس، انگلسـتان، فرانسـه و ا  
در واردات از ایـران   

ي دوجانبـه و روابـط دوجانبـه خـاص     ها کمیسیونهمچون  ـدوجانبه  هاي  نامه
چهـارچوب و خارج از  ـ  با ونزوئال، عراق، سوریه و مانند آنها

  )6(.پذیرد می
کشـورهاي آسـیایی و خصوصـاً    سـمت  بهسوم آنکه رشد صادرات ایران بیشتر 

مـورد نقـد قـرار گرفتـه     چند کشور معدود مانند چین بوده که خود به جهات متعدد 
لذا گسترش صادرات منطقـ  )1388 ،ي مجلس شوراي اسالمیها پژوهشمرکز 

حد قابل قبولی محقق شد هنوز در زمره اهدافی نیست که بتوان گفت تا
موفقیـت در گسـترش صـادرات غیرنفتـی، گسـترش       رغـم  بـه به طور خالصه 

صادرات به کشورهاي منطقه و همچنین گسترش صادرات از بخش خصوصی و در 
ایران بـه عضـویت سـازمان     تا زمانی که خصوص بهچندجانبه هاي  نامه موافقت

ثبـات و دوام مناسـبی را    دتوان میتجارت جهانی درنیامده است اهمیت بسیار دارد و 
  .ادرات غیرنفتی ایران به ارمغان آورد

و مقصد کاالهاي وارداتی و صادراتی باید در حد امکـان افـزایش    أکشورهاي مبد
بدیهی است افزایش تنـوع در مبـادي وارداتـی و مقاصـد صـادراتی از یکسـو       
وابستگی کشور به جمع کوچکی از کشـورهاي صـادرکننده کاالهـاي مـورد نیـاز را      

و از سوي دیگر بازارهاي جایگزینی را دراختیـار قـرار    دهد می
ازاینبتوان صادرات کاال و خدمات را در آنجا به فروش رساند و 

افزایش آزادي عمل و قدرت مانور و کاهش وابستگی موجبـات ثبـات و توانمنـدي    
9در . نـد ک مـی آن را فراهم پذیري  اقتصاد کشور و کاهش آسیب

82درصد از واردات و  10/25با اختصاص  یامارات متحده عرب
76با اختصاص نیز آلمان  )8(.ایران بود يتجار یکن شری

ث در رتبه دوم قرار دارد اما از نظر صادرات بـا  ین حیل واردات از ا
یکن شرین سومیچ. خود اختصاص داده است رتبه نوزدهم را به

گاه سوم را به خود اختصاص داده استیدر واردات و هم از نظر صادرات جا
س، انگلسـتان، فرانسـه و ا  یآلمان، سـوئ  يشورهاکه کنی

 شور عمده قرار دارند اما از نظـر کان ده یران در میات به ا
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نامه توافق
با ونزوئال، عراق، سوریه و مانند آنها مثالً

می انجام
سوم آنکه رشد صادرات ایران بیشتر 

چند کشور معدود مانند چین بوده که خود به جهات متعدد 
مرکز ( .است

هنوز در زمره اهدافی نیست که بتوان گفت تا
به طور خالصه 

صادرات به کشورهاي منطقه و همچنین گسترش صادرات از بخش خصوصی و در 
موافقتقالب 

تجارت جهانی درنیامده است اهمیت بسیار دارد و 
ادرات غیرنفتی ایران به ارمغان آوردبراي ص

کشورهاي مبد .3
بدیهی است افزایش تنـوع در مبـادي وارداتـی و مقاصـد صـادراتی از یکسـو       . یابند

وابستگی کشور به جمع کوچکی از کشـورهاي صـادرکننده کاالهـاي مـورد نیـاز را      
می کاهش

بتوان صادرات کاال و خدمات را در آنجا به فروش رساند و 
افزایش آزادي عمل و قدرت مانور و کاهش وابستگی موجبـات ثبـات و توانمنـدي    

اقتصاد کشور و کاهش آسیب
امارات متحده عرب

یتر بزرگ
ل واردات از اک

رتبه نوزدهم را به
در واردات و هم از نظر صادرات جا

یبا ا
ات به اردصا
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ـ با اختصاص رتبـه   ازدهم ی
شـورمان  ک ازات را وارد
وان، ی، تـا یره جنـوب کـ 

ـ ا. مواجـه بـوده اسـت     ن دری
ا، یسـتان، اسـپان  که، آلمـان، پا 

ـ ا ازن از نظر واردات  ز یـ ران نی
لنـد، عربسـتان   یجـان، تا 

به هر حال اگر قرار باشد اهداف فوق که بیشتر موضوع این مقاله اسـت تحقـق   
یابد، ناگزیر تعامل ایران با اقتصاد جهانی باید افزایش یابد و به این منظـور کاالهـاي   
اگر به این واقعیت توجه کنیم 
 در بازارهاي اروپا و غـرب و 
، ضرورت و اهمیـت  

ه صدور کاالهاي غیرنفتـی و  
چنانکـه گفتـه شـد،    . 

کاالهاي ایرانی هم از حیث قیمت و هم از لحاظ کیفیت بسیار غیررقـابتی هسـتند و   
افزایش قیمت نفت و بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران به این کاستی 

 سیاسی موجود نیز به نفع توسعه تعامل ایـران بـا اقتصـاد جهـانی عمـل     
شوراي امنیت نیـز بـدان   
در آینده نزدیک وجود 

هاي  تراشی اشکالو ها 
 که جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي نخسـتین بـار      
رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را تسلیم مدیرکل 
بار درخواست ایران مطـرح  

با اختصاص رتبـه   یکشور بلژکندارند و تنها  یگاهیشور عمده جاک
واردزان ین میشتریه بک گردد میمحسوب  ییشور اروپاکن 

کـ  يشـورها کران بـه  یادشده صادرات ایمدت  یط. داشته است
مواجـه بـوده اسـت    يریش چشمگیبا افزا يمالز وادور وک، هلند، اي

ه، آلمـان، پا یا، سـور یـ تالیران بـه ژاپـن، ا  یه صادرات اکاست 
ن از نظر واردات یهمچن. اهش داشته استکت و عمان یوکنگ، 

جـان، تا یا، آذربایوان، اسـپان ی، تـا يل، مالزیژاپن، برز يشورها
  )10(.بوده است رو روبهاهش کبا  كو دانمار 

به هر حال اگر قرار باشد اهداف فوق که بیشتر موضوع این مقاله اسـت تحقـق   
یابد، ناگزیر تعامل ایران با اقتصاد جهانی باید افزایش یابد و به این منظـور کاالهـاي   

اگر به این واقعیت توجه کنیم . شوند پذیر رقابتایرانی باید از حیث کیفیت و قیمت 
در بازارهاي اروپا و غـرب و عمدتاً که هر روزه از حجم کاالهاي غیرسنتی ایران که 

، ضرورت و اهمیـت  شود میجایگاه داشت کاسته  یافته کشورهاي توسعهکلی 
  .گردد می آنچه گفته شد مضاعف

ه صدور کاالهاي غیرنفتـی و  آنجا ک خصوص بهاما تعامل ایران با اقتصاد جهانی 
. غیرسنتی مورد نظر است بـا اشـکاالت فراوانـی مواجـه اسـت     

کاالهاي ایرانی هم از حیث قیمت و هم از لحاظ کیفیت بسیار غیررقـابتی هسـتند و   
افزایش قیمت نفت و بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران به این کاستی  خصوص

  .دامن زده است
سیاسی موجود نیز به نفع توسعه تعامل ایـران بـا اقتصـاد جهـانی عمـل      فضاي

شوراي امنیت نیـز بـدان   ي ها تحریم، شود می هنوز اعمال امریکاي ها تحریم. 
در آینده نزدیک وجود کم  دست ها تحریمافزوده شده و امکان توسعه دامنه و تشدید 

ها  جهانی با سختگیريمسئله ورود ایران به سازمان تجارت 
که جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي نخسـتین بـار       1996از سال . جدي مواجه است

رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را تسلیم مدیرکل 
بار درخواست ایران مطـرح   17مجموعاً  2003این سازمان نموده است تا پایان سال 

  

  

کن ده یب
ن ینخست

داشته است
ياندونز
است  یحال

نگ، ک هنگ
شورهاکسهم 
 يسعود

به هر حال اگر قرار باشد اهداف فوق که بیشتر موضوع این مقاله اسـت تحقـق   
یابد، ناگزیر تعامل ایران با اقتصاد جهانی باید افزایش یابد و به این منظـور کاالهـاي   

ایرانی باید از حیث کیفیت و قیمت 
که هر روزه از حجم کاالهاي غیرسنتی ایران که 

کلی  طور به
آنچه گفته شد مضاعف

اما تعامل ایران با اقتصاد جهانی 
غیرسنتی مورد نظر است بـا اشـکاالت فراوانـی مواجـه اسـت     

کاالهاي ایرانی هم از حیث قیمت و هم از لحاظ کیفیت بسیار غیررقـابتی هسـتند و   
خصوص به

دامن زده است
فضاي

. کند مین
افزوده شده و امکان توسعه دامنه و تشدید 

  .دارد
مسئله ورود ایران به سازمان تجارت 

جدي مواجه است
رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را تسلیم مدیرکل  طور به

این سازمان نموده است تا پایان سال 
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موافقت اتحادیه اروپایی و چین و سایر کشـورهاي واجـد اهمیـت و    
و اسرائیل ایـن درخواسـت رد   

بدیهی است که با توجه به آنکـه رد درخواسـت ایـران بـه ایـن صـورت، ایـن        
ی علل رد درخواست ایران، عدم 

از آنجا کـه   .آمادگی اقتصاد ایران براي ورود به عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده بود
فرایند پیوستن بسیاري از کشورهاي جهان سوم کـه وضـعیت اقتصـادي بـه مراتـب      
نسبت به ایران دارند همچون افغانستان و عراق به این سازمان به تصویب 

ـ  مـی  اروپـا  . باشـد  دتوان
. موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعالم نموده اسـت 

پـیش   عنـوان  بـه آلمان، از ایران خواسـته اسـت   
سازمان روابط خود را با ایاالت متحـده  

سفیر چین در ایران نیز اخیراً اظهار داشته است که چـین از پیوسـتن ایـران بـه     
مانع عضویت ایـران بـوده   

سـخنگوي   ارانکا گونزالس
شوراي عمومی سازمان تجـارت جهـانی   
فرایند ارزیابی درخواست عضویت ایران را آغاز کرده اسـت، فراینـدي بسـیار کنـد،     
وي اظهـار داشـت از نظـر اروپـا     

مورد توجـه   دتوان می

 1996پــس از تســلیم رســمی نخســتین درخواســت عضــویت ایــران در ســال 
کـردن سیسـتم اقتصـادي ایـن     
داخلی و خارجی به ایـران پیشـنهاد شـد کـه هـدف      

 شـود  می ادعا. دولتی بود
این ادعا را  توان می با این همه باز هم

و حتـی   ادعایی سیاسی دانست چرا که بسـیاري از کشـورهاي عضـو سـازمان قویـاً     

موافقت اتحادیه اروپایی و چین و سایر کشـورهاي واجـد اهمیـت و     رغم بهو هربار 
و اسرائیل ایـن درخواسـت رد    امریکانفوذ در این سازمان، با مخالفت ایاالت متحده 

  .شده است
بدیهی است که با توجه به آنکـه رد درخواسـت ایـران بـه ایـن صـورت، ایـن        

ی علل رد درخواست ایران، عدم ، در بیان رسمکند می اعتبار بی سازمان را تا حدودي
آمادگی اقتصاد ایران براي ورود به عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده بود

فرایند پیوستن بسیاري از کشورهاي جهان سوم کـه وضـعیت اقتصـادي بـه مراتـب      
نسبت به ایران دارند همچون افغانستان و عراق به این سازمان به تصویب تري 
مـی ن ه است، این استدالل استداللی چندان قابل قبولاعضا رسید

موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعالم نموده اسـت 
آلمان، از ایران خواسـته اسـت    فنّاوريبا وجود این، وزیر اقتصاد و 

سازمان روابط خود را با ایاالت متحـده  یانه الزم براي عضویت در این گرا واقع
  .»عادي سازد

سفیر چین در ایران نیز اخیراً اظهار داشته است که چـین از پیوسـتن ایـران بـه     
مانع عضویت ایـران بـوده    امریکااما مخالفت  کند می سازمان تجارت جهانی استقبال

ارانکا گونزالس ،پس از اعطاي عضویت ناظر به عراق تحت اشغال
شوراي عمومی سازمان تجـارت جهـانی    :کمیسیونر تجارت اتحادیه اروپا اعالم کرد

فرایند ارزیابی درخواست عضویت ایران را آغاز کرده اسـت، فراینـدي بسـیار کنـد،     
وي اظهـار داشـت از نظـر اروپـا     . متوقف دانسـت  آن را عمالً توان میکه  اي

می ي سازنده با ایرانوگوها گفتبخشی از  عنوان بهعضویت ایران 
  .قرار گیرد

پــس از تســلیم رســمی نخســتین درخواســت عضــویت ایــران در ســال 
کـردن سیسـتم اقتصـادي ایـن      تـر  مناسبي اصالحی براي ها سیاستاز اي  ه

داخلی و خارجی به ایـران پیشـنهاد شـد کـه هـدف      هاي  گذاري کشور براي سرمایه
دولتی بودي ها سیاستي اقتصادي از نفوذ ها فعالیتیک اصلی آن تفک

با این همه باز هم. که تنها راه مقابله با فساد همین تفکیک است
ادعایی سیاسی دانست چرا که بسـیاري از کشـورهاي عضـو سـازمان قویـاً     
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16  

و هربار 
نفوذ در این سازمان، با مخالفت ایاالت متحده 

شده است
بدیهی است که با توجه به آنکـه رد درخواسـت ایـران بـه ایـن صـورت، ایـن        

سازمان را تا حدودي
آمادگی اقتصاد ایران براي ورود به عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده بود

فرایند پیوستن بسیاري از کشورهاي جهان سوم کـه وضـعیت اقتصـادي بـه مراتـب      
تري  وخیم

اعضا رسید
موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعالم نموده اسـت رسماً 

با وجود این، وزیر اقتصاد و 
واقعشرط 

عادي سازد«
سفیر چین در ایران نیز اخیراً اظهار داشته است که چـین از پیوسـتن ایـران بـه     

سازمان تجارت جهانی استقبال
پس از اعطاي عضویت ناظر به عراق تحت اشغال. است

کمیسیونر تجارت اتحادیه اروپا اعالم کرد
فرایند ارزیابی درخواست عضویت ایران را آغاز کرده اسـت، فراینـدي بسـیار کنـد،     

اي گونه به
عضویت ایران 

قرار گیرد
پــس از تســلیم رســمی نخســتین درخواســت عضــویت ایــران در ســال 

همجموع
کشور براي سرمایه

اصلی آن تفک
که تنها راه مقابله با فساد همین تفکیک است

ادعایی سیاسی دانست چرا که بسـیاري از کشـورهاي عضـو سـازمان قویـاً     
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بنـابراین فسـاد تنهـا تـوجیهی بـراي      
کـاهش دخالـت    دنبـال 

دولت در امور تجاري به اسـتثناي مـوارد الزم بـراي ایجـاد فضـایی مناسـب بـراي        
ایران نیز همانند سایر کشورها، 
از یکسو درگیر قانع کردن صنایع داخلی به ضرورت و منـافع پیوسـتن بـه سـازمان     

 نفـع  ذيی الملل بیني 
در مسـیر اصـالحات اقتصـادي یعنـی     
و کاهش سیطره دولت بر امور اقتصادي و واگـذاري  

هـاي   ین حـوزه تـر  مهـم 
خـارجی،   گـذاري  سـرمایه 

یط زیست اسـت کـه   
 خـارجی بـه شـمار    گـذاري 

خـارجی در   گـذاري  سـرمایه 
بحث و بررسی بـاز هـم در چنبـره اختالفـات مجلـس شـوراي       
برخـی بنـدهاي مهـم آن    
 .تنها با تصویب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام صـورت قـانونی بـه خـود گرفـت       

داد کـه ایـران بـر درخواسـت     
 عنـوان  بـه از این مسـئله  

گزارش بنیاد هریتیج ایران را از لحاظ آمادگی براي ادغام در اقتصاد جهـانی در  
بـا ایـن   . کشور و همردیف کوبا و کـره شـمالی قـرار داد   

سیاسـی از عضـویت ایـران در    
شد که قرار گرفتن ایران در لیست انتظار پیوستن 
ست زیرا همین امر موجـب خواهـد شـد کـه ایـران      

خـارجی   گذاري سرمایه
هـا،  افزار نـرم ي و حمایـت از مالکیـت معنـوي    

بنـابراین فسـاد تنهـا تـوجیهی بـراي      . شدیدتر از ایران درگیـر مسـئله فسـاد هسـتند    
دنبـال  بهي پیشنهادي بود و در واقع سازمان مانند همیشه ها

دولت در امور تجاري به اسـتثناي مـوارد الزم بـراي ایجـاد فضـایی مناسـب بـراي        
ایران نیز همانند سایر کشورها،  .تبوده اس گذاري سرمایهو نظارت بر  گذاري

از یکسو درگیر قانع کردن صنایع داخلی به ضرورت و منـافع پیوسـتن بـه سـازمان     
ي ها سازمانتجارت جهانی و از سوي دیگر اثبات این واقعیت به 

در مسـیر اصـالحات اقتصـادي یعنـی     حقیقتـاً  ي چندملیتی بود کـه ایـران   ها
و کاهش سیطره دولت بر امور اقتصادي و واگـذاري  زدایی  مقررات ازي،س خصوصی

مهـم . دارد برمـی  ی گـام المللـ  بینآن به بخش خصوصی داخلی و 
سـرمایه براي پیوستن ایران به سازمان، مقررات مربوط به زا 

یط زیست اسـت کـه   مقررات مالیاتی، قانون کار، مالکیت خصوصی و حمایت از مح
گـذاري  سـرمایه در شرایط فعلی همگی موانعی جدي بر سر راه 

  
گـذاري  سـرمایه ست که چنانکه گفته شد قـانون جدیـد   رو ازهمین
بحث و بررسی بـاز هـم در چنبـره اختالفـات مجلـس شـوراي        ها سالایران پس از 

برخـی بنـدهاي مهـم آن    نهایتـاً  اسالمی و شوراي نگهبان قانون اساسی درگیر آمد و 
تنها با تصویب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام صـورت قـانونی بـه خـود گرفـت       

داد کـه ایـران بـر درخواسـت      می مجموعه تحوالت ده سال گذشته نشانکه 
از این مسـئله   امریکاصر است، ت خود در سازمان تجارت جهانی م

  .ایران سود جست علیهسیاسی اي 
گزارش بنیاد هریتیج ایران را از لحاظ آمادگی براي ادغام در اقتصاد جهـانی در  

کشور و همردیف کوبا و کـره شـمالی قـرار داد    155آخرین مراتب لیست 
سیاسـی از عضـویت ایـران در    هـاي   نیـز بـا انگیـزه    امریکادر  ها گاهدیدهمه، برخی 

شد که قرار گرفتن ایران در لیست انتظار پیوستن  می گفته. کردند می سازمان حمایت
ست زیرا همین امر موجـب خواهـد شـد کـه ایـران      امریکابه سازمان متضمن منافع 

سرمایهن ناگزیر از اعمال اصالحات اقتصادي فراگیر، گذراندن قوانی
ي و حمایـت از مالکیـت معنـوي    ا یارانـه و اي  هجدید، رفع موانع تعرف

  

  

شدیدتر از ایران درگیـر مسـئله فسـاد هسـتند    
ها سیاست

دولت در امور تجاري به اسـتثناي مـوارد الزم بـراي ایجـاد فضـایی مناسـب بـراي        
گذاري سرمایه

از یکسو درگیر قانع کردن صنایع داخلی به ضرورت و منـافع پیوسـتن بـه سـازمان     
تجارت جهانی و از سوي دیگر اثبات این واقعیت به 

ها بنگاهو 
خصوصی

آن به بخش خصوصی داخلی و 
زا  مشکل

مقررات مالیاتی، قانون کار، مالکیت خصوصی و حمایت از مح
در شرایط فعلی همگی موانعی جدي بر سر راه 

  .آیند می
ازهمین
ایران پس از 

اسالمی و شوراي نگهبان قانون اساسی درگیر آمد و 
تنها با تصویب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام صـورت قـانونی بـه خـود گرفـت       

که  درحالی
ت خود در سازمان تجارت جهانی معضوی
اي  هحرب

گزارش بنیاد هریتیج ایران را از لحاظ آمادگی براي ادغام در اقتصاد جهـانی در  
آخرین مراتب لیست 

همه، برخی 
سازمان حمایت

به سازمان متضمن منافع 
ناگزیر از اعمال اصالحات اقتصادي فراگیر، گذراندن قوانی

جدید، رفع موانع تعرف
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این اصالحات خود به خـود موجـد   
. تحوالت سیاسی و اجتماعی و ایجاد آزادي و دموکراسی بیشتر در ایران خواهد شد

تقریبـاً  عضـو سـازمان تجـارت جهـانی     
ي اقتصادي خود ایـن کشـور و صـاحبان صـنایع بـزرگ نیـز       

و به نفـع   امریکابا عضویت ایران در سازمان را بیش از همه به ضرر 
با این همه این ایاالت متحده است که بـیش از یـازده سـال از    

همچنـین در پـی    .پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جلـوگیري نمـوده اسـت   
تحادیه اروپـایی بـراي گسـترش    

  .گوناگون از جمله نفت و گاز متوقف شده است
ی در آینده از شدت فعلـی خـود تنـزل    

و عضـویت   هـا  تحـریم 
ایـن  . چندین سال به طول خواهـد انجامیـد  
را اي  هواقعیات توجه مضاعف جمهوري اسـالمی ایـران بـه فعالیـت در بـازار منطقـ      

اي  هکه نه تنها در رقابت براي ورود به بازار جهانی نیست بلکه مرحلـ 

ي نسـبی در منطقـه اکـو    
فرهنگـی، مـذهبی، زبـانی، تـاریخی و     
اند که باید مورد استفاده قـرار  

الزم را بـراي   افزار نرم
ایـن مسـئله، موضـوع بحـث     

هـاي   ي تفـاهم و بیانیـه  
بسـیاري از ایـن   . تدوین و به امضا و تصویب اعضاي خود رسانده است

و روابـط میـان کشـورهاي عضـو     
                                        
1. Transit Transport 

این اصالحات خود به خـود موجـد   . گرددیی امریکاهاي  کتابنوارهاي ویدیویی و 
تحوالت سیاسی و اجتماعی و ایجاد آزادي و دموکراسی بیشتر در ایران خواهد شد

عضـو سـازمان تجـارت جهـانی      150در شرایط فعلی ایاالت متحده در میان 
ي اقتصادي خود ایـن کشـور و صـاحبان صـنایع بـزرگ نیـز       ها بنگاهحتی . 
با عضویت ایران در سازمان را بیش از همه به ضرر  اامریکمخالفت 

با این همه این ایاالت متحده است که بـیش از یـازده سـال از    . کنند می اروپا ارزیابی
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جلـوگیري نمـوده اسـت   

تحادیه اروپـایی بـراي گسـترش    اخیر، مذاکرات اقتصادي ایران با ااي  هتحوالت هست
گوناگون از جمله نفت و گاز متوقف شده استهاي  روابط تجاري در حوزه

ی در آینده از شدت فعلـی خـود تنـزل    الملل بینممکن است این شرایط  گرچه
تحـریم مثـال لغـو    عنوان به، ها محدودیتیابد ولی رفع برخی از این 

چندین سال به طول خواهـد انجامیـد  احتماالً  ایران در سازمان تجارت جهانی
واقعیات توجه مضاعف جمهوري اسـالمی ایـران بـه فعالیـت در بـازار منطقـ      

که نه تنها در رقابت براي ورود به بازار جهانی نیست بلکه مرحلـ  کند می
  .رود می و سکویی براي آمادگی به شماراي 

ي نسـبی در منطقـه اکـو    هـا  مزیـت از اي  هبرخورداري از مجموعاز سوي دیگر 
فرهنگـی، مـذهبی، زبـانی، تـاریخی و     هـاي   مشـابهت . واقعیتی غیرقابل انکار اسـت 

اند که باید مورد استفاده قـرار   ي نسبیها مزیتنزدیکی جغرافیایی از جمله منابع این 
نرمو مناسب هاي  اکنون باید دید سازمان اکو چگونه زمینه

ایـن مسـئله، موضـوع بحـث     . دهد می از این موقعیت ویژه در اختیار قرارگیري 
  .بخش پایانی این مقاله خواهد بود

  )11(و1ترانزیت ونقل حمل چهارچوب نامه موافقت
ي تفـاهم و بیانیـه  هـا  یادداشت ها، نامه موافقتسازمان اکو در طول حیات خود 

تدوین و به امضا و تصویب اعضاي خود رسانده است متعددي را
و روابـط میـان کشـورهاي عضـو      هـا  همکاري ياسناد که از اهمیت زیادي در ارتقا

                                                                 
. Transit Transport Framework Agreement (TTFA) 
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نوارهاي ویدیویی و 
تحوالت سیاسی و اجتماعی و ایجاد آزادي و دموکراسی بیشتر در ایران خواهد شد

در شرایط فعلی ایاالت متحده در میان 
. تنهاست

مخالفت 
اروپا ارزیابی

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جلـوگیري نمـوده اسـت   
تحوالت هست

روابط تجاري در حوزه
گرچها

یابد ولی رفع برخی از این 
ایران در سازمان تجارت جهانی

واقعیات توجه مضاعف جمهوري اسـالمی ایـران بـه فعالیـت در بـازار منطقـ      
میایجاب 
اي  هواسط

از سوي دیگر 
واقعیتی غیرقابل انکار اسـت 

نزدیکی جغرافیایی از جمله منابع این 
اکنون باید دید سازمان اکو چگونه زمینه. گیرند
گیري  بهره

بخش پایانی این مقاله خواهد بود

موافقت
سازمان اکو در طول حیات خود 

متعددي را
اسناد که از اهمیت زیادي در ارتقا
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 برخوردارند، درحـال حاضـر اجرایـی شـده و در مناسـبات ایـن کشـورها ملحـوظ        
ی قزاقسـتان بـه   در آلمات
سـند   عنـوان  بـه کشورهاي عضو رسید و با تصویب آن توسط اعضا، همواره 

 نامـه  موافقت ،سازمان بوده
این سـند کـه پـس از تصـویب توسـط شـش       

 19اقسـتان، آذربایجـان و تاجیکسـتان، در    
توسط جمهوري اسـالمی ایـران نیـز بـه تصـویب      

تعـامالت بیشـتر   « منظـور 
بـراي  تـالش  «، »در سطح منطقه و در سطح جهـان 

و  »اینکه هیچ کشـوري حتـی محصـور در خشـکی، از بقیـه جهـان منـزوي نباشـد        
منـافع اقتصـادي    کننـده 

همچنین اهمیت چند نکته از جمله اهمیت ترتیبات تردد ترانزیتـی در تجـارت   
ی در رشد اقتصادي کشـورهاي محصـور در خشـکی و اهمیـت     
کاال و مسافر در منطقه، در این مقدمـه مـورد توجـه قـرار     

  :عبارتند از ،
 و نامـه  موافقـت  هکننـد 

  ،نامه موافقتترانزیتی تحت اصول این 
غیرضـروري در  تأخیر 

براي جلوگیري از  ي کشورهاي طرف قرارداد
اجتناب از پرداخت مالیات و هماهنگ کردن امـور اداري  

در توسعه اقتصادي ایـران، امـري   
که ضرورت تصویب آن توسط مجلس شوراي اسالمی را ایجاب کرده بود، و نیز در 

برخوردارند، درحـال حاضـر اجرایـی شـده و در مناسـبات ایـن کشـورها ملحـوظ        
در آلمات 1998از این میان یکی از اسناد مهمی که در سال . شوند

کشورهاي عضو رسید و با تصویب آن توسط اعضا، همواره 
سازمان بوده تأکیدی مورد ونقل حملي ها همکاريارزشمندي در زمینه 

این سـند کـه پـس از تصـویب توسـط شـش       . ترانزیت است ونقل حمل چهارچوب
اقسـتان، آذربایجـان و تاجیکسـتان، در    کشور پاکستان، افغانستان، قرقیزسـتان، قز 

توسط جمهوري اسـالمی ایـران نیـز بـه تصـویب       )12(گردید، االجرا الزم 2006
  .رسیده است

منظـور  بـه تنظـیم و تـدوین آن    نامه موافقتمطابق مقدمه این 
در سطح منطقه و در سطح جهـان  نامه موافقت کننده کشورهاي امضا

اینکه هیچ کشـوري حتـی محصـور در خشـکی، از بقیـه جهـان منـزوي نباشـد        
کننـده  تـأمین  ی و ارتبـاطی ونقلـ  حمـل سیسـتم   يدستیابی و ارتقا

  .انجام پذیرفته است »امضاکنندهکشورهاي 
همچنین اهمیت چند نکته از جمله اهمیت ترتیبات تردد ترانزیتـی در تجـارت   

ی در رشد اقتصادي کشـورهاي محصـور در خشـکی و اهمیـت     الملل نبیو اي 
کاال و مسافر در منطقه، در این مقدمـه مـورد توجـه قـرار      تر سریعو  تر آسان
  .گرفته است
،آن تصریح شده است 2که در ماده  نامه موافقتاف این اهد
کننـد  تسهیل حرکت کاال و مسافر از قلمرو کشورهاي امضا 

ترانزیتی تحت اصول این  ونقل حملهمه تسهیالت الزم براي 
تأخیر  اطمینان از سالمت و ایمنی کاال و مسافر و اجتناب از 
  ،ترانزیتی از قلمرو کشورهاي طرف قرارداد ونقل حمل
ي کشورهاي طرف قراردادها تالشهمکاري و هماهنگی  

اجتناب از پرداخت مالیات و هماهنگ کردن امـور اداري  هاي گمرکی و  وقوع تقلب
  .مربوط به تردد ترانزیتی

در توسعه اقتصادي ایـران، امـري    نامه موافقتبررسی نقش اجراي این  منظور
که ضرورت تصویب آن توسط مجلس شوراي اسالمی را ایجاب کرده بود، و نیز در 

  

  

برخوردارند، درحـال حاضـر اجرایـی شـده و در مناسـبات ایـن کشـورها ملحـوظ        
شوند می

کشورهاي عضو رسید و با تصویب آن توسط اعضا، همواره  يامضا
ارزشمندي در زمینه 

چهارچوب
کشور پاکستان، افغانستان، قرقیزسـتان، قز 

2006اکتبر 
رسیده است

مطابق مقدمه این 
کشورهاي امضا

اینکه هیچ کشـوري حتـی محصـور در خشـکی، از بقیـه جهـان منـزوي نباشـد        
دستیابی و ارتقا«

کشورهاي 
همچنین اهمیت چند نکته از جمله اهمیت ترتیبات تردد ترانزیتـی در تجـارت   

اي  همنطق
آسانحرکت 

گرفته است
اهد
¢ 
همه تسهیالت الزم براي  تأمین
¢ 

حملطی 
¢ 

وقوع تقلب
مربوط به تردد ترانزیتی

منظور به
که ضرورت تصویب آن توسط مجلس شوراي اسالمی را ایجاب کرده بود، و نیز در 
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باشـد کـه    مـؤثر  سـؤال 
بر توسـعه کشـور    دتوان

ترانزیـت، سـندي    ونقـل 
سازمان اکو، پـیش   ي

ی چگونـه  ونقلـ  حمل

سـند  ي پاسخ این پرسش بود کـه ایـن   
ي هــا زیرســاختایــران و یــا 

در پاسخ به پرسش نخست توجه به این نکته ضروري است کـه عبـور کـاال و    
مسافر از مسیر کشورهایی که قابلیت جغرافیایی براي تبـدیل شـدن بـه یـک محـور      
. ي تجاري عمده در منطقـه تبـدیل نمایـد   

بوده و ترقی روزافزون اقتصـادي  
از جمله  ونقل حملبراي استفاده بهینه از چنین شرایطی، توسعه 

هـاي مـرزي و    وضعیت پست
کنتـرل کـاال و وسـایط    

ي آن، بـه  هـا  زیرساخت
همراه موقعیت ترانزیتی یک سرزمین، منجر به کسب عوایـد ناشـی از تعـداد بیشـتر     

  .منبع اقتصادي سرشاري باشد
بخشـی از فرآینـد    عنـوان 

بسزایی دارد و توسعه فرآیند ارتباطات، به نوبه 
کـه بـر توسـعه     شـود 

متقابل ناشی از گستردگی ارتباطات افزایش 

ی بــراي ترانزیــت گســترده درون 
وجـود شـرایطی همچـون    

سـؤال در پاسخ به این  دتوان می ي ارائه نمونه قابل توجهی که
توان می سازمان اکوهاي  نامه موافقتچرا الحاق و تصویب 

  :اصلی مطرح است سؤالباشد، دو 
ونقـل  حمـل  چهارچوب نامه موافقتبا توجه به اینکه  ـ  الف

يی بین اعضاونقل حملي ها همکاريوضعیت  ياست براي ارتقا
حملي ها زیرساخت يو ارتقا ونقل حملاز هر چیز باید دید توسعه 

  ؟کند می در توسعه اقتصادي کشورها ایفاي نقش
ي پاسخ این پرسش بود کـه ایـن   وجو جستدر مرحله بعد باید در  ـ  
ایــران و یــا  ونقــل حمــلچگونــه باعــث توســعه ) TTFA(خــاص 
  ؟شود می ی کشورونقل

در پاسخ به پرسش نخست توجه به این نکته ضروري است کـه عبـور کـاال و    
مسافر از مسیر کشورهایی که قابلیت جغرافیایی براي تبـدیل شـدن بـه یـک محـور      

ي تجاري عمده در منطقـه تبـدیل نمایـد   ها راه هآنها را ب دتوان می ترانزیتی را دارند،
بوده و ترقی روزافزون اقتصـادي   مؤثرشک بر توسعه تجارت آنها  بی چنین شرایطی
براي استفاده بهینه از چنین شرایطی، توسعه . آورد می را به همراه
وضعیت پست يی و نیز دریایی، ارتقاآهن راه اي، هي جادها راه

کنتـرل کـاال و وسـایط    هـاي   مکانیسـم گمرکی به لحاظ نیروي انسانی، تجهیـزات و  
زیرساختو  ونقل حملبنابراین توسعه . ی شرط اساسی استونقل

همراه موقعیت ترانزیتی یک سرزمین، منجر به کسب عوایـد ناشـی از تعـداد بیشـتر     
منبع اقتصادي سرشاري باشد دتوان می که رددگ میمسافر و انتقال حجم بیشتر کاال 

عنـوان  بـه ی ونقلـ  حمـل هـاي   فنّاورياز سوي دیگر، توسعه 
بسزایی دارد و توسعه فرآیند ارتباطات، به نوبه  تأثیرارتباطات، بر گسترش ارتباطات 

شـود  می خود منجر به افزایش تبادالت اجتماعی، فرهنگی و تجاري
متقابل ناشی از گستردگی ارتباطات افزایش هاي  وقتی وابستگی. است مؤثراقتصادي 

  .یابد می ي اجتماعی و اقتصادي نیز افزایشها فرصت
ی بــراي ترانزیــت گســترده درون ونقلــ حمــلي مناســب هــا زیرســاختایجــاد 

وجـود شـرایطی همچـون    . آورد دنبـال  بهاشتغال بسیار گسترده را  دتوان می اي،
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ي ارائه نمونه قابل توجهی کهراستا
چرا الحاق و تصویب  اصوالً
باشد، دو  مؤثر

الف
است براي ارتقا

از هر چیز باید دید توسعه 
در توسعه اقتصادي کشورها ایفاي نقش

  ب
خــاص 
ونقل حمل

در پاسخ به پرسش نخست توجه به این نکته ضروري است کـه عبـور کـاال و    
مسافر از مسیر کشورهایی که قابلیت جغرافیایی براي تبـدیل شـدن بـه یـک محـور      

ترانزیتی را دارند،
چنین شرایطی
را به همراه

راه توسعه
گمرکی به لحاظ نیروي انسانی، تجهیـزات و  

ونقل حمل
همراه موقعیت ترانزیتی یک سرزمین، منجر به کسب عوایـد ناشـی از تعـداد بیشـتر     

مسافر و انتقال حجم بیشتر کاال 
از سوي دیگر، توسعه 

ارتباطات، بر گسترش ارتباطات 
خود منجر به افزایش تبادالت اجتماعی، فرهنگی و تجاري

اقتصادي 
فرصتیابد، 

ایجــاد 
اي، همنطق
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. شـود  مـی  باعث اتصال بنادر به شبکه ریلی و توسـعه بنـادر  
وضـعیت بنـادر و    ي

شک در توسـعه اقتصـادي   
حال توسعه شبکه ریلی و باال بردن ظرفیت آن که حمـل  
سـازد، نیازمنـد بهبـود    
که از صنایع مهم سـودآور  

ي صـنعتی  هـا  تشرک
ــه و  ــاال رفت ــد، ب نماین

ایـن  . ی افزایش خواهد یافـت 
موجب تشویق سیستم بانکی در رفع محدودیت در اعطاي 
تسـهیالت، اجـراي ایـن    

و هـم   شـود  مـی  هم با استقبال بیشتري از جانب بخـش خصوصـی مواجـه   
مثـل افـزایش تعـداد سـفرها و     
شـاید بـه همـین دلیـل     

ي هـا  شـاخص  ورا جز
ي هـا  راه داننـد و در میـان عوامـل مـادي توسـعه، توسـعه      

  .اند هین این عوامل برشمرد
باعث باال رفـتن میـزان اشـتغال،    
تزریق پول به جامعه از طریق تردد کاال و مسـافر و بـه تبـع آن افـزایش درآمـدهاي      
در مجمـوع و در یـک   
روند دوسویه، توسعه اقتصادي که نیازمند توسـعه زیربناهـاي اقتصـادي و از جملـه     
زیربناهـاي اقتصـادي و   

ترانزیتی  ونقل حمل چهارچوب

                                        
1. Multi-Modal Transportation (MMT)

باعث اتصال بنادر به شبکه ریلی و توسـعه بنـادر   1چندوجهی ونقل
يتوسعه شهرهاي بندري و ترانزیت گسترده کاال، که باعث ارتقـا 

شک در توسـعه اقتصـادي    بی باال بردن ظرفیت تخلیه و بارگیري در آنها خواهد شد،
حال توسعه شبکه ریلی و باال بردن ظرفیت آن که حمـل  در عین . ي داردمؤثر

سـازد، نیازمنـد بهبـود    پـذیر   بار و مسافر را در زمان اندك و در مقیاس وسیع امکـان 
که از صنایع مهم سـودآور   باشد میها  وضعیت فنی قطارها، تولید لوکوموتیو و واگن

.  
شرک، ارزش سهام ونقل حملاز سوي دیگر با گسترش صنعت 

ــزات راه،   ــه ســاخت تجهی ــدام آهــن راهکــه ب ــادر اق ــه و  مــی و بن ــاال رفت ــد، ب نماین
ی افزایش خواهد یافـت ونقل حملو صنایع  ونقل حملدر بخش  گذاري

موجب تشویق سیستم بانکی در رفع محدودیت در اعطاي  دتوان می امر به نوبه خود
تسـهیالت، اجـراي ایـن    گونه  این در نتیجه. دی شوونقل حملهاي  تسهیالت به پروژه

هم با استقبال بیشتري از جانب بخـش خصوصـی مواجـه   ها 
مثـل افـزایش تعـداد سـفرها و      ونقـل  حمـل بخش دولتی از فوایـد سیسـتم کارآمـد    
شـاید بـه همـین دلیـل     . خواهد شـد مند  بهرهمسافرین و تزریق پول به داخل کشور 

را جز ونقل حملان اقتصادي، درآمدهاي ناشی از است که کارشناس
داننـد و در میـان عوامـل مـادي توسـعه، توسـعه       می بر رشد اقتصادي
ین این عوامل برشمردتر مهمی را از ونقل حملمواصالتی و ابزارهاي 

باعث باال رفـتن میـزان اشـتغال،     ونقل حملگفت گسترش  توان می طور کلی
تزریق پول به جامعه از طریق تردد کاال و مسـافر و بـه تبـع آن افـزایش درآمـدهاي      

در مجمـوع و در یـک   . شـود  مـی ی ونقل حملگمرکی و نیز از طریق گسترش صنایع 
روند دوسویه، توسعه اقتصادي که نیازمند توسـعه زیربناهـاي اقتصـادي و از جملـه     

زیربناهـاي اقتصـادي و    يی اسـت، خـود باعـث ارتقـا    ونقلـ  حملي توسعه زیربناها
  )13(.ی نیز خواهد شدونقل

چهارچوب نامه موافقتدوم در باب ظرفیت  سؤالپاسخ به 

                                                                 
Modal Transportation (MMT) 

  

  

ونقل حمل
توسعه شهرهاي بندري و ترانزیت گسترده کاال، که باعث ارتقـا 

باال بردن ظرفیت تخلیه و بارگیري در آنها خواهد شد،
مؤثرنقش 

بار و مسافر را در زمان اندك و در مقیاس وسیع امکـان 
وضعیت فنی قطارها، تولید لوکوموتیو و واگن

.باشد می
از سوي دیگر با گسترش صنعت 

ــزات راه،   ــه ســاخت تجهی کــه ب
گذاري سرمایه

امر به نوبه خود
تسهیالت به پروژه

ها  پروژه
بخش دولتی از فوایـد سیسـتم کارآمـد    
مسافرین و تزریق پول به داخل کشور 

است که کارشناس
بر رشد اقتصادي مؤثر

مواصالتی و ابزارهاي 
طور کلی به

تزریق پول به جامعه از طریق تردد کاال و مسـافر و بـه تبـع آن افـزایش درآمـدهاي      
گمرکی و نیز از طریق گسترش صنایع 

روند دوسویه، توسعه اقتصادي که نیازمند توسـعه زیربناهـاي اقتصـادي و از جملـه     
توسعه زیربناها

ونقل حمل
پاسخ به 
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بـر   نامـه  موافقـت ایـن  
  :اصلی، تمرکز یافته است

اول آنکـه بـا تکیـه بـر     
 شـود  یم ی، خواستار تسهیل این مقررات

، ونقـل  حمـل و این امر به نوبه خود باعث افزایش میزان تردد کاال و مسافر، توسـعه  
دوم آنکه با تمرکز بـر بهبـود مسـائل    

بهبـود  در پـی   یونقلـ 
  .باشد می توسعه اقتصادي

افزایش میزان  ←ی ونقل
  ؛توسعه اقتصادي ←

توسـعه   ←ی ونقل حمل

ونقـل و   نامـه چهـارچوب حمـل   
ی داخلـی خـود در تطـابق و    

شـایان  . نماید می ی تشویق
سـته  توان می ی زیرکهالملل

  :باشد، مورد نظر بوده است
زمینـی   ونقـل  حملي 

ترانزیتـی   ونقـل  حمـل 
در آسیاي مرکزي و  توسعه

ی و ارتبـاطی و  ونقلـ 

تجـارت ترانزیتـی کشـورهاي    

ایـن  . براي توسعه ایران مستلزم بازخوانی و تحلیل مفـاد آن اسـت  
اصلی، تمرکز یافته است مؤلفهترانزیت با تکیه بر دو  ونقل حمل

  ،یونقل حملبهبود قوانین . 
  .یونقل حملبهبود مسائل فنی و ساختاري . 

اول آنکـه بـا تکیـه بـر     : عـد اساسـی دارد  بنامه دو  موافقتبه عبارت دیگر، این 
ی، خواستار تسهیل این مقرراتونقل حملاصالح قوانین، مقررات و ضوابط 

و این امر به نوبه خود باعث افزایش میزان تردد کاال و مسافر، توسـعه  
دوم آنکه با تمرکز بـر بهبـود مسـائل    . توسعه تجارت و توسعه اقتصادي خواهد بود

ونقلـ  حمـل ، اسـتانداردهاي  آهن راه، ها راه فنی شامل بیمه، وضعیت
توسعه اقتصادينهایتاً ی، و ونقل ملحی، توسعه ونقل حملي ها زیرساخت

ونقل حملتسهیل مقررات  ← یونقل حملاصالح قوانین . 
←توسعه تجارت  ← ونقل حملتوسعه  ←تردد کاال و مسافر 

حملتوسعه  ← ها زیرساختبهبود  ← بهبود مسائل فنی. 
  .توسعه اقتصادي ←تجارت 

نامـه چهـارچوب حمـل    موافقـت ی، ونقلـ  حمـل عد اصالح قوانین در ب
ی داخلـی خـود در تطـابق و    ونقل حملکشورهاي عضو را به اصالح قوانین ترانزیت 

ی تشویقالملل بینی ونقل حملي ها سازمانهماهنگی با قوانین سایر 
ی زیرکهالملل بینی ونقل حمل، اسناد نامه موافقتذکر است در تدوین این 
باشد، مورد نظر بوده است ها همکاري يزیربناي مناسبی براي ارتقا

ي ها زیرساختتوسعه « در موردپروژه همگرایی اسکاپ  

حمـل ي هـا  سیسـتم گزارش دبیرکـل سـازمان ملـل دربـاره      
توسعه درحالو  یافته استقالل تازهکشورهاي محصور در خشکی 

  ؛ وهمسایگانشان
ونقلـ  حمـل ي هـا  زیرسـاخت توسعه  در مورد آباد عشقبیانیه  

  ).1997(شبکه خطوط انتقال در منطقه اکو 
تجـارت ترانزیتـی کشـورهاي    «همچنین اهمیت اهـداف و اصـول کنوانسـیون    
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براي توسعه ایران مستلزم بازخوانی و تحلیل مفـاد آن اسـت  
حمل يارتقا

1 .
2 .

به عبارت دیگر، این 
اصالح قوانین، مقررات و ضوابط 

و این امر به نوبه خود باعث افزایش میزان تردد کاال و مسافر، توسـعه  
توسعه تجارت و توسعه اقتصادي خواهد بود

فنی شامل بیمه، وضعیت
زیرساخت

1 .
تردد کاال و مسافر 

2 .
تجارت 

در ب
ترانزیت 

هماهنگی با قوانین سایر 
ذکر است در تدوین این 
زیربناي مناسبی براي ارتقا

¢ 
  ؛»آسیا

¢ 
کشورهاي محصور در خشکی 

همسایگانشان
¢ 

شبکه خطوط انتقال در منطقه اکو 
همچنین اهمیت اهـداف و اصـول کنوانسـیون    
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تجـارت،   در مـورد ی 
مورد اشاره قرار ) 1995
 ونقل حملی و آهن راه

  .ترانزیت قرار گرفته است
نامـه چهـارچوب    موافقـت 

 هـا  مالیاتکردن قوانین و کم کردن عوارض گمرکی و 
قـوانین   بر طبقیی که 

، شـود  مـی  هـا  راه از اعضا شامل نگهداري و ساخت و بهبود وضـعیت 
تـردد کـاال و   سو  ازیک

، که این امر به نوبه خـود هـم بـه نفـع     
کاال و مسافر و هم به نفـع کشـور ترانزیـت اسـت، از سـوي دیگـر       

، در گـردد  مـی  ی بـر 
عوارض از کشـور فرسـتنده   

ضمیمه تنظیم شده  8
ی ونقلـ  حمـل چطور موضوع اصالح قوانین 

 هـایی  بـه ذکـر نمونـه   

ي قـرارداد بایـد تسـهیالت    
و  نامـه  موافقتشده در این 

ترانزیتی وسایط نقلیه موتوري نباید مشمول قواعد 
که در اي  هکه خدمات ویژ

براي حفـظ و نگهـداري   

ی المللـ  بـین ي هـا  کنوانسیونو سایر  »1965 ،خشکی محصور در
1995(تجارت ترانزیتی اکو  نامه موافقتو نیز  ونقل حملگمرك و 

راه اي، هجاد ونقل حملی الملل بیني ها سازمانقوانین . گرفته است
ترانزیت قرار گرفته است ونقل حمل چهارچوب نامه موافقت تأکیدمورد دریایی نیز 

موافقـت فضاي کلی حـاکم بـر قـوانین و اصـول منـدرج در      
کردن قوانین و کم کردن عوارض گمرکی و تر  ، سادهونقل و ترانزیت

یی که ها مالیات دهد مین اجازه نامه موافقتدر عین حال این . 
از اعضا شامل نگهداري و ساخت و بهبود وضـعیت  هریک

ازیک که درحالییعنی ) 5ماده . (مشمول این کاهش و تخفیف شود
، که این امر به نوبه خـود هـم بـه نفـع     کند می مسافر در کشورهاي ترانزیت را آسان

کاال و مسافر و هم به نفـع کشـور ترانزیـت اسـت، از سـوي دیگـر       کشور فرستنده 
ی بـر ونقلـ  حمـل ي هـا  زیرسـاخت وضعیت  يعوارضی را که به ارتقا

عوارض از کشـور فرسـتنده   گونه  این اولویت دانسته و کشور ترانزیت را از دریافت
  .نماید نمی کاال و مسافر، محروم

8ماده و  49ترانزیتی در  ونقل حمل چهارچوب نامه موافقت
چطور موضوع اصالح قوانین  نامه موافقتبراي توضیح آنکه این 

بـه ذکـر نمونـه    20تـا   4، از بـین مـواد   گیـرد  دربرمـی یا بهبود مسائل فنـی را  
  )14(:پردازیم

  اصالح قوانین
ي قـرارداد بایـد تسـهیالت    هـا  طـرف  از هریک :تسهیالت ترانزیت .2قسمت 

شده در این  الزم ترانزیت را درون قلمرو خود تحت شرایط مشخص
  .ضمائم آن تضمین نماید

ترانزیتی وسایط نقلیه موتوري نباید مشمول قواعد  ونقل حمل :ها مالیات .5ماده 
که خدمات ویژهایی  جز هزینهه ب ،باشدها  و سایر هزینه ها مالیاتگمرکی، 

براي حفـظ و نگهـداري    ها مالیاتشوند مثل هزینه و  می تطابق با قوانین داخلی اخذ
  

  

  

محصور در
گمرك و 

گرفته است
دریایی نیز 

فضاي کلی حـاکم بـر قـوانین و اصـول منـدرج در      
ونقل و ترانزیت حمل
. باشد می

هریکداخلی 
مشمول این کاهش و تخفیف شود

مسافر در کشورهاي ترانزیت را آسان
کشور فرستنده 

عوارضی را که به ارتقا
اولویت دانسته و کشور ترانزیت را از دریافت

کاال و مسافر، محروم
موافقت

براي توضیح آنکه این . است
یا بهبود مسائل فنـی را  

پردازیم می

اصالح قوانین ـ الف
قسمت  4ماده 

الزم ترانزیت را درون قلمرو خود تحت شرایط مشخص
ضمائم آن تضمین نماید

ماده 
گمرکی، 

تطابق با قوانین داخلی اخذ
  .ها جاده
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  .در تردد ترانزیتی
دفـاتر فعـال در    تأسـیس 

اي کـه در خـدمات    ی
چنین دفاتري باید در تطابق با قـوانین داخلـی   

ي قـرارداد بایـد نسـبت بـه     
ایط نقلیه و نیـز بـراي کسـانی کـه در عملیـات تـردد       
ی فعالند و نیاز به ویزا دارند، یا نیـاز بـه ورود چنـدباره، و ویـزاي     
ترانزیتی در طول یکسال با داشتن حق اقامت در هریک از کشورهاي طرف قـرارداد  

بـدون اخـذ هزینـه    روز بیشتر در محل بارگیري 

تطـابق قـوانین تـردد    
اي  هدرکشورهاي طـرف قـرارداد بـا ماهیـت اصـول کنوانسـیون تـردد جـاد        

باید اقداماتی در راستاي اطمینـان  
اي  هبا اصول کنوانسیون تـردد جـاد  

. تطابق دارند، اتخاذ نمایند
بایـد بـه اقـدامات    انـد  

ی در صـورت لـزوم بـراي تـردد کـاال و      
هماهنگی و تسهیل ضروریات الزم براي صدور چنـین مجوزهـایی در تـردد    

راننـدگی راننـدگان کشـورهاي طـرف     
.  

در تردد ترانزیتیها  تسریع انجام عملیات مربوط به اظهارنامه .9ماده 
تأسـیس ي قرارداد بایـد اجـازه   ها طرف :دفاتر تأسیس .11ه ماد

یونقلـ  حمـل هاي  زیتی در قلمروشان را به کمپانیتران ونقل
چنین دفاتري باید در تطابق با قـوانین داخلـی    تأسیس. ترانزیتی فعال هستند، بدهند
  .کشورهاي طرف قرارداد باشد

ي قـرارداد بایـد نسـبت بـه     هـا  طرف :ورود چندباره و ویزاي ترانزیتی .12ماده 
ایط نقلیه و نیـز بـراي کسـانی کـه در عملیـات تـردد       صدور ویزا براي رانندگان وس

ی فعالند و نیاز به ویزا دارند، یا نیـاز بـه ورود چنـدباره، و ویـزاي     الملل بینترانزیتی 
ترانزیتی در طول یکسال با داشتن حق اقامت در هریک از کشورهاي طرف قـرارداد  

روز بیشتر در محل بارگیري  5روز در هر سفر و  15براي مدت 
  .اضافه، اقدام نماید

تطـابق قـوانین تـردد     :و تسـهیالت آن اي  هجـاد  ونقـل  حمـل  .5بخش  13ماده 
درکشورهاي طـرف قـرارداد بـا ماهیـت اصـول کنوانسـیون تـردد جـاد        اي 
  .)1968(اي  هجادهاي  و کنوانسیون عالئم و نشانه) 

باید اقداماتی در راستاي اطمینـان   ندهامضاکنکشورهاي  :قوانین ترددي .14ماده 
با اصول کنوانسیون تـردد جـاد  ماهیتاً در قلمرو آنها اي  هاز اینکه قوانین تردد جاد

تطابق دارند، اتخاذ نمایند) 1968(اي  هجادهاي  و کنوانسیون عالئم و نشانه) 
انـد   هنپیوست ها کنوانسیونکشورهاي طرف قرارداد که هنوز به این 

  .راستا مبادرت ورزنددر این 
ی در صـورت لـزوم بـراي تـردد کـاال و      ونقلـ  حملصدور مجوزهاي  .15ماده 

هماهنگی و تسهیل ضروریات الزم براي صدور چنـین مجوزهـایی در تـردد    
  .ترانزیتی بدون هیچ محدودیتی

  .یونقل حملخدمات  .16ماده 
  .یونقل حملت وسایل ورود موق .17ماده 
  .قوانین مربوط به سوخت .19ماده 
راننـدگی راننـدگان کشـورهاي طـرف     هـاي   معتبر دانسـتن گواهینامـه   .20ماده 

.قرارداد که در تردد ترانزیتی از کشور دیگر طرف قرارداد هستند
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ماده 
ماد
ونقل حمل

ترانزیتی فعال هستند، بدهند
کشورهاي طرف قرارداد باشد

ماده 
صدور ویزا براي رانندگان وس

ترانزیتی 
ترانزیتی در طول یکسال با داشتن حق اقامت در هریک از کشورهاي طرف قـرارداد  

براي مدت 
اضافه، اقدام نماید

ماده 
اي  هجاد

)1968 (
ماده 

از اینکه قوانین تردد جاد
)1968 (

کشورهاي طرف قرارداد که هنوز به این 
در این  اساسی

ماده 
هماهنگی و تسهیل ضروریات الزم براي صدور چنـین مجوزهـایی در تـردد    : مسافر

ترانزیتی بدون هیچ محدودیتی
ماده 
ماده 
ماده 
ماده 

قرارداد که در تردد ترانزیتی از کشور دیگر طرف قرارداد هستند
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شامل مقررات حمل کـاال و  

  .ی، و دریایی داخلی

نماینـد   تأمین ي قرارداد باید تسهیالت الزم را
 ونقـل  حمـل دریایی و 

ی ترکیبی، مناطق مرزي، 
، امـدادهاي دریـایی   ها

ي قرارداد بایـد اقـدامات الزم   
براي امنیت و سالمت تردد و محافظت اکولوژیکی را در مسیرهاي ترانزیتی به عمل 

در ي ممکن در هنگام بروز تصادفات در قلمـرو خـود   
هنگـامی کـه    خصـوص 

یا مواد خطرناك دیگر در مورد تصادف 

. 
ی، دریـایی درون قلمـرو   

که باید در تردد ترانزیتی مورد استقاده قرار 

ی کـه بایـد در تـردد ترانزیتـی     

  .بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه موتوري :ضمیمه پنج
شامل مقررات حمل کـاال و  اي  هجاد ونقل حملمقررات حمل در  :ضمیمه شش

  
  .کنترل گمرکی :ضمیمه هفت

  بهبود مسائل فنی
ی، و دریایی داخلیآهن راه اي، هي جادها راه تعیین مشخصات فنی

  .چندوجهی ونقل حمل .7ماده 
ي قرارداد باید تسهیالت الزم راها طرف :تسهیالت مرزي .8ماده 

دریایی و  ونقل حمل، آهن راهي الزم را براي جاده، ها سیستمو ادوات و 
ی ترکیبی، مناطق مرزي، ونقل حملهاي  تسهیالتی مثل پایانه. فراهم نمایند چندوجهی
ها کشتی، مناطق ارتباطی آهن راهي تعویض پهناي ریل ها
  .رادیویی مشتركهاي  و فرکانس
ي قرارداد بایـد اقـدامات الزم   ها طرف :مت و امنیت تردد ترانزیتیسال .10ماده 

براي امنیت و سالمت تردد و محافظت اکولوژیکی را در مسیرهاي ترانزیتی به عمل 

ي ممکن در هنگام بروز تصادفات در قلمـرو خـود   ها کمکباید همه . 1
خصـوص  بـه آورنـد  بـه عمـل    وسایط نقلیه ترانزیتی را مورد

یا مواد خطرناك دیگر در مورد تصادف  فاسدشدنیمسافران، یا مواد غذایی 
  .وجود دارند

.اي هی جادونقل حملشرایط فنی الزم براي وسایط  .18ماده 
ی، دریـایی درون قلمـرو   آهنـ  راهي ترانزیتی زمینی، ها راه وها  نقشه :ضمیمه یک

  .کشورهاي طرف قرارداد
که باید در تردد ترانزیتی مورد استقاده قرار  ها راه حداقل عالئم فنی :ضمیمه دو

  
ی کـه بایـد در تـردد ترانزیتـی     آهن راه ونقل حملحداقل عالئم فنی  :ضمیمه سه

  .مورد استقاده گیرند

  

  

ضمیمه پنج
ضمیمه شش

  .مسافر
ضمیمه هفت

بهبود مسائل فنی ـ ب
تعیین مشخصات فنی .6ماده 

ماده 
ماده 

و ادوات و 
چندوجهی

ها ایستگاه
و فرکانس
ماده 

براي امنیت و سالمت تردد و محافظت اکولوژیکی را در مسیرهاي ترانزیتی به عمل 
 :آورند

ماده 
ضمیمه یک

کشورهاي طرف قرارداد
ضمیمه دو

  .گیرند
ضمیمه سه

مورد استقاده گیرند
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شـامل شـرایط فنـی    اي 
.  

این کمیته  :ترانزیتی ونقل
و حل اختالف نظرات درخصـوص اجـراي آن   

ترانزیـت بـه شـکلی    
ي هــا همکــاري يجــامع، مســائل مختلــف تکنیکــی و قــانونی را در راســتاي ارتقــا

با توجه به این جامعیت، عنایت به ایـن نکتـه ضـروري    
است که جمهوري اسالمی ایران به لحاظ برخورداري از موقعیت خاص ترانزیتی در 

ـ  مـی  بیش از همـه  منتفـع   دتوان
گردد چرا که ایران تنها کشور عضو اکو است که با پنج کشـور دیگـر مـرز مشـترك     

را اي  هراه داشتن سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به دریاي آزاد، شـرایط ویـژ  
ي هـا  همکارياز طریق 

سازمانی، امکانات بهتري هم براي کشورهاي آسیاي میانه و هم براي ایـن سـه   
ی و اسـتفاده از خـدمات   

جنـوب، کشـورهاي    
جز انتخاب مسیر ایران براي دسترسی به خلیج فـارس ندارنـد،   

ي ها زیرساختتخریب 
نیسـت، بهتـرین موقعیـت را در اختیـار     

ي اخیـر  هـا  سـال در شاید بـه همـین دلیـل بـوده اسـت کـه       
کـه منجـر بـه    اند  هاي را در اکو داد

 منظـور  بـه این پیشـنهاد  
 ایجاد مسیر آلترناتیوي براي مسیر ایران است امـا در شـرایط فعلـی، سـاخت شـبکه     
عدم امنیـت کـافی در ایـن    

اي  هضروریات فنی براي وسایط نقلیـه جـاد   :ضمیمه چهار
.محوري، حداکثر ابعاد وسایط نقلیهوسایط نقلیه، میزان بار و بار 

  .کنترل گمرکی :ضمیمه هفت
ونقل حملضوابط تشکیل شوراي هماهنگی : ضمیمه هشت

و حل اختالف نظرات درخصـوص اجـراي آن    نامه موافقتوظیفه نظارت بر اجراي 
  .را برعهده دارد
ترانزیـت بـه شـکلی     ونقـل  حمـل  چهـارچوب  نامه موافقتکه  شود می مالحظه

جــامع، مســائل مختلــف تکنیکــی و قــانونی را در راســتاي ارتقــا
با توجه به این جامعیت، عنایت به ایـن نکتـه ضـروري    . دهد می ی پوششونقل

است که جمهوري اسالمی ایران به لحاظ برخورداري از موقعیت خاص ترانزیتی در 
بیش از همـه اي  نامه موافقتن از اجراي چنی میان اعضاي اکو طبعاً

گردد چرا که ایران تنها کشور عضو اکو است که با پنج کشـور دیگـر مـرز مشـترك     
راه داشتن سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به دریاي آزاد، شـرایط ویـژ  

از طریق طبیعتاً براي این سه کشور در منطقه اکو فراهم کرده است که 
سازمانی، امکانات بهتري هم براي کشورهاي آسیاي میانه و هم براي ایـن سـه   

ی و اسـتفاده از خـدمات   ونقلـ  حمـل کشور ترانزیتی در بسط و گسـترش تعـامالت   
  .گردد می ترانزیتی مهیا

 ـ  ی شـمال ونقلـ  حمـل آنکه در مسـیر   دلیل بهدر این میان 
جز انتخاب مسیر ایران براي دسترسی به خلیج فـارس ندارنـد،    آسیاي میانه راهی به

تخریب  دلیل بهپاکستان،  ـ  افغانستانـ   و استفاده از مسیر آسیاي میانه
نیسـت، بهتـرین موقعیـت را در اختیـار     پـذیر   امکـان  ی افغانسـتان، عمـالً  ونقلـ 

شاید بـه همـین دلیـل بـوده اسـت کـه       . دهد می کشورمان قرار
اي را در اکو داد یونقل حملهاي  پیشنهاد اجراي پروژه ها پاکستانی

این پیشـنهاد  . پاکستان گردد ـافغانستان   ـایجاد مسیر ترانزیتی ترکمنستان  
ایجاد مسیر آلترناتیوي براي مسیر ایران است امـا در شـرایط فعلـی، سـاخت شـبکه     

عدم امنیـت کـافی در ایـن     دلیل بهدر افغانستان  آهن راهی از جمله ونقل حملي 
  .باشد مین کشور میسر
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ضمیمه چهار
وسایط نقلیه، میزان بار و بار 

ضمیمه هفت
ضمیمه هشت

وظیفه نظارت بر اجراي 
را برعهده دارد
مالحظه

جــامع، مســائل مختلــف تکنیکــی و قــانونی را در راســتاي ارتقــا
ونقل حمل

است که جمهوري اسالمی ایران به لحاظ برخورداري از موقعیت خاص ترانزیتی در 
میان اعضاي اکو طبعاً

گردد چرا که ایران تنها کشور عضو اکو است که با پنج کشـور دیگـر مـرز مشـترك     
راه داشتن سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به دریاي آزاد، شـرایط ویـژ  . دارد

براي این سه کشور در منطقه اکو فراهم کرده است که 
سازمانی، امکانات بهتري هم براي کشورهاي آسیاي میانه و هم براي ایـن سـه    درون

کشور ترانزیتی در بسط و گسـترش تعـامالت   
ترانزیتی مهیا

در این میان 
آسیاي میانه راهی به

و استفاده از مسیر آسیاي میانه
ونقلـ  حمل

کشورمان قرار
پاکستانی

ایجاد مسیر ترانزیتی ترکمنستان  
ایجاد مسیر آلترناتیوي براي مسیر ایران است امـا در شـرایط فعلـی، سـاخت شـبکه     

ي ها راه
کشور میسر
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تـرین   ترکیـه اقتصـادي  
مسیر ممکن است زیرا در غیر این صورت کشورهاي آسیاي میانه مجبور به عبور از 

لـذا  . ی خواهـد شـد  
 بـه کشـور  اي  هموقعیت خاص جغرافیایی ایران در منطقه اکو، اعتبـار ترانزیتـی ویـژ   

ترانزیتی اکو کـه پـس از   
بـه نیـاز و اهـداف     ی منطقه و با توجـه 

ـ  بـیش از سـایر    دتوان
ی کـه ایـران بـه آنهـا پیوسـته اسـت، و گسـتره        

و اقتصـاد   ونقـل  حمل
کشـور   10که تنهـا بـین   

در تعامـل و   ویـژه  بـه 
ی یکسانی چـه بـه لحـاظ    

ط، مجموعـه ایـن شـرای   
در سـطح منطقـه، بـر ایـن     

ی و ونقلـ  حمـل ترانزیت اکو در توسعه 
  .نماید می تأکید

اي  هي اصـلی هـر سـازمان منطقـ    
ي ها سازماني ارزیابی موفقیت 

سازمان اکو نیز گسترش 
کـه   اي گونـه  بهت تجارت میان کشورهاي عضو را از اهداف عمده خود قرار داده اس

اتخـاذ اقـداماتی در   «عهدنامه ازمیر یکی از اهداف اصلی سـازمان را  
و گسـترش تجـارت    

داشتن تجربه مشابه سایر مناطق و روندهاي اقتصـادي  
                                        
1. ECO Trade Agreement (ECOTA)

ترکیـه اقتصـادي   ـ  ایـران  ـ  در مسیر شرق به غرب نیز، مسیر آسیاي میانه
مسیر ممکن است زیرا در غیر این صورت کشورهاي آسیاي میانه مجبور به عبور از 

ی خواهـد شـد  ونقل حملهاي  به باال رفتن هزینهباشند که منجر  می دریاي خزر
موقعیت خاص جغرافیایی ایران در منطقه اکو، اعتبـار ترانزیتـی ویـژ   

  .بخشد
ترانزیتی اکو کـه پـس از    ونقل حمل نامه موافقترسد اجراي  می به نظربنابراین 
ی منطقه و با توجـه ونقل حملکارشناسی از وضعیت هاي 

ـ  مـی  اقتصادي اکو و در همکاري با آنکتاد تدوین شـده اسـت،   توان
ی کـه ایـران بـه آنهـا پیوسـته اسـت، و گسـتره        ونقلـ  حملی الملل بیني ها کنوانسیون
حملي دارد، در شرایط و زمان فعلی در توسعه تر وسیعجغرافیایی 
که تنهـا بـین    نامه موافقتقوانین مندرج در این  ؛ چرا کهباشد مؤثر
بـه بوده، از سـهولت نسـبی اجـرا    تر  ، کاربرديشود می عضو اجرا

ی یکسانی چـه بـه لحـاظ    ونقل حملهمکاري با کشورهاي آسیاي مرکزي که شرایط 
مجموعـه ایـن شـرای   . ساختاري و چه به لحاظ قـوانین دارنـد، برخـوردار اسـت    

در سـطح منطقـه، بـر ایـن     نامـه مـذکور    موافقـت همچنین شـرایط مناسـب اجـراي    
ترانزیت اکو در توسعه  ونقل حمل نامه موافقتکه اجراي گیري 

تأکیداست،  مؤثردر نتیجه توسعه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 

  1تجاري اکو نامه موافقت
ي اصـلی هـر سـازمان منطقـ    هـا  اولویتیکی از  اي منطقه درونتجارت گسترش 

ي ارزیابی موفقیت ها شاخصترین  است و به همین جهت یکی از عمده
سازمان اکو نیز گسترش . باشد میاي  همنطق نیز حجم تجارت دروناي  ههمکاري منطق

تجارت میان کشورهاي عضو را از اهداف عمده خود قرار داده اس
عهدنامه ازمیر یکی از اهداف اصلی سـازمان را   11بند ب ماده 

 راستاي رفع مستمر و پیشرونده موانع تجاري درون منطقه اکـو 
داشتن تجربه مشابه سایر مناطق و روندهاي اقتصـادي  در نظر  بااي  هدرون و بینامنطق

                                                                 
. ECO Trade Agreement (ECOTA) 

  

  

در مسیر شرق به غرب نیز، مسیر آسیاي میانه
مسیر ممکن است زیرا در غیر این صورت کشورهاي آسیاي میانه مجبور به عبور از 

دریاي خزر
موقعیت خاص جغرافیایی ایران در منطقه اکو، اعتبـار ترانزیتـی ویـژ   

بخشد می
بنابراین 

هاي  ارزیابی
اقتصادي اکو و در همکاري با آنکتاد تدوین شـده اسـت،  

کنوانسیون
جغرافیایی 

مؤثرکشور 
عضو اجرا

همکاري با کشورهاي آسیاي مرکزي که شرایط 
ساختاري و چه به لحاظ قـوانین دارنـد، برخـوردار اسـت    

همچنین شـرایط مناسـب اجـراي    
گیري  نتیجه

در نتیجه توسعه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 

موافقت
گسترش 

است و به همین جهت یکی از عمده
همکاري منطق

تجارت میان کشورهاي عضو را از اهداف عمده خود قرار داده اس
بند ب ماده 

راستاي رفع مستمر و پیشرونده موانع تجاري درون منطقه اکـو 
درون و بینامنطق
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فعال شد، بـه  مجدداً  
مبذول گردید و گسترش تجـارت بـین کشـورهاي عضـو در     

ي هـا  حرکـت یکـی از نخسـتین   
ه مـ  23جیحـی در  تر

این پروتکل داراي ضمائمی شامل سه فهرست از کاالهـایی اسـت کـه    
ترجیحی بـراي آنهـا بـه    

تعرفه اصلی  16از کشورهاي امضاکننده 
کاالهاي ساخت آن کشورها را که بـه قلمـرو گمرکـی    

اقـدامات الزم در   .اند
بنـد بـه ضـمیمه فـرم مـورد اسـتفاده جهـت برخـورداري از ایـن          

ایجـاد   اي منطقه تجارت درون
نخسـت، دیـدگاه   : بر این موارد انگشت گذارد

فهرست مثبت بود که دیدگاهی قدیمی و اجراي آن بسیار 
ي هـا  فهرسـت زمانبر و محتـاج مـذاکرات طـوالنی کـاال بـه کاالسـت؛ دیگـر اینکـه         

 10محدود و تنها شـامل چنـد ده کـاال بـود؛ سـوم تخفیـف       
 ویـژه  بـه درصدي قابل توجه نبود 

بیشتري را از نظـر زمـان و   

و پیوستن اعضاي جدید بـه سـازمان،   
اکو همچنان محـدود  

درصـد   6موفق مشابه بسیار ناچیز و در حـدود  
 1998شـده در سـال   

امکانـات   1سازمان تجارت جهانی

                                        
1. ITC 

  .دانسته است» 
 1985در جهت تحقق هدف فوق، هنگامی که اکو از سال 

مبذول گردید و گسترش تجـارت بـین کشـورهاي عضـو در     اي  هاین مهم توجه ویژ
یکـی از نخسـتین   . باالترین اولویت دستور کار سـازمان قـرار گرفـت   

تراي  هاساسی که در این زمینه انجام گرفت امضاي پروتکل تعرفـ 
این پروتکل داراي ضمائمی شامل سه فهرست از کاالهـایی اسـت کـه    . است

ترجیحی بـراي آنهـا بـه    هاي  با امضاي پروتکل در خصوص برقراري تعرفه ها
از کشورهاي امضاکننده  هریک ها فهرستبرابر این  .اند هتوافق رسید

کاالهاي ساخت آن کشورها را که بـه قلمـرو گمرکـی    ها تعرفه فرعی مربوط به 
اند هدرصد تعرفه دانست 10شوند مشمول تخفیف  می یکدیگر وارد
بنـد بـه ضـمیمه فـرم مـورد اسـتفاده جهـت برخـورداري از ایـن           25هر کشور در 

  .باشد می تسهیالت
تجارت درونچندانی بر  تأثیرفوق نتوانست  نامه موافقتاجراي 

بر این موارد انگشت گذارد توان می در میان علل این ناکامی
فهرست مثبت بود که دیدگاهی قدیمی و اجراي آن بسیار  بر مبتنیمزبور  نامه

زمانبر و محتـاج مـذاکرات طـوالنی کـاال بـه کاالسـت؛ دیگـر اینکـه         
محدود و تنها شـامل چنـد ده کـاال بـود؛ سـوم تخفیـف       شده اغلب بسیار 

درصدي قابل توجه نبود  50تا  20سنگین هاي  درصدي در مقایسه با تعرفه
بیشتري را از نظـر زمـان و   هاي  که فرایند اداري استفاده از این تخفیفات اغلب هزینه

  )1382 ،میرزایی کهق( .نمود می انرژي تحمیل
و پیوستن اعضاي جدید بـه سـازمان،    نامه موافقتبا توجه به عدم موفقیت این 

اکو همچنان محـدود   اي منطقه تجارت درونبه آرشیو اکو پیوست و  نامه موافقت
موفق مشابه بسیار ناچیز و در حـدود  اي  هي منطقها سازمانو در مقایسه با 

شـده در سـال    مطالعـه انجـام   اسبراسـ  )15(.کل حجم تجارت منطقه باقی ماند
سازمان تجارت جهانی /ی وابسته به آنکتادالملل بینمرکز تجارت  
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» جهانی
در جهت تحقق هدف فوق، هنگامی که اکو از سال 

این مهم توجه ویژ
باالترین اولویت دستور کار سـازمان قـرار گرفـت   

اساسی که در این زمینه انجام گرفت امضاي پروتکل تعرفـ 
است 1991
ها دولت

توافق رسید
ها تعرفه فرعی مربوط به  و ده

یکدیگر وارد
هر کشور در 

تسهیالت
اجراي 

در میان علل این ناکامی. کند
نامه موافقت

زمانبر و محتـاج مـذاکرات طـوالنی کـاال بـه کاالسـت؛ دیگـر اینکـه         
شده اغلب بسیار  مبادله

درصدي در مقایسه با تعرفه
که فرایند اداري استفاده از این تخفیفات اغلب هزینه

انرژي تحمیل
با توجه به عدم موفقیت این 

موافقتاین 
و در مقایسه با 

کل حجم تجارت منطقه باقی ماند
 وسیله به
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بین کشورهاي اکو حداقل سه برابر وضع موجـود آن  
زمان تخمین زده شده بود که البته بیشـترین ظرفیـت در بخـش کشـاورزي و مـواد      
هـاي معـدن، صـنایع شـیمیایی، نسـاجی و      

(UNCTAD/WTO/ITC .   البته این نکتـه نیـز
در صـورت بالفعـل شـدن ظرفیـت     
از میان کشورهاي اکـو ترکیـه بـیش از همـه منتفـع خواهـد شـد و        
این نکته بـدین جهـت ذکـر شـد کـه      

گانی آشکار بود کـه  ن وزارت بازر
با توجه به موقعیت تولید و صنایع ایران هرگونه آزادسـازي تجـاري در منطقـه اکـو     

ایـن بحـث در   . منافع قابل توجهی براي ایـران دربرنداشـته باشـد   

س از و پــ 1991تعرفــه ترجیحــی ســال 
ي هـا  فعالیـت ، 1990در سـازمان دبیرخانـه اکـو و تحـوالت اوایـل دهـه       

بسیاري در جهت گسترش تجارت بین کشورهاي اکو سازمان داده شد که از جملـه  
 نامـه  موافقـت ي کاالیی اکو در کشورهاي عضو، 
تسـهیالت   نامه موافقت

 براساسجلسات خریداران و فروشندگان اکو 
امـا  . ي فنی سازمان فوق و غیره اشاره کـرد 

بـوده   1تجـاري اکـو، اکوتـا   

 يایـران و امضـا   جانبـه 
در نشسـت وزراي تجـارت و بازرگـانی    
ضمن اشاره مکـرر بـه   
اهمیت گسترش تجارت و حذف موانع و لزوم کمـک بـه یکـدیگر بـراي عضـویت      
دارد که کشـورهاي طـرف   

                                        
1. ECOTA 

بین کشورهاي اکو حداقل سه برابر وضع موجـود آن   ها سالبالقوه تجارت در همان 
زمان تخمین زده شده بود که البته بیشـترین ظرفیـت در بخـش کشـاورزي و مـواد      

هـاي معـدن، صـنایع شـیمیایی، نسـاجی و       غذایی و پس از آن به ترتیـب در بخـش  
(UNCTAD/WTO/ITC, 2001)پوشاك و صنایع فلزي تشخیص داده شد 

در صـورت بالفعـل شـدن ظرفیـت      دهـد  مـی  ابل ذکر است که مطالعه مزبور نشان
از میان کشورهاي اکـو ترکیـه بـیش از همـه منتفـع خواهـد شـد و         ،موجود تجاري

این نکته بـدین جهـت ذکـر شـد کـه       .موقعیت ایران بهبود نسبی کمی خواهد یافت
ن وزارت بازربراي ایران و مسئوال 2000از اوایل سال  کم

با توجه به موقعیت تولید و صنایع ایران هرگونه آزادسـازي تجـاري در منطقـه اکـو     
منافع قابل توجهی براي ایـران دربرنداشـته باشـد    ممکن است لزوماً
  .قرار خواهد گرفت تأمل ادامه بیشتر مورد

تعرفــه ترجیحــی ســال  نامــه موافقــتپــس از عــدم موفقیــت 
در سـازمان دبیرخانـه اکـو و تحـوالت اوایـل دهـه        تجدیدنظر

بسیاري در جهت گسترش تجارت بین کشورهاي اکو سازمان داده شد که از جملـه  
ي کاالیی اکو در کشورهاي عضو، ها نمایشگاهبه برگزاري  توان

موافقتبازرگانی اکو، اتاق  بانک توسعه و تجارت اکو، ایجاد 
جلسات خریداران و فروشندگان اکو  يویزا براي بازرگانان منطقه اکو، اجرا

ي فنی سازمان فوق و غیره اشاره کـرد ها کمکمطالعات مرکز تجارت جهانی و 
تجـاري اکـو، اکوتـا    نامـه  موافقتتنظیم  ها فعالیتاین ترین  بدون تردید عمده

جانبـه  همـه با فعالیـت   نامه موافقتزمینه تنظیم و تصویب این 
در نشسـت وزراي تجـارت و بازرگـانی     )16(همکاري تجاري چهارچوب نامه
ضمن اشاره مکـرر بـه    نامه موافقتاین . آماده گردید 2000مارس  6 در اکو در تهران

اهمیت گسترش تجارت و حذف موانع و لزوم کمـک بـه یکـدیگر بـراي عضـویت      
دارد که کشـورهاي طـرف    می اعالم 2اعضاي اکو در سازمان تجارت جهانی، در ماده 

                                                                 

  

  

بالقوه تجارت در همان 
زمان تخمین زده شده بود که البته بیشـترین ظرفیـت در بخـش کشـاورزي و مـواد      

غذایی و پس از آن به ترتیـب در بخـش  
پوشاك و صنایع فلزي تشخیص داده شد 

ابل ذکر است که مطالعه مزبور نشانق
موجود تجاري

موقعیت ایران بهبود نسبی کمی خواهد یافت
کم دست

با توجه به موقعیت تولید و صنایع ایران هرگونه آزادسـازي تجـاري در منطقـه اکـو     
ممکن است لزوماً
ادامه بیشتر مورد

پــس از عــدم موفقیــت 
تجدیدنظر

بسیاري در جهت گسترش تجارت بین کشورهاي اکو سازمان داده شد که از جملـه  
توان می آنها

 تأسیس
ویزا براي بازرگانان منطقه اکو، اجرا

مطالعات مرکز تجارت جهانی و 
بدون تردید عمده

  .است
زمینه تنظیم و تصویب این 

نامه موافقت
اکو در تهران

اهمیت گسترش تجارت و حذف موانع و لزوم کمـک بـه یکـدیگر بـراي عضـویت      
اعضاي اکو در سازمان تجارت جهانی، در ماده 
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براي حذف تدریجی تعرفـه  
  )2009 ،اکو(. منطقی مشارکت نمایند

وزرا به اهمیت و ضرورت 
نمـوده و از اجـالس کارشناسـان ارشـد کشـورهاي عضـو       

را در دستور کار اي  ه
اکوتا را تهیه کـرده و   

دیگر ضرورت نهایی شدن مـتن ایـن   
  

اکوتا حاصل سـه سـال تـالش    
ی المللـ  بیني ها سازمان
ي همکـاري  ها سازمان
اکوتـا تهیـه و در    نامه

بـه امضـاي وزراي پـنج    
کشور ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان رسـید و از آن پـس در تمـامی    

، باکو )2004(ازجمله نشست سران در دوشنبه 
ات مکـرر  تأکیـد همیت تصویب و اجرایی شدن آن مورد 
بپیوندند و در  نامه موافقت

بـراي مثـال در   . نیـز مطـرح گردیـد   
ر پاکسـتان، ایـران   به ابتکا
بلکـه بیانیـه    شـود  مـی 

 2015منطقه آزاد تجاري بین کشورهاي اکـو تـا سـال    
توسـط ایـران،    2»رویکرد اجـراي سـریع  

سـال بـه    8که به موجب آن مدت اجراي اکوتا را از 
کـه در پایـان ایـن     شـود 

                                        
1. ASEAN 
2. Fast Track Approach

براي حذف تدریجی تعرفـه  ) اکوتا(تجاري اکو  نامه موافقتقرارداد موافقت کردند در 
منطقی مشارکت نمایند یمدت زماندر اي  هي غیرتعرفها سیاست

وزرا به اهمیت و ضرورت  )17(بیانیه همان نشست در تهران، 5همچنین در ماده 
نمـوده و از اجـالس کارشناسـان ارشـد کشـورهاي عضـو        تأکیـد دستیابی به اکوتـا  

هو غیرتعرفاي  هخواستند که با جدیت موضوع حذف موانع تعرف
 نامه موافقتجامع و کامل  نویس پیشقرار دهند و هرچه زودتر 
دیگر ضرورت نهایی شدن مـتن ایـن    این بیانیه همچنین بار. مورد مذاکره قرار دهند

  )2009اکو، (. قرار دادند تأکیدرا مورد  2002تا سال  نامه
اکوتا حاصل سـه سـال تـالش     نامه موافقتمتن  و نهایی نمودن نویس پیشتهیه 

سازمانمداوم دبیرخانه اکو، کارشناسان کشورهاي عضو، کارشناسان 
سازمانکه براي همکاري دعوت شده بودند و استفاده از تجربه سایر 

نامه موافقتنهایتاً به این ترتیب . است 1آن آسه خصوص بهاي 
بـه امضـاي وزراي پـنج     2003اجالس دوم وزراي بازرگانی و تجارت اکو در ژوئیه 

کشور ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان رسـید و از آن پـس در تمـامی    
ازجمله نشست سران در دوشنبه (وزراي خارجه و سران هاي 

همیت تصویب و اجرایی شدن آن مورد ا) )2009(و تهران  
موافقتدعوت شد تا به این  قرار گرفت و از دیگر اعضا نیز کراراً

نیـز مطـرح گردیـد   تـري   بسیاري از موارد حتی پیشنهادات پیشرفته
به ابتکاعمدتاً دوشنبه،  2004ین قسمت بیانیه اجالس سران 

مـی  تأکیـد و ترکیه، نه تنها به لزوم تصویب و نهایی شـدن اکوتـا   
منطقه آزاد تجاري بین کشورهاي اکـو تـا سـال     تأسیسخواستار نیل به هدف 

رویکرد اجـراي سـریع  «در همین اجالس . )2009اکو، ( )18(گردد
که به موجب آن مدت اجراي اکوتا را از  شود می ترکیه و پاکستان مطرح

شـود  مـی  این رویکرد همچنین خواستار آن. یابد می سال تقلیل
  .درصد باشد 10درصد،  15دوره حداکثر تعرفه به جاي 

                                                                 

. Fast Track Approach 
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قرارداد موافقت کردند در 
سیاستو 

همچنین در ماده 
دستیابی به اکوتـا  

خواستند که با جدیت موضوع حذف موانع تعرف
قرار دهند و هرچه زودتر 
مورد مذاکره قرار دهند

نامه موافقت
تهیه 

مداوم دبیرخانه اکو، کارشناسان کشورهاي عضو، کارشناسان 
که براي همکاري دعوت شده بودند و استفاده از تجربه سایر 

اي  همنطق
اجالس دوم وزراي بازرگانی و تجارت اکو در ژوئیه 

کشور ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان رسـید و از آن پـس در تمـامی    
هاي  اجالس

)2006( 
قرار گرفت و از دیگر اعضا نیز کراراً

بسیاري از موارد حتی پیشنهادات پیشرفته
ین قسمت بیانیه اجالس سران تر مهم

و ترکیه، نه تنها به لزوم تصویب و نهایی شـدن اکوتـا   
خواستار نیل به هدف 

گردد می
ترکیه و پاکستان مطرح

سال تقلیل 5
دوره حداکثر تعرفه به جاي 
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پس از کار کارشناسی روي این پیشـنهاد، سـومین اجـالس وزراي بازرگـانی و     
در استانبول نه تنها چهـار ضـمیمه اکوتـا را بـه تصـویب      
گزارش اجالس از کار گروه کارشناسـان ارشـد کشـورهاي    

کـه در  » رویکـرد اجـراي سـریع   

در آسـتانه   2005عـدي وزراي خارجـه اکـو در سـال     
گـزارش ایـن اجـالس از کشـورهاي عضـو      

بنابراین بـیش   )21(.درخواست شد اسناد مربوطه را در اسرع وقت امضا و اجرا نمایند
 2000همکاري تجـاري در سـال   

اکوتا، چهار ضمیمه آن و پروتکل داوطلبانه اجراي سـریع بـه   

 ربـط  ذيبـه تصـویب مراجـع    
اي بـا تصـویب اکوتـا توسـط مجلـس شـور      

آخـرین کشـور از پـنج کشـور طـرف      
 نامه موافقتروند قانونی تصویب را به پایان برد و طبق متن اکوتا، این 

ـ اجرا 2008آوریل  ی ی

براي اجرایـی کـردن آن تشـکیل و    
این جلسه بـه اخـذ   . 

و تقلیـل تعرفـه    2009
ار در مـورد کاالهـایی کـه در فهرسـت مثبـت قـر      

عالوه بـر ایـن، از کشـورهاي طـرف اکوتـا درخواسـت شـد        
در همـین نشسـت ایـران    
شد و ترکیه آمادگی خود را 

، پیشرفت روند اجراي اکوتا از اولین جلسه شوراي همکاري اکوتا، 
در تهران ضـمن   ریزي

پس از کار کارشناسی روي این پیشـنهاد، سـومین اجـالس وزراي بازرگـانی و     
در استانبول نه تنها چهـار ضـمیمه اکوتـا را بـه تصـویب       2005 ژوئیه 7تجارت در 

گزارش اجالس از کار گروه کارشناسـان ارشـد کشـورهاي     8بلکه در بند  )19
رویکـرد اجـراي سـریع   «پروتکل داوطلبانـه   نویس پیشعضو اکوتا بر روي 

  )20(.هشت ماده تنظیم شده بود قدردانی نمود
عـدي وزراي خارجـه اکـو در سـال     این پیشنهاد در اجالس ب

گـزارش ایـن اجـالس از کشـورهاي عضـو       12مورد تصویب قرار گرفت و در بند 
درخواست شد اسناد مربوطه را در اسرع وقت امضا و اجرا نمایند

همکاري تجـاري در سـال    چهارچوب نامه موافقتاز پنج سال پس از امضاي 
اکوتا، چهار ضمیمه آن و پروتکل داوطلبانه اجراي سـریع بـه    نامه موافقتدر تهران، 
  .گردد میرسد و نهایی  می

بـه تصـویب مراجـع     نامـه  موافقـت سه سال دیگر طول کشید تـا ایـن   
بـا تصـویب اکوتـا توسـط مجلـس شـور      نهایتـاً  کشورهاي طرف قرارداد برسد و 

آخـرین کشـور از پـنج کشـور طـرف       عنوان بهشوراي نگهبان، ایران  تأییداسالمی و 
روند قانونی تصویب را به پایان برد و طبق متن اکوتا، این رسماً 

آوریل  24ي قرارداد یعنی در ها طرف روز پس از تصویب تمامی
  

براي اجرایـی کـردن آن تشـکیل و     نامه موافقت براساسشوراي همکاري اکوتا 
. در ترکیه برگزار شد 2008 هم نخستین نشست این شورا در ماه

2009از اول ژانویـه  ها  تصمیمات مهمی از جمله آغاز کاهش تعرفه
در مـورد کاالهـایی کـه در فهرسـت مثبـت قـر       درصـد  10در سال اول به میـزان  

عالوه بـر ایـن، از کشـورهاي طـرف اکوتـا درخواسـت شـد        . توفیق یافت گیرند
در همـین نشسـت ایـران    . خـود را اعـالم نماینـد   هاي  تعرفه اطالعات مربوط به شبه

شد و ترکیه آمادگی خود را » اجراي سریع«خواهان تعویق اجراي پروتکل داوطلبانه 
  )22(.الم نمودبراي میزبانی نشست دوم شوراي همکاري اکو اع

، پیشرفت روند اجراي اکوتا از اولین جلسه شوراي همکاري اکوتا، متأسفانهاما 
ریزي برنامهدر گزارش جلسه نوزدهم شوراي  رو ازهمینند شد و 

  

  

پس از کار کارشناسی روي این پیشـنهاد، سـومین اجـالس وزراي بازرگـانی و     
تجارت در 

19(رساند

عضو اکوتا بر روي 
هشت ماده تنظیم شده بود قدردانی نمود

این پیشنهاد در اجالس ب
مورد تصویب قرار گرفت و در بند 

درخواست شد اسناد مربوطه را در اسرع وقت امضا و اجرا نمایند
از پنج سال پس از امضاي 

در تهران، 
می امضا

سه سال دیگر طول کشید تـا ایـن   
کشورهاي طرف قرارداد برسد و 

اسالمی و 
رسماً قرارداد 

روز پس از تصویب تمامی 30
  .گردید

شوراي همکاري اکوتا 
نخستین نشست این شورا در ماه

تصمیمات مهمی از جمله آغاز کاهش تعرفه
در سال اول به میـزان  

گیرند می
اطالعات مربوط به شبه

خواهان تعویق اجراي پروتکل داوطلبانه 
براي میزبانی نشست دوم شوراي همکاري اکو اع

اما 
ند شد و کُ
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ارائه فهرست پیشنهادي کاالها از کشورهاي دیگـر  
است که هرچه زودتر فهرست پیشـنهادي خـود را ارائـه    

در  بـار دیگـر  و بـدین طریـق اجـراي اکوتـا     

اسـتاندارد  تقریبـاً  کارشـده و  
کشورهاي طـرف قـرارداد مـذاکره شـده و بـراي      
از مواد زمانی حتی بیش از آنچه مورد نیاز بوده صرف گردیده است، چنانکـه  

همکـاري تجـاري،    چهـارچوب 
بـه  اي  نامـه  موافقـت کوتا، 

اي  نامـه  موافقـت و  1990
باز است، یعنی از عضویت کشورهاي طـرف قـرارداد در سـازمان تجـارت جهـانی      
و در مقدمـه از آن دسـته از کشـورهاي طـرف قـرارداد کـه در ایـن        
اهد به دیگر کشورها براي نیل به عضویت در سـازمان  

 عنـوان  بـه که  انه دانست چرا
با مالحظه وضعیت افغانستان مدت زمان تقلیل تعرفـه را بـراي ایـن    

همه  نامه موافقتهمچنین در این 
کاالهـا تحـت   درصـد  

سال به شرط اجـراي  
کاالها در فهرست کاالهاي حساس و استراتژیک باقی خواهند 

نخواهد رسید بلکـه   اینکه در پایان این دوره تعرفه به صفر

در محدودسازي تجـارت میـان   
از کشـورهاي   6، در مـاده  

اجتناب نماینـد  اي  هي غیرتعرف

ارائه فهرست پیشنهادي کاالها از کشورهاي دیگـر   خاطر بهتشکر از ترکیه و پاکستان 
است که هرچه زودتر فهرست پیشـنهادي خـود را ارائـه     طرف قرارداد خواسته شده

و بـدین طریـق اجـراي اکوتـا      )23(نمایند تا مذاکرات بتواند آغاز گردد
  .وضعیت تعلیق نسبی قرار گرفت

  اکوتاهاي 
کارشـده و   نامـه  موافقـت اکوتـا یـک    نامه موافقتچنانکه گفته شد 

کشورهاي طـرف قـرارداد مـذاکره شـده و بـراي       وسیله بهو تمامی مواد آن  )
از مواد زمانی حتی بیش از آنچه مورد نیاز بوده صرف گردیده است، چنانکـه  

چهـارچوب  نامـه  موافقـت ه سال از زمان امضـاي  هنوز پس از نُ
کوتا، ا نامه موافقت. مذاکرات جدي تقلیل تعرفه آغاز نشده است

1990ي هـا  سالترجیحات تجاري  نامه موافقتمراتب پیشروتر از 
باز است، یعنی از عضویت کشورهاي طـرف قـرارداد در سـازمان تجـارت جهـانی      

و در مقدمـه از آن دسـته از کشـورهاي طـرف قـرارداد کـه در ایـن         کند می 
اهد به دیگر کشورها براي نیل به عضویت در سـازمان  خو می سازمان عضویت دارند

  .کمک نمایند
انه دانست چراکار محافظهاي  نامه موافقت توان می اکوتا را همچنین

با مالحظه وضعیت افغانستان مدت زمان تقلیل تعرفـه را بـراي ایـن     4مثال در ماده 
همچنین در این . گرفته استدر نظر  سال 15سال  8کشور به جاي 

درصـد   80نهایتـاً  شـده اسـت و    بینی پیشاي  همرحل صورت به
سال به شرط اجـراي   8گیرد؛ یعنی در پایان  می قراراي  هپوشش اقدامات کاهش تعرف

کاالها در فهرست کاالهاي حساس و استراتژیک باقی خواهند درصد  20کامل اکوتا 
اینکه در پایان این دوره تعرفه به صفر تر مهمشاید از همه 

  .تقلیل خواهد یافت درصد 15تنها تا حد 
در محدودسازي تجـارت میـان   اي  هي غیرتعرفها سیاستاهمیت  درستی بهاکوتا 

، در مـاده  رو ازهمـین . کشورهاي اکو را مورد توجه قـرارداده اسـت  
ي غیرتعرفها محدودیتخواهد از وضع هرگونه  می ف قرارداد
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تشکر از ترکیه و پاکستان 
طرف قرارداد خواسته شده

نمایند تا مذاکرات بتواند آغاز گردد
وضعیت تعلیق نسبی قرار گرفت

هاي  ویژگی
چنانکه گفته شد 

)24(است

از مواد زمانی حتی بیش از آنچه مورد نیاز بوده صرف گردیده است، چنانکـه   هریک
هنوز پس از نُ

مذاکرات جدي تقلیل تعرفه آغاز نشده است
مراتب پیشروتر از 

باز است، یعنی از عضویت کشورهاي طـرف قـرارداد در سـازمان تجـارت جهـانی      
 استقبال

سازمان عضویت دارند
کمک نمایند

اکوتا را همچنین
مثال در ماده 

کشور به جاي 
بهموارد 

پوشش اقدامات کاهش تعرف
کامل اکوتا 

شاید از همه . ماند
تنها تا حد 
اکوتا 

کشورهاي اکو را مورد توجه قـرارداده اسـت  
ف قراردادطر
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33  

اعـالم  رسماً مشخص در دو سال نخست اجرایی شدن قرارداد 

شـامل تجـارت    نامه موافقت
را  کـاالیی و فقط تجارت 

است که با ابتکـار، فعالیـت و پیگیـري ایـران     
منعقـد شـده و    ـ  ترکیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان

یکی از اعضاي بنیانگذار در 
در یک ارزیـابی کلـی، چنانکـه    

مشــابه بــه مراتــب هــاي 
رسـد چنانچـه ایـران در پـی     

چنانکـه   که مطمئناً ـو تجارت چندجانبه خود باشد  
نقش بسـیار   دتوان می 

ي قـانونی  ها زیرساخت
عـزم جـدي ایـران، تـا اجرایـی شـدن       

زمینه  پیش دتوان می ایران یاري رساند؛
پیوسـتن بـه   نهایتـاً  چندجانبـه دیگـر و   
بـا  کـم   دسـت نـد  توان

رقابت با فقط چهار کشور ترکیه، پاکسـتان، افغانسـتان و تاجیکسـتان کمـی رقـابتی      
ها برابـر ارقـام    رغم گسترش صادرات غیرنفتی ایران به ده

میالدي که حاکی از موفقیت چشـمگیر در  
شده است، ایـن صـادرات از دو وجـه    

گیـرد و بنـابراین    مـی 
چنانکـه بـراي مثـال پـس از     
ات آن در خارج از کشـور کـه   

مشخص در دو سال نخست اجرایی شدن قرارداد  طور به مگر آنهایی که
  .شده باشند

موافقتنکته مهم دیگر در خصوص اکوتا آن است که این 
و فقط تجارت  شود مین است برانگیز بحثاختالفی و معموالً خدمات که 

  .پوشش داده است
است که با ابتکـار، فعالیـت و پیگیـري ایـران     اي  نامه موافقتخالصه آنکه اکوتا 

ترکیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان ـکشور دیگر   چهار
یکی از اعضاي بنیانگذار در  عنوان به با توجه با استقرار دبیرخانه اکو در تهران، ایران

در یک ارزیـابی کلـی، چنانکـه    . مذاکرات مربوط به آن نقش اساسی ایفا نموده است
هــاي  نامــه موافقــتدر مقایســه بــا  نامــه موافقــتگفتـه شــد ایــن  

رسـد چنانچـه ایـران در پـی      مـی  است و لذا در وهلـه اول بـه نظـر   تر  انهکار
و تجارت چندجانبه خود باشد   اي منطقه تجارت درونگسترش 

 از تجارتگونه  این پیش از این بحث شد شکوفایی و گسترش
زیرساختزمینه الزم را فراهم و تمامی  ـ  مثبتی در توسعه ایران ایفا کند

عـزم جـدي ایـران، تـا اجرایـی شـدن       ي آن آماده است و در حقیقـت بـا   افزار
  .فاصله چندانی وجود ندارد نامه

ایران یاري رساند؛اي  هبه تجارت منطق دتوان می اجراي اکوتا
چندجانبـه دیگـر و   هـاي   نامه موافقتبسیار خوبی براي ورود به 

توان مـی  ایران نیز سازمان تجارت جهانی باشد و صنایع و صادرات
رقابت با فقط چهار کشور ترکیه، پاکسـتان، افغانسـتان و تاجیکسـتان کمـی رقـابتی      

رغم گسترش صادرات غیرنفتی ایران به ده هباید توجه داشت ب
میالدي که حاکی از موفقیت چشـمگیر در   1990/ شمسی 1370ي اولیه دهه 

شده است، ایـن صـادرات از دو وجـه     ریزي برنامهه و حتی فراتر از اهداف 
  :بسیار ضعیف است

مـی  نخست آنکه این صادرات بیشتر در قالب دوجانبه انجـام 
چنانکـه بـراي مثـال پـس از     . باشـد  مـی ن همواره قابل بازگشت است و لزوما رقابتی
ات آن در خارج از کشـور کـه   تأسیساز  مشکالت اخیر ایران خودرو، تعطیلی برخی

  

  

مگر آنهایی که
شده باشند

نکته مهم دیگر در خصوص اکوتا آن است که این 
خدمات که 

پوشش داده است
خالصه آنکه اکوتا 

چهارفقط با 
با توجه با استقرار دبیرخانه اکو در تهران، ایران

مذاکرات مربوط به آن نقش اساسی ایفا نموده است
گفتـه شــد ایــن  

کار محافظه
گسترش 

پیش از این بحث شد شکوفایی و گسترش
مثبتی در توسعه ایران ایفا کند

افزار نرمو 
نامه موافقت

اجراي اکوتا
بسیار خوبی براي ورود به 

سازمان تجارت جهانی باشد و صنایع و صادرات
رقابت با فقط چهار کشور ترکیه، پاکسـتان، افغانسـتان و تاجیکسـتان کمـی رقـابتی      

باید توجه داشت ب. شوند
ي اولیه دهه ها سال

ه و حتی فراتر از اهداف این زمین
بسیار ضعیف است

نخست آنکه این صادرات بیشتر در قالب دوجانبه انجـام 
همواره قابل بازگشت است و لزوما رقابتی
مشکالت اخیر ایران خودرو، تعطیلی برخی
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شرط کمک دولت به شرکت مورد مالحظـه قـرار   

دولتی  دوم اینکه بیشتر کاالهاي صادراتی غیرنفتی، محصول صنایع دولتی و شبه
این تحرك بخش خصوصی در قالب قراردادهاي چندجانبه است 
 برخورداري از خصوصیت تداوم و شفافیت بیشتر به رقابتی شدن کمـک 
پایه مناسبی براي رقابتی شـدن صـادرات غیرنفتـی کـه از اهـداف      

آورد دیپلماسـی   می که اکوتا براي ایران فراهم
موضوعی اسـت کـه در مقـاالت    

دالیـل عـدم تمایـل    تـرین  
، ارزیابی وزارت بازرگـانی  
آثار ترتیبـات تجـاري   

بـه تفصـیل مـورد     »ترجیحی در بین کشورهاي عضو اکو بر توسعه تجارت ایران
1386(  

 نامـه  موافقـت تـدوین  
ین اقدام در زمینه توسعه 

مؤسسـه مطالعـات و   (» 
 دنبـال  به دهد میمحاسبات نشان 
صـادرات  .. .اکوتـا  نامه

 کـه  درحـالی » دالر افزایش خواهـد یافـت  
در قالـب  .. .تجاري ترجیحی اکوتا بر واردات ایران

میلیون دالري واردات ایران از ایـن کشـورها   
 زمـانی کـه  نهایتـاً  و  
نزدیـک  «: گویـد  میبرد 

» .یب ترکیـه خواهـد شـد   
بندي  به این جمعنهایتاً 

اکوتا در نهایت موجب زیان تجـاري ایـران در   

شرط کمک دولت به شرکت مورد مالحظـه قـرار    پیش عنوان بهده هستند  زیان
  )25(.گرفته است

دوم اینکه بیشتر کاالهاي صادراتی غیرنفتی، محصول صنایع دولتی و شبه
این تحرك بخش خصوصی در قالب قراردادهاي چندجانبه است  که درحالیهستند، 

برخورداري از خصوصیت تداوم و شفافیت بیشتر به رقابتی شدن کمـک  خاطر
پایه مناسبی براي رقابتی شـدن صـادرات غیرنفتـی کـه از اهـداف       دتوان می و

  .عمده توسعه ایران است قرار گیرد
که اکوتا براي ایران فراهماي  هامکانات توسع رغم بهاینکه چرا 

موضوعی اسـت کـه در مقـاالت     کند مین اقتصادي کشور در این مورد با موفقیت عمل
تـرین   ، شاید یکی از عمدهاما اجماالً. دیگر به آن خواهیم پرداخت

، ارزیابی وزارت بازرگـانی  نامه موافقتایران در سطح مورد انتظار به اجرایی شدن این 
آثار ترتیبـات تجـاري   «از آثار و پیامدهاي اجراي آن است که در کتابی تحت عنوان 

ترجیحی در بین کشورهاي عضو اکو بر توسعه تجارت ایران
1386 ،ي بازرگانیها پژوهشمطالعات و  مؤسسه(. بررسی قرارگرفته است

تـدوین  «: کنـد  میي تفصیلی اعالم ها بررسیاین مجموعه پس از 
ین اقدام در زمینه توسعه تر جامعین و تر مهمتجاري اکو موسوم به اکوتا بدون تردید 

ـ     » .رود مـی شـمار  ه آزادسازي تجاري بـین کشـورهاي منطقـه ب
محاسبات نشان «: گوید میو سپس  )295: 1386هاي بازرگانی، 

نامه موافقتهاي تعرفه در قالب  عملی شدن تعهدات کاهشی نرخ
دالر افزایش خواهـد یافـت   000/860ایران به این کشورها تنها معادل 

تجاري ترجیحی اکوتا بر واردات ایران نامه موافقتاجراي  تأثیربررسی 
میلیون دالري واردات ایران از ایـن کشـورها    990/18افزایش منجر به .. .نامه
 )300: 1386هاي بازرگانی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش(» خواهد شد
برد  می به پاکستان کمی سود از صادراتایران فقط  کند می

یب ترکیـه خواهـد شـد   درصد از منافع حاصل از افزایش واردات ایران نصـ 
نهایتاً این موارد  )301: 1386هاي بازرگانی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش

اکوتا در نهایت موجب زیان تجـاري ایـران در    نامه موافقتکه اجراي  شود می
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زیان اصوالً
گرفته است

دوم اینکه بیشتر کاالهاي صادراتی غیرنفتی، محصول صنایع دولتی و شبه
هستند، 

خاطر بهکه 
و کند می

عمده توسعه ایران است قرار گیرد
اینکه چرا 

اقتصادي کشور در این مورد با موفقیت عمل
دیگر به آن خواهیم پرداخت

ایران در سطح مورد انتظار به اجرایی شدن این 
از آثار و پیامدهاي اجراي آن است که در کتابی تحت عنوان 

ترجیحی در بین کشورهاي عضو اکو بر توسعه تجارت ایران
بررسی قرارگرفته است

این مجموعه پس از 
تجاري اکو موسوم به اکوتا بدون تردید 

ـ     آزادسازي تجاري بـین کشـورهاي منطقـه ب
هاي بازرگانی،  پژوهش

عملی شدن تعهدات کاهشی نرخ
ایران به این کشورها تنها معادل 

بررسی «
نامه موافقت

خواهد شد
میاعالم 

درصد از منافع حاصل از افزایش واردات ایران نصـ  45به 
مؤسسه مطالعات و پژوهش(

می منتهی
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 کشور عضو اکو که سه کشـور افغانسـتان، تاجیکسـتان و ترکیـه از    
باشند خواهد شد و تنهـا در مـورد پاکسـتان موضـوع     

303(  
خالصه آنکه، روح ایـن مطالعـه امیـد چنـدانی نسـبت بـه اثـرات مثبـت ایـن          

شروطی را براي  ، مرتباً

در ارتباط با این مطالعه که بدون شک کاري ارزنده و کاربردي است چنـد مالحظـه   

انـه کـه خـود از    کار محافظـه 
داراي غالبـاً  آن بوده و تنها با کشورهاي عضو اکو کـه  

اقتصادهاي ضعیف هستند قابلیت رقابتی ندارد، آیا نباید با گشایش در این محـدوده  
 یک توسعه پایدار بکوشد؟

از سـال   پیشآمار و ارقام 
حـال آنکـه چنانکـه    . 

حجم کل اقتصاد اکو از رقم یک تریلیـون دالر  
با توجـه بـه   . خواهد شد

در حال اجـرا در  هاي 
انتظار داشت قدرت  توان

 بینـی  پـیش رقابتی ایران افزایش یابد و در نتیجه آثار اجراي اکوتا چنانکه این مطالعه 

میلیون دالري صـدمه بـه   
یران و حتی چند برابر آن در نسبت به کل واردات کشور که بیش از چند ده میلیارد 
پوشـی از امکانـات بـالقوه و    
گردد و نتیجه یک دهه کار و مذاکره که محوریت اصلی آن بـا  

بلکـه  . وده اسـت بـه حـال تعلیـق درآیـد     
ها و امکانـات موجـود   

کشور عضو اکو که سه کشـور افغانسـتان، تاجیکسـتان و ترکیـه از     هشتتجارت با 
باشند خواهد شد و تنهـا در مـورد پاکسـتان موضـوع      می نامه موافقتي این 
303: 1386هاي بازرگانی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش(. متفاوت است

خالصه آنکه، روح ایـن مطالعـه امیـد چنـدانی نسـبت بـه اثـرات مثبـت ایـن          
، مرتباًکند میرد ن براي ایران ندارد و اگرچه آن را کامالً نامه

  .دهد میآن قرار 

در ارتباط با این مطالعه که بدون شک کاري ارزنده و کاربردي است چنـد مالحظـه   
  :قابل ذکر است

محافظـه  نامـه  موافقـت یک  چهارچوبچنانچه ایران در  
آن بوده و تنها با کشورهاي عضو اکو کـه   دهنده شکلي اصلی ها

اقتصادهاي ضعیف هستند قابلیت رقابتی ندارد، آیا نباید با گشایش در این محـدوده  
یک توسعه پایدار بکوشد؟ سمت بهحرکت نهایتاً در تصحیح اقتصاد و 

آمار و ارقام  بر مبتنیوضع موجود و اغلب  براساساین مطالعه  
. و پویا ندارد نگر میالدي تنظیم شده است و نگاهی آینده

حجم کل اقتصاد اکو از رقم یک تریلیـون دالر   زودي بههاي قبل ذکر شد  در قسمت
خواهد شدتر  گذر خواهد کرد و تجارت بین کشورهاي عضو گسترده

هاي  و برنامه ها سیاستافزایش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی و 
توان مین آشکار خواهند نمود، آیا زودي بهایران که آثار خود را 

رقابتی ایران افزایش یابد و در نتیجه آثار اجراي اکوتا چنانکه این مطالعه 
 کرده است نباشد؟

میلیون دالري صـدمه بـه    5/18حتی با فرض صحت نتایج این مطالعه، رقم  
یران و حتی چند برابر آن در نسبت به کل واردات کشور که بیش از چند ده میلیارد 

پوشـی از امکانـات بـالقوه و     آن چشم خاطر بهدالر است رقم قابل توجهی نیست که 
گردد و نتیجه یک دهه کار و مذاکره که محوریت اصلی آن بـا  پذیر  آتی اکوتا توجیه

ـ   وده اسـت بـه حـال تعلیـق درآیـد     وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجـه ب
ها و امکانـات موجـود    که مطالعه نیز پیشنهاد کرده است با شناخت آسیب طور

  

  

تجارت با 
ي این ها طرف

متفاوت است
خالصه آنکه، روح ایـن مطالعـه امیـد چنـدانی نسـبت بـه اثـرات مثبـت ایـن          

نامه موافقت
آن قرار 

در ارتباط با این مطالعه که بدون شک کاري ارزنده و کاربردي است چنـد مالحظـه   
قابل ذکر است

1. 
ها قدرت

اقتصادهاي ضعیف هستند قابلیت رقابتی ندارد، آیا نباید با گشایش در این محـدوده  
در تصحیح اقتصاد و 

2. 
میالدي تنظیم شده است و نگاهی آینده 2003

در قسمت
گذر خواهد کرد و تجارت بین کشورهاي عضو گسترده

افزایش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی و 
ایران که آثار خود را 

رقابتی ایران افزایش یابد و در نتیجه آثار اجراي اکوتا چنانکه این مطالعه 
کرده است نباشد؟

3. 
یران و حتی چند برابر آن در نسبت به کل واردات کشور که بیش از چند ده میلیارد ا

دالر است رقم قابل توجهی نیست که 
آتی اکوتا توجیه

ـ   وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجـه ب
طور همان
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ها و صدمات به حداقل و منافع و دستاوردها به 
زار داشت که ورود ایران به با

چندجانبـه یکـی از عـواملی    

تی بـود کـه نگارنـدگان آن همچـون     
ي هـا  سـازمان انـدرکاران امـور   

، آنگاه که منـابع انسـانی و مـادي و    
ایـن سـازمان را    تأسـیس 

ـ در توسـعه ا   مـؤثر ران ی
شکسته شد کـه محـور   

  دامند؟
و در کـ گـاه بـالقوه ا  ی

بـراي کمـک بـه تحقـق راهبردهـا و      

ــا عنــوان   ابزارهــا و «دیگــر کــه پــیش از ایــن ب
در . ارائه شده بود مورد بررسی قـرار گرفـت  

ن طریق بـا بـه   یو مرور شد تا از ا
ش رو بـه گسـترش آن نشـان داده    
ات غیرقابـل اجتنـاب آن بـر    

امـا  . یچیـدگی آن افـزود  
 سـر  هاي به عمل آمده نشان داد که منطقـه اکـو بـا پشـت    

گذاردن بحران اقتصادي فعلی جهان، رشد اقتصـادي، درآمـد سـرانه، تجـارت و در     
 طـور  بـه  باالتري را تجربه خواهد کرد و از ایـن حیـث  

ها و صدمات به حداقل و منافع و دستاوردها به  باید سعی کرد آسیب نامه موافقت
داشت که ورود ایران به با خاطر بهحال باید همواره  حداکثر رسانده شود و به هر

چندجانبـه یکـی از عـواملی    هـاي   نامـه  موافقت چهارچوبرقابتی منطقه و جهان در 
  .است که به توسعه ایران کمک خواهدکرد

  گیري
تی بـود کـه نگارنـدگان آن همچـون     تـأمال  سـازماندهی و ارزیـابی  در پی  این مقاله

انـدرکاران امـور    و کارشناسان و دست مند عالقهبسیاري دیگر از افراد 
، آنگاه که منـابع انسـانی و مـادي و    )اکو(سازمان همکاري اقتصادي  ویژه بهاي 

تأسـیس نیز انرژي تخصیص یافته و آرزوها و اهـداف مـوردنظر از   
ـ  مـی  و واقعاًکا ایآ«: دهند با آن مواجهند می مدنظر قرار در توسـعه ا  دتوان

شکسته شد کـه محـور   تر  براي یافتن پاسخ، این پرسش به سه پرسش جزئی
  :هاي گوناگون این مقاله قرار گرفت

دامند؟کران یتوسعه ا يو براکموجود در سازمان ا يابزارها ـ الف
ـ توسعه ا يبرا یا راهبرد انتخابیآ ـ   یران بـر نقـش و جا  ی
  ت؟اس مؤثرران ی
بـراي کمـک بـه تحقـق راهبردهـا و      اي  هزمین دتوان می اکوي ها ظرفیتآیا  ـ  

  توسعه ایران فراهم کند؟هاي 
ــ ــا عنــوان  اي  هپرســش نخســت در مقال دیگــر کــه پــیش از ایــن ب

ارائه شده بود مورد بررسی قـرار گرفـت  » رانیي اکو در مسیر توسعه اها
و مرور شد تا از اکعضو ا يشورهاک ياقتصاد یلکت یآن مقاله وضع

ش رو بـه گسـترش آن نشـان داده    یدن ابعاد اقتصاد و بـازار منطقـه گـرا   یشک
ات غیرقابـل اجتنـاب آن بـر    تـأثیر در این میان وقوع بحران اقتصادي جهانی و 

یچیـدگی آن افـزود  گر وارد تحلیل شد و بر پ ري مداخلهمتغی عنوان بهمنطقه اکو 
هاي به عمل آمده نشان داد که منطقـه اکـو بـا پشـت     به هر حال تجزیه و تحلیل

گذاردن بحران اقتصادي فعلی جهان، رشد اقتصـادي، درآمـد سـرانه، تجـارت و در     
باالتري را تجربه خواهد کرد و از ایـن حیـث   اي منطقه تجارت درون
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موافقتدر 
حداکثر رسانده شود و به هر

رقابتی منطقه و جهان در 
است که به توسعه ایران کمک خواهدکرد

گیري نتیجه
این مقاله

بسیاري دیگر از افراد 
اي  همنطق

نیز انرژي تخصیص یافته و آرزوها و اهـداف مـوردنظر از   
مدنظر قرار

براي یافتن پاسخ، این پرسش به سه پرسش جزئی» باشد؟
هاي گوناگون این مقاله قرار گرفت بخش

الف
  ب
یتوسعه ا
  ج
هاي  برنامه

پرســش نخســت در مقالــ
ها ظرفیت

آن مقاله وضع
کر یتصو
در این میان وقوع بحران اقتصادي جهانی و . شود

منطقه اکو 
به هر حال تجزیه و تحلیل

گذاردن بحران اقتصادي فعلی جهان، رشد اقتصـادي، درآمـد سـرانه، تجـارت و در     
تجارت دروننتیجه 
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در . قرار گرفـت  تأمل
گونـاگون و گـاه متعـارض    

را اسـتخراج   هـا  دیـدگاه 
. هستندها  د دارند که مورد توافق همه این نظریه

این وجوه اشتراك چنانکه در این مقاله استخراج شد تا آنجا که بـه بخـش خـارجی    
اقتصاد مربوط است، شـامل ضـرورت خالصـی اقتصـاد ایـران از اتکـاي بـه نفـت،         
صـادرات ایـران و افـزایش حجـم صـادرات غیرنفتـی، و نیـز        
و مقصـد کاالهـاي وارداتـی و    

افزایش تعامل ایران با اقتصاد جهانی و الزمـه تحقـق   
با این . شدن کاالهاي ایرانی از حیث کیفیت و قیمت خواهد بود

آنجا که صدور کاالهـاي غیرنفتـی و غیرسـنتی    
کاالهاي ایرانی هم از حیث قیمـت  
افـزایش قیمـت نفـت و    

  .بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران به این کاستی دامن زده است
 سیاسی موجود نیز به نفع توسعه تعامل ایـران بـا اقتصـاد جهـانی عمـل     
شوراي امنیت نیـز بـدان   
در آینده نزدیک وجود 

ــا ســختگیري  ــز ب ــا  نی و ه
این واقعیات توجه مضاعف جمهوري اسـالمی  
که نه تنها در رقابـت بـراي ورود   
 و سـکویی بـراي آمـادگی بـه شـمار     

ي نسـبی در منطقـه اکـو    
فرهنگـی، مـذهبی، زبـانی، تـاریخی و     
اند که باید مورد استفاده قـرار  

  .قرار خواهد گرفتنسبی در وضعیت بهتري 
تأمل ران محوریا يدر این مقاله موضوع رشد و توسعه اقتصاد

ـ ل نظریـ ه به نقد و تحلکنخستین بخش بدون آن گونـاگون و گـاه متعـارض     يهـا  هی
دیـدگاه   همه كدیم وجوه مشتریوشکم یتوسعه ملی کشورمان بپرداز

د دارند که مورد توافق همه این نظریههایی وجو م حداقلیم و نشان ده
این وجوه اشتراك چنانکه در این مقاله استخراج شد تا آنجا که بـه بخـش خـارجی    
اقتصاد مربوط است، شـامل ضـرورت خالصـی اقتصـاد ایـران از اتکـاي بـه نفـت،         

صـادرات ایـران و افـزایش حجـم صـادرات غیرنفتـی، و نیـز        سازي  ضرورت متنوع
و مقصـد کاالهـاي وارداتـی و     أکشـورهاي مبـد  سـازي   افـزایش و متنـوع  ضرورت 

  .باشند می صادراتی در حد امکان
افزایش تعامل ایران با اقتصاد جهانی و الزمـه تحقـق    تحقق این اهداف مستلزم

شدن کاالهاي ایرانی از حیث کیفیت و قیمت خواهد بود پذیر رقابتاین مهم 
آنجا که صدور کاالهـاي غیرنفتـی و غیرسـنتی     خصوص بهن همه تعامل ایران با جها

کاالهاي ایرانی هم از حیث قیمـت  . مورد نظر است با اشکاالت فراوانی مواجه است
افـزایش قیمـت نفـت و     خصوص بهو هم از لحاظ کیفیت اغلب غیررقابتی هستند و 

بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران به این کاستی دامن زده است
سیاسی موجود نیز به نفع توسعه تعامل ایـران بـا اقتصـاد جهـانی عمـل     فضاي 

شوراي امنیت نیـز بـدان   ي ها تحریم، شود می هنوز اعمال امریکاي ها تحریم. 
در آینده نزدیک وجود کم  دست ها تحریمافزوده شده و امکان توسعه دامنه و تشدید 

ــانی   ــازمان تجــارت جه ــه س ــران ب ــا ســختگیري  مســئله ورود ای ــز ب نی
این واقعیات توجه مضاعف جمهوري اسـالمی   .جدي مواجه استهاي  تراشی

که نه تنها در رقابـت بـراي ورود    کند میرا ایجاب اي  هایران به فعالیت در بازار منطق
و سـکویی بـراي آمـادگی بـه شـمار     اي  هواسطاي  هبه بازار جهانی نیست بلکه مرحل

  
ي نسـبی در منطقـه اکـو    هـا  مزیـت از اي  هیگر برخورداري از مجموعاز سوي د

فرهنگـی، مـذهبی، زبـانی، تـاریخی و     هـاي   مشـابهت . واقعیتی غیرقابل انکار اسـت 
اند که باید مورد استفاده قـرار   ي نسبیها مزیتنزدیکی جغرافیایی از جمله منابع این 

  

  

نسبی در وضعیت بهتري 
در این مقاله موضوع رشد و توسعه اقتصاد

نخستین بخش بدون آن
توسعه ملی کشورمان بپرداز

م و نشان دهینک
این وجوه اشتراك چنانکه در این مقاله استخراج شد تا آنجا که بـه بخـش خـارجی    
اقتصاد مربوط است، شـامل ضـرورت خالصـی اقتصـاد ایـران از اتکـاي بـه نفـت،         

ضرورت متنوع
ضرورت 

صادراتی در حد امکان
تحقق این اهداف مستلزم

این مهم 
همه تعامل ایران با جها

مورد نظر است با اشکاالت فراوانی مواجه است
و هم از لحاظ کیفیت اغلب غیررقابتی هستند و 

بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران به این کاستی دامن زده است
فضاي 

. کند مین
افزوده شده و امکان توسعه دامنه و تشدید 

ــانی  . دارد ــازمان تجــارت جه ــه س ــران ب مســئله ورود ای
تراشی اشکال

ایران به فعالیت در بازار منطق
به بازار جهانی نیست بلکه مرحل

  .رود می
از سوي د

واقعیتی غیرقابل انکار اسـت 
نزدیکی جغرافیایی از جمله منابع این 
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نـد،  توان مـی  از سازوکارهاي اکو و چگونـه 
فوق چنانکه برشمردیم به خدمت گرفته شـوند؟  

 چهـارچوب  نامـه  موافقـت 
تجاري اکو را مورد تحلیـل محتـوا قـرار دادیـم و     

کننـد برجسـته    مـی  در راستاي توسعه ایران ارائه

که محوریت ترانزیتی خـود را  
در منطقه گسترش داده و با اجراي اکوتـا ضـمن ایجـاد زمینـه الزم بـراي گسـترش       
بـه تجـارت چندجانبـه را کـه داراي مزایـاي      

بـه  . تمرین نمایـد  باشد
همین جهت به نظر ما حتی چنانچه بر اجرایی شدن اکوتا با توجه بـه نقـدهایی کـه    
دارند در حـال حاضـر سـود چنـدانی متصـور      
، با توجه به روندهاي آتی که منتهی به گسترش قابل مالحظه بازارهاي منطقـه  
رقابتی شدن میل نمایند، 
بایـد بـراي گسـترش تجـارت در منطقـه و      
  .نماید روي برنگرداند

هـاي   از نظریه یک کدام
رقیب براي توسعه ایران انتخاب شود، از آنجا که تنزل وابستگی به صـادرات نفتـی،   

  و کیـف صـادرات    افزایش تنوع مبادي و مقاصد صادراتی و وارداتی و افـزایش کـم
هاست و اکـو فرصـت مناسـبی بـراي تحقـق ایـن       

ـ  می  در توسـعه   دتوان

از سازوکارهاي اکو و چگونـه  یک کدامپرسش مقدر آن است که 
فوق چنانکه برشمردیم به خدمت گرفته شـوند؟  اي  هدر تحقق اهداف حداقلی توسع

موافقـت اصلی اکـو، یعنـی    نامه موافقتدر پاسخ به این پرسش دو 
تجاري اکو را مورد تحلیـل محتـوا قـرار دادیـم و      نامه موافقتترانزیتی و  ونقل
در راستاي توسعه ایران ارائه نامه موافقتیی که این دو ها
  

که محوریت ترانزیتی خـود را   دهد می به ایران اجازه ها ظرفیتاستفاده ایران از 
در منطقه گسترش داده و با اجراي اکوتـا ضـمن ایجـاد زمینـه الزم بـراي گسـترش       

بـه تجـارت چندجانبـه را کـه داراي مزایـاي      تجارت ایران با کشورهاي منطقـه تجر 
باشد می فراوانی است و وجه غالب در روابط تجاري جهان امروز

همین جهت به نظر ما حتی چنانچه بر اجرایی شدن اکوتا با توجه بـه نقـدهایی کـه    
دارند در حـال حاضـر سـود چنـدانی متصـور       نامه موافقتبرخی کارشناسان بر این 

، با توجه به روندهاي آتی که منتهی به گسترش قابل مالحظه بازارهاي منطقـه  
رقابتی شدن میل نمایند،  سمت بهخواهد شد و نیز به فرض اینکه کاالهاي ایرانی نیز 

بایـد بـراي گسـترش تجـارت در منطقـه و      . نباید موقعیت و فرصت را از دست داد
نماید روي برنگرداند می اکوتا تحمیلجهان آماده شد و امروز از رقابت حداقلی که 

کدامبر این نکته مناسب است که فارغ از آنکه  تأکیددر پایان 
رقیب براي توسعه ایران انتخاب شود، از آنجا که تنزل وابستگی به صـادرات نفتـی،   

  افزایش تنوع مبادي و مقاصد صادراتی و وارداتی و افـزایش کـم
هاست و اکـو فرصـت مناسـبی بـراي تحقـق ایـن        غیرنفتی وجه مشترك همه نظریه

 آورد، بنابراین این سازمان به هر روي می اهداف مشترك فراهم
  ù .ایران نقش مثبتی ایفا نماید
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پرسش مقدر آن است که . گیرند
در تحقق اهداف حداقلی توسع

در پاسخ به این پرسش دو 
ونقل حمل
ها یتظرف

  .نمودیم
استفاده ایران از 

در منطقه گسترش داده و با اجراي اکوتـا ضـمن ایجـاد زمینـه الزم بـراي گسـترش       
تجارت ایران با کشورهاي منطقـه تجر 

فراوانی است و وجه غالب در روابط تجاري جهان امروز
همین جهت به نظر ما حتی چنانچه بر اجرایی شدن اکوتا با توجه بـه نقـدهایی کـه    

برخی کارشناسان بر این 
، با توجه به روندهاي آتی که منتهی به گسترش قابل مالحظه بازارهاي منطقـه  نباشد

خواهد شد و نیز به فرض اینکه کاالهاي ایرانی نیز 
نباید موقعیت و فرصت را از دست داد

جهان آماده شد و امروز از رقابت حداقلی که 
در پایان 

رقیب براي توسعه ایران انتخاب شود، از آنجا که تنزل وابستگی به صـادرات نفتـی،   
  افزایش تنوع مبادي و مقاصد صادراتی و وارداتی و افـزایش کـم

غیرنفتی وجه مشترك همه نظریه
اهداف مشترك فراهم

ایران نقش مثبتی ایفا نماید
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ي اکو در مسیر توسعه 
، 2، سـال سـوم، شـماره    

 ،)1373، خلعتبـري (، )
(Amuzegar ،(Bina,1989) ،

(Mahdavy.  
درصـد بـود، در    71/46
. درصد افزایش یافـت  

، سهم فـروش نفـت از کـل منـابع     
) 1383(درصـد در سـال پایـانی برنامـه     

، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منـابع، ارزش ایـن   
به (ترین دالیل آن، رشد صادرات روزانه نفت 

و افـزایش  ) دالر 10حـدود  

میلیـون دالر در   89میلیـارد و  
  .افزایش یافت

صـادرات بـر رشـد و    سازي 
  
دولـت و   زمـانی کـه   خصوص

کمتـر بـه    ها چهارچوب
همـواره خطـر   و لـذا   
هـاي چندجانبـه    نامـه  موافقـت 

تر تکیه دارد و لذا از دوام و قـوام  

ي مشـترك  هـا  کمیسیون
 کننـده  و نهادهاي دولتی نقش فعال و تضمین

دارند و رنگ و بوي سیاسی آن به مراتـب بـه وجـوه اقتصـادي آن اولویـت دارد و      

  ها یادداشت
ي اکو در مسیر توسعه ها ظرفیتابزارها و «سهراب شهابی و محمدحسن شیخ االسالمی، 

، سـال سـوم، شـماره    دوفصلنامه مطالعات اوراسیاي مرکزي دانشگاه تهران، »ایران
  .1389یز و زمستان یپا
)1380، کـیش به(، )1329، لسـانی (: نمونه نگـاه کنیـد بـه    عنوان
(Amuzegar, 1993، )1381، درخشــان( ،)1382، پــور نجــف(

(Fesharaki, 1985) ،(Karshenas, 1990)  وMahdavy, 1970)

71معـادل   1378سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سـال  
 07/70و  73 /05، 68/58، 88/54بعد به ترتیب به  چهار سال 

، سهم فـروش نفـت از کـل منـابع     این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم
درصـد در سـال پایـانی برنامـه      89/44دولت باید بـا رونـدي نزولـی، بـه     

، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منـابع، ارزش ایـن   1383در سال . رسید می
ترین دالیل آن، رشد صادرات روزانه نفت  درصد رشد یافت که عمده 9 /2منابع 
حـدود  (، افزایش قیمت هر بشکه نفت )بشکه 000/400میزان 

  .بودند) درصد 7/4به میزان (نرخ ارز 
میلیـارد و   17این در حالی است که ارزش صادرات نفتی کشـور از  

افزایش یافت 1384میلیون دالر در سال  823میلیارد و  48به  1379سال 
سازي  متنوع تأثیرهاي مربوط به  بت به نظریهبراي آگاهی بیشتر نس

  .(Carrère, Strauss-Kahn & Cadot, 2007): ك. نتوسعه 
خصوص بهي دوجانبه، ها چهارچوبیکی از مشکالت تجارت در 

چهارچوبدارد، آن است که در این  دست بهبخش دولتی ابتکار آن را 
 شـود  مـی  تأکیـد رقابتی بودن کاالها و اقتصادي بودن مبادلـه  

موافقـت که تجارت در قالـب   صورتیدر. بازگشت وجود دارد
تر تکیه دارد و لذا از دوام و قـوام   همواره بیشتر به فاکتورهاي اقتصادي و بلندمدت

  .بیشتري برخوردار است
کمیسیوني گذشته ها سالهاي تجارت غیرنفتی ایران در سازوکار یکی از

و نهادهاي دولتی نقش فعال و تضمین ها سازمانبوده است که همواره در آن 
دارند و رنگ و بوي سیاسی آن به مراتـب بـه وجـوه اقتصـادي آن اولویـت دارد و      

  

  

  

یادداشت
سهراب شهابی و محمدحسن شیخ االسالمی، . 1

ایران
پا

عنوان به. 2
)
)

سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سـال  . 3
چهار سال 

این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم
دولت باید بـا رونـدي نزولـی، بـه     

می
منابع 
میزان 

نرخ ارز 
این در حالی است که ارزش صادرات نفتی کشـور از  . 4

سال 
براي آگاهی بیشتر نس. 5

توسعه 
یکی از مشکالت تجارت در . 6

بخش دولتی ابتکار آن را 
رقابتی بودن کاالها و اقتصادي بودن مبادلـه  

بازگشت وجود دارد
همواره بیشتر به فاکتورهاي اقتصادي و بلندمدت

بیشتري برخوردار است
یکی از. 7

بوده است که همواره در آن 
دارند و رنگ و بوي سیاسی آن به مراتـب بـه وجـوه اقتصـادي آن اولویـت دارد و      
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ي مشـترك  هـا  یسـیون کم
گیرد و نتـایج حاصـله از   

و  گـردد  مـی  و یا یادداشت تفاهم تنظیم و امضا
 اي، هشامل مواردي چون اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف، ارائـه ترجیحـات تعرفـ     

مـورد   72حـدود   1386
. انـد  شـده  تأسـیس یی، آسیایی و بلوك شرق سابق 

یافتـه از جملـه    جمهوري اسالمی ایران با تعداد کمی از کشورهاي اروپایی و توسعه
ون مشـترك دارد کـه البتـه    

، بـا  1371اغلب آنها نیز غیرفعال است براي مثال آخرین مورد بـا اسـپانیا در سـال    
ــاس ــزارش وضــعیت  براس گ

ي مشترك اقتصادي که توسط اداره ستاد همـاهنگی و روابـط اقتصـادي    
ي هـا  کمیسـیون م شـده، علـت راکـد بـودن     

براي فعال کـردن ایـن    
کمیسـیون بـه وزارت    15

کمیسیون دیگر به وزارت بازرگانی سپرده شـد و البتـه   
یه و نیز کشورهایی چون قزاقستان، چین، پاکسـتان و مـالزي   

اهمیـت سیاسـی و    واسـطه 
  .شاید اولویت مالحظات سیاسی به وزارت امورخارجه سپرده شد

درصـد و   10/6سهم این کشور از صادرات کشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

درصـد و از کـل    86/8
درصــدي  03/65آمارهــا حــاکی از افــزایش 

واردات ایـران از چـین   

درصد رشد نسبت بـه   
دالر افزایش یافته و این کشور از ایـن نظـر   

دات کشـورمان در  از کـل وار 
کشور انگلستان به لحاظ واردات در رتبـه ششـم و   

ماهـه   نُـه  این مدت انگلستان در
درصـد از کـل    71/3دالر انواع کاال به ایران صادر کرد و 

همچنـین سـهم ایـن کشـور از     
  .درصد رشد داشته است

سـازمان   ونقـل  حملنگارندگان از سرکار خانم مژگان گلچین کارشناس سابق مدیریت 
  .که در نگارش این بخش آنان را یاري نموده، سپاسگزارند

ـ       ش مـاه از  ، اجرایی شـدن آن منـوط اسـت بـه گذشـت ش
شـرط آنکـه یکـی از کشـورهاي     

کمهـاي   نشسـت . بیشتر یک سازوکار دوره جنگ سرد اسـت 
گیرد و نتـایج حاصـله از    به مسئولیت یک وزیر انجام میمعموالً ساالنه و  صورت به

و یا یادداشت تفاهم تنظیم و امضا نامه موافقتیک  صورت بهتوافقات 
شامل مواردي چون اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف، ارائـه ترجیحـات تعرفـ     

1386در سـال   ها کمیسیونتعداد . گردد میتسهیل روادید و غیره 
یی، آسیایی و بلوك شرق سابق افریقابود که اغلب با کشورهاي 

جمهوري اسالمی ایران با تعداد کمی از کشورهاي اروپایی و توسعه
ون مشـترك دارد کـه البتـه    ایتالیا، اتریش، فنالند، استرالیا، ایرلند و اسپانیا نیز کمیسی

اغلب آنها نیز غیرفعال است براي مثال آخرین مورد بـا اسـپانیا در سـال    
ــان  ــریش  1380آلم ــد شــده اســت  1382و ات ــاس. منعق براس
ي مشترك اقتصادي که توسط اداره ستاد همـاهنگی و روابـط اقتصـادي    ها کمیسیون

م شـده، علـت راکـد بـودن     تنظی 1386وزارت امورخارجه در مهر 
 1385در سال . مشترك عدم تمایل طرف اروپایی بوده است

15تصـمیم گرفتـه شـد و در نتیجـه مسـئولیت       هـا  کمیسیون
کمیسیون دیگر به وزارت بازرگانی سپرده شـد و البتـه    15امورخارجه و مسئولیت 
یه و نیز کشورهایی چون قزاقستان، چین، پاکسـتان و مـالزي   بیشتر کشورهاي همسا

واسـطه  بـه یی قرارداشتند که مسئولیت آنهـا  ها کمیسیوندر زمره 
شاید اولویت مالحظات سیاسی به وزارت امورخارجه سپرده شد

سهم این کشور از صادرات کشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
  .درصد افزایش یافته است 94/40به لحاظ واردات 

86دالر بـه میـزان    000/983/765/3سهم چین از واردات کشورمان 
آمارهــا حــاکی از افــزایش . دالر بــود 000/090/492/1صــادرات 

واردات ایـران از چـین    کـه  درحـالی صادرات ایران به چین در مدت یاد شده است 
  .درصد رشد یافته است 47/26

 38/222به ایران با  امریکاصادرات ایاالت متحده  این مدتطی 
دالر افزایش یافته و این کشور از ایـن نظـر    000/116/413مدت مشابه سال قبل به 
از کـل وار  امریکاسهم ایاالت متحده . در رتبه هجدهم قرار دارد

کشور انگلستان به لحاظ واردات در رتبـه ششـم و   . درصد بود 97/0مدت یاد شده 
انگلستان در. پس از سوئیس و جمهوري کره جاي گرفته است

دالر انواع کاال به ایران صادر کرد و  000/810/578/1به میزان 
همچنـین سـهم ایـن کشـور از     . ود اختصـاص داد ارزش واردات کشورمان را به خ

درصد رشد داشته است 34/12واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نگارندگان از سرکار خانم مژگان گلچین کارشناس سابق مدیریت 

که در نگارش این بخش آنان را یاري نموده، سپاسگزارند) اکو(همکاري اقتصادي 
ـ      نامه موافقت 43مطابق ماده  اجرایی شـدن آن منـوط اسـت بـه گذشـت ش ،

ـ   عالوه بهتصویب آن توسط نصف  شـرط آنکـه یکـی از کشـورهاي     ه یک اعضـا ب
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بیشتر یک سازوکار دوره جنگ سرد اسـت 
به

توافقات 
شامل مواردي چون اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف، ارائـه ترجیحـات تعرفـ     

تسهیل روادید و غیره 
بود که اغلب با کشورهاي 

جمهوري اسالمی ایران با تعداد کمی از کشورهاي اروپایی و توسعه
ایتالیا، اتریش، فنالند، استرالیا، ایرلند و اسپانیا نیز کمیسی

اغلب آنها نیز غیرفعال است براي مثال آخرین مورد بـا اسـپانیا در سـال    
ــان  آلم
کمیسیون

وزارت امورخارجه در مهر 
مشترك عدم تمایل طرف اروپایی بوده است

کمیسیون
امورخارجه و مسئولیت 
بیشتر کشورهاي همسا

در زمره 
شاید اولویت مالحظات سیاسی به وزارت امورخارجه سپرده شد

سهم این کشور از صادرات کشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل . 8
به لحاظ واردات 

سهم چین از واردات کشورمان . 9
صــادرات 

صادرات ایران به چین در مدت یاد شده است 
47

طی . 10
مدت مشابه سال قبل به 
در رتبه هجدهم قرار دارد

مدت یاد شده 
پس از سوئیس و جمهوري کره جاي گرفته است

به میزان 
ارزش واردات کشورمان را به خ

واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نگارندگان از سرکار خانم مژگان گلچین کارشناس سابق مدیریت . 11

همکاري اقتصادي 
مطابق ماده . 12

تصویب آن توسط نصف 
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ی بـر توسـعه   ونقلـ  حمـل 
پردازان مباحث توسعه و عملگران 

 اي، ههـاي توسـع   اي از نظریـه 
 بـر  مبتنـی را توسـعه   توسـعه 

هاي اجراي آن  ات و ناکامی
  .اند مورد بحث قرار داده

اکو حدود  اي منطقه تجارت درون
تارنمـاي   :ك.ن. باشـد  مـی 

16. Framework Agreement on Trade Cooperation

17. The 1st Ministerial Meeting of Trade and Commerce Tehran Communiqué

March 6, 2000

Dushanbe Declaration .  

ANNEX-I: ECO RULES OF ORIGIN, ANNEX

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, ANNEX

DUMPING MEASURES.

20. The Draft of Fast Track Approach to ECOTA Annexed to the Report of the 

3rd Ministerial Meeting on Commerce

2005. 

21. See: Report of the 

Para12. 

22. Report of the First Meeting of ECOTA Cooperation Council

May 2008. 

23. Report of the 

January 12-14

مثال، فصل دوم اکوتا به تمامی موضوعاتی که در هر قرارداد چندجانبه تجاري 
هـا، مالکیـت    ، چگـونگی پرداخـت  

ي ضددامپینگ، ها سیاست
ــوارد الزم    ــه شــده و در م ــوارد متعــدد دیگــر پرداخت اختالفــات و م

اي در خصـوص نجـات ایـران خـودرو خبـر از تخصـیص       
یلیارد ریال به این شـرکت و طـرح پیشـنهادهایی از جملـه     

. دهـد  میده  هاي داخلی و خارجی زیان

  .ش کشور باشدمرز با دریا در میان این ش هم
حمـل ي هـا  زیرسـاخت و  ونقـل  حملات توسعه صنعت تأثیربحث 

پردازان مباحث توسعه و عملگران  ثی مفصل است که مورد توجه نظریهاقتصادي بح
اي از نظریـه  این توجه تا آنجاسـت کـه بدنـه   . این حوزه قرار دارد

توسـعه  درحـال استراتژي بهینه توسعه براي برخی کشـورهاي  
ات و ناکامیدانند و ابعاد گوناگون این استراتژي و توفیق ترانزیت می

مورد بحث قرار داده در کشورهاي مختلف را به تفصیل و دقیقاً
  .است نامه موافقتدر خصوص کلیات  3و  2، 1مواد 

تجارت درونآخرین آمار منتشرشده از سوي سازمان اکو،  براساس
مـی دالر میلیـارد   30درصد کل تجـارت اکـو و معـادل     5/5

  .)اکو(سازمان همکاري اقتصادي 
Framework Agreement on Trade Cooperation, March 6, 2000 

st Ministerial Meeting of Trade and Commerce Tehran Communiqué

2000 

Dushanbe Declaration 2004, Para 4, Section C :نگاه کنید به

  :این ضمائم عبارتند از
I: ECO RULES OF ORIGIN, ANNEX-II: STATE AID, ANNEX

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, ANNEX-IV: ANTI

DUMPING MEASURES. 

raft of Fast Track Approach to ECOTA Annexed to the Report of the 

Ministerial Meeting on Commerce/ Foreign Trade, Istanbul July 

Report of the 15th Council of Ministers, Astana October 1, 

Report of the First Meeting of ECOTA Cooperation Council, Turkey 

Report of the 19th Regional Planning Council (RPC) Meeting, Tehran

14, 2009, Para 13 & 16. 

مثال، فصل دوم اکوتا به تمامی موضوعاتی که در هر قرارداد چندجانبه تجاري  عنوان
، چگـونگی پرداخـت  أمانند مقررات مربوط بـه مبـد   شود میگنجانیده 

سیاستهاي خارجی،  ربوط به موازنه پرداختمعنوي، مشکالت م
ــوارد الزم    وفصــل حــل ــه شــده و در م ــوارد متعــدد دیگــر پرداخت اختالفــات و م

  .هاي ضمیمه تدوین و به تصویب رسیده است پروتکل
اي در خصـوص نجـات ایـران خـودرو خبـر از تخصـیص        در مقاله ایران اکونومیست

یلیارد ریال به این شـرکت و طـرح پیشـنهادهایی از جملـه     هزار م دهاعتباري معادل 
هاي داخلی و خارجی زیان فروش سهام بانک پارسیان و تعطیلی سایت

  

  

هم
بحث . 13

اقتصادي بح
این حوزه قرار دارد

استراتژي بهینه توسعه براي برخی کشـورهاي  
ترانزیت می

در کشورهاي مختلف را به تفصیل و دقیقاً
مواد . 14
براساس. 15

5
سازمان همکاري اقتصادي 

st Ministerial Meeting of Trade and Commerce Tehran Communiqué, 

نگاه کنید به. 18
این ضمائم عبارتند از. 19

II: STATE AID, ANNEX-III: 

IV: ANTI-

raft of Fast Track Approach to ECOTA Annexed to the Report of the 

Istanbul July 7, 

, 2005. 

Turkey 21-22 

Tehran, 

عنوان به. 24
گنجانیده 

معنوي، مشکالت م
حــل

پروتکل
ایران اکونومیست. 25

اعتباري معادل 
فروش سهام بانک پارسیان و تعطیلی سایت
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هـاي   راهکـار ششـم؛ سـایت   
هـاي ایـران خـودرو در ونـزوئال،     
سوریه، سنگال، آذربایجان، چین، بالروس، الجزایر و مصر را تهدید کرد اگر بـراي  

بندد و کارخانه را  این شرکت محرز شود تولید آنها غیراقتصادي است درشان را می

راهکـار ششـم؛ سـایت   «: دارد مدیر عامل ایران خودرو در این زمینه اظهار می
هـاي ایـران خـودرو در ونـزوئال،      نیـز کارخانـه  ... کنـیم  داخل و خارج را تعطیل می

سوریه، سنگال، آذربایجان، چین، بالروس، الجزایر و مصر را تهدید کرد اگر بـراي  
این شرکت محرز شود تولید آنها غیراقتصادي است درشان را می

  ).1388مرداد  11، میستایران اکونو :ك.ن(» .کند میتعطیل 
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مدیر عامل ایران خودرو در این زمینه اظهار می
داخل و خارج را تعطیل می

سوریه، سنگال، آذربایجان، چین، بالروس، الجزایر و مصر را تهدید کرد اگر بـراي  
این شرکت محرز شود تولید آنها غیراقتصادي است درشان را می

تعطیل 
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اي  هپیشنهاد یک راهکار منطقـ 
  .15سال چهارم، شماره 

، »ایـران در زمینـه اقتصـاد نفـت و گـاز     
  .11و  10پیاپی سال سوم، شماره 

www.iraneconomist.com  
   .ینشرن  :تهران

بـه نشـانی    ماهنامه اقتصاد ایران
www  

، »توسعه فرهنگ تولیـد بـراي صـادرات   

www.mehrnews.ir/NewsPrint

  .انتشارات علمی فرهنگی
مسائل اقتصاد ایـران و راهکارهـاي   

  .مجلس شوراي اسالمی

fa.tpo.ir/documents/

1386.  
 ار وکـ مؤسسـه   :تهـران 

و کـ ت ایـ منتظـر موفق  تـوان 
، سـال  )دانشگاه تهران ی

 گذاري سرمایهی و عدم جذب 
، دانشـگاه  )نامـه دکتـري  

  فارسی
پیشنهاد یک راهکار منطقـ : اقتصاد نفت در عصر جهانی شدن« .1379. عباس ،

سال چهارم، شماره  ،1379، تابستان پژوهشنامه بازرگانی، »براي خلیج فارس
ایـران در زمینـه اقتصـاد نفـت و گـاز      ژئوپلیتیـک بررسی وضعیت « .1382. رضا

سال سوم، شماره ، 1382، پاییز و زمستان پژوهشنامه اقتصادي
www.iraneconomist.com: به نشانی اینترنتی .1388مرداد  11. ایران اکونومیست

تهران ،شدن یران در بستر جهانیاقتصاد ا .1380. يمحمدمهد 
ماهنامه اقتصاد ایرانقابل دسترسی در تارنماي  .1386. نفتی، اقتصاد نفتی

www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2900اینترنتی 

توسعه فرهنگ تولیـد بـراي صـادرات   : وزیر اقتصاد خواستار شد« .1386. خبرگزاري مهر
  :به نشانی اینترنتی خبرگزاري مهرقابل دسترسی در تارنماي 

NewsPrint.aspx?NewsID=584098 

انتشارات علمی فرهنگی :تهران ،مبانی اقتصاد نفت .1373. فیروزه ،خلعتبري
مسائل اقتصاد ایـران و راهکارهـاي   : نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران .1381. مسعود ،
مجلس شوراي اسالمیي ها پژوهشاقتصادي مرکز ي ها بررسیدفتر  :، تهرانآن

  :اینترنتی نشانیبه  .1388. وسعه تجارت ایران
/document/12019/12878/non-oil-export.aspx 

1386اسفند  26، 701، شماره مایهسر .1386. فراز ایران سایه تورم بر
تهـران  ،ياقتصـاد  يها سیاست  ار،کبازار   اشتغال، .1380. یمرتض 

  .یاجتماع تأمین
تـوان  مـی  ایـ آ« .1386. محمدحسـن  یاالسالم خیو ش ،سهراب
یاسیده حقوق و علوم سکمجله دانش(فصلنامه سیاست  ،»ماند؟

  .1386ز یی، پا3، شماره 37
ی و عدم جذب الملل بینآمیز  مناسبات تشنج .1384. محمدحسن ،االسالمی

نامـه دکتـري   پایان(، 1993-2003: خارجی توسط جمهوري اسالمی ایران
  .دانشکده حقوق و علوم سیاسی :تهران

  

  

  

  منابع

فارسیـ  الف
،آخوندي

براي خلیج فارس
 ،اکبریان

پژوهشنامه اقتصادي
ایران اکونومیست

 ،شکیبه
نفتی، اقتصاد نفتیبودجه 

اینترنتی 
خبرگزاري مهر

قابل دسترسی در تارنماي 

خلعتبري
،درخشان

آن
وسعه تجارت ایرانتسازمان 

سایه تورم بر
 ،یسالمت

تأمین
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االسالمی شیخ
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