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 قطر همکاري دوجانبه ج.ا.ایران و  
 1396خردادتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھمکاریھای دوجانبه

 اھم اسناد امضا شده:

 موافقتنامه بازرگاني .1

 دداشت تفاھم ھمكاريھاي كار و كارگرييا .2

 امضاي متمم الحاقي به موافقتنامه  كار و كارگري (ناظر بر بھبود شرايط كارگران ايراني در قطر) .3

 يادداشت تفاھم آموزشي علمي .4

 موافقتنامه حمل و نقل ھوايي .5

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاريھاي راديو و تلويزيوني  .6

 گذاري خارجي امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه .7

 امضاي موافقتنامه ھمكاريھاي دو كشور در زمینه جوانان و ورزش .8

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاريھاي جھانگردي .9

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاريھا در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروھاي روان گردان .10

 تفاھم ھمكاريھاي راديو و تلويزيونامضاي يادداشت  .11

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاري بین اتاقھاي بازرگاني دو كشور .12

 امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف .13

 امضاي موافقتنامه ھمكاريھاي فرھنگي و ھنري .14

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاريھاي بھداشتي  .15

 امضاي يادداشت تفاھم خبرگزاريھاي دو كشور .16

 اي يادداشت تفاھم ھمكاري خطوط ھواپیمايي (افتتاح خط دوحه ـ مشھد و كیش ـ دوحه)امض .17

 برنامه دوم آموزشي موافقتنامه علمي دو كشور .18

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاريھاي شیالتي .19
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 امضاي موافقتنامه انجام اصالحات در برخي از مفاد موافقتنامه سرويسھاي ھوايي .20

 مركيامضاي موافقتنامه ھمكاريھاي گ .21

 امضاي يادداشت تفاھم ھمكاري در زمینه استاندارد .22

 امضاي يادداشت تفاھم گردشگري .23
 

مبادله ھیأتھای تجاری دیدارھای مقامات و اھم   

) ۱۳۸۷سفر رییس محترم جمھوری اسالمی ایران به دوحه  جھت شرکت در کنفرانس توسعه سازمان ملل ( .۱
)۲۰۰۸ ( 

 )۲۰۰۸( ۱۳۸۷ن و دیدار با رئیس محترم جمھور سفر امیر قطر به جمھوری اسالمی ایرا - .۲

 )۲۰۰۸( ۱۳۸۷سفر آقای احمدی نژاد به قطر جھت شرکت در اجالس سران عرب ویژه غزه  - .۳

 )۲۰۰۸( ۱۳۸۷سفر امیر قطر به ایران و دیدار با رئیس جمھور  - .٤

 ) ۲۰۰۹( ۱۳۸۸سفر امیر قطر به ایران و دیدار با رئیس جمھور  - .٥

 )۲۰۰۹( ۱۳۸۸یأت ھمراه به جمھوری اسالمی ایران و دیدار با مقامات ایرانی سفر ولیعھد قطر و ھ - .٦

 )۲۰۱۰( ۱۳۸۹سفر رئیس جمھور محترم و ھیأت ھمراه به قطر و دیدار با امیر و دیگر مقامات بلند پایه شھریور   - .۷

) به قطر و سفر معاون اول محترم ریاست جمھوری و ھیأت ھمراه ( رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت  - .۸
 )۲۰۱۰( ۱۳۸۹دیدار با ولیعھد و دیگر مقامات قطری در آبان ماه 

 ) ۲۰۱۰( ۱۳۸۹سفر امیر قطر و ھیأت ھمراه به جمھوری اسالمی ایران و دیدار با رئیس محترم جمھور آذرماه  - .۹

رئیس کل  سفر معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمھوری (جناب آقای آقا محمدی) با حضور جناب آقای صافدل - .۱۰
 )۲۰۱۰( ۱۳۸۹محترم سازمان و ھیات ھمراه به کشور قطر و مذاکره با مقامات قطری 

سفر وزیر تجارت و بازرگانی قطر و ھیأت ھمراه بنابر دعوت وزیر محترم بازرگانی به جمھوری اسالمی ایران و  .۱۱
 )۲۰۱۱( ۱۳۹۰انجام مذاکره با مقامات و بازدید از برخی مکانھای  تاریخ و فرھنگی 

و  ۱۳۹۰اعزام ھیات ھای تجاری و بازاریابی از استانھای بوشھر ، اردبیل ، اصفھان، کرمان و ... در سالھای  .۱۲
 به قطر ۱۳۹۱

 ۱۳۹۲اعزام ھیاتی از سوی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تھران در سال  .۱۳

ادرکنندگان کاال و اعزام ھیاتی از سوی سازمان توسعه تجارت به سرپرستی مقام عالی وزارت (متشکل از ص .۱٤
 ۱۳۹۳خدمات فنی و مھندسی) در اردیبھشت ماه 

 

 مھمترين اقدامات بعمل آمده (در چارچوب روابط دو جانبه):

 ۱۳۷٥-۱۳۸٥برگزاري پنج اجالس كمیسیون مشترك بین دو كشور طي سالھاي  .۱
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 ھاي مختلف بین دو كشور امضاي چندين سند ھمكاري در زمینه .۲

و اقتصادي بین دو كشور از طريق مشاركت در نمايشگاه ھاي اختصاصي و بین  گسترش سطح روابط بازرگاني .۳
 المللي در قطر و اعزام و پذيرش ھیات ھاي تجاري

 )۱۳۸۹برگزاري اولین نمايشگاه اختصاصي جمھوري اسالمي ايران در قطر ( .٤

 ) ۱۳۹۰برگزاری میز کشوری قطر در استان بوشھر ( دی ماه  .٥
 اھم برنامه ھاي آتي:

 م و پذیرش ھیأت ھای تجاریاعزا .۱

 گسترش حضور شرکتھای تجاری ایران در قطر .۲

 توسعه ھمکاری در حوزه حمل و نقل ھوایی .۳

 ھمکاری در حوزه امنیت غذایی و تولید محصوالت زراعی مشترک در قلمرو ایران .٤

 توسعه توریسم درمانی .٥

 توسعه ھمکاریھا در حوزه نفت و گاز .٦

معتبر (در حوزه ھای کاالئی و خدمات فنی و مھندسی) به منظور پیگیری تھیه فھرست از تجار و صادرکنندگان  .۷
 فعالیت ھای مربوطه در امر صادرات 

 مسائل و مشكالت:

 عدم امضاي موافقتنامه كشتیراني تجاري ـ دريايي و استمرار تجارت سنتی از طریق لنج ھای فرسوده .۱

 ارد ، بسته بندی و ... )نا مناسب بودن زیرساخت ھای صادراتی ( حمل و نقل ، استاند .۲

 فقدان اطالعات کافی از شرایط بازار قطر و سالئق مصرف کنندگان .۳

 نبود تبلیغات مناسب جھت كاالھاي صادراتي ايران .٤

 تاثیر پذيري شديد قطر از عربستان دررابطه با ايران .٥

 مشكل صدور ويزا براي فعاالن اقتصادي از جانب دولت قطر .٦
 پیشنھادات:

 شم كمیسیون مشترك دو كشور برگزاري اجالس ش .۱

 پیگیري جھت امضاي اسناد امضا نشده بین دو كشور و نیز اجرایی نمودن مفاد اسناد امضاء شده قبلی .۲

تالش جھت افزايش حجم مبادالت بازرگاني دو كشور از طریق اعزام و پذیرش ھیأت ھای تجاری و برگزاری  .۳
 نمایشگاه

 گذاریپیگیری پیشنھاد تأسیس شرکت مشترک سرمایه  .٤

از طریق  فراھم کردن زمینه ھمکاری شرکتھای فنی و مھندسی ایران با پیمانکاران بین المللی فعال در بازار قطر .٥
 تشکیل کارگروه مشترک از بخش ھای دولتی و شرکت ھای صادرکننده خدمات فنی و مھندسی

 خ/29-8خ/29-8-92خ/ 93-2-22

 


