اطالعات مرتبط با تفاهم نامه ها و موافقتنامه های بین المللی در ارزیابی شفافیت
سازمان بنادر و دریانوردی
ردیف

موضوع
تفاهم نامه ها و موافقتنامه ها
فهرست تفاهم نامه

یادداشت تفاهم شناسایي گواهينامه هاي دریانوردي

ها

یادداشت تفاهم خواهرخواندگي بين بنادر ایران و سایر کشورها
یادداشت تفاهم ایمني و آتش نشاني بين بنادر ایران و سایر کشورها
یادداشت تفاهم جستجو و نجات دریایي
یادداشت نفاهم پيشگيري و مقابله با آلودگي دریا
یادداشت تفاهم کنترل و بازرسي کشتي ها
تفاهمنامه ها بين ایران و  67کشور به قرار زیر منعقد شده:

طرفین تفاهم نامه

1

ساحل عاج ،پاکستان ،الجزایر ،عراق ،سوئد ،غنا ،بنگالدش ،وان واتو ،لهستان ،سنگاپور ،استراليا ،هنگ کونگ ،بليز ،مالتا،

تفاهم نامه ها

انگلستان ،قبرس ،چين ،باربادوس ،تونس ،آفریقاي جنوبي ،عمان ،سودان ،اردن ،فيليپين ،یونان ،ترکمنستان،
آذربایجان ،بحرین ،روسيه ،قزاقستان ،ترکيه ،اسلووني ،کویت ،اوکراین ،ایتاليا ،بلژیک ،بلغارستان ،سوریه ،هند
هدف ،موضوع و

o

توسعه همكاري هاي بندري و دریایي

محدوده کاری

o

توسعه همكاري هاي فني و عملياتي و تشكيل کارگروههاي مشترك براي توسعه همكاري هاي متقابل

تفاهم نامه

o

توسعه همكاري در زمينه ایمني و آتش نشاني

o

ایجاد تسهيالت الزم در زمينه رفع مشكالت شرکتهاي کشتيراني ،خدمات پشتيباني حمل و نقل

o

همكاري در زمينه هاي آموزشي

o

انجام اقدامات الزم به منظور هماهنگي عمليات مشترك دریایي

o

تبادل اطالعات

تعهدات مالی یا

تعهدات مالي در این نوع تفاهم نامه ها قيد نمي گردد.

لینک قرارداد
نقشها و مسئولیتها

بخش هاي ذیربط حمل و نقل دریایي و بندري ایران و کشور متقابل نقش هماهنگ کننده داشته و پيگير رفع مشكالت

و تعهدات طرفین

و موانع احتمالي در این زمينه مي باشند.

مدت اعتبار تفاهم

متغيير از سه تا پنج سال با قابليت تمدید تا زمان انصراف هریک از طرفها از ادامه همكاري مي باشد که بصورت رسمي

نامه

و از طریق مجاري دیپلماتيک به طرف متقابل اعالم مي گردد.

صالحیت رسیدگی به

رفع اختالفات از طریق مجاري دیپلماتيک دو کشور صورت مي گيرد

اختالفات و قانون
حاکم
شرایط لغو تعهدات
قراردادی و ضمانت

اعالم خروج از تفاهم نامه با اعالم کتبي هر یک از طرفين از طریق مجاري دیپلماتيک به طرف مقابل صورت مي گيرد.

اقدامات
فهرست موافقت نامه

قرارداد بازرگاني و بحرپيمایي ایران و سایر کشورها

ها

موافقتنامه کشتيراني تجاري دریایي ایران و سایر کشورها

طرفین موافقتنامه

موافقتنامه بين ایران و تعداد  35کشور امضاء شده است .کشورهاي مذکور به قرار زیر است:
آلمان ،چک و اسلواکي ،بلژیک ،نروژ ،ژاپن ،انگلستان ،ایتاليا ،پاکستان ،فرانسه ،عراق ،اندونزي ،فيليپين ،تونس ،لبنان،
کرواسي ،اردن ،روماني ،اسلووني ،بنگالدش ،کره جنوبي ،قزاقستان ،ترکمنستان ،روسيه ،ترکيه اوکراین ،بلغارستان،
بنگالدش ،چين ،سوئد ،سوریه ،عمان ،قبرس ،کویت ،هند ،ویتنام ،یونان

2

موافقتنامه ها

مذاکره جهت نهایي شدن با  30کشور دیگر در حال انجام مي باشد.
هدف ،موضوع و

o

توسعه همكاري هاي بندري و دریایي

محدوده کاری

o

تسهيل امور دریانوردي ميان دو کشور در زمينه هاي رفتار یكسان با کشتي ها و خدمه در شناسایي اسناد و
مدارك و ...

موافقتنامه
o

تسهيل در نحوه ورود،عبور و گذر کشتي ها درمحدوده آبها و بنادر یكدیگر

o

عدم تبعيض در رقابت تجارت از طریق حمل و نقل دریایي ميان دو کشور

o

توسعه همكاري هاي فني و عملياتي و تشكيل کارگروههاي مشترك براي توسعه همكاري هاي متقابل

تعهدات مالی یا
لینک قرارداد
نقشها و
مسئولیتها و
تعهدات طرفین

تعهدات مالي در این نوع توافقنامه ها قيد نمي گردد.
بخش هاي ذیربط حمل و نقل دریایي و بندري ایران و کشور متقابل نقش هماهنگ کننده داشته و پيگير رفع مشكالت
و موانع احتمالي در این زمينه مي باشند.

مدت اعتبار

متغيير از سه تا پنج سال با قابليت تمدید تا زمان انصراف هریک از طرفها از ادامه همكاري مي باشد که بصورت رسمي

موافقتنامه

و از طریق مجاري دیپلماتيک به طرف متقابل اعالم مي گردد.

صالحیت رسیدگی
به اختالفات و قانون

رفع اختالفات از طریق مجاري دیپلماتيک دو کشور صورت مي گيرد

حاکم
شرایط لغو تعهدات
قراردادی و ضمانت
اقدامات

اعالم خروج از موافقتنامه با اعالم کتبي هر یک از طرفين از طریق مجاري دیپلماتيک به طرف مقابل صورت مي
گيرد.

