اظهارنظر كارشناسي درباره:

«اليحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين»

مقدمه
انعقاد قراردادهای همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامي ،یکي از ابعاد همکاریهای بینالمللي دولتهاست که البته
در نظام حقوقي ایران براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جزء وظایف عمومي دولت است .رشد جمعیت ،مسئله تأمین
مشخصات اليحه

غذا و تقاضای روزافزون برای تجارت کاال ،حجم بسیار عظیم مبادالت کاال و محصوالت کشاورزی و پیشرفت وسایل و
امکانات حملونقل بین کشورها ،عواملي هستند که احتمال خطر ورود عوامل خسارتزای غیربومي به یك کشور و صدمات

دوره دهم ـ سال دوم

و خسارات ناشي از آن را افزایش ميدهند .بدیهي است امکان بهرهوری پایدار و مترقي در صحنه رقابت جهاني برای

شماره ثبت:

کشورهایي خواهد بود که بتوانند محصول کشاورزی تولیدی خود را در چارچوب رعایت کامل مقررات بینالمللي در زمینه
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بهداشت و قرنطینه دامي عرضه کنند .بر همین اساس ایران اقدام به انعقاد موافقتنامههای متعددی با کشورهای دیگر کرده

شماره چاپ:
635
تاريخ چاپ:
1396/6/26
معاونت پژوهشهاي
زيربنايي و امور
توليدي
دفتر :مطالعات

است .موافقتنامه حاضر که بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری خلق چین منعقد شده ،به جهت ابعاد
مختلف روابط اقتصادی طرفین بهخصوص تجارت محصوالت دامي واجد اهمیت فراواني است.
داليل توجيهي ارائه اليحه
با توجه به سودمندی همکاریهای بینالمللي در زمینه بهداشت و قرنطینه دامي و کنترل و جلوگیری از ورود
و انتشار آنها و با عنایت به تمایل دولتهای جمهوری اسالمي ایران و جمهوری خلق چین در توسعه هرچه
بیشتر روابط علمي ،فني ،اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد هماهنگي نزدیك در اتخاذ اقداماتي که برای نیل
به اهداف فوق الزم ميباشند ،الیحه مذکور ارائه شده است.

زيربنايي

مشخصات گزارش

ارزيابي و جمعبندي اليحه
بدیهي است وجود یك موافقتنامه در زمینه بهداشت و قرنطینه دامي ،که براساس قوانین و ضوابط ملي و بینالمللي

شماره مسلسل:
25015577
تاريخ انتشار:
1396/8/27

تهیه شده ،ميتواند عالوهبر تسریع و تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی ،موجب کاهش خطر ورود بیماریهای
دامي و بهتبع آن افزایش رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی و پایداری و امنیت غذایي در کشور شود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،تبصره الحاقي را براي تأمين نظر شوراي محترم
نگهبان كافي و وافي به مقصود دانسته و با آن موافق است.

