
های تجاریموافقتنامهنقش

آزادمناطقو

در توسعه منطقه ای

بانکمرتضی 

عتی و وژیه اقتصادیصن –عالی مناطق آزاد تجاری مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای



بخش اول

موافقتنامه های تجاری بین المللی

ابزاری برای توسعه

یسازظرفیتطریقاز



انواع موافقت نامه های تجاری

unilateral:جانبهیکتجاریهاینامهتوافق• trade agreements

سلطهماعموکشورهایتوسطتجاریسپاریتعهدعدمنظامی،وسیاسیعموماامتیازاتقبالدرتجاریهایمحدودیتتحمیل

.واردتازهمحصوالتبرایبازارایجادهدفباخارجیکمکبعنوانمواردبرخیدر-طلب

Bilateral:جانبهدوتجاریهاینامهتوافق• trade agreements

حمایتجهتعموما–ایتعرفهترجیحاتاعمالوهاتعرفهکاهشطریقازکشور2بینتجاریهایفرصتگسترشوایجاد

.بازارتوسعهنیازمندوپذیرآسیب-حساس–نسبیمزیتدارایصنایعازبیشترچههر

Multilateral:(ایمنطقه)جانبهچندتجاریهاینامهتوافق• (Regional) trade agreements

کشورندچمخالفحتیومتنوعنیازهایتامینلزوموطرفینتعددبهتوجهباتجاریهایموافقتنامهدشوارترین

ناظرمتبازارهایدررقابتیمزیتایجادوبیشترجغرافیاییپوششسطحبدلیلهاتوافققدرتمندترین–



عقادموافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر بر اساس سال ان



عقادموافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر بر اساس سال ان



موافقتنامه های تجاری منطقه ای معتبر بر اساس کشور ها



کشورهای هدف موافقتنامه های تجاری منطقه ای معتبر جمهوری اسالمی ایران



موافقتنامه های تجاری منطقه ای معتبر جمهوری اسالمی ایران

موافقت نامه های 
منطقه ای کاالیی همکاری های کاالیی تعداد کل



موافقتنامه ایران و اتحادیه اوراسیا

آبان5

1398

میانآزادتجارتآغاز•
عضوکشور5وایران

اقتصادیاتحادیه
اوراسیا

بهمن

139۷

قانون توسط مجلس •
شورای اسالمی 

آذر

139۷

تصویب توسط هیات•
وزیران

اردیبهشت 
139۷

)۲۰18می (

درموافقتنامهامضای•
تپایتخآستانهشهر

روزیتوسطقزاقستان
صمتوقت

اواخر

139۴

فشرده مذاکراتآغاز•
ایجادجهتایران
آزادموقتمنطقه

دورهیکبرایتجاری
آزمایشیسالهسه



ایران . ا.جاهداف موافقتنامۀ موقت برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین 

اوراسیااقتصادی اعضای اتحادیۀ و 

الف
ای برای آزادسازی و تسهیل تجارت کاال بین طرفها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه•

این موافقتنامه1کاالهای دارای مبدأ مندرج در پیوست 

ب
ساً در ایجاد بستری برای تشکیل منطقۀ آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکنندة تجاری اسا•

خصوص کل تجارت میان طرفها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی، حذف شود؛

پ
حمایت از همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛•

ت
سهیل ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری های نزدیکتر در زمینه های مورد توافق این موافقتنامه و ت•

.ارتباطات بین طرفها



الف
یرتعرفه بین طرفها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غآزادسازی و تسهیل تجارت کاال •

این موافقتنامه1ای برای کاالهای دارای مبدأ مندرج در پیوست 

ب
ة تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکنندبستری برای تشکیل منطقۀ آزاد تجاری ایجاد •

ود؛اساساً در خصوص کل تجارت میان طرفها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی، حذف ش

پ
بین طرف ها؛های اقتصادی و تجاری همکاریحمایت از •

ت
نامه و در زمینه های مورد توافق این موافقتافزایش همکاری های نزدیکتر ایجاد چارچوب مناسب در جهت •

.تسهیل ارتباطات بین طرفها

ایران . ا.جموافقتنامۀ موقت برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین اهداف

اوراسیااقتصادی اعضای اتحادیۀ و 



اموافقتنامه  تجاری جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو اوراسی



مبخش دو

مناطق آزاد

توسعهسبزمسیر 



مناطق آزاد و ویژه از گذشته تا کنون



اد و ویژهدارای بیشترین تعداد مناطق آز: کشورهای آسیایی در حال توسعه 



مناطق دارای بیشترین تعداد: کشورهای در حال گذار به توسعه یافتگی 
آزاد و ویژه



هدارای بیشترین تعداد مناطق آزاد و ویژ: کشورهای توسعه یافته 



بخش سوم

مناطق آزاد ایران

یظرفیت هابرای بهره برداری از مسیری

موافقتنامه تجاری با اوراسیا



ا ایران .جموافتنامه حاضر در واقع موافقتنامه موقت در راستای تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان•

.و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد

برای درنظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات( قابل تمدید)دوره اعتبار موافقتنامه ، سه سال •

.تبدیل این موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود

رده و این موافقت نامه مفصل ترین و جامع ترین موافقت نامه ای است که تاکنون ایران منعقد ک•

:فصل می باشد9شامل 

چاره کارهای تجاریتجارت کاالقواعد عمومی

قواعد مبداءاقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیموانع فنی فرا راه تجارت

مقررات پایانیحل و فصل اختالفات تسهیل تجاری



سرخس
سیرجان

سلفچگان
جدیدارگ

امامبندرپتروشیمی
بوشهر

بوشهربندر
سفارخلیجفلزیومعدنیصنایع

آبادامیربندر
رجاییشهیدبندر

پارسانرژی
لرستان

یزد
شیراز
فارسخلیجسازیکشتی

پیام
بیرجند

المرد

دوغارون
غربآباداسالم

خمینیامامبندر
نوشهر

پارسیان
الوان
کاوه

(ایرانیان)زرندیه
بجنورد

شیرینقصر
گرمسار
سهالن

آستارابندر

صنعتی فعال–منطقه آزاد تجاری 8منطقه ویژه اقتصادی فعال32



صنعتی–موقعیت مناطق آزاد تجاری 
اوراسیاباارتباطیبعنوان کریدورهای



موقعیت
مناطق آزاد و 

ویژه

بعنوان
هاب های

اهدافتحقق
هموافقتنام



23

هاب صادراتهاب تولید

هاب تولید هاب تولید



استقرار در مناطق آزاد و ویژه جهت فرآیندهای
...بسته بندی و –مونتاژ –تولید 

کاهش قیمت تمام شده

افزونی قدرت رقابت

هاب تولید



هاب صادرات کنسرسیوم های تولید کنندگان

شرکت های مدیریت صادرات تخصصی

نمایشگاه دائمی محصوالت

رویدادهای تجاری



هاب لجستیک دریایی: منطقه آزاد انزلی 

هاب لجستیک زمینی: منطقه آزاد ارس 

یهاب لجستیک هوای: منطقه آزاد فرودگاه امام 

هاب لجستیک

انهاب لجستیک پشتیب: منطقه آزاد چابهار 



هاب مالی استفاده از طرفیت های قانونی مناطق آزاد

بانک های آفشور

شعب بانک خارجی

بیمه های خارجی


