
مناطق آزاد، ویژه و توسعـه
همکاری هـای اقتصـادی 

همسـایــه باکشـورهــای 

٢٠ - ١٩ بهمن ماه ١٣٩٨

صادرات - ترانزیت و اورآسیا

© www.freeworldmaps.net

مرکز  همایش های بین المللی صدا و سیما



© www.freeworldmaps.net

مقدمه
در شرایط ویژه کنونی، توسعه مراودات، صادرات خدمات و محصوالت اعم از کشاورزی و صنعتی 

به کشورهای همسایه و بویژه "اتحادیه اقتصادی اورآسیا" از اهمیت خاصی برخوردار است.

اورآسیا و  ایران و اتحادیه اقتصادی  آزاد بین  از موافقتنامه موقت تجارت  بهره برداری حداکثری 

فعال شدن هر یک از مناطق آزاد در ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی 

بخشهای خصوصی، دولتی و سایر نهادها میتواند هریک از آنها را به هاب هایی تخصصی برای 

تمرکز فعالیت با این اتحادیه تبدیل نماید.

ویژه  "پشتیبانی"مناطق  و  آزاد  مناطق  مالی"  و  ترانزیت   - صادرات   - تولید   " های  هاب  تعریف 

توسعه  وسازمان  موافقتنامه  مجری  بعنوان  نیرو  وزارت  با  پذیرفته  صورت  تعامالت  و  اقتصادی 

اتحایه  عضو  کشورهای  به  ترانزیت  و  صادرات  همکاری،  توسعه  سیاستهای  راستای  در  تجارت،  

اورآسیا و بازارهای ثانویه آن میباشد.             

لذا بر آن شدیم تا با برگزاری همایش" مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای 

همسایه با محوریت "صادرات -ترانزیت و اورآسیا" ضمن توصیف و معرفی هر چه بهتر ظرفیتها و 

فعالین  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تعامل  برای  مغتنمی  فرصت  موافقتنامه،  این  ویژگیهای 

اقتصادی مستقر در مناطق وسایر نقاط کشور بوجود آید.

آشنایی مدیریت مناطق وفعاالن اقتصادی با چارچوبهای همکاری کشورهای عضو "اتحادیه اورآسیا"

ظرفیت سازی برای همکاریهای تجاری با "کشورهای اورآسیا" از طریق مناطق آزاد

ترغیب مناطق آزاد به ایجاد وتکمیل زیر ساختهای "لجستیکی، تجاری وحمل ونقل" (بویژه انزلی - ارس- چابهار)

آشنایی تجـار داخلـی وهمچنین "تجار کشـورهای همسایه (بویژه اورآسیا)" با امکانات وظرفیتهـای مناطـق آزاد

تبادل و"تهاتر" ظرفیتهای مناطق آزاد ایران با مناطق یا بنادر متناظر در کشــورهــای همسایه واتحادیه اورآسیـا

ایجاد امکانات الزم در مناطق آزاد برای توسعه تجارت با " کشورهای ثالث" از طریق کشورهای همسایه و اورآسیا

ایجاد "دفاتر هلدینگها" و فعاالن بزرگ اقتصادی ایران و کشورهای همسایه در مناطق آزاد 

اهداف



در جوار همایش نمایشگاهی با اهداف زیر برگزار می کند:
ایجاد فرصت ملموس برای معرفی هر چه بهتر منطقه و فعالین اقتصادی

ایجاد فرصت بحث و تبادل نظر برای جلب همکاریهای بخش خصوصی با 
سازمانهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی

معرفـــی ظرفیتهـــای توسعه ایی مناطــق در بخش کارشناسـی
مدیریت  شرکتهای  و  اقتصادی  فعالیتهای  B2B جهت  های  نشست  برگزاری 

صادرات و واردات 

سخنرانان

جناب آقای دکتر اردکانیان   

وزیر  نیرو

جناب آقای دکتر بانک   

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

جناب آقای دکتر مدرس خیابانی  

قائم مقام وزارت صنعت، معدن وتجارت

جناب آقای دکتر افتخاری 

معاون تولید ، صادرات  وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

جناب آقای  دکتر صادقی نیارکی 

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای راستاد  

معاون وزیرو رئیس سازمان بنادر و دریانوردی 

 

جناب آقای  مهندس رسولی  

معاون وزیرو رئیس سازمان راه آهن

جناب آقای دکتر انصاری   

معاون اقتصادی وزارت امورخارجه 

جناب آقای دکتر دهقان دهنوی  

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادودارائی

جناب آقای مهندس شافعی  

رئیس اتاق ایران

جناب آقای دکتر سعیدی 

مدیر عامل  پتروشیمی جم 

جناب آقای آدم نژاد  

معاون حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی

جناب آقای عبدالهاشم حسن نیا  

معاون وزیرورئیس سازمان راهداری

جناب آقای محمودی سرای 

رئیس فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران 

پانل ها

فرصتهای پیش رو، اتحادیه اوراسیا

توانمندیها و چالشهای صادرات " از طریق مناطق آزاد" 

امکانات وفرصتهای توسعه همکاری در مناطق آزاد 

توانمندیها و چالشهای تولید در مناطق آزاد و ویژه 

پانل حمل و نقل و لجستیک

معرفی امکانات و فرصتهای توسعه همکاری در مناطق آزاد

نمایشگاه جانبی

در این بخش برای روابط عمومی سازمانی که در بهترین قالب حرفه ای ممکن، 
منطقه خود را معرفی نماید به عنوان روابط عمومی برتر تقدیر ویژه به عمل 

خواهد آمد.
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www.i icic.com/freezone

فرم ثبت نام نمایشگاه جانبیفرم ثبت نام در همایش

دبیرخانه اجرایی همایش


