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اتحادیه  دبیر کمیته علمی همایش بین المللی -خبرگزاری آریا

وپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط اقتصادی اورآسیا و نقش ژئ

 .ای، از فراخوان ارسال مقاالت این همایش خبر داد منطقه

آریا، مهدی مدیری با اشاره به اهمیت  به گزارش خبرگزاری

های ای میان کشورمنطقه برگزاری این همایش در تقویت روابط

 های مهم اقتصادی ورآسیا که در حال تبدیل شدن به یکی از قطباقتصادی او عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: توافق با اتحادیه

 .به همراه دارد سیاسی جهان است، عالوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی برای طرفین

 د کرده،غیرقانونی و ظالمانه ایاالت متحده آمریکا مشکالتی را برای کشورایجا هایمدیری خاطرنشان کرد: در دوران کنونی که تحریم

 .مضاعفی برخوردار است های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیتتقویت ارتباط ایران با کشور

 :های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کردوی با اشاره به عالئق ژئوپلیتیکی مشترک میان جمهوری اسالمی ایران و اغلب کشور

خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در  ت ترانزیتی بین دو دریای خزر در شمال واسالمی ایران با برخورداری از موقعی جمهوری

شمال آفریقا را به  های حوزه خلیج فارس وتواند بازار کشوراین اتحادیه تأثیرگذار است و می موقعیت ترانزیتی شرق و غرب، در رونق

 .این اتحادیه پیوند دهد

ای با بیان اینکه منطقه المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط دبیر کمیته علمی همایش بین

 همایش بین المللی مشارکت دارند افزود: این رویداد بین المللی به همت شورای های اجرایی و مراکز علمی در برگزاری ایندستگاه

آزاد انزلی، مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم و  ژئوپلیتیک ایران، سازمان منطقه عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، انجمن

 .شودجغرافیایی برگزار می های علمی علوماتحادیه انجمن

 های مناطق آزادها و ظرفیتهمکاری و توسعه روابط درون منطقه ای، فرصت مدیری گفت: نقش مناطق آزاد ایران در همگرایی و

 و ابریشم جاده و جنوب –ایران در کریدور شمال  مایه گذاری خارجی، اتحادیه اورآسیا و نقش مناطق آزادایران برای جذب سر

 .های این همایش استتجاری و فرهنگی مناطق آزاد اورآسیا از محور اقتصادی، روابط هایپیشران

بات ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا اظهار دبیر کمیته علمی همایش با اشاره به نقش آفرینی مناطق آزاد در موافقتنامه ترتی

 :داشت

مبادالت گمرکی و نظام اقتصادی حاکم  ،(های تجاری، موانع قانونی و حقوقی و راهکارهاحقوقی توسعه تجارت )ظرفیت نظام

تولید کیفی،  مناطق آزاد، تجاری اقتصادی در اتحادیه اوراسیا و توسعه و مدیریت بازار در ها و راهکارها(، نظام بازاریابی)ظرفیت

 .های این همایش بین المللی استاتحادیه اوراسیا از دیگر محور استاندارد سازی، برندسازی و بازارسازی در مناطق آزاد در

های اورآسیا و نقش مکمل تجارت با کشور داد: در محور سوم این همایش به نقش ویژه مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو در وی ادامه

 .چابهار( در توسعه روابط تجاری با اتحادیه اوراسیا پرداخته خواهد شد ناطق آزاد جنوب )اروند و کیش و قشم وم

دبیر کمیته علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با دعوت از اندیشمندان، استادان و کارشناسان برای ارسال مقاله 



 :گفت

ارسال  info@iag.ir و پست الکترونیک www.iag.ir خرداد از طریق پایگاه اینترنتی 31را تا  توانند مقاالت خودعالقه مندان می

 .کنند

 .نمایه سازی خواهد شد (isc) مدیری تاکید کرد: مقاالت برگزیده این همایش در پایگاه استنادی جهان اسالم

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی  هایهای سیاسی و اقتصادی کشوراین همایش بین المللی مهر با حضور شخصیت

 د.شوبرگزار می

 

 لينک خبر مصاحبه در سايت خبرگزاري آريا:

https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D%81%9D%8B%1D%8A%7D%8AE%D%88%9

D%8A%7D86%9-%D%8A%7D%8B%1D%8B%3D%8A%7D84%9-%D%85%9D%82%9D%8A%7D%84%9D87%9-

%D%87%9D%85%9D%8A%7D8%9A%D%8B4-%D%8A%8D8%9A%D86%9-

%D%8A%7D%84%9D%85%9D%84%9D%84%9D8%9A-

%D%8A%7D%8AA%D%8AD%D%8A%7D%8AF%D8%9A%D87%9-

%D%8A%7D%82%9D%8AA%D%8B%5D%8A%7D%8AF%D8%9A-

%D%8A%7D%88%9D%8B%1D%8A%2D%8B%3D8%9A%D%8A7 

 

https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aryanews.com/News/20200427155733766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7

