رﺷﺪ  ١٠٠درﺻﺪي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ و ﺷﺎدﺑﺎش ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﻋﯿﺎد ﻗﺮﺑﺎن و ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۴ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد در رأس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻓﺮاواﻧ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ
او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش اﯾﺸﺎن و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﻫﺎی ارزﻧﺪه ،ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ در ﻣﺎﮐﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ از دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد و
ﻧﺬاﺷﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
او ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠ را ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺒﻠ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺛﻤﺮاﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ از ﻫﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اراﺋﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻤ
در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ اﯾﺸﺎن از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾ از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و ﺗﺎﮐﯿﺪات رﻫﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﺣﺮﮐﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ـ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﯿﺰه و ﻧﺸﺎط از ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺟﻮاﻧﺮاﯾ در ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ را ﯾ
ﺿﺮورت داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در ﮐﻨﺎر
آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر در ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑ رﺳﯿﺪه وﻟ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ دارد از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ؛ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻣ رود .اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻄﻮرﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺳﺎل
 ۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪی  ۱۰۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران؛ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ

ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻼش ﻓﺮی ﺧﻮد وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻫﯿ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺒ
ﻧﺒﯿﻨﺪ و در واﻗ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯿﺪان داد ﺗﺎ اﺻﻮل ﮐﺎری ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
او اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار را ﻋﻨﺼﺮی زﺣﻤﺘﺶ ،ﺗﻼﺷﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دار ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ آن را ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ زاﺋﺪه ای ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺎوت از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧ ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﻟ وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﺎن را ﻧﻮﻋ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺗﻠﻘ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﺎ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را از ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎد آن از دﺳﺖ دﻟﺘﻤﺮدان ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓ ﻣﻮاﻧ و ﻣﺸﻼت از
ﻫﯿ ﮐﻮﺷﺸ ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻼﺗ ﭘﯿﺶ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺸﻼت ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد.

ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻓﺮدی در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺠﺎﻧﺒﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣ
ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان را از ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران اﺳﺖ .ﻣﺸﻼﺗ ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻤﺮﮐ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در ﺣﺎل رﻓ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
او درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻼش ﻫﺎ و ﻫﻤﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن دوﻟﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺨﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و دﯾﺮوز از ﺳﻮی وزارت ﺻﻤﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﻧﯿﺰ داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﭼﺎرﭼﻮب
آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺷﺘﺎﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ درﺑﺎره روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدراﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ۹۷
ﺣﺪود  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

