اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺮان را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻨ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ،اﻓﻖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن را در ﺧﺼﻮص
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺮهوری از آن در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
ﻣﻄﺮح و اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و در
ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﺮان در  ،۱۴۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداریِ ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﺎص اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درج در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ در ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﺎه ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ‐ ﺳﯿﺎﺳ و اﻣﻨﯿﺘ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮی را در ﺷﻞ ﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﺑﺎﻧ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎر ،از ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎورت آن ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺒﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳ
ﻧﻈﺎﻣ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﺪه  ۱۵ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﺳﺎل  ،۱۳۰۶از راه
آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻌﻨﻮان اﻋﻈﻢ اﻟﻄﺮقِ ﺗﺠﺎرت ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮانِ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳ
زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ ،ﻫﺎب ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،دروازه ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ،ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺮدد ﺗﺠﺎر و ﮔﺮدﺷﺮان ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻓ ﺑﺴﯿﺎری را از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺟﺎﯾﺎه ﺳﯿﺎﺳ ‐اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﺳﻄﻮح
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر زﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎدر ﺻﺤﺎرِ ﻋﻤﺎن و ﮔﻮادرِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﻨﺎدر اﻣﺎرات ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺪرِ دوﻗﻢ ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﭘﻮی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻫﺎب
ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﻮزﯾﻌ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ۲ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘ" ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ" و "ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان" ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی رﺷﺪ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﮔﺬارد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود :ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺮان و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﺸﺎن از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﻣﺒﺎدﻻت آﺗ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ دارد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ،و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎر وﺿ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻪ ،ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه آن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮﯾﺪور زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺧﺎص
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد  ۳۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ  SAARCو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎدر ﮔﻮادر و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎدر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﺣﻮزه اﮐﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﻀﻮ اﮐﻮ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوراﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮﺑ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و در ﺣﺎل
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾ ﺗﻤﯿﻠ آن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اراﺿ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان و ﻣﻨﺎﺑ ﻋﻈﯿﻢ
درﯾﺎﯾ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﯾ ﻏﺬاﯾ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دور ﺑﻮدن از ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺎب ﺗﺠﺎری و ﮔﺬرﮔﺎه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ در ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی در دﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی
ﺟﺎﯾﺎه ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری – ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺻﻼح و اﺟﺮای واﻗﻌ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دﯾﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎی داﺧﻠ ،اﻧﯿﺰه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﺼﺪا و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ،در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﻨ ﻣﻠ
ﺑﻮﺷﯿﻢ.
ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،وزاری راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و دﺑﯿﺮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﻮوﻻن در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
وزرای راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

