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 مقدمه-1

 گردد می تلقی صنعتی صادرات تشویق جهت در «محرکه» عنوان به آزاد مناطق از( یونیدو) متحد ملل سازمان تعریف در

 خارج در ای ویژه صنعتی ناحیه به -است معروف صادرات پردازش آزاد منطقه به که – آزاد مناطق از جدید برداشت در همچنین

 راتژیاست تغییر در توان می را اصطالح این فلسفه. شود می گفته دارند، صادراتی گیری جهت تولیداتش که گمرکی، مرز از

 باطارت لحاظ از آنجا در شده عرضه کاالی که کشور یک سیاسی قلمرو از قسمتی. دانست صادرات توسعه استراتژی به واردات

 صادرات مقررات تابع خارج از آزاد مناطق به کاال واردات. شود نمی گمرکی معمول های نظارت مشمول ورودی عوارض و حقوق

 مقررات از و بوده( UCP055) اسنادی اعتبارات متحدالشکل مقررات و اسالمی جمهوری آزاد مناطق گمرکی امور و واردات و

 .باشد می مستثنی کشور واردات و صادرات

 :کرد تعریف توان می گونه این را آزاد مناطق کلی طور به

 قمناط سایر با آزاد تجارت آن، در و گردیده واقع بندر یک مجاورت یا داخل در غالبا که است معینی قلمرو آزاد، تجاری منطقه»

 وارد آن به یا خارج منطقه این از گمرکی، عوارض و حقوق پرداخت بدون توان می را کاالها. است شده شناخته مجاز جهان

 .«نمود

 آزاد مناطق تاریخچه-2

 وارهایدی با محصور یونان در «پیرائوس و چالیس» بندر. است بوده گرفته شکل باستان روم و یونان در جهان آزاد مناطق اولین

 تاسیس آسیا و آفریقا شمال سوریه، یونان، مصر، با تجاری مبادالت حجم افزایش هدف با روم در «دالس» بندر و بود دفاعی

 سال در تایوان بعد اندکی. شد تأسیس هند در 5690 سال در که داشت نام «کاندال» آسیا در صادرات منطقه اولین. بود شده

 مبادرت «ماسان» صادرات پردازش منطقه تأسیس به 5695 سال در جنوبی کره و «کائونسیونگ» پردازش منطقه ایجاد به 5699

 محصوالت صادرات توسعه به که را صنایعی ایجاد 5695 دهه و 5605 دهه اواخر در تایوان و جنوبی کره کشور دو هر. کردند

 توسعه حال در کشورهای سایر هنوز که زدند دست اقدامات این به هنگامی هانآ البته. بخشیدند قوت را، شدمی منجر هاآن

 از بسیاری توسعه مشی خط در شدید تغییرات 5695 دهه در. کردندمی دنبال شدت به را واردات جایگزینی استراتژی آسیا،

 ویر صادرات توسعه سیاست به و کرده رها را واردات جایگزینی سیاست که ترتیب بدین. گرفت صورت آسیا قاره کشورهای

 حتی. گرفت شکل دیگر کشورهای مانند نیز فیلیپین و تایلند سریالنکا، مالزی، در صادرات پردازش مناطق ترتیب بدین. آوردند

 ظورمن به بودند، نداشته بر دست( داخلی بخش) حمایتی های سیاست از هنوز که اندونزی و پاکستان هند، مانند کشورهایی

 .گماردند همت صادرات پردازش مناطق تأسیس به خود صادرات توسعه
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 ایران در آزاد مناطق تاریخچه-3

 و مصرف استفاده، منظور به که کاالهایی گمرکی عوارض و حقوق از معافیت قانون» عنوان تحت قانونی ،5۴۳6 اسفندماه در

 رجزای از هریک در شد داده اجازه دولت به آن موجب به که رسید تصویب به «شوندمی فارس خلیج جزایر از بعضی وارد فروش

 شوند،یم مذکور جزیره وارد هافروشگاه در فروش و استفاده مصرف، منظور به که را کاالهایی کلیه بداند، مقتضی که فارس خلیج

 5۴06 سال در. نماید معاف سفارش ثبت حق و مختلف عوارض انحصار، حق بازرگانی، سود گمرکی، عوارض و حقوق پرداخت از

 زیرهج ترتیب بدین. گردید برقرار کیش جزیره به وارده کاالهای مورد در مزبور، امتیازات کلیه انقالب شورای مصوبه موجب به

 اول برنامه قانون تصویب و تهیه هنگام 5۴9۱ سال ماهبهمن در.گردید برخوردار آزاد منطقه یک امتیازات از بخشی از کیش

 سه در حداکثر که شد داده اجازه دولت به ،56 تبصره موجب به ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 قشم، جزیره وزیران، هیات 5۴96 ماهبهمن هفتم تاریخ در. نماید تأسیس صنعتی -تجاری آزاد مناطق کشور، مرزی نقاط از نقطه

 آزاد منطقه عنوان به را( کالنتری شهید اسکله شرق اراضی) چابهار خلیج از ایمحدوده 5۴95 ماهاردیبهشت هیجدهم در و

 .کرد اعالم تجاری

 عملکرد شناسی آسیب-4

 هک طوری به کرد جو و جست آنها مقررات و قوانین مجموعه ارزیابی اساس بر باید نخست را آزاد مناطق عملکرد شناسی آسیب

 .است ضروری امری صادرات تشویق هدف با و خارجی و داخلی گذاری سرمایه جذب منظور به آنها، بازنگری و بازبینی

 اب مناطق این در بازرگانی و اقتصادی های فعالیت اما دارد، وجود آزاد مناطق در که ای بالقوه های توانمندی و ها ظرفیت برغم

 گاهی و آورد می وجود به حوزه این اندرکاران دست برای را زیادی مشکالت که است روبرو زیادی های خم و پیچ و ها دشواری

 .دکشن¬می دست نیز خود سرمایه از حتی و کرده رها را کار حوزه این فعاالن که شود می فرسا طاقت و بغرنج حدی به شرایط

 ارشناسک ارشد مدیران کارگیری به المللی، بین مقررات کارهای و ساز از استفاده کردن، فکر جهانی مقررات، و قوانین سازی ساده

 .برشمرد ویژه و آزاد مناطق مبتالبه مسایل و ها آسیب شمار در توان می را آزاد مناطق در محور

 :است ضروری بسیار زیر نکات به توجه مناطق این مشکالت و مسایل شناسی آسیب در این بنابر

 گذاری سرمایه جذب و دستی باال ای توسعه اهداف اساس بر و شود ساده ویژه و آزاد مناطق عملکرد حوزه در مقررات و قوانین

 .گیرد قرار توجه مورد دسترس قابل بسته یک صورت به
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 اقالم اساس بر اقتصادی، ویژه و آزاد مناطق در صادرات تشویق و تولید جامع استراتژی یا راهبرد یک تدوین و سازماندهی 

 مقررات و عوارض حذف ها، معافیت برخی ازای در بتواند که طوری به. ای منطقه هدف بازارهای در کاالیی های گروه وارداتی

 کی تدوین خاطر بدین. دهد نشان صادرات توسعه مدل در سال بیست گذشت از بعد را خود اثر ، آزاد مناطق در گیر پا و دست

 سازد، لوممع را اقتصادی فعاالن گذاری سرمایه و اقتصادی فعالیت انتهای تا آغاز از کار مراحل که جایی تا حمایتی سیاست بسته

 .است ضروری امری

 ازمانس حاضر حال در. شود فراهم گمرکی و ای بیمه بانکی، مزایای طریق از خصوصی بخش فعالیت تقویت برای الزم تسهیالت

 که موانعی همچنین. شوند می محسوب اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ای توسعه رشد موانع از یکی تسهیالت این متولی های

 یاقتصاد های فعالیت ارتقای و رشد موانع کننده بیان آورد، می وجود به مناطق این در صادرات تسهیل و تولید برای گمرک

 .است کرده گرفتار را گذاران سرمایه که است

 زا حمایت منظور به اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در مالی منابع کننده تامین و خصوصی بخش مالی حامی های شرکت نبود 

 .متوسط و کوچک گذاران سرمایه

 نبوها تولید جهت در مکتشفان و مخترعان های فعالیت تحکیم جهت در بنیاد دانش های شرکت برای امکانات و شرایط کمبود 

 .خدمات و کاال اقتصادی

 ازمانس قوانین و المللی بین اقتصادی جدید شرایط به توجه با ویژه و آزاد مناطق در کار و کسب فضای بهبود نامه آیین نبود

 ( WTO)  تجارت جهانی

 یوندهایپ راستای در اقتصادی ویژه و آزاد مناطق تسهیالت و ها فعالیت با داخلی تولیدی و صنعتی های شرکت نداشتن ارتباط

 .کشور اقتصاد و آزاد مناطق در پیشرو و رو پس

 هدافا تحقق جهت در بزرگی مانع عنوان به که بوروکراسی تحجر از دوری منظور به اقتصادی مناطق کارشناسی بدنه تقویت 

 .است ملی های طرح سایر و مناطق اقتصادی

 آزاد مناطق مقررات و قوانین-5

 در سانیک رویکردی به رسیدن برای جهانی استانداردی و است متغیر کشور های سیاست اساس بر مختلف کشورهای در قوانین

 آزاد مناطق تا است شده باعث خارجی گذاری سرمایه تشویق گمرکی، های معافیت: چون های ویژگی.  ندارد وجود زمینه این

 هک شود می باعث ها مشخصه این. شود اعمال هرکشور منافع اساس بر هایی سیاست و  بوده برخوردار خاصی قوانین از تجاری



 تجاری   آزاد آسیب شناسی مناطق      
 

4 
 

 مناطق نقوانی از استفاده سوء ایجاد باعث بالطبع. باشد داشته کشور هر های بخش دیگر از فارغ قوانینی دارای تجاری آزاد مناطق

 .شد خواهد ویژه

 AML/CFT  قوانین و اقدامات-5-1

 نمی تجاری آزاد مناطق های مختصه کلیه ی دارنده بر در و نیست روز به تجاری آزاد مناطق در پولشویی ضد های استاندارد

 وزهح این در مشکالت و نیست کاربردی آزاد مناطق در قوانین این اما است شده وضع پولشویی حوزه در زیادی قوانین. باشد

 .است باقی خود قوت به همچنان

 تجاری آزاد مناطق گذشته سال سی طی است؛ روزنبوده به حوزه این در دولت توسط شده وضع قوانین از بسیاری همچنین

 فعالیت به پولشویی ضد قوانین در. باشد می حوزه این در سختگیرانه قوانین وضع مستلزم رشد این و اند داشته توجهی قابل رشد

 کسب ارتقاء در توازن تجاری آزاد مناطق اصلی های چالش از یکی و است نشده پرداخته آزاد مناطق حوزه در قانونی غیر های

 .است قانونی کارهای و

 التمعام حوزه در که قوانینی خاص طور به. شود نمی گرفته کار به دنیا کل در ویکپارچه یکسان طور به AML/CFT قوانین

 ضد حوزه در بودن کاربردی و بودن روز به علیرغم علی جبل بندر در شده وضع قوانین مثال عنوان به. گیرند می جای ارزی

 .است داشته بشزایی نقش دنیا در بندر این موفقیت در قوانین این. است برخوردار ای ساده روندنسبتا از اما پولشویی،

 قانونی چارچوب و است AML/CFT قوانین از خارج آزاد مناطق در موجود مشاغل از برخی گیری قرار مهم ازموارد دیگر یکی

 .ست بدیهی امری مشاغل این در قوانین از استفاده سوء بنابراین ندارد وجود ها کار و کسب این برای

 

 گمرکی قوانین-5-2

 آزاد مناطق تعریف براساس. است متفاوت کشور هر های سیاست به بسته نیز شود می اعمال آزاد مناطق در که گمرکی قوانین

 رد. باشد می زمینه این در مهم های مشوق از یکی کشور رایج قوانین از وارداتی کاالهای معافیت آن، تاسیس از هدف و تجاری

 شامل هک کاالهایی. باشد می قوانین بودن یکپارچه عدم از ناشی که افتد می اتفاق قانون از هایی استفاده سوء نیز زمینه این

 برچسب و دوباره بندی بسته انبارکردن، کشتی، با انتقال مونتاژ،: نظیر تغییراتی دستخوش است ممکن شوند می گمرکی معافیت

 هاست یتاولو از شوند، می آزاد منطقه وارد کشتی با که کاالهایی بازرسی. گیرند قرار بازار یافتن جهت کردن انبار و زدن تلقبی

 .رددگ وضع زمینه این در پولشویی از جلوگیری و کاالها واردات کنترل منظور به تر سخت قوانینی حوزه این در بایستی و
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 راههم اداری بوروکراسی با که است ای پیچیده ای پروسه کشورها اغلب در تجاری آزاد مناطق در فعالیت گواهی اخذ فرآیندهای

 مشکالت بروز باعث قوانین یکپارچگی عدم و دارد وجود تجاری آزاد مناطق در واردات کنترل حوزه در متفاوتی قوانین.  است

 زمینه این در نظر اجماع به گمرک حوزه قانونگذاران و دولت آیا که نیست مشخص قوانین این از ای پاره در. شود می زیادی

 تفادهاس سوء و عرضه زنجیره امنیت فکری، مالکیت حوزه در را زیادی مشکالت قوی گمرکی قوانین وجود عدم. خیر یا اند رسیده

 اتفاقی صورت به گمرکی قوانین اغلب که که دهد می نشان مختلف های کشور در ها بررسی. شد برخواهد در آزاد مناطق از

 یرغ های فعالیت کنترل و جلوگیری برای اقداماتی مجموعه. وجودندارد زمینه این در مشخصی های شاخص که اند شده انتخاب

 های فعالیت و کاالها برای گمرکی مناسب قوانین اعمال(5:از عبارتند پذیرد صورت بایستی است رایج آزاد مناطق در که قانونی

 .مجاز غیر کاالهای واردات از ناشی خطرات ارزیابی(2اقتصادی

 یکپارچه گمرکی سیستم فقدان-5-3

 و ها افزار نرم از ای مجموعه از گمرکی  مسئولین. دارد فرق دیگر کشور به کشوری از گمرکی قوانین شد ذکر که هماگونه

 قوانین برای جهانی استاندارد وجود عدم. گیرند می بهره کردن انبار و وارداتی  کاالهای بر کامل نظارت جهت ها نامه گزارش

 هنشد تقویت افزاری نرم های ساخت زیر آزاد مناطق از بسیاری در.  سازد می مشکل را حوزه این در کنترل ، گمرکی نظارتی

 .شود می استفاده سنتی های ازروش بار ترخیص برای هنوز و است

. ستا فکری مالکیت حقوق نقض و تعرفه، میزان اندازه، ، آنها ارزش ویژه به کاالها محتوی بررسی حوزه این در مشکالت دیگر از

. دش خواهد المللی بین های بازار به آزاد سکوی عنوان به تجاری آزاد مناطق در ویژه به قوانین از سوءاستفاده باعث عوامل این

 اطقمن وارد تعرفه بدون باالیی حجم با تجاری آزاد مناطق در موجود مالیاتی معافیت و باال سود علت به دخانیات چون اجناسی

 .است ضروری حوزه این در شدیدتر قوانین وضع رسد می نظر به.  شوند می آزاد

 تجاری آزاد مناطق موفقیت عوامل-6

 فقیتمو عوامل ترین اصلی از یکی آزاد آبهای به داشتن راه و استراتژیک موقعیت در گرفتن قرار: راهبردی جغرافیایی مکان(5

 .شود می محسوب تجاری آزاد مناطق در

 مالکیت حقوق و حمایتی قوانین حوزه در روشنی قوانین دارای تجاری آزاد مناطق در موفق کشورهای: کشور اجرایی قوانین(2

 .یابد کاهش حداقل به مناطق این در قوانین از استفاده سوء شوند می باعث و هستند فکری
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 منطقه در شدن وارد و منطقه در حضور گواهی اخذ واردات، و صادرات برای مالیاتی های معافیت: مناسب وکار کسب محیط(۴

 .شوند می محسوب تجاری آزاد مناطق موفقیت عوامل دیگر از سرمایه حداقل با

 راه. باشد می لجستیکی های ساخت زیر تجاری آزاد مناطق در موفقیت عوامل ترین مهم از یکی: مناسب های ساخت زیر(۳

 آزاد مناطق موفقیت در بسزایی نقش لجستیکی های ساخت زیر دیگر و مناسب مواصالتی های راه المللی، بین فرودگاه آهن،

 .اند داشته دنیا در موفق تجاری

 جستیکیل خدمات دیگر و ارتباطات ترانزیت، کشتیرانی، بانکی، های سیستم: آزاد مناطق در تجاری خدمات به سریع دسترسی(0

 .دارند گذار تاثیر نقشی

 موردی مطالعه-7

 علی جبل بندر-7-1

 ینب نقل و حمل کریدورهای مسیر در واقع در است، محصور عربستان صحرای به خشکی طریق از که عربی متحده امارات کشور

 محج اند؟ آورده دست به خارجی تجارت حجم شاخص در موفقی بسیار آمار کشور این آزاد مناطق چگونه پس. ندارد قرار المللی

 حجم سال همین در است رفته فراتر دالر میلیارد 5۴5 مرز از میالدی 2550 سال در عربی متحده امارات کشور خارجی تجارت

 و مطمئن های زیرساخت سوال این پاسخ. است شده متوقف دالر میلیارد 555 سقف در ایران اسالمی جمهوری خارجی تجارت

 آغاز میالدی 569۱ سال از آن اجرایی عملیات که علی جبل آزاد منطقه مثال عنوان به. باشد می امارات آزاد مناطق کارآمد

 افتتاح 56۱0 سال در آزاد منطقه این زمانی تنها و نمود هزینه خود های ساخت زیر ایجاد برای دالر میلیارد نیم و دو گردید

 . بود گردیده فراهم آن در آزاد، منطقه یک نیاز مورد های زیرساخت تمامی که گردید

 رسیدست های شبکه و ها هتل مجهز، های سردخانه و سرپوشیده انبارهای کار، دفاتر پیشرفته، فرودگاه تامین، آب تامین، برق

 احداث که روند می شمار به آزاد منطقه یک در اقتصادی های فعالیت رونق در الزامی های ساخت زیر همه و همه ای جاده

 .است آن بندر است ساخته فرد به منحصر دنیا آزاد مناطق تمام میان در را علی جبل آزاد منطقه آنچه اما. گردیدند

 موفقیت عوامل-7-2

 سیاآ و آفریقا؛ اورسیا، مواصالتی محور جبل بندر که شده باعث مناسب منطقه در گیری قرار: مناسب جغرافیایی موقعیت(5

 نیز کیلجستی های ساخت زیر. است علی جبل بندر پیشرفت عوامل ترین مهم از یکی مناسب جغرافیایی موقعیت. شود تبدیل

 . است رسیده دقیقه 55 فرودگاه به بندر از کاالها انتقال بین زمانی فاصله و دارد بسزایی نقش
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 .رود می شمار به جهان در آزاد بنادر ترین شناخته از یکی  لجستیکی امکانات لحاظ از بندر این: کارآمد های ساخت زیر(2

 و اطالعات فناوری و ارتباطات نقل، و حمل امکانات:  قبیل از بفردی منحصر افزاری نرم و افزاری سخت امکانات امارات دولت

 رمایهس. است کرده فراهم را بیمه ، بانک خرید، مراکز بهداشت، آموزش،: قبیل از گذاران سرمایه برای مناسب رفاهی امکانات نیز

 سیستم روند اصالح ، خدمات زمینه در آزاد اقتصاد های سیاست اجرای افزاری، سخت و افزاری نرم امکانات حوزه در گذاری

 مناسب کار و کسب محیط ایجاد مناسب، نقل و حمل های سیستم ساخت گذار، سرمایه جذب برای امنیت ایجاد قانونی، های

 .است کرده تبدیل دنیا در تجاری آزاد مناطق ترین موفق از یکی به را بندر این

 وجود اراضی فروش امکان اما دهد، می اجاره را خود کنترل تحت اراضی بندر این اگرچه: اراضی حوزه کالن های سیاست(۳ 

 شرکت صورتیکه در. شود می اجاره غیره و دفترکار انبار، کارگاه، ساخت جهت خارجی گذاران سرمایه توسط اراضی این. ندارد

 ریجلوگی سرمایه رفت هدر از طریق این از شود؛ می گذاشته مزایده به شده ساخته تاسیسات نماید، آزاد منطقه ترک به اقدام

 مدیریت های هزینه عمده بخش که نحوی به دارد توجهی قابل زایی درآمد آزاد منطقه برای تاسیسات این بهای اجاره و  شده

 .شود می تامین منایع این توسط آزاد منطقه

 بلج بندر دولتی مسئوالن اشتغال، و خارجی گذاری سرمایه فرآیند در تسهیل منظور به: اشتغال حوزه های سیاستگذاری(0

 ویزای و ویزا صدور هزینه کاهش ویزا، درخوست فرآیند در تسهیل:  قبیل از را حوزه این در ویژه های سیاستگذاری یکسری علی

 . اند کرده اعمال شرکت گذاری سرمایه حسب بر کار

 کالن های سیاست منظور بدین. است جهانی تجارت راهبردی توسعه تجاری آزاد منطقه تاسیس از هدف: کالن های سیاست(9

 شرکت( 2(است %۳6 خارجی مالکیت رایج طور به) خارجی گذاران سرمایه برای %555 مالکیت( 5: از عبارتند  علی جبل بندر

 فرآیند( ۴. است تمدید قابل سال 50 تا دوره پایان از پس و هستند مند بهره سال 05 مدت به مالیاتی معافیت از خارجی های

 . پایین انرژی هزینه( ۳ و خارجی گذاران سرمایه برای محدودیت حداقل با است ای ساده فرآیند علی جبل آزاد منطقه به ورود
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 نتیجه-8

 که ستا معنی بدان این. هستند استراتژیک و الجیشی سوق های اولویت بر زیرساختی های توانمندی اثبات فوق های بررسی 

 زیرساخت میان در. دهد پوشش را ممکن خالهای تمامی خوبی به تواند می مجهز و کارآمد های ساخت زیر وجود امروز دنیای در

 لکردعم که دنیا موفق آزاد مناطق از بسیاری و است پوشی چشم و انکار قابل غیر مزیت یک توانمند بندر وجود نیاز، مورد های

 .هستند خود بنادر قبول قابل عملکرد مدیون را خود موفقیت اند، داشته تجاری مبادالت حجم شاخص در وسیعی

 تقریبا .دارند قرار تجارت و نقل و حمل حوزه در جغرافیایی مناطق ترین شده شناخته در ایران آزاد مناطق نیز استراتژیکی نظر از

 ود،ر می انتظار که دارند قرار شرایطی در و اند گرفته قرار وغرب شرق یا جنوب و شمال کریدور مسیر در ایران آزاد مناطق تمام

 اقتصاد یک حاشیه در گرفتن قرار نظر از چه ایران آزاد مناطق. باشند داشته درخور و رفیع جایگاهی ترانزیت حوزه در حداقل

 ینب ژئوپلتیک مناطق در قرارگیری نظر از چه و همسایگی این مزایای و ایران اسالمی جمهوری یعنی ای منطقه بزرگ بسیار

 .دارند قرار استثنایی تقریبا شرایط در المللی،

 آب و برق تامین عدم قبلی از مواردی. نیستند کارآمد و مجهز بندر دارای ایران آزاد مناطق از یک هیچ شد اشاره که همانطور

 اییه کاستی... ناکارآمدو های فرودگاه نقل، و حمل های شبکه به بهینه اتصال عدم آزاد، منطقه تخصصی گمرک فقدان کافی،

 .اند شتهگ ایران آزاد مناطق بالقوه های پتانسیل شکوفایی های زمینه ایجاد باعث و داشته ناپذیری جبران تاثیرات که هستند

 است شده گرفته نظر در ای گونه به چابهار آزاد منطقه مرزهای کالنتری، شهید و بهشتی شهید بندر دو وجود علیرغم چابهار در

 دونب کنون تا بنادر الحاق خصوص در چابهار آزاد منطقه ساله چند و چندین تالش. نیستند واقع آن در بنادر از کدام هیچ که

 . اند مانده باقی نتیجه

 امگ در خصوصی، بخش پررنگ حضور و قانونی و ساختاری تغییرات بر عالوه ایران اسالمی جمهوری آزاد مناطق احیاء فرآیند

 ندقدرتم بنادر اشاره، مورد های زیرساخت میان در البته باشد، اولیه الزامات و ها زیرساخت توسعه و تکمیل شاهد باید نخست

 .دارند شده شناخته کامال جایگاهی چابهار بندر نظیر کارآمد و

 افزاری نرم و افزاری سخت های نیازمندی و الزامات تامین محض به که است حدی در ایران آزاد مناطق العاده فوق های پتانسیل

 .ودب خواهیم مناطق این در المللی بین بازرگانان و گذاران سرمایه و اقتصادی فعاالن گسترده حضور شاهد حوزه این نیاز مورد


