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 چکیده

 نمی روبنایی و زیربنایی های طرح در گذاری سرمایه بدون. است اقتصادی مختلف های فعالیت و ها بخش در گذاری سرمایه نیازمند اقتصادی توسعه 

 کرده پیدا خارجی های سرمایه جذب به شدیدی تمایل جهان کشورهای از بسیاری امروزه. داشت را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار توان

 گذاری سرمایه گسترش و جذب موانع و تنگناها شناخت. است صنعتی – تجاری آزاد مناطق ایجاد مناسب، و مفید های راه از یکی منظور بدین. اند

-مطالعه حاضر  به روش توصیفی .کند می ارائه خارجی و داخلی گذاری سرمایه گسترش و جذب بر مؤثر عوامل از روشنی انداز چشم آزاد، درمناطق

-ر از کارکنان به کمک روش نمونهنف 111که  باشد می خرمشهر شهرستان اروند آزاد منطقه محترم کارکنان کلیه شامل آماری همبستگی بوده و جامعه

 جذب میزان موضوع پیرامون سواالتی و فردی مشخصات هاینامهپرسش شامل استفاده مورد ابزارهایگیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردیدند. 

 و تجزیه spssدر نرم افزار  آنالیز واریانس و آزمون تی جداول فراوانی، از قبیل استنباطی و توصیفی آمارروشهای   وسیله به اطالعات و بود گذاری سرمایه

 نظیر منطقه این ویژه  و عالی موقعیت به توجه با است بوده مناسب اروند آزاد منطقه در سرمایه جذب میزان رسدمی بنطر اینکه علیرغم .شدند تحلیل

 ریلی، هوایی، نقل و حمل امکانات وجود ، مدیترانه به ورود دروازه و کشور این بزرگ استان دومین بصره با مجاورت و عراق کشور با خاکی مرز بودن دارا

 صیادی و کشاورزی استعداد عمومی، خدمات و پیشرفته و الزم هایزیرساخت بودن دارا المللی، بین آبی راههای به آسان دسترسی ای،جاده و دریایی

 گرفتن نظر در مسئولین با است شایسته پتروشیمی و نفت صنایع وجود همجوار، کشورهای به تولیدی محصوالت صدور جهت در تالش و منطقه وسیع

 با سازمان کارکنان کارشناسان، نظرات از استفاده و منطقه خصوصیات به آشنا بومی و متخصص نیروهای بکارگیری با و اروند آزاد منطقه شرایط و مزایا

 .نمایند تالش خارجی و داخلی گزاریسرمایه بیشتر چه هر جذب جهت در استراتژیک گیریهایجهت و گذاریمشی خط

 .گذاری سرمایه گذار،  مزایای سرمایه داخلی،  جذب گذاری تجاری،  سرمایه آزاد خارجی،  مناطق گذاری خارجی،  سرمایه تجارت  :واژگان کلیدی 
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 مقدمه -1

 روبنایی و زیربنایی های طرح در گذاری سرمایه بدون. است اقتصادی مختلف های فعالیت و ها بخش در گذاری سرمایه نیازمند اقتصادی توسعه 

 حائز المللیبین مسئلة یک عنوانبه توسعه به این دلیل که امروزه .(1331)کریمی،داشت را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار توان نمی

 ترینمهم از خارجی گذاریسرمایه جذب کهطوریبه، اند کرده پیدا خارجی های سرمایه جذب به شدیدی تمایل جهان کشورهای از بسیاری است، اهمیت

 طریق از نیاز مورد امکانات و هازیرساخت احداث به نسبت توانمی خارجی هایگذاریسرمایه جذب با. رودمی شماربه المللیبین منظر از توسعه عوامل

 و گیردمی شکل جهانی بازار و اقتصاد با پیوند طریق از المللیبین فرایندی مثابةبه کشورها توسعة. کرد اقدام خارجی گذاریسرمایه رایج هایروش

 اندازهاپس حجم سرانه، درآمد بودن پایین علت به که، کشورهایی در .آیدمی وجودبه بازار و اقتصاد این با مقابل در نیز کشورها اقتصادی هایتوانمندی

 رشد سویک از خارجی هایگذاریسرمایه ترتیب، این به. کندمی تأمین را مالی منابع به کشور نیاز از بخشی خارجی هایگذاری سرمایه است، ناکافی

 وارداتی کاالهای برای تقاضا افزایش نتیجة در که خارجی، هایپرداخت تراز بر فشار از ـ مدتکوتاه در الاقل ـ دیگر سوی از و دارد، دنبال به را اقتصادی

 .کاهدمی است، شده ایجاد

 با و مصرف بازارهای به دسترسی قابلیت ، اقتصادی وفرصتهای مزیتها بر مبتنی ؛ نگر برون های نگرش بنیاد بر آزاد مناطق پیش دهه سه از بیش

 صادرات گسترش ابزارهای از یکی عنوان به واردات و صادرات پردازش مناطق یا صنعتی – تجاری آزاد مناطق. گرفتند شکل صادرات، گسترش هدف

 آزاد مناطق از استفاده تجربه.  است گرفته قرار واقتصاددانان دولتمردان اغلب توجه مورد جهانی بازارهای به کشورها دسترسی تسهیل و صنعتی

 ،ایجاد صنعتی صادرات توسعه خارجی، های گذاری سرمایه جذب هدف با صادرات توسعه استراتژی چارچوب اصلی جزء توسعه درحال درکشورهای

 مناطق ایجاد با توان می که دهد می نشان وتایوان جنوبی چین،کره مانند کشورها از بسیاری تجربه امروزه است، بوده جدید تکنولوژی کسب و اشتغال

 با مناطق این.افزود کشور ارزی درآمدهای نتیجه در و صنعتی کاالهای صادرات توسعه به و آورد رافراهم خارجی گذاری سرمایه جذب امکان تجاری آزاد

...  و امد کار اجرایی سازمانهای و مناسب زیربنایی امکانات از داخلی،برخورداری بازدارنده قوانین از دوری و گمرکی و مالیاتی های معافیت از برخورداری

 جذب مصرف بازارهای به نزدیکی و اولیه مواد و کار نیروی ارزانی همچون نسبی مزیت از گیری بهره دلیل به را خارجی های گذاری سرمایه توانند می

 های فرصت ایجاد و تکنولوژی انتقال گرا، صادرات صنعت گسترش برای را خارجی های سرمایه توانند می توفیق صورت در تجاری آزاد مناطق.  کنند

 عنوان به تواند می تجاری آزاد مناطق توسعه و ایجاد بنابراین ، بزنند گره المللی بین اقتصاد به را داخلی ناکارای و بسته اقتصاد و برند کار به مناسب شغلی

 غیرنفتی صادرات توسعه منظور به سریع شدن صنعتی و خارجی و داخلی های سرمایه جذب چون اهدافی تحقق برای میانبر راهی و سریع مشی خط یک

 .است اقتصادی مختلف های فعالیت و ها بخش در گذاری سرمایه نیازمند اقتصادی توسعه.گیرد قرار استفاده مورد

 از فرصتهای جبران جهت در مؤثر عاملی عنوان به آزاد مناطق ایجاد جهانی؛ رقابت عرصه در ملّی اقتصاد کمرنگ حضور به توجه با نیز ما کشور در

 مورد خارجی و داخلی سرمایه جذب و رقابتی اقتصاد از مندیه بهر کشور، اقتصادی جایگاه ارتقای مولد، و سالم اشتغال صادرات،ایجاد توسعه و رفته دست

 . باشد می کشور اقتصادی نظام سیاستگذاران تأکید و توجه

 تولید ، اشتغال جمله از اقتصادی دیگر متغیرهای و شود می محسوب کشورها وتوسعه رشد در اصلی عوامل از یکی سرمایه عامل که این به توجه با

 آزاد، درمناطق گذاری سرمایه گسترش و جذب موانع و تنگناها شناختپذیرند،  می تأثیر عامل این از مستقیماً...  و وخدمات کاال عرضه ملی، ناخالص

 .کند می ارائه را خارجی و داخلی گذاری سرمایه گسترش و جذب بر مؤثر عوامل از روشنی انداز چشم

 معافیت مأموریتش که ای منطقه .نمود ارائه گمرکی آزاد منطقه اقتصادی مفهوم تحلیل و تجزیه برای را نظری چارچوب نخستین 1394هامادا 

 مستقر فرض با مدل این در .است گرفته نظر در خارجی تجارت در را 1اوهلین – هکشر مدل وی .است خارجی گذاران سرمایه جذب منظور به گمرکی

-یه سرما ایهقمنط در ها شرکت که گرفت نتیجه هامادا .است خارجی گذاری سرمایه به منوط آزاد مناطق موفقیت مناطق این در داخلی صنایع نبودن

 صادرات پردازش منطقه به خارجی هایسرمایه حرکت که داد نشان وی .باشند داخلی اقتصاد از کمتر سرمایه بازده پذیرش به مایل که کنند می گذاری

  .(1394)هامادا، بود آزاد مناطق ایجاد رفاهی آثار و اشتغال تعیین وی مدل هدف دهد،می کاهش را میزبان کشور اقتصادی رفاه
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 را پیوندها این که بطوری.   قرارداد توجه مورد را داخلی اقتصاد با آزاد مناطق مفید ارتباطات و پیوندها انواع خود مطالعات در نیز1393در سال وار 

 داخلی، بنگاههای همکاری و داخلی خام مواد از استفاده شامل پیوندها این نوع نخستین نمود.  بندی طبقه نشیب وفراز پیوندهای دسته دو در توان می

 نوع سه از صادراتی کاالهای تولید برای داخلی های بنگاه  .باشدمی ای منطقه توسعه و تکنولوژی دانش انتقال اشتغال، های فرصت صنعتی، تولیدات ترویج

 می افزایش را موجود ای واسطه کاالهای قیمت تنها نه فراز پیوندهای  .کار نیروی و های سرمای کاالهای ای، واسطه های داده :نمایند می استفاده داده

 فروش قالب در نشیب پیوندهای یعنی داخلی اقتصاد با آزاد مناطق پیوند دوم نوع بنابراین نماید،می ایجاد تقاضا داخلی شده تولید کاالهای برای بلکه دهند

 .(1393)وار، گیرد می صورت داخلی بازار به آزاد مناطق تولیدات از بخشی

( بنگالدش و سریالنکا هند،) آسیا شمال منطقه در را صادرات پردازش مناطق عملکرد که(  2112)  اگارول ارادونا کاربردی تحقیقات براساس

 گرفته قرار توجه کانون در خارجی مستقیم گذاریسرمایه مشارکت و صادرات عملکرد یعنی صادرات پردازش مناطق عملکرد شاخص دو نماید می مقایسه

 به غیرمالی امتیازات عمومی، مالی امتیازات کارامد، های زیرساخت جدیدتر، و بهتر موقعیت از صادرات پردازش مناطق مطالعه، این نتایج اساس بر  .است

 جذب در مهمی عامل و نمایند می تأمین را مناسبی گذاری سرمایه فضای عوامل این .می برند سود گمرکی عوارض و حقوق پرداخت از معافیت هها،بنگا

 مناطق این عملکرد بنابراین، .باشد می مؤثر بنگاهها رقابتی مزایای افزایش و صادرات های هزینه کاهش در و بوده مناطق در خارجی مستقیم گذاریهسرمای

 بنادر، به منطقه مجاورت منطقه، یافتگی توسعه شامل مناطق موقعیت :دارد ذیل موارد با مستقیمی ارتباط رقابتی صادرات توسعه و گذاری سرمایه جذب در

 پلیس ایستگاه گاز، انبار، برق، آب، شامل زیربنایی امکانات ،خام مواد به دسترسی و کار نیروی هزینه ،کشور یافتگی توسعه درجه بزرگ، شهرهای و فرودگاه

 های زیرساخت بندری، امکانات منطقه، به صنعتی های جاده منطقه، به ونقل حمل امکانات شامل منطقه از خارج های زیرساخت کها، بان و نشانی آتش و

 های سرویس کارامد، بوروکراسی شامل منطقه حکومت کیفیت، تفریحی امکانات و ها بیمارستان مدارس، مسکونی، منازل شامل منطقه درون اجتماعی

 سرمایه های کاال ای، واسطه های داده موادخام، واردات شامل مالی امتیازات :دولتی امتیازات سیاست ، آشکار و شفاف مقررات و قوانین ساختار اقتصادی،

کار)اگارول،  نیروی قوانین قبیل از یشدن صنعت قوانین در تخفیف شامل غیرمالی های انگیزه .مالیاتی درآمد معافیت و گمرکی عوارض و حقوق از آزاد ای

2112). 

 هایهی سرما جلب در تجاری آزاد مناطق نقش" عنوان تحت خود پژوهش در ( 1391 ) فاضل خارجی گذاری سرمایه جذب زمینه در ایران در

 کیش آزاد منطقه:است نموده استخراج این پژوهش از را ذیل نتایج و است داده قرار بررسی مورد را ابهارچ و قشم کیش، تجاری آزاد منطقه سه "خارجی

 -صنعتی مدل قشم آزاد منطقه ،گردد معرفی گذاری سرمایه و توسعه برای سیاحتی های جنبه بر تأکید با تجاری -سیاحتی مدل اساس بر بایست می

 توسعه در را اساسی نقش تجارت که صنعتی -تجاری مدل بهار، چا آزاد منطقه برای .شود مطرح صنعتی های فعالیت قرارگرفتن محور بر تأکید با تجاری

 خود فنی تجربه و دانش که شوند انتخاب افرادی تا آید عمل به دقت نهایت خارجی گذارانهسرمای انتخاب در.گیرد قرار توجه مورد نمود خواهد ایفاء منطقه

 .(1391)فاضل،بگذارند اختیار در را الزم های آموزش و منتقل منطقه به را

 تجاری آزاد مناطق نیابی مکا صحت ارزیابی"عنوان  تحت خود نامه پایان در ( 1394 ) سرلک ایران در 91 دهه گانه سه آزاد مناطق برای همچنین،

 بر .است داده قرار مطالعه مورد را ساری و بندرانزلی بوشهر، بندرعباس، نهای شهرستا همچنین و چابهار و قشم کیش، آزاد منطقه سه "ایران صنعتی –

 تجاری آزاد مناطق ایجاد جهت مناسب های مکان عنوان به نیابی مکا علمی روش با که مناطقی جزء چابهار و قشم کیش، آزاد مناطق تحقیق فروض اساس

 ایجاد جهت مناسب و مستعد های مکان عنوان به ساری و انزلی بوشهر، بندرعباس، های شهرستان تحقیق این اساس بر  .باشندنمی شدند انتخاب صنعتی و

  (.13943)سرلک،شده اند معرفی صنعتی و آزادتجاری مناطق

 به کیش آزاد منطقه در گذاری سرمایه جذب موانع بررسی" عنوان تحت تحقیقی در ( 1391 ) کریمی گذاری، سرمایه بازدارنده عوامل زمینه در

 توسط گذاری سرمایه امکان هگذاری سرمای از منظور تحقیق، این در .است پرداخته سرمایه جذب در "کیش آزاد منطقه موانع و مشکالت بررسی و مطالعه

 تحت را کیش آزاد منطقه در گذاری سرمایه توسعه و تشکیل روند که عاملی هر گذاری سرمایه جذب موانع از منظور و است داخلی و خارجی گروه دو هر

 توسعه زیربنایی، فعالیتهای رونق از هایی نشانه وجود با کیش آزاد منطقه در که رسدیم نتیجه این به پژوهش این اساس بر محقق .دهدمی قرار تأثیر

  (.1391)کریمی،باشد می سرمایه جذب جهت مختلفی موانع و مشکالت دارای منطقه این تجارت و صنعت

 توصیفی تحلیل روش از استفاده با چابهار موردی مطالعه فایده - هزینه تحلیل براساس ایران آزاد مناطق عملکرد ارزیابی زمینه در ( 1399 ) حسینی

 به توان می هاهزینه این جمله از .است پرداخته میزبان کشور در مناطق این ایجاد فواید و ها هزینه به آزاد مناطق خاص های مشخصه به اشاره ضمن
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 از برخی همچنین و اداری های هزینه ها، بنگاه به واگذاری قهای مشو و امتیازات و سوبسید پرداخت هزینه یکار، نیرو فرصت هزینه عمرانی، های هزینه

 بکارگیری از حاصل منافع کارخانجات، اجاره زایی، اشتغال تکنولوژی، انتقال ارزی، درآمد کسب و صادرات توسعه جمله از کشور در مناطق این ایجاد فواید

 که است آن است اندونزی در جاکارتا آزاد منطقه فایده - هزینه تحلیل الگوی از الهام با که تحقیق نتیجه .نمود اشاره مالیاتی درآمدهای و داخلی موادخام

  (.1399)حسینی،آورد بدست چابهار آزاد منطقه عملکرد برای قبولی قابل و مثبت بازده نرخ توان می

 غیرنفتی صادرات توسعه در صنعتی –تجاری آزاد مناطق نقش" عنوان تحت ( 1393 ) وفاداری مطالعات براساس غیرنفتی صادرات خصوص در

 شده اشتغال ایجاد سبب که آوردمی فراهم صادرات افزایش برای را جدیدی امکانات توسعه درحال کشورهای در بویژه صنعتی – تجاری آزاد مناطق "ایران

 اطالعات و شواهد براساس .شود می ارزی درآمدهای و ملی درآمد افزایش موجب و داشته همراه به را خارجی گذاری سرمایه و تکنولوژی انتقال و

 فراهم زیربنایی، تأسیسات و امکانات بخش در دولت گذاری سرمایه عدم همچنین، .است نکرده کسب را الزم بهره آزاد مناطق ایجاد از موجود،کشورها

 نیروی فقدان و آزاد مناطق با متناسب ارزی و اقتصادی کالن های سیاست فقدان خارجی، های سرمایه وجذب گذاران سرمایه برای مناسب شرایط نبودن

 حساب به خارجی سرمایه جذب اصلی موانع از توان می را آزاد مناطق در سرمایه تضمین و اقتصادی و سیاسی ثبات عدم همچنین .است بوده ارزان کار

  .(1393)وفاداری، آورد

 تجاری آزاد مناطق بالفعل و بالقوه های ظرفیت بررسی" عنوان تحت خود نامه پایان در 1391)تجاری آزاد مناطق ظرفیت زمینه در امیری کریمی

 لحاظ از مناطق این نامناسب انتخاب که است آن از حاکی نتایج .است داده قرار آزمون مورد را فرضیاتی "صادرات توسعه راهبرد (تحقق جهت ایران

 و مناطق این به مربوط مقررات و قوانین از ای پاره صبودن نامشخ و نارسایی محدودیت، سازمانی، و های منطق ملی، نامناسب مدیریت جغرافیایی، موقعیت

 در مناطق این موفقیت عدم موجب ایران آزاد مناطق در پیشرفته هایتساخزیر و مناسب خدماتی و زیربنایی امکانات جهت اعتبارات کمبود و وجود عدم

 .(1391)کریمی امیری،  است گردیده صادرات توسعه زمینه

 

 روش بررسی -2

 منطقه  کارکنان کلیه شامل آماری جامعه .شد انجام 1332 سال دوم یماهه شش زمانی دوره در مقطعی بصورت همبستگی -توصیفی مطالعه این

 این از نفر 111 تحقیق نمونه. گرفت قرار نظر مد آماری جامعه عنوان به خارجی و داخلی گذاری سرمایه جذب میزان بررسی جهت که باشد می اروند آزاد

 موضوع پیرامون سواالتی و فردی مشخصات شامل دو بخش اینامهاستفاده پرسش مورد ابزارهای شدند. انتخاب  ساده تصادفی روش به که بودند کارکنان

 بود.  گذاری سرمایه جذب میزان

 استنباطی آمار و(  ای دایره و ای میله نمودار و تجمعی فراوانی و فراوانی ،درصد،درصد فراوانی) توصیفی آمار بعد دو در spss افزار نرم از استفاده با

 .گردید ها انجامداده تجزیه و تحلیل  مستقل تی  آزمون همچنین و طرفه یک واریانس آنالیز آزمون از استفاده با

 

 هایافته -3

( نفر 21) درصد 1/21 و( مذکر جنس)مرد آنها از( نفر 21) درصد 1/21 تحقیق پاسخگویان کل میان از دهدمی نشان پژوهش از حاصل هاییافته

( نفر 49) درصد 1/24 کاردانی، مدرک دارای آنها از( نفر 12) درصد 1/11 دهندگانهمچنین از لحاظ مدرک تحصیلی پاسخ بوده، ( مونث جنس) زن

بودند و به لحاظ وضعیت  دکتری مدرک دارای( نفر 12)  درصد 1/11 و ارشد کارشناسی مدرک دارای( نفر 23) درصد 1/21 کارشناسی، مدرک دارای

 1/11 و شرکتی( نفر 19) درصد 1/11 قراردادی،( نفر 21) درصد 1/21 ، پیمانی( نفر 24) درصد 1/29 رسمی، آنها از( نفر 23) درصد 21/  استخدامی
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 هایگزاری داخلی و خارجی بر اساس دادهماکزیمم میزان سرمایه و مینیمم معیار، انحراف نمرات، میانگین یک جدول در ساعتی بودن( نفر 12)  درصد

 .است شده داده نمایش حاصله

 

 دهندگاناساس نظر پاسخگزاری در منطقه آزاد اروند بر مقادیر آمار توصیفی میزان جذب سرمایه -1جدول 

میزان جذب 

گذاری سرمایه

 داخلی و خارجی

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد

111 13 191 11/122 41/23 

 

گزاری در منطقه آزاد ( گفت از لحاظ پاسخ دهندگان میزان جذب سرمایه =92/1sig=  11/19t توان)ای میبا استفاده از آزمون تی یک نمونه 

کننده در تحقیق بررسی شد که نتایج نشان ای مستقل مقایسه بین نظر زنان و مردان شرکتبه کمک آزمون تی دونمونههمچنین  اروند مناسب بوده است.

نشان داد بین  . اما آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (=t-4/1و  =32/1sigداد بین دو گروه در رابطه با میزان جذب سرمایه تفاوت نطری وجود ندارد  )

آمار توصیفی مربوط به  .نتایج(=sig=1    F 39/11د)گذاری تفاوت نظر وجود دارنظرات کارکنان با سطوح تحصیلی مختلف در مورد میزان جذب سرمایه

 ارائه شده است. 2در جدول  گذاری بر اساس سطوح تحصیلی کارکنانمیزان جذب سرمایه

 

 دهندگانگزاری بر اساس سطوح تحصیلی پاسخمقادیر آمار توصیفی میزان جذب سرمایه -2جدول                                                

مدرک تحصیلی 

 والدین

انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

 استاندارد

 13/2 93/2 21/99 کاردانی

 13/2 19/21 33/122 کارشناسی

 31/1 22/93 39/122 کارشناسی ارشد

 14/13 33/43 11/123 دکتری

 91/4 41/34 49/131 کل

 

 به کاردانی مدرک دارای افراد نظر از خارجی و داخلی گذاری سرمایه جذب میزان میانگین که است آن بیانگر باره این در Tukey آزمون از استفاده

تحصیالت کارشناسی به باال داشتند میزان جذب سرمایه را تراست و کسانی که دارای  پایین افراد دارای سطوح تحصیلی  سایر با مقایسه در معناداری طور

 . دانستندتر میمناسب
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که نتایج نشان داد بین گزاری داخلی و خارجی با نوع رابطه استخدامی کارکنان بررسی گردید به کمک آزمون آنالیز واریانس میزان جذب سرمایه

 (.F  ،19/1 =sig=1/1وجود ندارد) اینوع استخدام و نظر آنها در مورد میزان جذب سرمایه رابطه

 

 گیرینتیجه -4

ایه در منطقه آزاد اروند مناسب بوده است با توجه به موقعیت عالی و  ویژه این منطقه نظیر دارا بودن مرز رسد میزان جدب سرمر میعلیرغم اینکه بنظ

-حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده ، وجود امکانات و دروازه ورود به مدیترانه و مجاورت با بصره دومین استان بزرگ این کشور خاکی با کشور عراق

منطقه و  وسیع های الزم و پیشرفته و خدمات عمومی، استعداد کشاورزی و صیادی، دارا بودن زیرساختای، دسترسی آسان به راههای آبی بین المللی

وار، وجود صنایع نفت و پتروشیمی و افزایش میزان تقاضای جهانی برای محصوالت نفتی و تالش در جهت صدور محصوالت تولیدی به کشورهای همج

تواند عوامل درصدی می22نیروی کار ارزان، معافیت مالیاتی  های سیاحتی و تفریحی منطقه،دارا بودن ظرفیت ،و امکان ایجاد بورس این کاالها پتروشیمی

در این راستا مسئولین مربوطه شایسته است با در نظر گرفتن مزایا و شرایط  گذاران داخلی و خارجی باشد.در جذب هر چه بیشتر سرمایه و موثری مهم

گذاری با خط مشیمنطقه آزاد اروند و با بکارگیری نیروهای متخصص و بومی آشنا به خصوصیات منطقه و استفاده از نظرات کارشناسان، کارکنان سازمان 

  .خارجی تالش نمایندگزاری داخلی و ر جهت جذب هر چه بیشتر سرمایهدتژیک ارگیریهای استو جهت
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