اﻗﺎﻣﺖ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲۰۰ﻫﺰار دﻻری

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﯾﺮان
اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺻﻞ  ۴۴ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺳﺘﺎد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ راهاﻧﺪازی
ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :واردات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺠﺎر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دو ﻃﺮف را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی  ۲۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﻣﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﻼت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺑﺮ رﻓ ﻣﻮاﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ارزی ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺗﺠﺎر اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.

