ﮔﺎمﻫﺎی اﺟﺮاﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهای دﯾﺮ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎن ﺷﺐ
ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺮک دﯾﺎر ﮐﺮده و در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻄ ﭘﺎﯾﯿﻦ روی آوردﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد از ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻗﻄﻌ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و ﺧﺸ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻫﺎﻣﻮن ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری ،ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی
و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘﺷﺎن را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺪ ﻫﺎﻣﻮن و ﻫﺎﻣﻮنﻧﺸﯿﻨﺎن در ﻫﻤﺠﻮاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎزار ﺑﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﺮزی و ﺑﺮﺧ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﮐﻤ آرام
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن و  ۶ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭘﺎرﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺑﻼﻏ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺸﻮر راﻫ ﺑﺮای اﻣﺮ ﻣﻌﺎش
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﭼﺮﺧﯿﺪن ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد در ﭘﯿ و ﺧﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻃ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﻪ ﯾ ﺷﺒﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺘﺎن ﮔﺬر از ﻫﻔﺖ
ﺧﻮان ﺑﻮد ﺑﺎل دﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺑﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﻞ ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃ و راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان‐ ﻣﯿﻠ و ﻣﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﯾ دورﻧﻤﺎی ﮐﻠ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﺎدرات اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻣﺮز از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﯾ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آبﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ ﻣﯿﻠ ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و اﺣﯿﺎء ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺷﻮد.
از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺎ اﺟﺮا
در ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺮز و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری از ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﺻﺎدرات از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﺸﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﺑﻮد.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪات رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮز ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﯾ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح
دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺴﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺎﻧ ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾ
ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎره دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ در

ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺘﻬ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﮐﻤﺎاﯾﻨﻪ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد.
او ﯾ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿ داد ۱۵ :ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﻫﺰار و  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﯾﻌﻨ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ را ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺮﻗ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺠﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﺷﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻧﺰدﯾ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻘﻒ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﻋﺒﻮر از ﺳﻬﻢ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﮐﻨﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻫﺪﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺗﻮان دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﻫﺪﻓ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻋﺰم ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی رﺳﻤ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ از اﻫﺪاف ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ از ﮔﺬر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد از اﯾﻨﺮو دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ
داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻨﺎﯾ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﻫﺪف و راﻫﺒﺮد ،ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه،
ﺑﺮرﺳ وﯾﮋﮔﻫﺎی آب و ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اداره ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺪﯾﻤﺗﺮ را در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دارد در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب وارد ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﯿﻼت ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻓﺘﺘﺎح داده
ﻣﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﻮب و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪات رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺮز روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯿﺶ در ﻗﺎﻟﺐ راهاﻧﺪازی دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﯿﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻃﺮح ﺟﺎﻣ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺳﺮاغ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪا روﻧﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﭙﺲ ﻏﺼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ و ﺑﺎرﺷ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸ از دوش
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻧﻤﺎﯾ ﮐﻠ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻋﺼﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

