اعالمیه مطبوعاتی

چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه پیرامون چالش ها و راهکار های پنج
زنجیرۀ ارزش ،در کابل برگزار شد

زمان :دو شنبه  2 ،میزان  ،1397ساعت  08:30صبح
مکان :هوتل پارک ستار ،جاده یفتلی ،عقب کابل سیتی سنتر ،چهار راهی انصاری ،شهر نو ،کابل
اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ همکاری های تخنیکی آلمان ،از طریق برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ
) ،(GIZگفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش افزوده که شامل (خسته باب ،سبزیجات،
لبنیات ،مرغداری و گندم) می گردد ،با اشتراک مقامات حکومتی ،هیئت رهبری اتاق ،نمایندگان سکتور خصوصی مرکز و والیات شمال و
شمالشرق کشور و نمایندگان نهادهای خارجی ،در هوتل پارک ستار کابل برگزار نمودند.
هدف از تدویر این کنفرانس ،بحث و گفتگو در مورد چالشها و راهکارهای ارزش های زنجیرهیی خسته باب ،سبزیجات ،لبنیات ،مرغداری و
گندم بوده و این نشست زمینه گفتمان آزاد میان سکتور خصوصی و حکومت فراهم خواهد نمود تا سکتور خصوصی بتواند مشکالت و نظریات
خویش را به منظور بهبود و توسعه پنج سکتور فوق الذکر که قبالً در والیات شمالی کشور (بلخ ،سمنگان ،بغالن ،تخار ،کندز و بدخشان)
تدویر و جمع آوری گردیده ،در این نشست ارائه نمایند.
در این نشست ،روی اهمیت گفتمان سکتور خصوصی و عامه از سوی مقامات دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی از جمله نمایندگان وزرات
های محترم صنعت و تجارت ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،احیاء و انکشاف دهات ،اتاق تجارت و صنایع ،اعضای سکتور خصوصی و موسسات
تمویل کننده مانند ( )NHLP- ADF- AREDP- ROUTS OF PEACE IDEA NEW-EU FARMدر قسمت پنچ
زنجیره ارزش صحبت همه جانبه صورت گرفته و هریک برنامه های خود را در رابطه به آن ،ارائه کردند.
به همین ترتیب در این نشست ،بعد از بحث و توافق نظر پیرامون موضوعات مطروحه ،پیشنهادات مشخص اعضای سکتور خصوصی جهت
رفع چالشها و مشکالت فراراه رشد پنج زنجیرۀ ارزش ،به حکومت و نهادهای ذیربط ارائه گردید.
در اخیر نشست ،ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،جمعبندی خویش را در رابطه گفتمان ملی میان سکتور خصوصی و
عامه پیرامون چالش ها و راهکار های پیشنهادی سکتور خصوصی ،ارائه نمود.
قرار است موضوعات شامل این گفتمان و نتایج آن ،به شکل یک رساله ترتیب گردیده ،ضمن اینکه به شکل یک بستۀ پیشنهادی به رهبری
حکومت وحدت ملی و نهادهای ذیربط پیشکش خواهد شد ،در دسترس عموم نیز قرار خواهد گرفت.
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