اعالمیه مطبوعاتی

هوتل کابل ستار بعد از بازسازی اساسی بازگشایی گردید

مکان :هوتل کابل ستار
زمان :دوشنبه 25 ،جدی  ،1396ساعت  05:00شام
هوتل کابل ستار که به اثر حملۀ انتحاری مورخ دهم جوزای  1396واقع چهارراهی زنبق شدیداً خساره مند گردیده بود،
بعد از بازسازی اساسی ،به تاریخ  25جدی سال روان طی مراسم خاصی که در آن مقامات عالیرتبه دولتی ،هیئت
رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،شخصیت های مطرح و دها تن از اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده
بودند ،افتتاح و به بهره برداری مجدد آغاز نمود.
قرار برآورد ابتدایی که بعد از حملۀ انتحاری صورت گرفته بود ،حدود شش میلیون دالر امریکایی به هوتل کابل ستار
خسارت وارد گردیده و حدود  60درصد از تأسیسات آن شدیداً آسیب دیده بود.
قابل ذکر است در اثر حمله بزرگی که به تاریخ دهم جوزای سال جاری صورت گرفت اتاق تجارت و صنایع افغانستان
گزارشی را از مجموع میزان خسارات وارد شده به شرکت ها و نهادها تهیه و به مقام محترم ریاست جمهوری کشور
ارائه نموده بود و در ضمن خواهان کمک به شکل قرضه به آسیب دیدگان این انفجار بزرگ گردید .اما با تمام تالش
های مکرر اتاق و کمیسیون بررسی خسارت متذکره متأسفانه تاکنون هیچ گونه کمکی از هیچ منبع یا نهادی صورت
نگرفته است.
در کنار هوتل کابل ستار به دها شرکت و مؤسسه علمی تجارتی دیگر نیز صدها میلیون دالر خسارت وارد گردید است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان مدافع سکتور خصوصی کشور و فعالیت های قانونمند آن باور دارد که انکشاف
اقت صادی کشور بدون حمایت همه جانبه دولت از سکتور خصوصی امر ناممکن خواهد بود و در صورتی که نهاد ها و
شرکت های مربوط سکتور خصوصی در همچو حاالت شدیداً متضرر گردیده و آسیب می بینند ،دولت افغانستان باید از
آنان حمایت به عمل آورد و با کمک خود مانع ورشکستی شرکت های متذکره گردد.
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