اعالمیۀ مطبوعاتی
فرا رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات کشور و مشکل صادرات با پاکستان
زمان :دوشنبه 27 ،حمل  ،1397ساعت  10:00صبح
مکان :اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،چمن حضوری ،کابل
موضوع صادرات و ترانزیت با پاکستان از مشکالت مهم و جنجال برانگیزیست که همه ساله فرا راه تجارت افغانستان
قرار گرفته است و به خصوص زمانیکه فصل میوه جات تازه و سبزیجات کشور فرا می رسد ،حکومت پاکستان کوشش
می کند تا تحت عناوین مختلف مانع صادرات محصوالت افغانی به کشورش گردیده و به این ترتیب ضربۀ سنگین
اقتصادی را به تاجران ،دهاقین و مردم ما وارد سازد.
با آنکه صادرات افغانستان به مقایسه واردات آن ناچیز بوده و آمار تجارت ما همه ساالنه سیر نزولی را می پیماید ،اما در
صورتیکه به مشکالت موجود رسیدگی نشود ،تجارت میان دو کشور شاهد کاهش هر چه بیشتر مبادالت تجارتی در
آینده نیز خواهد بود .چنانچه طی سال  1395مجموع واردات افغانستان از پاکستان حدود  1.2میلیارد دالر و صادرت به
آنکشور  283میلیون دالر بوده است که در سال  1396صادرات ما با پاکستان 263میلیون دالر و واردات از آنکشور
پایینتر از سال قبل را نشان می دهد.
یکی از مشکالتی که سال گذشته صادرات ما را با چالش بزرگی مواجه ساخت وضع نمودن شرایط سخت و ناممکن
توسط دولت پاکستان باالی شمار زیادی از اقالم صادراتی افغانستان بود که از آنجمله وضع نمودن سرتیفکیت استندرد
مطابق معیار های جهانی توسط آنکشور آنهم در شرایطی که فصل میوه تازه فرا رسیده بود باعث توقف و ضربه اقتصادی
بزرگ به تاجران افغان گردید .در حالیکه محصوالت پاکستانی بدون رعایت شرایط فوق الذکر به افغانستان صادر می
گردند.
تجارت ،ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک تاجران افغان با شرکت های پاکستانی ،از موضوعاتی اند که در اثر
سیاست های نادرست پاکستان همواره با مشکالت و چالش جدی مواجه می باشند که باید راه حل بنیادی و بیرون رفت
از آن توسط حکومت های افغانستان و پاکستان جستجو گردد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور از دولت افغانستان می خواهد تا در رابطه
موضوعات فوق الذکر توجه جدی کرده و در جهت بیرون رفت آن تالش الزم را به خرج دهد .هرگاه دولت پاکستان
نخواهد از اعمال شرایط دشوار و ناممکن باالی محصوالت صادراتی کشور دست بردارد ،دولت افغانستان نیز در مقابل
کاالهای پاکستانی عمل بالمثل انجام داده و شرایط مشابه را وضع نماید.
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