اعالمیۀ مطبوعاتی
سفر هیئت تجاری ترکیه ،فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان
زمان :یکشنبه 26 ،حمل  ،1397ساعت  11:30قبل از ظهر
مکان :هوتل کابل ستار
اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس تواصل تجارتی افغان – ترک را با اشتراک اعضای سکتور خصوصی دو کشور
به روز یکشنبه 26 ،حمل 1397در هوتل کابل ستار برگزار نمود.
هیئت  25نفری تجاری ترکی که تحت ریاست محترم فاتح متین معین وزارت اقتصاد کشور ترکیه ،به منظور گسترش
و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان ،وارد کابل گردید ،ضمن مالقات و مذاکره با مقامات حکومت وحدت
ملی ،با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور نیز پیرامون
موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر نمودند.
هیئت مذکور که از سکتورهای مختلف از قبیل :انرژی ،ساختمان ،خدمات ،صحت ،انجنیری ،صنایع المونیمی ،شرکت
های امنیتی ،بخش های تولیدی و زیربنایی نمایندگی می کنند ،در نشست های دوجانبه با اعضای سکتور خصوصی
افغانستان پیرامون سرمایه گذاری های مشترک و توسعه روابط تجارتی و اقتصادی در سکتور های مشخص بحث و
تبادل نظر نموده و تفاهم نامه هایی را نیز به امضاء می رسانند.
کشور ترکیه که سابقه و روابط نیک دوستی با افغانستان دارد ،با حضور جامعه جهانی به خصوص بعد از سال  2001به
کمک های خود در بخش های اقتصادی و امنیتی را افزایش داده و در صدد تحکیم هرچه بیشتر مناسبات میان دو
کشور می باشد .مجموع تجارت ساالنه میان افغانستان و ترکیه در حدود  110میلیون دالر بوده که از آنجمله  33میلیون
دالر را صادرات به ترکیه تشکیل می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ورود هیئت تجاری ترکیه استقبال نموده و باورکامل دارد که ورود هیئت مذکور به
افغانستان در وضعیت فعلی از اهمیت بسزای برخوردار است و میتواند نقطه عطفی در بهبود و تقویت مناسبات اقتصادی
دو کشور محسوب شود .مقام های رهبری وزارت های سکتوری حکومت وحدت ملی باید از فرصت ایجاد شده استفاده
اعظمی نموده و زمینه تشویق و سرمایه گذاری های مشترک با کمپنی های ترکی را در بخش های مختلف ،مساعد
سازند.
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