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اعالمیه مطبوعاتی

ششمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک
 ۳۱حمل ۱۳۹۵

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً با انجمن صنعتکاران و تاجران افغان – ترک  ATSIADبه سلسله نمایشگاه
های پنج سال گذشته،ششمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک را از تاریخ  ۳۱حمل الی  ۳ثور  ۱۳۹۵در کابل تدویر
نمودند.
هدف از تدویر این نمایشگاه ،ارتقای سطح روابط دوستی و تجارتی بین دو کشور ،پیدا نمودن بازار برای کاالهای صادراتی
افغانستان و ترکیه ،آگاهی تاجران دو کشور از وضعیت بازار و شرایط سرمایه گذاری در دو کشور مخصوصاً در افغانستان،
ترغیب حکومتداران دو کشور در فراهم آوری زمینه مناسب سرمایه گذاری و همچنان ارائه کاالهای صادراتی با کیفیت
افغان و ترک از طریق این نمایشگاه به سایر بازارهای منطقه و جهان ،می باشد.
 ۳۵شرکت افغان و  ۲۵شرکت ترک در  87غرفه ،محصوالت و خدمات خود را از قبیل مواد ساختمانی ،مواد غذایی،
موبل و فرنیچر ،لوازم آرایشی ،پوشاک ،میوه خشک ،لوازم برقی و خانگی و دیکوریشن را در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته اند .عالوتاً  ۶۰تاجر و سرمایه گذار ترکی ،تاجکی ،قرغزی و قزاقی نیز در این نمایشگاه اشتراک ورزیده اند.
در افتتاحیه این نمایشگاه ،محترم احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رکیس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری
خوب ،محترم همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان ،محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق،
محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان ،محترم عتیق اهلل نصرت رئیس هیئت عامل اتاق ،محترم سمیع یاوز رئیس
انجمن تاجران و صنعتکاران افغان ترک ،تعدادی کثیری از تاجران و سرمایه گذاران افغان و ترک ،اشتراک نموده بودند.
باید یادآور شد که اتاق و  ATSIADدر تاریخ  ۲۹حوت  ۱۳۹۱تفاهم نامه را نیز امضا نموده اند که به اساس آن
ATSIADبرای  ۱۰سال نمایشگاه های بین المللی افغان – ترک را در افغانستان تدویر خواهد نمود .در این تفاهم
نامه به تداوم همکاریهای اقتصادی و تجارتی بین دو کشور از طریق نهاد ترک  ATSIADنیز تذکر آمده است .در
حقیقت این تفاهم نامه نشان دهنده تعهد و حمایت بلند مدت کشور ترکیه از افغانستان در بخش های اقتصادی می باشد.
قابل ذکر است که اتاق و  ATSIADپنج نمایشگاه قبلی را نیز موفقانه تدویر نموده اند .پنجمین نمایشگاه در تاریخ
 ۱-۴ثور  ۱۳۹۴در کابل دایر گردیده بود که در آن  ۶۵شرکت افغان و ترک از سکتورهای مختلف اشتراک نموده بودند
و در جریان چهار روز در حدود  ۲۹۰۰۰نفر از این نمایشگاه بازدید بعمل آورده بودند.
صادرات ترکیه به افغانستان عمدتا مواد ساختمانی ،لوازم منزل ،وسایل برقی ،ماشینری ،ادویه جات و پوشاک بوده است.
و صادرات افغانستان به ترکیه عمدتا میوه خشک ،میوه تازه و سبزیجات بوده است.
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