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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۰۲/۰۱/۲۰۱۹

روزنامۀ افتصادی افغانستان

ركود معامالت تجارى با پاكستان بعد از آغاز راه الجورد

مقامات وزارت تجارت و صنائع كشور گفته است ،راه الجورد با مصرف كمتر و مسونیت بیشتر توانسته است،
جاگزین خوب براى راه كراچى و ارتباط كشور از اینطریق به اروپا میباشد.
به گفته وزارت تجارت انتقال أموال تجارى از طریق راه الجورد نسبت به راه كراچى ،به مراتب مسونتر ،با هزینه
كمتر و در وقت كمتر میتواند أموال و لوازم تجارى أفغانستان را به اروپا برساند.
در سال هاى گذشته تجاران در بندر كراچى با مشكالت زیاد روبرو بودند .أموال و كاال هاى تجارى افغانستان از
طریق بندر كراچى به اروپا بیشتر از  ۲۰روز را در بر میگرفت و اما راه الجورد این رقم را به  ۱٦روز رسانیده
است.
محمد ٰ
یحى اخالقى ،ریس بخش انتقاالت وزارت تجارت و صنائع گفته است ،أموال تجارى أفغانستان در جریان راه از
حمایت و كمك هاى خوب كشور هاى عضو بهره مند میباشد.
اتاق هاى تجارت و صنائع بین المللى گفته است با توجه به مشكالت تجارى در سال هاى اخیر میان أفغانستان و
پاكستان وجود داشت.إیجاد جاده الجورد یك جاگزین خوب براى افغانستان بوده است.
عبدالمتین بهمن عضو  CEOگفته است ،راه الجورد از مزیت ها و برترى هاى زیاد بر خوردار است .قبال راه
كراچى منحیث یك جاده مسون و خوب براى كشور بود ،بدبختانه مشكالت كه چندپیش از طریق این راه إیجاد شد
باعث زیان میلیون ها دالر سرمایه گذاران كشور شد.
در روز جمعه اولین كاروان تجارى كشور به تركیه رسید كه أموال آن شامل ُ ۱٧٥تن پنبه ،میوه خشك و كنجد میباشد.
و سفر این كاروان الى مقصد اروپا ادامه دارد.
راه الجورد بعد از سه سال مذاكره و گفتگو بالخره در هفتمین نشست همكارى هاى تجارى منطقه براى افغانستان در
عشق آباد تركمنستان به امضاء رسید.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بر بنی اد إحصائیه اتاق هاى تجارت و صنایع كشور میزان واردات ساالنه كشور از تركیه و اروپا به ۹۰۰میلیون دالر
میرسد،و میزان صادرات افغانستان به اروپا و تركیه ساالنه به بیش از  ٦میلیون دالر میرسد.
راه الجورد افغانسان از طریق تركمنستان ،آذربایجان به بحیره سیاه و از طریق تركیه به بحیره مدیترانه وصل شده و
بالخره به اروپا میرسد.
قدامت تاریخى این جاده به  ۲۰۰۰سال قبل میرسد كه از این طریق الجورد افغانستان از طریق بدخشان به اروپا
میرسید.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

