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 9911سرطان    –چهارم  شماره

 

 
9911 

– 9011  

 ۰۲۱۱مه، ۴۲پنج شنبه، غبرګولي 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګوې اتاق مدیره پالوي لومړي 

مرستیال ښاغلي محمد یونس مهمند او د عامل پالوي مالي او اداري 

مرستیال د موتر سایکل واردوونکو، پلورونکو، د بسته بندۍ فابریکو 

رکزي دفتر کې د او د تخنیک ګرو اتحاديې غړیو سره د اتاق په م

  .لیدنې په ترڅ کې د دوی د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې
 

د موټرسایکل واردوونکو، پلورونکو، بسته بندۍ فابریکو او د تخنیک                                                      

ګریوان دي، خبرې وکړې او د اتاق د ګرانو اتحادیې رئیس او غړو د هغو ستونزو په اړه چې دوی ورسره الس او 

مشرتابه څخه یې وغوښتل چې ددوی ستونزې د اړونده دولتي چارواکو سره شریکې او د حل مناسبې الرې چارې 

ورته ولټوي. دوی د خپلو شکایتونو او نظرونو وړاندې کولو پرمهال وویل چې د دې سکتور سوداګريزې ستونزې د 

ه ځانګړي توګه د تیرې میاشتې په جریان کې، کله چې د هیواد امنیتي ارګانونو په دوه میاشتو راهیسې دوام لري، پ

بشپړ ډول د موټرسایکلونو کارول منع کړل. ټولې د بسته بندۍ هغه فابریکې او ورکشاپونه چې پدې برخه کې 

  .فعالیت کوي لوی زیان سره مخ شوي دي

دولت ته مالیه ورکوي، او دوی د کارموندنې رامینځته دوی زیاته کړه پداسې حال کې چې ددی برخې واردوونکي 

کولو لپاره د دولت په هڅونه د موټرسایکل بسته بندۍ او اضافي پرزو فابریکې رامینځته کړي چې زرګونه خلک 

  .پکې په کار بوخت دي مګر د ډیر وخت راهیسې ددی کارکوونکو کارونه په ټپه دریدلي دي

 

نکو ته د ښه راغالست ویلو ترڅنګ، د دوی څخه وغوښتل چې خپلې ستونزې په ښاغلي مهمند د ناستې ګډون کوو

 .لیکلې بڼه د اتاق سره شریکې کړي، ترڅو اتاق ورته د قانوني الرو چارو څخه په ګټه اخیستنه د حل الرې ولټوي

ړلو په برخه ښاغلي مهند ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به د اړونده حکومتي چارواکو سره شریکې او د له منځه و

 کې به يې خپلې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي.

.

 

 این شماره در برگ های
 

 

 د ستونزې خپلې سوداګرو شمير يو سايکل موتر د 
 .کړی مطرح اتاق پانګونې او سوداګرۍ د افغانستان

 گذاری سرمايه قانون سنجی نظر ورکشاپ برگزاری 
 افغاانستان در خصوصی

  د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د افغانستان
 .ک کړيک السلينندارتونونو شرکت سره تفاهمل

 از شماری با گذاری سرمايه و تجارت اتاق رهبری هيات 
 در جودمو های چالش درمورد اوليه مواد کنندگان وارد
 .کرد گفتگو و ديدار کشور، بنادر

  د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق په چک
ک يز اتاق سره تفاهمليت کې د افغان سوداګريجمهور

 .ک کړيالسل

 سرمايه و تجارت اتاق عامل هيات رياست سرپرست 
 رئيس و ِهنگ بازرگانان از شماری با افغانستان گذاری

 .کرد گفتگو و ديدار تعليم و تغذيه المللی بين موسسه

 ا او ياسي بی ثباتي د هېواد په اقتصادي وړتينا امني او س
 زې لرييتونو ناوړه اغيخصوصي سکتور په نوو فعال

  

 سوی از دوم بار برای اکسيجن بالون 011 مساعدت 
 به افغانستان گذاری سرمايه و تجارت اتاق تجارتی معاون

 .کندز 01 کوويد شفاخانه

 کو په پار يزو اړيران ترمنځ د سوداګريد افغانستان او ا
 ن ناسته ترسره شوهيآنال

 و تجارت اتاق عامل هيات رياست سرپرست مالقات 
 .کابل در ايران سفارت بازرگانی رايزن با گذاری سرمايه

  د هرات د سوداګرۍ او پانګونې اتاق ددى واليت کويډ-
 ارزښت په ډالرو يیزره امريکا ٠٥روغتونـونو ته د  ٩١

 کړل هديه تجهيزات روغتيايي

 چهل اشتراک با هند – افغان تجارتی تواصل کنفرانس 
 جات ميوه صادرات افزايش پيرامون هندی تجارتی شرکت

 .شد برگزار گذاری سرمايه و تحارت اتاق سوی از هند به

  د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عامل پالوي
ر سوداګرو يو شميال د هنګ له يمالي او اداري مرست

 ده کاته وکړليسره ل

 محفل در اتاق عامل هيات رياست سرپرست اشتراک 
 گونه به که متشبث و محصل بانوان از تن ۶۸ فراغت

 فارغ امريکا، اکادمی آنالين ايگل از آنالين و حضوری
 شدند

 تجارتی معاون سوی از اکسيجن بالون 051 مساعدت 
 های شفاخانه به افغانستان گذاری سرمايه و تجارت اتاق

 .بدخشان و تخار 01 کوويد

 ا اتاق يد افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق او هسپان
ک يدو تفاهمليزې شورا رامنځته کيترمنځ د سوداګر

 ک شويالسل

 گذاری وسرمايه تجارت اتاق رهبری هيات ديدار 
 .چين کشور مقيم افغان تاجران نمايندگان با افغانستان

 افغانستان یرکز حل منازعات تجارتم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

افغانستان سرمایه گذاریاتاق تجارت و     2 

 

 

ښاغلي مهمند د ناستې ګډون کوونکو ته د ښه راغالست ویلو ترڅنګ، د دوی څخه وغوښتل چې خپلې ستونزې په لیکلې 

 .ارو څخه په ګټه اخیستنه د حل الرې ولټويبڼه د اتاق سره شریکې کړي، ترڅو اتاق ورته د قانوني الرو چ

ښاغلي مهند ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به د اړونده حکومتي چارواکو سره شریکې او د له منځه وړلو په برخه کې به 

 يې خپلې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي.

 

 افغاانستان در خصوصی گذاری سرمایه قانون سنجی نظر ورکشاپ برگزاری
 

   0011 – سرطان –32 شنبه، چهار
 محترمان اشتراک با خصوصی گذاری سرمایه قانون سنجی نظر ورکشاپ

 معین شاه بن سلیمان گذاری، سرمایه تسهیل واحد رئیس نصیب عطااهلل

 عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق تجارت، و صنعت وزارت

 ریرهب هیات اعضای ها، اتاق فدراسیون معاون الکوزی جان خان اتاق،

 باز فراز سر محمد خان محترمان افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق

 مدیره، هیات مالی رئیس سخی آغا شیرین مدیره، هیات داراالنشای رئیس

 روز کشور گذاران سرمایه و خصوصی هایشرکت ها،اتحادیه رؤسای

  .شد برگزار کابل کانتیننتال انتر هوتل در چهارشنبه

 

 و پیشنهادات و نموده صحبت گذاری سرمایه موجود های چالش کشور، در گذاری سرمایه نقش ازجمله متعدد اردمو روی سخنرانان

 .داشتند ارائه گذاری سرمایه قانون غنامندی هدف به را خود مفصل نظریات
 های کشور از بسیاری: دافزو خوانده، مهم العاده فوق کشور خصوصی سکتور برای را نشست این برگزاری ، عطایی اهلل شفیق محترم

 های گذاری سرمایه جلب و داخلی گذاری سرمایه های فعالیت مرهون دیگر موارد بسا و صنعتی اقتصادی، های عرصه در پیشتاز

  .باشد می مطرح اولویت از یکی عنوان به و بوده خارجی

 مشکل اداری، بافساد مبارزه در شفاف پالیسی و مینز به دسترسی عدم امنیت، نبود مانند عمده چالشهای پهلوی در: افزود عطایی آقای

 حفاظت قسمت در را آنی تأثیرات توانند می خودشان سهم به که کرد اشاره ساختاری و تخنیکی موارد از بعضی به برق؛ انرژی تأمین

 قانون در مناسب راهکار موجود های گذاری سرمایه حفاظت و جلب برای کرد تاکید وی. نمایند ایفاء موجود های گذاری سرمایه از

 سرمایه جلب در را حکومت سوی از تشویقی های بسته وی. شود جلوگیری سرمایه فرار از تا شود سنجیده گذاری سرمایه جدید

 .خواند مهم ها گذاری
 از بعضی ایجاد خاطر به جمهوری ریاست از قدردانی ضمن نموده، صحبت ها اتاق فدراسیون نمایندگی به الکوزی جان خان محترم

 این در مختلف های ارگان مداخالت باعث که گذاری سرمایه قانونی روند در مشکالت از کشور، گذاری سرمایه عرصه در تسهیالت

 ایجاد و قوانین تغییر به وی. شوند می مشکالت ایجاد و روند این شدن طوالنی سبب ادارات این که افزود کرده انتقاد شده زمینه

 .نمود تاکید گذاری سرمایه راستای در بیشتر های سهولت
 مهم کشور های گذاری سرمایه راستای در را کشور صرافان نقش اتاق، مدیره هیات داراالنشای رئیس باز فراز سر محمد خان محترم

 در درصد 01 حدود ها صرافی که خواند اقتصادی و گذاری سرمایه تجارت، های عرصه در دولت فقرات ستون آنرا و کرده توصیف

 ها پیچیدگی و کشور در گرفت و داد بودن سنتی به توجه با کشور صرافان فعالیت فراراه موجود مشکالت از وی. اند داشته نفش آن

 .گردید کشور موجود وضعیت به نظر قوانین در تسهیالت خواهان و کرده اشاره قوانین در
 معین شاه بن سلیمان گذاری، سرمایه تسهیل واحد رئیس صیبن عطااهلل محترمان الذکر، فوق سخنرانان بر عالوه ورکشاپ این در

 صحبت افغانستان در گذاری سرمایه تسهیل روند در شان ادارات نقش گذاری سرمایه قانون اهمیت پیرامون تجارت، و صنعت وزارت

  .نمودند

 قرار بحث مورد کنندگان تراکاش سوی از گذاری سرمایه های فرصت موانع و ها چالش و شده تشکیل کاری های گروپ اخیر در

 . داشتند ارائه گذاری سرمایه قانون مضمون و محتوا روی را خود نظریات و گرفته

 معرفی اتاق
 

 

 تاریخچه
از اثر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان 

 م دو اتاق ادغا
افغانستان که  سرمایه گذاریاتاقهای تجارت و  -9

هجری خورشیدی تاسیس  9991در سال 
شده بود و قسماً در چوکات حکومت فعالیت 

 می نمود؛ 

اتاق تجارت بین المللی افغانستان که در سال  -2

هجری خورشیدی توسط متشبثین  9932
 خصوصی تاسیس شده بود؛

نهاد ملی  به عنوان یک 9931حوت  91در     
و معتبر حامی سکتور خصوصی کشور ایجاد 

ابتدا  سرمایه گذاریشد. قانون اتاق تجارت و 
تصویب شد. سپس در  9933عقرب  21در 

تعدیل و نافذ گردید.  9919میزان  22تاریخ 
با والیت کشور  25در  در حال حاضر اتاق

بیش از  و فعالیت مینمایدنمایندگی  22

عضو فعال آن  29111عضو که  11111
اتحادیه، انجمن و   219می باشند و 

 کوپراتیف نیز در اتاق ثبت و راجستر شده اند. 

 

 استراتیژیک اهداف
 و ها برنامه با موثر و مفید ارگان یک رشد 

 هدفمند؛ خدمات

 انکشاف و رشد برابر در ها چالش شناسایی 
 آن؛ از رفت بیرون های راه همچنان و اقتصادی

 ادارات دولت، با اتیژیکاستر قوی روابط حفظ 
 تقویت منظور به مدنی جامعه و حکومتی
 رشد جهت در عامه، و خصوصی سکتور مشارکت
 کار؛ جای ایجاد و اقتصادی

 دولت، با ارتباط جهت موثر سیستم یک ایجاد 
 بین و ملی تجاری شرکای ها، کننده تمویل
 و مادی های حمایت کسب منظور به المللی

 معنوی؛

 مدیریتی، دفتری، ظرفیت سیستم بهسازی 
 وظایف و ها نقش با اتاق مالی و تخنیکی
 مرکز. و والیات سطح در مشخص

 
 

پاڼه______   خرب___________ 0011سرطان   –چهارم    __   مشاره_______________  خربنامه  



 

افغانستان سرمایه گذاریاتاق تجارت و     3 

 

 

 

 

 

 

 ۰۲۱۱مه، ۴۴سه شنبه، غبرګولي 

 

وي سرپرست د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عامل پال

رئیس ښاغلي شفیق هللا عطايي د افغانستان نندارتونونو شرکت له 

رئیس ښاغلي عزیزهللا بارکزي سره یو تفاهملیک د افغاني 

اسلیک او د ګمشکدر محصوالتو نندارې ته د کیښودو په موخه ل

  .کورنیو محصوالتو په زیاتوالي يې ټینګار وکړ
 

همکارانو ته د ښه راغالست ویلو ترڅنګ زیاته کړه " دا نندارتون چې ټاکل ښاغلي عطایي ښاغلي بارکزي او د هغه 

شوې د روان کال د اکتوبر میاشتې په دوهمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتاق په همکارۍ جوړ شي، کولی 

 ".سبب شي شي چې سوداګرو ته د الزمو آسانتیاوو رامنځته کولو او کورنیو تولیداتو نندارې ته د کیښودو

ښاغلي عطايي د خپلو خبرو په اوږدو کې وویل " دغه نندارتون کې به د کورنیو محصوالتو معرفي کولو سربیره بهرني 

 ".محصوالت هم نندارې ته وړاندې شي، او دا نندارتون د سوداګرۍ لپاره سیال پیداکولو په برخه کې هم ګټور کیدی شي

تون په الره اچول د کورنیو محصوالتو زیاتوالي لپاره یو ښه فرصت او موقع ښاغلي عطايي ټینګار وکړ چې د دې نندار

  .ده

ښاغلي بارکزي د خصوصي سکتور د دوامداره مالتړ سربیره، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د کړنو ستاینه 

ګنده کړه چې د دی نندارتون په وکړه او زیاته یې کړه چې دا د دوی لومړی ګډ نندارتون دی د اتاق سره او هیله یې څر

 .الره اچولو سره به د خصوصي سکتور پام ځان ته راواړوي
 

 های چالش درمورد اولیه مواد کنندگان وارد از شماری با گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری هیات

 .کرد گفتگو و دیدار کشور، بنادر در موجود
 

 –0011 - سرطان –33 شنبه، سه
  

 و تجارت اتاق مدیره هیات اول معاون مهمند نسیو محمد محترمان

 و مدیره هیات عضو الکوزی جان خان افغانستان، گذاری سرمایه

 از شماری با اتاق عامل هیات اداری و مالی معاون هوتک میروس

 بازرگانان از برخی و صنعت و وران پیشه های اتاق رهبری هیات

  .کردند گفتگو شان های چالش مورد در اولیه مواد

 

 و کرده نگرانی ابراز کشور بنادر در موجود وضعیت از کنندگان، اشتراک به آمدید خوش اظهار ضمن مهمند آقای نشست، این در

 اصلی متضرر کشور شهروندان اولیه مواد قیمت رفتن بلند با زیرا شود؛ کشور در اولیه مواد قیمت رفتن بلند سبب جنگ نباید که گفت

  .بود خواهند

 با کشور شهروندان تا کنند ایجاد مشکل کشور بنادر در اولیه مواد بازرگانان برای نباید طالبان و افغانستان دولت که گفت نهمچنا او

  .نشوند مواجه چالش با و زیانمند اولیه مواد بهای رفتن بلند

  .بردارند رو پیش از را موجود مشکالت انندبتو همدلی و وحدت با افغانستان مردم که کرد امیدواری ابراز اتاق، مدیره هیات اول معاون

 بنادر از برخی در جنگ و جاری وضعیت به توجه با حکومت که گفت اولیه مواد بازرگانان مشکالت از نگرانی با الکوزی، آقای

: گفت چنان هم او .نماید معاف دارند، واردات داخل به که بازرگانان از آنعده اولیه مواد از را گمرکی محصوالت ماه سه برای کشور

 اقالم از برخی و چای بوره، روغن، آرد،: مانند اولیه مواد بهای حفظ قسمت در که بسپارند تعهد مردم برای باید نیز اولیه مواد بازرگانان

  .کتند نمی تخطی دیگر

 شهروندان تا دهند فزایشا را داخلی تولیدات آمده، وجود به مشکالت برداشتن برای که خواست نشست در حاضر بازرگانان از وی

 .نشوند روبرو اولیه مواد کمبود مشکالت با کشور
 

 

 کشور گذاری سرمایه و تجارت اتاق های تالش از ستایش با اولیه مواد بازرگانان از شماری و صنعت وران، پیشه های اتاق مسووالن

 از و شوند حل گفتگو و تفاهم طریق از بازرگانان مشکالت باید که کردند تاکید بازرگانان، به تسهیالت کردن فراهم راستای در

 به پیوند در افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق موقف از را شان پشتیبانی و بیشترشده تسهیالت کردن فراهم خواستار حکومت

پاڼه______   خرب___________      0011سرطان   –چهارم     مشاره    __   _______________  خربنامه  

 اتاق تجارت رهبری منتخبت اهی

 افغانستان سرمایه گذاریو 

 

https://www.facebook.com/AfghanChamber/photos/a.609951555716147/3323436541034288/?type=3&eid=ARB5ULonnAsm29xl7efzQQ1q29VshD0OOrjMCzAMD4itgowyyB14po7TrRBkukEuIJX8Uu6UzGW6BLzs&__xts__%5B0%5D=68.ARBBhYaOYVnorECoI0ksT-M43nvHJoaKnNv5B_z1v6DgwuGFwuQrYE0gsMR1muK9_JPpddmnCTizkMd4KjMTV_SNQaxPo4GjHeb6FCZVMbb_1CA8AhikF2cMp8ZTuRaRSKtHmu6gQX0rKnDUatY-dGUSwV9cyYLVT0IqXrnLMxnKsRcjAiW6y1qGTKX30XCorieoTWpOjISfr14PgK52PF0mUuJapir3L8eG1KRwdSK8p8e8yXZ5w3FESsvoNGy1JUDQmWdzUy3xHigs6UBC3HWYJ0zueBl78I6ztABWElkrWRr3P2vRR1J3wM89kIHiXeSMb-OFFAKs_f2nOFfrrIjU5A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/AfghanChamber/photos/a.609951555716147/3323436541034288/?type=3&eid=ARB5ULonnAsm29xl7efzQQ1q29VshD0OOrjMCzAMD4itgowyyB14po7TrRBkukEuIJX8Uu6UzGW6BLzs&__xts__%5B0%5D=68.ARBBhYaOYVnorECoI0ksT-M43nvHJoaKnNv5B_z1v6DgwuGFwuQrYE0gsMR1muK9_JPpddmnCTizkMd4KjMTV_SNQaxPo4GjHeb6FCZVMbb_1CA8AhikF2cMp8ZTuRaRSKtHmu6gQX0rKnDUatY-dGUSwV9cyYLVT0IqXrnLMxnKsRcjAiW6y1qGTKX30XCorieoTWpOjISfr14PgK52PF0mUuJapir3L8eG1KRwdSK8p8e8yXZ5w3FESsvoNGy1JUDQmWdzUy3xHigs6UBC3HWYJ0zueBl78I6ztABWElkrWRr3P2vRR1J3wM89kIHiXeSMb-OFFAKs_f2nOFfrrIjU5A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/AfghanChamber/photos/a.609951555716147/3323436541034288/?type=3&eid=ARB5ULonnAsm29xl7efzQQ1q29VshD0OOrjMCzAMD4itgowyyB14po7TrRBkukEuIJX8Uu6UzGW6BLzs&__xts__%5B0%5D=68.ARBBhYaOYVnorECoI0ksT-M43nvHJoaKnNv5B_z1v6DgwuGFwuQrYE0gsMR1muK9_JPpddmnCTizkMd4KjMTV_SNQaxPo4GjHeb6FCZVMbb_1CA8AhikF2cMp8ZTuRaRSKtHmu6gQX0rKnDUatY-dGUSwV9cyYLVT0IqXrnLMxnKsRcjAiW6y1qGTKX30XCorieoTWpOjISfr14PgK52PF0mUuJapir3L8eG1KRwdSK8p8e8yXZ5w3FESsvoNGy1JUDQmWdzUy3xHigs6UBC3HWYJ0zueBl78I6ztABWElkrWRr3P2vRR1J3wM89kIHiXeSMb-OFFAKs_f2nOFfrrIjU5A&__tn__=EHH-R
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تور خصوصی در افغانستانکس در راستای رشد آگاهی -خبرنامه                                                                                                 خبرپاڼه  

 

 

. 
 در کشور گذاری سرمایه و تجارت اتاق های تالش از ستایش با اولیه مواد بازرگانان از شماری و نعتص وران، پیشه های اتاق مسووالن

 حکومت از و شوند حل گفتگو و تفاهم طریق از بازرگانان مشکالت باید که کردند تاکید بازرگانان، به تسهیالت کردن فراهم راستای
 کردن معاف به پیوند در افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق موقف از را شان پشتیبانی و بیشترشده تسهیالت کردن فراهم خواستار
 .کردند اعالم آینده ماه سه تا گمرکی محصول

 مواد کردن وارد قسمت در که خواستند درگیر های طرف از شان، تجارتی اموال توقف و بنادر در موجود وضعیت از نگرانی ابراز با آنان
 .نشوند روبرو مشکالت با کشور شهروندان تا نکنند ایجاد مانع بازرگانان به کشور داخل به اولیه

 میان در دیگر ذیربط های نهاد و مالیه وزارت های مقام با هماهنگی در را شده یاد مشکالت که گرفت صورت تفاهم نشست این درپایان
 .شود جستجو آن برای بینادی حل راه تا گذارند

 

 

 
 ۰۲۱۱مه، ۴۰دوشنبه، غبرګولي 

 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پالوي نړیوالو اړیکو 

رئیس ښاغلي انجنیر سید جاوید برهان، د مدیره پالوي مالي رئیس 

والو او عامه اړیکو ډیپارټمنټونو ښاغلي شیرین آغا سخي او د نړی

مسؤلینو په چک جمهوریت کې د افغان سوداګریز اتاق مرستیال ښاغلي 

فواد نادري سره د لیدنې په ترڅ کې د شتو پانګه ایزو فرصتونو او ګډو 

همکاریو په اړه خبرې وکړی او د دواړو اتاقونو ترمنځ تفاهملیک یې 

  .السلیک کړ

ته د ښه راغالست ویلو ترڅنګ، په افغانستان کې د شتو پانګه ایزو فرصتونو په اړه خبرې ښاغلي برهان ښاغلي نادري 

وکړی او د چک خصوصي سکتور او د دوی له الرې يې په افغانستان کې د اروپایي پانګه اچونو غوښتنه وکړه. سربیره 

  .او همکارۍ غوښتنه وکړهپردی، يې د هېواد د خصوصي سکتور څخه د زیربنايې پروژو په تطبیق کې د مرستې 

ښاغلي نادري د چک جمهوریت شتو امکاناتو او وړتیاوو په ځانګړې توګه د تخنیکي توکو، کرنیزو ماشین آالتو، درملو او 

په دی برخه کې د نوموړي هېواد د تجربو په اړه د خبرو کولو ترڅنګ، ډاډ ورکړ، چې د پانګو د جلب او د دواړو اتاقونو 

  .په برخه کې به خپلې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي اړیکو د غښتلتیا

د ناستې په ترڅ کې دواړو لوریو موافقه وکړه، چې د همکارۍ تفاهملیک پر بنسټ به سوداګریز تواصل کنفرانسونه، په 

ول چک جمهوریت کې د افغاني محصوالتو نندارتون او په افغانستان کې د چک جمهوریت تولیداتو نندارتونونه په الره واچ

  .شي او همکارۍ تفاهملیک د ښاغلي برهان او ښاغلي نادري له لوري السلیک کړی شو

اروپا ګډو سوداګریزو اتاقونو رامنځته کیدو، سوداګریزو ناستو او په افغانستان  -چک او افغان  –دواړو لوریو د افغان 

  .کې د بهرنیو پانګه اچونو په جلب ټینګار وکړ
 

 و هِنگ بازرگانان از شماری با افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست

 .کرد گفتگو و دیدار تعلیم و تغذیه المللی بین موسسه رئیس
 

 0011 – سرطان –30 دوشنبه،
 

 سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق محترم

 اداری و مالی معاون تکهو میروس محترم داشت حضور با افغانستان، گذاری

 ولید محترم با اتاق گذاری سرمایه و صادرات انکشاف مسوول و عامل هیات

 هِنگ بازرگانان از شماری و NEI)) تعلیم و تغذیه المللیبین موسسه رئیس روشن

  .کرد گفتگو و دیدار شان بار و کار در تسهیالت ایجاد خاطر به

 افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق: گفت نشست، این کنندگان اشتراک به آمدید شخو اظهار ضمن عطایی آقای دیدار این در

 کنندگان صادر برای تا است ورزیده تالش همیشه کشور، داخل در هِنگ آزمایش روند درمورد اش قبلی های نشست ادامه به

  .کند فراهم کشور داخل در را محصوالت آزمایش زمینه هنگ ویژه به افغانستان محصوالت

 

 

 میان از داشت وجود هندوستان به هِنگ صادرکنندگان راه سد که مشکالت آزمایشگاه این فعالیت آغاز با کرد امیدواری ابراز وی

 المللیبین مؤسسه و تجارت و صنعت وزارت گذاری، سرمایه و تجارت اتاق میان نیز را جانبه سه نامه تفاهم زودی به و شود برداشته

 .رسانند می امضاء به تعلیم و تغذیه

 ت مدیره اتاق تجارتااعضای هی  

 افغانستان سرمایه گذاریو 

 

پاڼه______   خرب___________  0011سرطان   –چهارم     مشاره__   _______________  خربنامه  
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 خدمات اتاق
 

 آمریت  روابط بین المللی:
 

 جهت اتاق اعضای برای آوری تسهیل و هماهنگی 

 بین و یمل های کنفرانس و ها نمایشگاه در اشتراک

 المللی؛

 در خارجی های خانه سفارت به اتاق اعضای معرفی 

 هیئت عنوان به چه ویزه اخذ منظور به افغانستان

 انفرادی؛ سفرهای یا و تجاری

 توسعه منظور به اتاق اعضای برای نامه معرفی صدور 

 الملل؛ بین بازارهای در کاروبارشان

 حکومت ذیربط نهادهای با هماهنگی و آوری تسهیل 

 و کارگران برای کار مجوز و ویزا صدور در افغانستان

 داخل در خارجی گذاران سرمایه متخصص کارمندان

 کشور؛

 حکومت ذیربط نهادهای با هماهنگی و آوری تسهیل 

 اعضای خارجی شرکای ویزه صدور در افغانستان

 اتاق؛

 تجارت اسناد تاییدیه سریعتر اخذ در آوری تسهیل 

 خارجه؛ امور وزارت توسط خارجی

 از خارج یا و داخل در چه دیپلماتیک مراجع با هماهنگی 

 با اتاق اعضای تجاری منازعات حل منظور به کشور

 شان؛ خارجی شرکای

 اعضای برای دقیق اقتصادی و تجارتی معلومات ارائه 

 خارجی؛ و داخلی تشبثات سایر و اتاق

 تجارتی های سازمان ثبت پروسه در آوری تسهیل 

 در خارجی تجارت های اتاق انهمچن و خارجی

 افغانستان؛

 صدور کارنت تیر؛ 

  و ارائه سایر خدمات مقتضی از طرف اعضای اتاق در

 سطح بین المللی؛

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت عمومی پالسی و روابط با دولت:

 

 9911سرطان    –چهارم  شماره

 

 از داشت وجود هندوستان به ِهنگ صادرکنندگان راه سد که مشکالت آزمایشگاه این فعالیت آغاز با کرد امیدواری ابراز وی
 و تجارت و صنعت وزارت گذاری، سرمایه و تجارت اتاق میان نیز را جانبه سه نامه تفاهم زودی به و ودش برداشته میان

 .رسانند می امضاء به تعلیم و تغذیه المللیبین مؤسسه
 با آن ساختن شریک از پس نامه تفاهم این دقیق، های ارزیابی و بررسی از پس که داد اطمینان کنفرانس این در هوتک آقای

 .رسد می امضاء به متذکره شرکت با قربان عید چهارم روز به هنگ بازرگانان سوی از تجارت صنعت ارتوز
 در هنگ آزمایش سازی فعال از خرسندی ابراز با تعلیم و تغذیه المللی بین موسسه رئیس روشن آقای نشست، این پایان در

 .بیاورند کاهش نیز محصول این آزمایش ایبه در زمان گذشت با ورزد می تالش که داد اطمینان کشور داخل
 تا نمایند فراهم را آن زمینه کشور بازرگانان برای هنگ، آزمایش هنگام در تا ورزد می تالش افغانستان مؤسسه که گفت وی

 .نشوند روبرو هند به شان صادارت هنگام در چالش با دیگر
 

په تیرو دوه لسیزو کې د مقرراتي، ظرفیتي او زیربنايې ننګونو او د پانګه ایزو او تشبثاتي فعالیتونو لپاره د مناسبو 

  .شرایطو نه شتون سربیره، د افغانستان خصوصي سکتور د پام وړ السته راوړنې درلودې دي
 

نستان د خصوصي سکتور ټولنې نه یواځې دا چې په کار موندنه، د افغا 

ملي عوایدو زیاتوالي، د ناخالصو تولیداتو ارزښت، اقتصادي ښه والي، د 

بازار تقاضا پوره کولو او نورو پراختیاي فعالیتونو کې اړین رول لوبولی 

بلکه، د دولت د پراختیايي موخو تطبیق، د سوداګریزو او پانګه ایزو 

لیتونو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کولو او د پراختیايي او فعا

اقتصادي پروګرامونو د تطبیق په برخه کې يې د یو ښه مالتړ کوونکي په 

  .توګه هلې ځلې کړي دي

سربیره پردی، د هېواد سوداګرو او پانګه والو هم د کرونا ویروس خپریدو پرمهال خپل مسؤلیت پیژندلی او د پام وړ 

  .تونه يې هېوادوالو ته وړاندی کړي ديخدم

د هیواد د خصوصي سکتور ټولنه په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات مالتړ کونکې ده او تل یې د سولې خبرو اترو په 

  .پروسه کې د برخه اخیستو او اغیزمن رول لوبولو لپاره د خپل چمتووالي خبر ورکړی دی

د جګړې زیاتوالی، د ولسوالیو سقوط او د هیواد لویو سوداګریزو ښارونو پولو  مګر د تمې برعکس، په دی وروستیو کې

ته د جګړې رارسیدو د خصوصي سکتور ټولنې ته د نا هیلیتوب پیغام ورکړی دی. پرته له شکه، د جګړې بحران او 

برخه کې منفي انګیزې سیاسي بې ثباتي د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي اغیزې لري او په هیواد کې د پانګونې په 

 .رامنځته کوي

پدې وروستیو کې، د پانګونې یو شمیر پروګرامونه د بې ثباتۍ او د جګړې د زیاتوالي له امله ځنډول شوي او پانګوونکي 

 .په پام کې لري ترڅو خپلې پانګې بهر ته واستوي

ور فعالیتونه کمزوري کړي او د همدارنګه، د جګړې پراخوالي د هیواد په ښارونو او والیتونو کې د خصوصي سکت

امنیتي ګواښونو د زیاتوالي المل شوی دی. او دا چې د هیوادونو سره سوداګري د امریکايې ډالرو په اساس ده، نو کله 

هم چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شي، نه یوازې د خصوصي سکتور په فعالیتونو بلکې مصرف کونکو 

 .ته هم زیان رسوي

 :هېواد په اقتصادي او تشبثاتي فعالیتونو باندی د نا امنۍ ناوړه اغیزې په الندی ډول لنډوالی شود 

  .د جګړې زیاتوالی او نا امني د هېواد څخه د پانګې د فرار سبب ګرځي .۰

  .د نا امنۍ زیاتوالی د خصوصي سکتور په فعالیتونو او د تقاضا او عرضې په برخه کې منفي اغیزې لري .۴

جګړه د اقتصادي زیربناوو د تخریب او اقتصادي پراختیا د کمیدو سبب ګرځي او بریښنا ته د خصوصي سکتور  .۳

السرسي، سړکونو کارولو او نورو لوژستیکي او خدماتي مواردو څخه ګټه اخیستنه د ننګونو سره مخ کړی چې د 

  .خصوصي سکتور فعالیتونو د تضعیف او کمیدو المل شوې

و زیاتوالی د هېواد څخه د پانګې د فرار، د افغانیو ارزښت راټیټیدو او د نرخونو لوړیدو سبب ګرځي او دا د نا امنی .۲

 .کار نه یوازې خصوصي سکتور بلکې پیرودونکي هم اغیزمنوي

له همدې امله، د هیواد د خصوصي سکتور هیله داده چې په هیواد کې سوله، سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي 

په مناسبو شرایطو کې خصوصي سکتور وکولی شي خپلو تشبثاتي، پانګه ایزو او اغیزمنو اقتصادي فعالیتونو ته ترڅو 

 .دوام ورکړي او په سیمه ایزه او نړیواله سوداګرۍ کې د ورګډیدو جوګه شي

 
 

 اتاق تجارت وعامل    هیئت

 افغانستان سرمایه گذاری
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 تساری سرپرست : پست

 عامل تاهی
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     طالعه و بررسی اسناد تقنینی مرتبط به فعالیت های م

 و قوانین این موجود در شناسایی مشکالت و موانع وتجارتی 

 مقامات به تقنینی اسناد مشکالت نمودن برجسته هکذا

 مسئول؛

    سکتور روی فرا موجود موانع و ها چالش رفع 

 تجارتی قوانین  رهگذر از خصوصی

      فراهم ساختن خدمات و مشوره های حقوقی برای

 ی اتاق؛اعضا

    حکمیت های تجارتی، میانجیگری و حل و فصل  تدویر

منازعات تجارتی مطابق احکام قانون حکمیت تجارتی و 

 ؛میانجیگری

 تصحیح، ثبت و معیاری سازی قراردادهای تجارتی. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ت:مدیریت عمومی انکشاف صنایع و صادرا

 صادراتی؛ اقالم قیمت تعیین 

  تجارتی؛ انوایس صدور و ثبت 

  جهانی؛ های بازار به صادراتی اقالم معرفی 

  و صنعتی مراکز با متداوم همکاری طریق از صنایع رشد و تقویت 
 صادرکنندگان؛

   صادراتی اموال مبدأ تصدیقنامه صدور و ترتیب  (Certificate 

of Origin & Form A)؛ 

   و داخلی های نمایشگاه به صادرکنندگان و نعتکارانص معرفی 
 خارجی؛

  شرکت و ذیربط ادارات به صنعتکاران و صادرکنندگان معرفی 
 خارجی؛ های

  مختلف نهادهای و ذیربط ادارات به صادراتی آمارهای ارائه 
 آنها؛ تقاضای اساس به خارجی،

  سطح در گان صادرکننده و صنعتکاران مشکالت آوری جمع 
 ؛کشور

 در فعال غیر و فعال فابریکات تفکیک و صنعتی پارکهای سروی 
 .کشور سطح

 

 آمریت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری:
 

 صادراتی؛ اقالم قیمت تعیین 

  تجارتی؛ انوایس صدور و ثبت 

  جهانی؛ های بازار به صادراتی اقالم معرفی 

  با متداوم همکاری طریق از صنایع رشد و تقویت 

 ؛صادرکنندگان و صنعتی مراکز

   صادراتی اموال مبدأ تصدیقنامه صدور و ترتیب  

(Certificate of Origin & Form A)؛ 

   نمایشگاه به صادرکنندگان و صنعتکاران معرفی 

 خارجی؛ و داخلی های

  ادارات به صنعتکاران و صادرکنندگان معرفی 

 خارجی؛ های شرکت و ذیربط

  ینهادها و ذیربط ادارات به صادراتی آمارهای ارائه 

 آنها؛ تقاضای اساس به خارجی، مختلف

  گان صادرکننده و صنعتکاران مشکالت آوری جمع 

 کشور؛ سطح در

 و فعال فابریکات تفکیک و صنعتی پارکهای سروی 

 .کشور سطح در فعال غیر

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 گذاری سرمایه و تجارت اتاق تجارتی معاون سوی از دوم بار برای اکسیجن بالون 911 مساعدت

 .کندز 91 کووید شفاخانه به افغانستان

 
 9011 - رطانس –91 چهارشنبه،

 

 و تجارت اتاق مدیره هیات تجارتی معاون احمدی مایل خیرالدین محترم

 کمال محترم و پروانی آغا گل حاجی بنیاد رئیس و افغانستان گذاری سرمایه

 های شفاخانه بیمارانی با همدردی خاطر به زاده،نبی خیریه بنیاد رئیس زاده نبی

 از شده خریداری اکسیجن بالون 911 تعداد به باردوم برای کشور؛91 کووید

 اختیار در رایگان بصورت تا دادند انتقال کندز والیت به را ازبیکستان کشور

 .گیرند قرار والیت این 91 کووید مریضان

 محترمان و افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق موقع به های کمک این از کندز عامه صحت ریاست و والیت رهبری مقام

 به 91 کووید مریضان شدید نیازمندی که وضعیت در آنرا و نمودند قدردانی و سپاس ابراز زاده نبی کمال و احمدی مایل خیرالدین

 .دانستند ارزشمند و مهم بوده، محسوس اکسیجن

 

 
 ۰۲۱۱مه،  ۰۱سه شنبه، غبرګولي 

 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پالوي لومړي 

مرستیال ښاغلي محمد یونس مهمند، د مدیره پالوي پانګه اچونې 

مرستیال ښاغلي سلطان محمد صافي، د سوداګرۍ او صنعت وزارت 

استازي، د ایران د سوداګریزې پراختیا سازمان عمومي رئیس او د 

م، په افغانستان کې د ایران میشت وزیر مرستیال ښاغلي حمید زادبو

سفیر ښاغلي بهادر امینیان، په ایران کې د افغان میشت سفیر 

مرستیال ښاغلي عبدالقیوم سلیماني، د افغانستان د سوداګرۍ او 

 پانګونې اتاق عامل پالوي مالي او اداري مرسیتال ښاغلي میرویس 

و د افغانستان مشهد سوداګریزو اتاقونو مدیره پالو –هوتک او د هرات 

  .او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا په پار جوړه شوې آنالین ناسته کې ګډون وکړ
 

پدې آنالین ناسته کې، دواړو لورو د دواړو هیوادونو تر منځ د اوږدمهاله سوداګریزو اړیکو، د سوداګرۍ پیاوړتیا او 

نګه اچونو او په ایران کې د افغان پانګوالو پروړاندې د شتو ستونزو پراختیا، په افغانستان کې د ایراني پانګه اچوونکو پا

  .په اړه خبرې اترې وکړی او په له منځه وړلو يې ټینګار وکړ
 

ښاغلي مهمند د خصوصي سکتور په استازیتوب ګډون کوونکو ته د ښه راغالست ویلو ترڅنګ، د ایراني پالوي څخه 

وکړه. او همدارنګه يې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو، دیني، سیاسي، او ددی آنالین ناستې جوړولو په پار مننه 

  .اقتصادي اړیکو د ژورتیا په اړه خبرې وکړی او د سوداګریزو اړیکو په پراختیا يې ټینګار وکړ
 

مرغه د  کلونو کې د ډیرو کړاوونو تجربه کولو وروسته، له نیکه ۴۱ښاغلي مهمند زیاته کړه "افغانستان په تیرو 

تریلیونه ډالرو په ارزښت قیمتي ذخیرې لري.  ۳فرصتونو په ښار بدل شوی دی. د نړیوالو شمیرنو پر بنسټ افغانستان د 

او د موقعت له نقطه نظره، د وریښمو له الرې افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا او آسیا او اروپا نښلونکی هېواد ګڼل 

ریفورمونو او الزمو آسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې په نړیواله کچه، لوړ ځای کیږي. د سوداګریزو او پانګه ایزو 

 ".لري چې د بهرنۍ پانګه اچونې د جذب سبب ګرځیدلی دی
 

ښاغلي مهمند د خپلو خبرو په اوږدو کې، دغه آنالین ناسته د ګډو پانګه اچونو، د اقتصادي پیاوړتیا، د صادراتو او 

هوايې الرې بیا پرانستې او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو سفرونو په برخه کې د  وارداتو کچې ډیروالي، د

الزمو آسانتیاوو رامنځته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله او هیله يې څرګنده کړه چې دغه آنالین ناسته به د ایراني او 

 .افغاني سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو تړونونو سبب وګرځي
 

  آمریت روابط با دولت و خدمات حقوقی:
 

  پالسی های موثر اقتصادی و ارائه آن در طرح

 کمیته های اقتصادی دولتی؛

 تدویر جلسه ساالنه با جاللتمآب رئیس جمهور؛ 

 ر انسجام و هماهنگی فعالیت های سکتو

 گانه  اتاق؛ 52تخصصی از طریق کمیته های خصوصی

 تامین روابط خوب و حسنه با نهادهای دولتی؛ 

صدور مکاتیب به ادارات دولتی به منظور تسریع امور 

 قاداری اعضای اتا

 
 
 
 
 

     طالعه و بررسی اسناد تقنینی مرتبط به م
شناسایی مشکالت و موانع  وفعالیت های تجارتی 

 نمودن برجسته هکذا و قوانین این موجود در
 مسئول؛ مقامات به تقنینی اسناد مشکالت

 
 

 

    سکتور روی فرا موجود موانع و ها چالش رفع 
 تجارتی قوانین  رهگذر از خصوصی

     ختن خدمات و مشوره های حقوقی فراهم سا
 ی اتاق؛برای اعضا

    حکمیت های تجارتی، میانجیگری و حل  تدویر
و فصل منازعات تجارتی مطابق احکام قانون حکمیت 

 ؛تجارتی و میانجیگری

  تصحیح، ثبت و معیاری سازی قراردادهای
 .تجارتی

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدیریت عمومی انکشاف صنایع و صادرات:

 صادراتی؛ اقالم قیمت تعیین 

  تجارتی؛ انوایس صدور و ثبت 

  جهانی؛ های بازار به صادراتی اقالم معرفی 

  متداوم همکاری طریق از صنایع رشد و تقویت 
 صادرکنندگان؛ و صنعتی مراکز با

   اموال مبدأ تصدیقنامه صدور و ترتیب 

 Certificate of Origin & Form)  صادراتی

A)؛ 

پاڼه______   خرب___________ 0011سرطان   –چهارم     مشاره    __  _______________  خربنامه  
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 اتحادیه باربری تالقان ترانسپورت -25

 اتحادیه باربری شهدا ترانسپورت -29

 اتحادیه باربری پامیر بدخشان -22

 اتحادیه زراعتی و باغداری سیب گروپ -22

 اتحادیه سیاحتی و زیارتی ندا -24

 اتحادیه اتفاق بلخ ترانسپورت -24
 دختيَح زون دمايع گاز ال پی جی اتحاديه -84

 دیه مرغداران و مالداران بلخاتحا -21

 اتحادیه صنعتکاران زون شمالشرق  -21

 اتحادیه صادرکنندگان الجورد -29

 کندز افغانستان شرق شمال و شمال حکاکان و زرگران اتحادیه -25

 د ختيځی سيمی دځوانانوسوداګرو انجونو اتحاديه -55

 LPGاتحادیه صنعتگران و تخنیک گران  -22

 ولنهټو پرمختک ښځد تجارت پیشه   -22

 ه صنایع کابلاتحادی -24

 اتحادیه معدن داران زون غرب افغانستان  -24

 کابل شهزاده سرای صرافان اتحادیه -25

 

 شورای زنان تجارت پیشه افغانستان  -9

 وران پیشه ملی اتحادیه -5

  افغانستان فرنیچر و موبل تاجران اتحادیه  -9

  افغانستان گمرکات کمیشنکاران سرتاسری اتحادیه -2

 افغانستان برقی آالت سامان تاجران اتحادیه -2

 پاکستان سمنت واردکننده تاجران اتحادیه -4

 زون د ميو توليدونکو تولنه ځد ختي -7
 تولنه وپالونکو غردچرگ دسپين د -4
 د ننگرهار واليت د شاتو مچو د روزنکو تولنه  -1

 اتحادیه رخت و لباس -91

 اتحادیه تاجران و دوکانداران میهن -99

  افغانستان گان کننده وارد اتحادیه -95

 ننگرهار صنایع اتحادیه -99

 افغانستان آالت آهن تعمیراتی مواد اتحادیه -92

 تانافغانس بارچاالنی اتحادیه شرکت های -92

 شرکت های ترانسپورت هوایی افغانستان اتحادیه -94

 سایت و مرغ تخم منجمد، های گوشت کنندگان تورید اتحادیه -94

 حیوانی محصوالت

 سیاحتی، توریستی و خدمتی حج و عمره های شرکت اتحادیه -95

  افغانستان

 د هلمند واليت د ملی پانگوالو اتحاديه -01

 فغانستاناتحادیه تاجران سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ا -51

 

 
 افغانستان خصوصی های پوهنتون اتحادیه -59

 افغانستان ملی تاجران سرتاسری اتحادیه  -55

 کنر والیت نجاران اتحادیه -59

 بادغیس سبزیجات و جات میوه فروشان عمده اتحادیه -52

 تجدید قابل انرژی صنعتی و تولیدی،خدماتی های شرکت اتحادیه -52

 افغانستان کنندگان صادر ملی اتحادیه -54

 هرات مایع گاز کنندگان تورید اتحادیه -54

 بادغیس والیت ساختمانی های شرکت اتحادیه -55

 افغانستان دوائی خدمات اتحادیه -51

 افغانستان انکشاف برای متشبث رهبران اتحادیه -91

 افغانستان  اتصاالت و پایپ کنندگان وارد  اتحادیه -99

 بادغیس تجارتی حبوبات اتحادیه -95

 تانوگازافغانس نفت های شرکت سرتاسری اتحادیه -99

  افغانستان جوان تاجران اتحادیه -92

 بامیان توریزم اتحادیه -92

  سبزیجات و تازه میوه ملی تاجران اتحادیه -94

 افغانستان پطرولیم و خصوصی متشبثین ملی اتحادیه -94

 ننگرهار والیت صرافان اتحادیه -95

 د ننگرهار د وچو میوو سوداگریزه تولنه -91

 اتحادیه پروسس و صادرکنندگان میوه جات خشک کابل  -21

 اتحادیه زنان تجارت پیشه بامیان -29

 

 

 

 بازرگانی رایزن با گذاری سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست مالقات

 .کابل در ایران سفارت

 
 9011 – سرطان –90 دوشنبه،

 

 اتاق عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق محترم

 رایزن حسینی ابراهیم آقای با افغانستان گذاری سرمایه و تجارت

 خود کاری دفتر در کابل مقیم ایران سفارت بازرگانی جدید

 حل و کشور دو تجارتی روابط گسترش پیرامون و کرده مالقات

 .نمود گفتگو و بحث افغان تاجران مشکالت
 

 دیرینه روابط به رابطه در کابل، قیمم ایران سفارت جدید تجارتی اتشه به آمدید خوش اظهار ضمن عطایی، آقای

 افغان، بازرگانان مشکالت حل و تجارتی روابط گسترش جهت و نموده صحبت تجارتی مبادالت و کشور دو بازرگانی

 مهم کشور خصوصی سکتور و افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق با را ایران سفارت بازرگانی رایزن همکاری

 .خواند

 به سهولت ایجاد بر و کرده اشاره مختلف های کشور با افغانستان تجارت گسترش در ایران بنادر نقش به عطای آقای

 کشورهای تعهدات شدن اجرایی ایران، در افغان تاجران تجارتی مشکالت حل ایران، به افغانستان صادراتی کاالهای

 ایجاد و افغان گذاران سرمایه و تاجران به رانای اقتصادی و تجارتی تجارب انتقال چابهار، بندر ظرفیت ارتقای در ذیدخل

 .نمود تأکید کشور تاجران برای ویزه صدور تسهیالت

 با آشنایی و افغانستان در کار آغاز از ایران، مختلف ادارات در اش کاری تجارب از تذکر با حسینی، ابراهیم آقای

 با همکاری و هماهنگی در که سپرد وعده نموده یخرسند ابراز اتاق عامل هیات ریاست سرپرست ویژه به اتاق مسووالن

 در افغان تاجران مشکالت حل زمینه در و نموده اندازی راه را متعددی های برنامه افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق

 .گیرد صورت رسیدگی تجارتی منازعات حل مجرای از شان تجارتی مشکالت به تا کرده کوشش و تالش ایران

یی

 

 مه ۹چهارشنبه، چنګاښ 

د پنځه زره سیروم خریطي  (بی پپ)شل بندیزونه د مصنوعي تنفس 

م د سره د پنځوس زره امریکایې ډالر په ارزښت د سه شنبي ماښا

د هرات د سوداګرۍ او پانګونې لخوا د والیتي رهبري په  ٨چنګاښ 

لپاره ددی والیت د عامې روغتیا ریاست ته  ۰۹ -شتون کې، کووید

 .ورکړل شوې

ښاغلي یونس قاضی زاده، د هرات د سوداګرۍ او پانګونې رییس وویل 

چې په اوسني وضعیت کې چیرې چې د کرونا دریمه څپې خلکو ته 

اړولی دی، د مصنوعي تنفس )بی پپ( شتون کولی شي د سخت زیان 

 .ناروغانو لپاره خورا اسانه کړي

هغه زیاته کړه چې دغه شل وسیلې او پنځه زره سیروم خریطي د عامې روغتیا والیتي ریاست په همغږۍ او د هرات د 

ته مرسته  ۰۹-د شوي او کوویدسوداګرۍ او پانګونې د خونې مشرتابه غړو او یو شمیر سوداګرو په مالي همکارۍ پیرو

 .شوې

 .ښاغلي قاضی زاده زیاته کړه چې د دوی مرستې به په راتلونکي کې هم دوام ولري

وروسته، د هرات والیت د عامې روغتیا رییس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې په اوسني وضعیت کې دا وسیلې کولی 

وسیله لري او په ۰۱ړه چې اوس دوی د دې ډول وسیلې شي د روغتیا سکتور سره ښه مرسته وکړي، او زیاته یې ک

 .تیرو وختونو کې یې ښه والی درلود او دا نوي وسایل کولی شي د دوی دنده خورا اسانه کړي
 

بیا د هرات والي، جنرال عبدالصبور قانع د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د همکارۍ څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه 

و کې د سوداګرۍ خونې او سوداګرو رهبري همکارۍ شاهدان یو او هیله لرو چې دغه مرستې چې موږ په تیرو وختون

 .دوام وکړي

 

هند با اشتراک چهل شرکت تجارتی هندی  –فرانس تواصل تجارتی افغان کن

ڼهپا______   خرب___________    0011سرطان   –چهارم     مشاره       __  _______________  خربنامه  
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 ن اقتصادی افغانستانانجمن خبرنگارا  -14

 د ننگرهار شوگالی - 14

 هرات مقیم کننده وارد تاجران انجمن 15

 انجمن آب رسانان شهر کابل 11

 کابل تانکداران تیل شهر انجمن 911

 و پالونکو انجمن  ړگوړد سپین غر د چو 919

 لغمان والیت ماهی پرورش انجمن 915

 ننگرهار پیشه تجارت زنان انجمن 919

 نور انکشافی انجمن 912

 کندهار والیت خشک جات میوه گان هکنند صادر انجمن- 912

 انجمن صنایع والیت کندهار- 914

 افغانستان برای زراعت انکشافی انجمن- 914

 کابل شهر شمال ارتزاقی مواد تاجران انجمن- 915

 انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه والیت تخار- 911

 انجمن قوریه داران والیت ننگرهار- 991

 انجمن قوریه داران کنر و نورستان 999

 د ننگرهار دنساجیو فابریکو تولنه 995

 د کنر والیت د سبزیجات او میوه جات عمده پلورنکو تولنه 999

 ننگرهار والیت جات عراده کنندگان وارد تجارتی انجمن 992

 لغمان جات میوه و سبزیجات انجمن 992

  های عضو اتاق انجمن

 

 افغانستان فروشان شکر اتحادیه -21

 بادغیس والیت پیشه تجارت زنان اتحادیه -41

 طبیعی بدخشان خشک میوه اتحادیه -49

 دتورخم د تاجرانو اتحادیه -45

 عسل تجارت و تولید انکشافی و تحقیقاتی اتحادیه -49

 افغانستان معلومات تکنالوژی های شرکت اتحادیه -42

 اتحادیه نجارانی د گل دهکن د مربوط پیچ دره والیت دکنر -42

 دکنر واليت دڅوکی ولسوالی د نجارانو اتحاديه -66

 سباون ریزی کانکریت اتحادیه -44

 اتحادیه نجارانو د آباد اسعدکلی ښمرکزد والیت دکنر -45

 دکنرسيند دری مربوط سر تاق د نجارانو اتحاديه -61

 هرات والیت مرغداران اتحادیه -41

 یاپکت شهرک گردیز دوکانداران اصنافُ  اتحادیه -49

 افغانستان سنگ صنعت اتحادیه -45

 9 نمبر بامیان پیشه تجارت زنان اتحادیه -49

 د ختيځ زون ډبرو سکرو خرڅونکو اتحاديه -78

 اتحادیه تاجران جوان هرات -42

 پکتیا والیت فروشان عمده اتحادیه -44

 افغانستان در سیاحت ملی اتحادیه -44

 نوین افغانتسان ساختمانی های شرکت اتحادیه -45

 فراه دهواردکنن تاجران اتحادیه -41

 افغانستان سنگ ذغال اتحادیه -51

 غزنی والیت های مرغداری فارم اتحادیه -59

 سبزیجات و تازه های میوه کنندگان صادر و تاجران اتحادیه -55

 افغانستان

 افغانستان های پوهنتون اتحادیه -59

 افغانستان جلغوزه اتحادیه -52

 اتحادیه سرمایه گذاران افغانستان در چابهار -52

 نده سمنت و گچ والیت هراتاتحادیه شرکت های وارد کن -54

 اتحادیه آرد، گندم، برنچ و سایر غله جات والیت هرات -54

 اتحادیه شرکت های وارداتی قالین و موکت -55

 اتحادیه تاجران شیرخان بندر  -51

  اتحادیه حبوبات تجارتی بادغیس -11

   اتحادیه تاجران شیخ ابو االنصر فراهی -19

 اتحادیه حبوبات تجارتی بادغیس -15

 بدخشاناتحادیه مرغداران   -19

 شورای اجتماعی زرگران،  -12

 حکاکان و تحلیلگران طال و نقره

 شبکه زنان افغان برای انکشاف تجارت  -12
 
  

                

بیا د هرات والي، جنرال عبدالصبور قانع د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د همکارۍ څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه 

هدان یو او هیله لرو چې دغه مرستې چې موږ په تیرو وختونو کې د سوداګرۍ خونې او سوداګرو رهبري همکارۍ شا

 .دوام وکړي
 

 افزایش پیرامون هندی تجارتی شرکت چهل اشتراک با هند – افغان تجارتی تواصل کنفرانس

 .شد برگزار گذاری سرمایه و تحارت اتاق سوی از هند به جات میوه صادرات
 

 9011 – سرطان –13 شنبه، سه 
 

 هندوستان، – نافغانستا تجارتی تواصل آنالین کنفرانس

 عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق محترم توسط

 نماینده اشتراک با افغانستان، گذاری سرمایه و تجارت اتاق

 بهمن القدیر عبد محترم تجارت، و صنعت وزارت محترم

 مسووالن حضورداشت و کابل تجارتی مرکز رئیس

 اق،ات صادرات انکشاف و الملل بین روابط های دیپارتمنت

  ذکیه محترمه با هند، به جات میوه صادرات افزایش پیرامون

 .شد برگزار هندی تجارتی شرکت چهل اشتراک و ممبی در افغانستان قونسل جنرال وردک

 بیشترین افغانستان که گفت کشور، دو تجارتی ستد و داد افزون روز گسترش و تقویت از خرسندی ابراز با عطایی، آقای

 میوه سکتور در تجارت روند گسترش و بیشتر تسهیالت برای که کرد تأکید و دارد هندوستان کشور با را صادرات میزان

 .گردد ایجاد دوکشور میان مشترک اتاق تا است نیاز خشک و تازه

 افغانستان تجارتی محصوالت برای خوبی بازار هند: افزود گذاری سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست

 روند نیز طریق این از گیرد صورت بیشتر توجه بندر این به اگر که کرد امیدواری ابراز چابهار بندر نقش به توجه اب و است

 صد 2 را کشور دو میان بازرگانی ستد و داد وی،. یافت خواهد افزایش پیش از بیشتر کشور دو میان بازرگانی ستد و داد

 .یابد افزایش تجارتی، خوب زمینه و امکانات شدن فراهم با دبای رقم این که کرد تاکید و گفت دالر میلیون

 هندوستان با افغانستان تجارت روند مورد در معلومات ارائه با هند، ممبی در افغانستان قونسل جنرال وردگ ذکیه محترم

 در را تربیش تسهیالت و شود گی رسیده خشک و تازه میوه سکتور بازرگانان مشکالت به تا ورزد می تالش که گفت

 .سازد فراهم کشور آن به شان صادارت هنگام

 دو هر که گفتند و کرده نظر تبادل تجارتی خوبتر روابط تأمین و هماهنگی برای کشور دو تاجران کنفرانس این پایان در

 بازرگانان برای و یابد تقویت تجارتی روابط این که است نیاز و بوده یکدیگر محصوالت برای خوبی بازار کشور

 .شود گرفته نظر در بیشتر تسهیالت

 

 ۰۲۱۱مه، ۱یکشنبه، غبرګولي 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عامل پالوي مالي او اداري 

س هوتک د هنګ له یو شمیر سوداګرو سره د مرستیال ښاغلي میروی

  .لیدنې په ترڅ کې د هغوی د شتو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې

په دی ناسته کې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د صادراتو                                                           

تک په هېواد کې د هنګ کیفیت تثبیتولو شرکتونو په کار ټینګار وکړ ترڅو پراختیا مسؤل هم ګډون درلود. ښاغلي هو

  .سوداګر هندوستان ته د هنګ د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نه شي

 

پاڼه______   خرب___________       0011سرطان   –چهارم     مشاره    __   _______________  خربنامه  
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ښاغلي هوتک د خپلو خبرو په جریان کې وویل "اتاق به په نږدی راتلونکی کې د هنګ له نمونه ګیرۍ شرکتونو سره 

 ".روسته د هنګ د ځنډني آزمایښت سره مخ نشيتفاهملیک السلیک کړي او سوداګر به له دی و

د اتاق د صادراتو او پانګوونې پراختیا مسؤل ژمنه وکړه چې د هغه شرکتونو سره به د ګمرک او ترانسپورت برخو کې 

 .همکاري وکړي چې غواړي د نمونه ګیرۍ ماشینونو هېواد ته وارد کړي

نګونې اتاق د همیشنیو همکاریو ستاینه وکړه او وی ویل چې د هنګ شرکتونو مسؤلینو د افغانستان د سوداګرۍ او پا

دوی به ډیر ژر د اتاق سره د نمونه ګیرۍ په برخه کې تفاهم لیک السلیک کړي او چمتو دي چې په ښه کیفیت سره په 

 .هیواد کې د افغان سوداګرو محصوالت و ازمويي

 ۴۱۱سلیک شي چې پر بنسټ به يې د ازموینې قیمت د غونډې په پای کې، هوکړه وشوه چې ډیر ژر به یو تفاهملیک ال

 .ډالره وي

 

 به که متشبث و محصل بانوان از تن ۶۸ فراغت محفل در اتاق عامل هیات ریاست سرپرست اشتراک

 شدند فارغ امریکا، اکادمی آنالین ایگل از آنالین و حضوری گونه
 

  0011 - سرطان –10 یکشنبه،
 

 تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق محترم

 و محصل بانوان از تن شش و هشتاد فراغت محفل در گذاری وسرمایه

 ایگل از آنالین و حضوری گونه به که کشور والیت ۷۱ از که متشبث

 های فعالیت و بار و کار مختلف های بخش در امریکا، اکادمی آنالین

 از استفاده تقسم ودر ورزیده اشتراک بودند، دیده اموزش تشبثاتی

 وعده اتاق اعضای و تجارتی های شرکت در آنان مسلکی های مهارت

 .نمود همکاری
 متحده ایاالت از مهمانان و اکادمی انالین ایگل تیم اعضای بود، شده برگزار زنان صنایع و تجارت اتاق میزبانی به که محفل این

 سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست عطائی آقای کابل، در برنامه ویژه مهمانان. داشتند شرکت انالین گونه به امریکا

 .داشتند حضور مسلکی و تخنیکی تعلیمات اداره رئیس سحر ندیمه خانم و افغانستان گذاری
 ازیس فراهم قسمت در و برده نام زنان اتاق استراتیژیک شریک عنوان به افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق از عطایی، آقای

 هستند، کاروبار عالقمند که زنانی: افزود نموده همکاری وعده اند گرفته فرا را ها کورس این که زنانی کاروباری ارتقای های زمینه

 والیات و مرکز در خود اعضای به شان آموزشی های مهارت با را آنان تواند می اتاق اند، دیده آموزش تخصصی شکل به اینکه از

 .گیرد صورت استفاده شده فارغ تازه های کدر مسلکی های مهارت از تا نماید معرفی
 ، سیکیورتی سایبر پروژه، مدیریت تشبث، مدیریت های بخش شامل امریکا، اکادمی آنالین ایگل های کورس است، ذکر قابل

 مدت برای شاگرد هر. میباشد انگلیسی زبان افزارو نرم مدیریت ،( Cloud Management) منجمنت کلود معلوماتی، تکنالوژی

 اتمام به را اکادمی در موجود کورس 311 جمله از تواند می سال یک جریان در و نماید می دریافت را اکادمی عضویت سال یک

 .برساند
 

 به افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق تجارتی معاون سوی از اکسیجن بالون 921 مساعدت

 .بدخشان و تخار 91 کووید های شفاخانه

 
  2129 جون –21 –9011 - سرطان –10 شنبه،

 سرمایه و تجارت اتاق مدیره هیات تجارتی معاون احمدی مایل خیرالدین محترم

 زاده نبی کمال محترم و پروانی آغا گل حاجی بنیاد رئیس و افغانستان گذاری

 های شفاخانه در که بیمارانی با همدردی خاطر به زاده،نبی خیریه بنیاد رئیس

 901 تعداد به داشتند؛ اکسیجن به شدید نیاز بدخشان و تخار والیات 91 دکووی

  و تخار های والیت به به را ازبیکستان کشور از شده خریداری اکسیجن بالون

 .گیرند قرار 91 کووید مریضان اختیار در رایگان بصورت تا دادند انتقال بدخشان

 

  
 
 

 

 حَو  دظرفیت دلورلو تولنهښدشرقی زون د -945

 زنان تجارت پیشه گسترش تجارت انجمن -941

 کابل مالداران و مرغداران انجمن -941

 نخبه کاران صنعت انجمن -949

 خورشید طلوع دستی صنایع و اجتماعی انجمن -945

 بامیان برج چهل دستی صنایع و اجتماعی انجمن -949

 شرق زون پیشه تجارت زنان انجمن -942

 تخارستان زنان رشدتوانایی انجمن -942

  پروان والیت سبزیجات تولیدی انجمن -944

 کابل شهر مایع گاز های شرکت انجمن -944

 و موسسو تولنه ړو زدکړد خصوصی پوهنتونونو او لوزون  ځد ختی -945

 پروان انگور ارزشی زنجیره انجمن -941

 کرزی حامد هوایی میدان گمرک تاجران انجمن -951

  بامیان آجر دره دستی صنایع و اجتماعی انجمن -959

 فروزان دستی صنایع و اجتماعی انجمن -955
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 .دانستند

 

 ۰۲۱۱مه، ۴چهارشنبه، غبرګولي 
 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عمومي رئیس ښاغلي توکل 

سفر په ترڅ کې د احمدیار او ورسره پالوي هسپانيې ته د خپل رسمي 

هسپانيې لپاره د افغان دایمي استازي او سفیر ښاغلي همایو رسا په 

ګډون د هسپانيې سوداګریز اتاق رئیس ښاغلي لوپیس بولیت سره د 

هسپانيۍ -لیدنې په ترڅ کې د سوداګریزې همکارۍ او افغان

 .سوداګریزې شورا رامنځته کیدو په اړه خبرې اترې وکړی

داسې حال کې چې د افغانستان خصوصي سکتور سره د هسپانوي سوداګرو د ښو اړیکو ستاینه ښاغلي احمديار په 

هسپانیا د سوداګرۍ شورا رامنځته کیدل يې د  -وکړه، او د دواړو هیوادونو د سوداګریزې همکارۍ او د افغانستان 

هسپانیا سوداګریزه شورا د دوه اړخیزو  -سوداګریزې پراختیا لپاره یو اغیزمن ګام وباله او زیاته يې کړه " د افغانستان 

همکاریو، د سوداګریزو فعالیتونو پراختیا او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور تر مینځ د پانګونې له فرصتونو څخه 

 ".غوره ګټه پورته کولو ته زمینه برابروي

، کوم چې په نړیواله وژونکي ویروس خپریدو ستونزمن وضعیت کې ۰۹ –ښاغلي احمدیار زیاته کړه "د کویډ 

سوداګرۍ او پانګه ایزو فعالیتونو منفي اغیزه کړې، د سوداګرۍ شورا رامنځته کیدل به د دواړو هېوادونو د سوداګرو 

او پانګوالو ترمنځ پراخه همکاري او همغږي رامنځته کړي. د سوداګریزو تخلیقی میتودونو څخه په ګټه پورته کولو سره 

کې ښه والی او په سوداګریزو راکړو ورکړو باندی د بحراني وضعیت منفي اغیزې راکمې به په سوداګریزو معاملو 

  .کړي

د اتاق عمومي رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت کار کوي ترڅو افغانستان اقتصادي څلور الرې جوړ شي. د 

  .فرصتونه برابر کړي افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق هوډ لري ترڅو خصوصي سکتور لپاره مناسب

هسپانیې د سوداګرۍ شورا تاسیس په موخو، فعالیتونو، جوړښت او اجرایوي چارو  -د یادونې وړ ده، چې د افغانستان 

هسپانیا څخه غړي  ۰۱غړي او  ۰۱باندې تمرکز کوي او دغه شورا به په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان څخه 

به د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګه اچوونکو تر منځ په حضوري او آنالین ولري. او همدارنګه، نوموړې شورا 

 .غونډې تنظیموي (B2B)ډول 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عمومي رئیس دا هم وویل چې د دوه اړخیزو سوداګریزو همکاریو پلي کولو 

کارونو په برخو کې په څلورو احتمالي سکتورونو کار لپاره هرڅومره ژر چې امکان ولري د سوداګرۍ پراختیا او ګډ 

وکړي. برسیره پردی، هغه د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، زعفران، لمریز انرژۍ تولید او درملیزو تولید سکتورونو کې د 

 .سوداګرۍ فرصتونو او پانګوونې په اړه معلومات وړاندې کړل

سرچینو څخه بډای هېواد دی او د احصایو له مخې د هیواد د ځمکې  ښاغلي احمديار زیاته کړه چې افغانستان له طبیعي

الندې سرچینو ارزښت تر دری ټریلیون ډالرو ډیر اټکل شوی، چې پکې قیمتي او نیمه قیمتي کا ڼي هم شامل دي. او دا 

صنعت لپاره  چې هسپانیه د کاڼو ارزښت زیاتیدو او پروسس په برخه کې کافي ظرفیت او تجربه لري، افغانستان د دې

ټنو څخه زیات زعفران تولیدوي،  ۴۱د خامو موادو ښه سرچینه کیدلی شي. هغه زیاته کړه چې افغانستان په کال کې له 

چې دری کاله پرله پسې، افغاني زعفران د کیفیت له پلوه د اروپايي اتحادیې د زعفرانو د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په 

شوي او افغان شرکتونه کولی شي له دې سره وکولی شي د لوړ کیفیت زعفران  نړۍ کې تر ټولو غوره زعفران نومول

 .ترڅو هسپانوي او اروپا بازارونو ته صادر کړي

د لمریزې برښنا او درملو تولید سکتور کې د پانګوونې فرصتونو په اړه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې عمومي 

نهو میاشتو لپاره لمریزې ورځې لري، خو افغانستان وارداتي بریښنا باندې رئیس وویل چې افغانستان د کال لږ تر لږه 

تکیه کړی چې د بازار اړیتاوې نشي پوره کولی. هغه هسپانوي شرکتونو او پانګوالو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې 

ر د غوښتنې پوره کولو لپاره د لمریزې انرژۍ په سکتور کې پانګونه وکړي. هغه زیاته کړه چې افغانستان هرکال د بازا

لوی مقدار درمل واردوي خو د واردو شوو درملو کیفیت ښه نه دی. څرنګه چې هسپانیه د درملو په تولید کې کافي 

ظرفیت او تجربه لري، له هسپانیا څخه د کیفیت لرونکي درملو واردول او په افغانستان کې د درملو تولید لپاره ګډو 

هسپانیا د سوداګرۍ شورا کاري چوکاټ کې په عملي ګامونو  -بل فرصت دی چې د افغانستان هڅو ته الره هوارول یو 

 .بدلیدلی شي

 
 

هسپانیې سوداګرۍ شورا رامینځته کولو او فعالولو سره، موږ کولی شو د  -ښاغلي توکل احمدیار وویل " د افغانستان 

و باندې کار وکړو. په بالقوه سکتورونو کې ګټې او دوه اړخیزو سوداګرۍ او ګډ کارونو پراختیا لپاره ډیرو فرصتون

 ".فرصتونه تشخیص او د همغږۍ په رڼا کې اغیزمن ګامونه پورته کړو

وکړ او دا یې د دواړو  هسپانیا سوداګریزې شورا له جوړېدو هرکلی -پدې ناسته کې برخه اخیستونکو د افغانستان 
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را رامینځته کولو او فعالولو سره، موږ کولی شو د هسپانیې سوداګرۍ شو -ښاغلي توکل احمدیار وویل " د افغانستان 

دوه اړخیزو سوداګرۍ او ګډ کارونو پراختیا لپاره ډیرو فرصتونو باندې کار وکړو. په بالقوه سکتورونو کې ګټې او 

 ".فرصتونه تشخیص او د همغږۍ په رڼا کې اغیزمن ګامونه پورته کړو

پانیا سوداګریزې شورا له جوړېدو هرکلی وکړ او دا یې د دواړو هس -پدې ناسته کې برخه اخیستونکو د افغانستان 

 .هیوادونو تر منځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او ښه والي لپاره یو ښه فرصت او مناسب کاري چوکاټ وباله

 

 تاجران نمایندگان با افغانستان گذاری وسرمایه تجارت اتاق رهبری هیات دیدار

 .چین کشور مقیم افغان
 

  0022 - سرطان –20 رشنبه،چها
 

 محترم مدیره، هیات اول معاون مهمند یونس محمد محترم که دیدار دراین

 قلندری عبدالمتین محترم عامل، هیئت ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق

 جمعی با اتاق اداری و مالی معاون هوتک میرویس محترم نظار، هیات منشی

 مقیم افغان تاجران مشکالت اموانپیر داشتند، حضور رخت سکتور تاجران از

 .گرفت صورت نظر تبادل و بحث چین کشور
 

 کارو چین کشور با که را تاجرانی از تن 022مشکالت رخت واردکنندگان اتحادیه رئیس عبیداهلل حاجی محترم نخست، در

 شده متوقف چین کشور به روبارشانکا تمام تا گردیده سبب آنکشور سوی از ویزه اجرای عدم: گفت نموده، مطرح دارند بارتجارتی

 هیات از وی. شوند متقبل را زیادی های زیان سبب این به و برند بسر چین درکشور سرنوشت بدون آنها های فامیل از شماری و

 .نماید همکاری آنان با مشکالت حل زمینه در تا خواست اتاق رهبری

 از موضوع این اینکه نسبت به آنان مشکالت تأیید ضمن تاجران، شکالتم استماع از پس اتاق، اول معاون مهمند یونس محمد محترم

 اتاق رهبری هیات موجود، مشکل حل درمورد: گفت شده، گذاشته اجرأ به منطقوی و المللی بین سطح به چین حکومت سوی

 .گردد حل کشور جهامورخار وزارت با همکاری در مشکل این تا گیرد می صورت تالش و است داشته زیادی اقدامات تاکنون

 جهت در تا خواست وی از و نموده شریک خارجه امور وزیر اتمر، محترم جناب با تیلیفونی مکالمه طی را موضوع بعداً مهمند، آقای

 .نماید همکاری مشکل این رفع

 را چین ویزه ذشتهگ ماه پانزده طی اند نتوانسته تاجران که مشکل این حل زمینه در که سپرد وعدهد اتمر، حنیف محمد محترم

 این رفع جهت در که داد هدایت وزارت این مربوطه بخش مسووالن به وی. نمود خواهد را الزم همکاری هرنوع کنند دریافت

 .گیرند دست روی را عاجل اقدامات مشکل

 

 (Board PAC) 

 

 ۰۲۱۱، ۴چهارشنبه، غبرګولي 
 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عامل پالوي مالي او اداري 

شرکت له مسؤلینو هر  (Board PAC) مرستیال ښاغلي میرویس هوتک د

یو ښاغلي سیسکا پناپولو او ښاغلي چمیلیکا ویجوردني سره د آنالین لیدنې 

څ کې د نوموړي شرکت د ډیجیټلي سیسټم څخه په ګټې اخیستنې د په تر

اتاق د مدیره پالوي او اجرائیه کمېټې آنالین ناستو جوړولو په اړه خبرې 

  .وکړی
 

مسؤلینو لیوالتیا ددی ناستې په اړه او د اتاق سره د دوی همکاري وستایله او د  (Board PAC) ښاغلي هوتک د

نګونې اتاق فعالیتونو په اړه يې ورته هر اخیز معلومات وړاندی کړل. همدارنګه، د اتاق د افغانستان د سوداګرۍ او پا

  .مه پیړۍ کې د اتاق د فعالیتونو ډیجیټل کولو په ارزښت يې خبرې وکړې۴۰موجوده وړتیاوو او په 

امدارې همکارۍ مسؤلینو خوښي څرګنده کړه چې اتاق ددوی د سیسټم څخه ګټه پورته کوي او د دو (Board PAC) د

 او آزمایښتي آنالین ناستو جوړولو په موخه يې د تفاهملیک السلیکول اړین وبلل

 
.  

د مدیره پالوي او اجرائیه کمېټو ناستو کې ددی آنالین سیستم څخه ګټه اخیستنه د وخت سپما، آسانه ګټې اخیستنې، د 

  .و پریکړو کې د آسانتیا رامنځته کیدا سبب ګرځياسنادو محرمیت، د بیروکراسۍ څخه د مخنیوي او د پالوي په بیړنی

شرکت ترمنځ د تفاهملیک طرحه وستایله او په دی برخه کې يې د  (Board PAC) په پای کې، ښاغلي هوتک د اتاق او

 .اتاق د هر ډول همکارۍ څخه ډاډ ورکړ
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د مدیره پالوي او اجرائیه کمېټو ناستو کې ددی آنالین سیستم څخه ګټه اخیستنه د وخت سپما، آسانه ګټې اخیستنې، د 

  .امنځته کیدا سبب ګرځياسنادو محرمیت، د بیروکراسۍ څخه د مخنیوي او د پالوي په بیړنیو پریکړو کې د آسانتیا ر

شرکت ترمنځ د تفاهملیک طرحه وستایله او په دی برخه کې يې د  (Board PAC) په پای کې، ښاغلي هوتک د اتاق او

 .اتاق د هر ډول همکارۍ څخه ډاډ ورکړ

 

 نماینده و سفیر با مالقات و اسپانیا به گذاری وسرمایه تجارت اتاق عمومی رئیس سفر

 مادرید در افغانستان دایمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  3130 جون –33 –0011 - سرطان –10 شنبه، سه
 محترم با داشت اسپانیا به که سفری طی همراه هیات و افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق عمومی رپیس احمدیار، توکل محترم

  .نمود مالقات ارتسف آن مقر در اسپانیا مقیم افغانستان اسالمی جمهوری دایمی نماینده و سفیر رسا، همایون

 میان تجارتی روابط توسعه راستای در اسپانیا مقیم ا.ا.ج سفیر های تالش و زحمات از احمدیار، توکل محترم مالقات، این در

 تسهیل برای ساز زمینه مادرید مقیم افغانستان سفارت اخیر های کارکرد که شد یاداور و نمود قدرانی و سپاس ابراز اسپانیا و افغانستان

 در افغانی صادرات دسترسی جدید های فرصت تسهیل و تشخیص ، کشور دو هر گذاران سرمایه و تاجران میان نیک روابط توسعه و

 سرمایه و تجارت مشترک اتاق دهی شکل و مشترک های گذاری سرمایه برای بالقوه های فرصت شناسایی اسپانیا، های مارکیت

  .است بوده اسپانیا – افغانستان گذاری

 صحبت اسپانیا و افغانستان میان اقتصادی و تجارتی روابط توسعه های فرصت به رابطه در اسپانیا مقیم افغانستان سفیر مالقات، این در

 در تا است مصمم افغانستان، سفارت و میباشد افغانستان صادراتی امتعه برای بالقوه های مارکیت از یکی اسپانیا کشور که افرود نموده،

 روابط که افزود وی. بدهد انجام را الزم اقدامات کشور این به افغانستان صادراتی امتعه توسعه و تسهیل برای سازی هزمین خصوص

 برای مناسب های بازار از یکی اسپانیا کشور و میباشد المللی بین تجارت در ادغام و اقتصادی رشد برای خوبی ممد دوجانبه تجارتی

  .است افغانستان صادرات

 های مارکیت به صادراتی بالقوه های سکتور جمله از افغانستان قیمتی نیمه و قیمتی های سنگ و خشک جات میوه زعفران، ، قالین

 .باشند می اسپانیا

 

–۹۱

۰۲۲

 

 ۰۲۱۱، ۰سه شنبه، چنګاښ 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پالوي سوداګریز 

مرستیال او د حاجي ګل آغا پرواني بنسټ رئیس ښاغلي خیرالدین 

مایل احمدي او د نبي زاده خیریه بنسټ رئیس ښاغلي کمال نبي زاده 

ره د د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ښاغلي وحید مجروح س

 ۴۱۱تفاهم په پایله کې، د ازبیکستان هېواد څخه پیرودلې د اکسیجن 

 .روغتونونو ته په وړیا ډول وویشلې ۰۹ –ډبې په کابل کې د کویډ 
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افغانستان یمرکز حل منازعات تجارت  

نهاد  کیافغانستان  عیبخش مستقل اتاق تجارت و صنا کی ثیافغانستان منح یحل منازعات تجارت مرکز

داخل و خارج  در  نیاست که هدف آن جلب و حفظ منافع متشبث یحل منازعات تجارت یو مدرن برا شرفتهیپ

 یگریانجیم ین خدمات مسلکیتآم قیرا از طر یالملل نیو ب یمل نیباشد. مرکز، منازعات متشبث یماز کشور 

متشبثین راتشویق می نماید تا منازعات خویش را از  حال نیحل خواهد کرد و در ع نانیموثر و قابل اطم ع،یسر

 کوتاه ترین و ارزانترین راه) حکمیت ومیانجیگری( حل و وفصل نمایند.

تسجیل مرکز  نیا یالملل نیو ب یدر مقررات مل کهیرا، طور یگریجانیم حکمیت و دارد تا روند تیمسول مرکز

و  هیشامل آغاز نمودن به کار، ته فیوظا ریبشمول سا ،یگریانجیروند م تیری. مددینما تیریاست، مدشده 

مرکز  یها یانجیباشد. م یم یامور مال میو تنظ التیها، فراهم ساختن تسه یانجیم نیاوقات، تع میتقس بیترت

شوند و آنان  یانتخاب م یجهان یها اریمطابق با مع یالملل نیو ب یمل نیحقوقدانان و متشبث انیدقت از م که با

 کنان. کارندیشفاف و موثر ارایه نما طرفانهیرا به صورت ب یموظف هستند تا خدمات حل منازعات تجارت

بوده و در  یمنازعه تجارتخدمات حل  نینمودن بهتر همصدد فرا رمرکز دآموزش دیده و  یمسلک ،دهیورز

 د.باشن یمتعهد وپابند می حکمیت ومیانجیگری استندردها تمام اصول و حال به نیع
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