اعالمیۀ مطبوعاتی

چالشها و مشکالت فرا راه صادرات جلغوزه افغانستان
زمان :سه شنبه 22 ،حوت  ،1396ساعت  90:00صبح
مکان :هوتل کابل سرینا ،افغانستان

صادرکنندگان جلغوزه افغانستان در هماهنگی نزدیک با اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،روز سه شنبه 22 ،حوت 1396
طی کنفرانسی که در آن جاللتمآب رئیس اجرائیه ،هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،تعدادی از نمایندگان
سفارت خانه های مقیم کابل ،بانکها و اعضای سکتور خصوصی حضور داشتند ،پیرامون اهمیت صادرات جلغوزه ،چالشهای
موجود ،پروسس و بسته بندی آن به رسانه های کشور معلومات ارائه نمودند.
هدف از برگزاری این کنفرانس ،متحد ساختن تاجران ملی جلغوزه زیر یک چتر و در جهت هماهنگی و توسعه تجارت
آن؛ بازاریابی برای جلغوزه افغانستان؛ خودکفایی در زمینه پروسس ،بسته بندی آن؛ صادرات جلغوزه تحت نام و مشخصه
تجارتی افغانستان به سطح بین المللی؛ راه اندازی ورکشاپ های آموزشی برای دهاقین و سهمداران در سطح محل در
درازمدت و نحوه انتقال ،جابجا نمودن و قیمت گذاری مطابق مارکیت برای تاجران جلغوزه ،میباشد.
عالوه بر آن اتحادیه جلغوزه افغانستان ،تالش می کند تا توجه حکومت به خصوص وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری را
جهت حفاظت از جنگالت جلغوزه که روز تا روز در حالت از بین رفتن می باشند ،معطوف داشته و خواستار آنست تا به
توسعه و انکشاف این جنگالت اقدامات عملی صورت گیرد .همچنان چالشهای موجود فرا راه صادرات جلغوزه افغانستان
که قسمت عمدۀ آن از طریق پاکستان و تحت نام و مارک آنکشور صادر می گردد ،به بحث گرفته شد.
جلغوزه یکی از اقالم مهم صادرات کشور می باشد که ساالنه در حدود  33هزار متریک تن جلغوزه به ارزش مجموعی
حدود  800میلیون دالر در کشور تولید می گردد که از این جمله حدود  1000تن از طریق افغانستان و متباقی توسط
پاکستان به کشور های مختلف صادر می گردد.
افغانستان طی  10ماه گذشته مقدار  1010تن جلغوزه به ارزش  9میلیون دالر به کشور های مختلف صادر نموده است
که در این میان کشور چین از متقاضیان عمدۀ این محصول می باشد.
ساحات جنگلی جلغوزه حدود  43هزار هکتار زمین را احتوا نموده است که این ساحات عمدتاً در والیات خوست ،پکتیا،
پکتیکا ،ننگرهار و لغمان واقع شده است.
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