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 9911سرطان    –چهارم  شماره

 

 
9911 

–9011  

 
   0109می  –01 –9011 -ثور –91پنج شنبه، 

 

به پیش به سوی خود »نمایشگاه صنایع تولیدی افغانستان تحت شعار 
توسط محترم نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، « کفایی
توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری،  محترم

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، محترم شفیق اهلل 
عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، محترمان خان جان 
الکوزی، جان آقا صادقی و سید پرویز سادات هوفیانی اعضای هیات 

ن سایر اتاق ها و اشتراک مدیره اتاق، مقامات حکومتی، مسئوال
شماری از تاجران، سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی کشور در 

 نمایشگاه های این وزارت افتتاح شد.ساحه ریاست 
 

درصد  01قلم به  90قلم به حد خودکفایی کامل و  04آقای غوریانی، در سخنرانی خود به رشد روز افزون تولیدات داخلی از جمله در 
آسیای میانه فایی اشاره کرده افزود که در بخش تولید بعضی از ماشین آالت زراعتی برعالوه خودکفایی، به بعضی از کشور های خودک

بین نیز صادرات داریم. وی به از سرگیری صادرات از راه دهلیز های هوایی، به نمایش گذاشتن تولیدات داخلی در نمایشگاه های 
 بی و ایجاد نمایشگاه دایمی در مرکز و چهار زون دیگر کشور نیز یادآوری کرد. المللی از جمله نمایشگاه د

 
 

 نمایشگاه صنایع تولیدی افغانستان افتتاح شد

   0109می  –01 –9011 -ثور –91پنج شنبه، 
زیر توسط محترم نثار احمد غوریانی و« به پیش به سوی خود کفایی»نمایشگاه صنایع تولیدی افغانستان تحت شعار 

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محترم محمد یونس مهمند معاون صنعت و تجارت، 

 شد افتتاح افغانستان تولیدی صنایع نمایشگاه

 این شماره در برگ های
 

 

 ن افتتاح شدنمایشگاه صنایع تولیدی افغانستا 

 او پانګونې اتاق عامل پالوي  ۍد افغانستان د سوداګر
صنعت  ،ۍس د اسالمي هېوادونو د سوداګریسرپرست رئِ

 .کړو ونډګ ېک هډمه غون۷۳په  (ICCIA) اتاق رنېکاو 

  تجارت وسرمایه گذاری با سفیر هیات رهبری اتاق
افغانستان در جاپان روی گسترش روابط تجارتی میان دو 

 .کشور گفتگو کرد

 سوداګرۍ او پانګونې اتاق د څارنې پالوي  د افغانستان د
 ناسته وشوه

 تجارت اتاق مدیره هیات اول معاون تودیعی مالقات 
 !کابل مقیم ترکیه سفیر با افغانستان گذاری وسرمایه

 مبارک اونۍ اچوونې پانګه او صنعت د! 

 د سیرئ عمومي اتاق پانګونې او سوداګرۍ د افغانستان د 
 وکړل کاته دهیل سره سیرئ له شورا عالي مصالحې ملي

 سرمایه و تجارت اتاق سوی از خوراکی مواد توزیع 
 والیت در سیالب دیدگان آسیب و نیازمندان به گذاری
 پروان

 لو او اوبلن ید افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د ت
است لومړي ینو غوښتنې د جمهوري ریګاز د متضرر

 ح کړیدنې په ترڅ کې مطریوې لیال سره د یمرست

  ادامه روند توزیع کمک های سکتور خصوصی افغانستان
 به آسیب دیدگان ولسوالی ارغنداب والیت کندهار

  و ید افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشرتابه او
سره جرګې له اداري پالوي ر سوداګرو د ولسي یشم
 دلیول

 سرمایه و تجارت اتاق عمومی رئیس مطبوعاتی کنفرانس 
 های تانکر سوزی آتش به پیوند در افغانستان گذاری

 .كابل بیک مراد قلعه منطقه در نفتی مواد

 سیرئ سرپرست اتاق پانګونې او سوداګرۍ د افغانستان د 
 وکړل کاته دهیل سره ریوز له ټرانسپورټ د هېواد د

 سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست 
 .کرد گفتگو و دیدار مصر در افغانستان سفیر با گذاری

 س د مهمند یت جمهوررئید افغانستان د اسالمي جمهور
 دوه سوه بستریز روغتون پرانیست یوالړن

 پی در افغانستان دوایی خدمات اتحادیه اعتصاب پایان 
 شان های خواست به دستیابی بر مبنی اتاق همکاری

 ل پالوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د عام
س د دوبۍ لپاره د افغان جنرال قونسل سره یسرپرست رئ

 دل یول

 بلخ تجاری جامعه های مساعدت و ها کمک سلسله به 
 اجالح توسط پروانی آغا گل الحاج خیریه بنیاد اینبار

 سرمایه و تجارت اتاق تجارتی معاون مایل خیرالدین
 برای گروپ نوید بشیر عمومی رییس و افغانستان گزاری

 .نمود مساعدت اولیه مواد بلخ معارف معلمین هزار یک

 افغانستان یمرکز حل منازعات تجارت 
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 بودیم داخلی تولیدات عرصه در خوبی رشد شاهد اخیر سال پنج طی آنکه با گفت هایش صحبت در مهمند، یونس محمد محترم

 ملزوم و الزم را صنعت و گذاری سرمایه رت،تجا وی. گذاشت برجای را خود ناگوار تأثیرات گذشته سال در کرونا حوادث ولی
 و آورده عمل به حمایت تجارت بخش در هم و گذاری سرمایه و تولید بخش در هم دولت که میخواهیم ما: افزود خوانده، یکدیگر

 در گذاری هسرمای زمینه تا خواهیم می دولت از ولی کنیم می استقبال متوسط و کوچک تولید بخش در گذاری سرمایه از آنکه با
 .سازد فراهم است، داخلی تولیدات و صنعتی چرخ اصلی محرک که را برق تولید مانند زیربنایی و بزرگ های پروژه

 
 زمین، مانند، ها بنا زیر قوانین، اصالح بخش در ویژه به دولت سوی از گذاری سرمایه و تجارت در تسهیالت ایجاد به مهمند، آقای
 والیات سایر در صنعتی پارکهای تاسیس و کندهار صنعتی پارک مجدد احیای به را حکومت توجه و کرده دتاکی امنیت تأمین و برق

  .نمود جلب
 

 گذشته سالیان طی کشور اقتصاد در گذاران سرمایه و تاجران ویژه به افغانستان خصوصی سکتور نقش به الکوزی، جان خان محترم
 داوود حکومت زمان در چنانچه کرد می ایفاء کشور اقتصاد رشد در را مهمی شنق خصوصی سکتور گذشته در: گفت کرده اشاره

 به روزی حکومت توجه اثر در که کرد امیدواری ابراز وی. گردید می تامین خصوصی سکتور طریق از ملی عواید درصد 00 خان
 نیز دایمی نمایشگاه ایجاد طرح از الکوزی آقای. باشیم شاهد صادرات بخش در را خوبی افزایش و رسیده تولیدی کفایی خود

 .کنند همکاری آن ساخت در که اند حاضر گذاران سرمایه و تاجران که افزود کرده استقبال

 

 (ICCIA) ۷۳. 
 

 ۰۰۳۳مه، ۰۳پنج شنبه، غويې  
 

د اسالمي هېوادونو د سوداګرۍ، صنعت، او کرنې اتاق عمومي رئیس ښاغلي عبداهلل 
صالح کامل تر ریاست الندی د سوداګریزو اړیکو پراختیا او ګډو پانګه اچونو په 

اسالمي هېوادونو اتاقونو رئیسانو،  ۷۵موخه په جوړه شوې آنالین غونډه کې د 
نو، او سکرترانو او دافغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عامل پالوي مرستیاال

  .سرپرست رئیس ښاغلي شفیق اهلل عطايې ګډون کړی وه
 

مه جوړه شوې وه، ښاغلي عطايې په اسالمي هېوادونو حوزه کې د سیمه ایزې او ۰۳په دغه آنالین غونډه کې چې د روان کال غويې په 
  .خبرې وکړی اقتصادي همکارۍ په ارزښت

 
ښاغلي عطايې په افغانستان کې د شتو پانګه ایزو فرصتونو په اړه د خبرو کولو ترڅنګ، د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او سترو شخړو حل په 
برخه کې د اسالمي هېوادونو سوداګرۍ، صنعت او کرنې اتاق رول اړین وباله. ښاغلي عطايې د دی غونډې ټولو ګډون کوونکو څخه 

تل چې د اسالمي هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، ګډو پانګه اچونو، او د تجربو انتقال په برخه که خپلې همکارۍ ال پسې وغوښ
  .زیاتې کړي

 
پدې ناسته کې، هر غړي هیواد د پانګوونې او سوداګرۍ پراخولو څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او په خپلو هیوادونو کې يې د پانګوونې 

کلونو پورې د مالي او مدیره پالوي ټاکنو  ۰۳۰۷څخه تر  ۰۳۰۰رصتونو یادونه وکړه. همدارنګه، د عمومي مجلس د اجندا سره سم، د ف
غړو هیوادونو سوداګرۍ اتاقونه د نورو غړو لخوا د نوموړي اتاق د مدیره پالوي غړو په توګه  ۰۱غړیو پریکړه وکړه چې د پایلې په توګه د 

  .وټاکل شول
 

کال کې د  ۰۱۵۱سوداګریزو اتاقونو څخه جوړ چې په  ۷۵د اسالمي هېوادونو د سوداګرۍ، صنعت، او کرنې اتاق د اسالمي هېوادونو د 
زیږدیز کال کې ددی اتاق  ۰۳۳۲( په واسطه تاسیس، او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق په OICاسالمي همکارۍ سازمان )

 غړیتوب ترالسه کړ.

 معرفی اتاق
 

 

 تاریخچه
از اثر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان 

 ادغام دو اتاق 
افغانستان که  سرمایه گذاریاتاقهای تجارت و  -9

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

 می نمود؛ 

اتاق تجارت بین المللی افغانستان که در سال  -0

هجری خورشیدی توسط متشبثین  9940
 خصوصی تاسیس شده بود؛

به عنوان یک نهاد ملی  9941حوت  91در     
و معتبر حامی سکتور خصوصی کشور ایجاد 

ابتدا  سرمایه گذاریشد. قانون اتاق تجارت و 
صویب شد. سپس در ت 9944عقرب  01در 

تعدیل و نافذ گردید.  9919میزان  02تاریخ 
با والیت کشور  25در  در حال حاضر اتاق

بیش از  و فعالیت مینمایدنمایندگی  22

آن عضو فعال  09111عضو که  11111
اتحادیه، انجمن و   019می باشند و 

 کوپراتیف نیز در اتاق ثبت و راجستر شده اند. 

 

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

 هدفمند؛ خدمات

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

 ادارات دولت، با استراتیژیک 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___________ 0011   ثور     – دوم    __   مشاره_______________  مهخربنا  
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تجارت وسرمایه گذاری با سفیر افغانستان در جاپان روی گسترش روابط تجارتی هیات رهبری اتاق 

 .میان دو کشور گفتگو کرد
 

 9011 -ثور –91، پنج شنبه

محترم انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره و 

محترم شفیق اهلل عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت 

نستان با حضورداشت محترم میرویس هوتک وسرمایه گذاری افغا

معاون مالی و اداری هیات عامل و مسؤالن دیپارتمنت های روابط بین 

الملل، اعضا و روابط عامه با محترم شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان 

در جاپان پیرامون گسترش روابط تجارتی میان دو کشور و همکاری 

 تگو کردند.گفهای مشترک به گونه انالین بحث و 
 

اقتصادی میان افغانستان و جاپان  -در آغاز این نشست آنالین، محترم سید جاوید برهان در مورد اهمیت روابط تجاری 

صحبت نموده و بر توسعه روابط تجارتی و سرمایه گذاری مشترک تأکید ورزید. وی نقش سفارت افغانستان و اتشه 

ه و از آغاز همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری جهت تحکیم روابط تجارتی را در گسترش این روابط مهم خواند

 .تجارتی دو کشور و سرمایه گذاری های مشترک از طریق سفارت افغانستان در جاپان اطمینان داد

سپس آقای عطایی در رابطه به فرصت ها و چالش های موجود تجارتی میان دوکشور صحبت نموده و تأکید کرد تا روی 

 :ر در همکاری با سفارت افغانستان در جاپان مساعی مشترک صورت گیردموارد زی
 

 امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت دو کشور؛ •

 ایجاد تسهیل صدور ویزه برای تاجران افغان؛ •

 برگزاری نشست مشترک میان رهبری هردو اتاق؛ •

 های مختلف؛ برگزاری نشست انالین میان تاجران افغان و جاپان از سکتور •

 راه اندازی ورکشاپ های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت در عرصه تجارت و دیجیتال سازی؛ •

 توکیو و بازار یابی برای اقالم صادراتی افغانستان؛ -ایجاد دهلیز هوایی کابل •

 مد نظر گرفتن تعرفه های ترجیحی از سوی جاپان برای اقالم صادراتی افغانستان؛ •

ری های مشترک در بخش پروژه های زیربنایی، تولید نساجی، معادن، زراعت، عراده جات، پرزه جات جلب سرمایه گذا •

 ماشین آالت، صحت و تکنالوژی؛

 .ایجاد شورای تجارتی مشترک میان افغانستان و جاپان جهت تحکیم روابط تحکیم روابط تجارتی دو کشور •

های خوب تجارت با جاپان یادآور شد که به گفته وی تاجران افغان می بعداً آقای شیدا محمد ابدالی از فرصت ها و زمینه 

توانند در بخش صادرات استفاده خوب بنمایند. وی ضمن ابراز همکاری همه جانبه وعده سپرد تا زمینه اشتراک تاجران 

ران افغان بتوانند را مساعد سازد تا تاج (Expo Food و Expo – 2025)افغان در نمایشگاه های بین المللی در آنکشور

 .محصوالت کشور را به نمایش بگذارند

در این نشست هر دو جانب وعده سپردند تا معلومات و ارقام تجارتی مورد نیاز دو کشور را به همدیگر شریک سازند تا در 

  .روشنایی آن اقدامات الزم جهت توسعه روابط تجارتی صورت گیرد

میلیون دالر از جاپان واردات داشته و اما در مقابل صادرات اندک  681حدود قابل ذکر است که افغانستان ساالنه در 

 .دالر( دارد 0555)

پاڼه______   خرب___________      0011 ثور       – دوم    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
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تور خصوصی در افغانستانکس در راستای رشد آگاهی -خبرنامه                                                                                                 خبرپاڼه  

 

 

  ۰۰۳۳مه، ۰۲سه شنبه، غويې 
 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د څارنې پالوي 
رئیس ښاغلي عبدالحامد حمیدي، د نوموړي پالوي منشي 
ښاغلي عبدالمتین قلندري او د نوموړي پالوي غړیو هر یو 

م په خپل کاري دفتر چې د خالد احمد او محمد ناصر صمی
  .کابل په شهرنو کې واقع دی ناسته وکړه

 
په دی غونډه کې، په بنسټیزو موضوعګانو لکه: صادرات، د نیمروز اتاق ټاکنې، د اتاق لپاره د ځمکې پیرودل او د 

 یول شوې.څارنې پالوي کاري دفتر لپاره د یو کارکوونکي ګمارلو په اړه خبرې اترې وشوې او الزمې پریکړې ون
 

 با افغانستان گذاری وسرمایه تجارت اتاق مدیره هیات اول معاون تودیعی مالقات

 !کابل مقیم ترکیه سفیر

 
 0011 -ثور –22 شنبه، چهار

  
 اتاق مدیره هیات اول معاون مهمند یونس محمد محترم

 در که تودیعی درمحفل افغانستان، گذاری سرمایه و تجارت
 با و نموده اشتراک شد، گزاربر درکابل ترکیه سفارت

 . نمود گفتگو و دیدار آرطغرول اوزان آقای
 
 رسیده پایان به افغانستان در خدمتش معیاد که آرطغرول اوزان آقای از اتاق، مدیره هیات اول معاون دیدار، این در

 افغانستان الیاتو به ایشان که سفرهای ویژه به کشور دو میان روابط گسترش جهت در وی های تالش و است
 .نمود وقدردانی سپاس ابراز است، داشته کندهار ازجمله

 
 بیشتر روابط ایجاد در آورده، بدست افغانستان از که را شناختی و ها دیدگاه خواست، ترکیه سفیر از مهمند آقای

 خصوص به دیپلوماتیک مجالس در و نموده استفاده دوکشور میان مناسبات گسترش و اقتصادی های همکاری
 .نماید مطرح کشورش خارجه امور وزارت

 
 افغانستان در که را مدتی: گفت نموده خرسندی اظهار اتاق اول معاون با دیدار از آرطغرول، اوزان آقای بعدًا

 هایم اندوخته از امیدوارم و بوده مختلف های سکتور در مناسبات توسعه برای مناسب فرصت بودم خدمت مصروف
 .بنمایم اعظمی استفاده مناسبات بیشتر متحکی برای

 ت مدیره اتاق تجارتااعضای هی  

 افغانستان سرمایه گذاریو 

 

پاڼه______   خرب___________  0011 ثور       – دوم    مشاره__   _______________  خربنامه  
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 خدمات اتاق
 

 لی:آمریت  روابط بین المل
 

 جهت اتاق اعضای برای آوری تسهیل و هماهنگی 

 بین و ملی 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 همچنان 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

 

!

 
 داسې په مشرتابه اتاق اچونې پانګه او سوداګرۍ د افغانستان د

 تړاو په مالتړ اونۍ پانګونې او صنعت د کې هیواد په چې کې حال
 لري تمه کوي، هرکلی اقدام د جمهوریت اسالمي د افغانستان د

 وشي پاملرنه جدي ته فرصتونو او ستونزو شته کې برخه پدې چې
  .شي کړی پورته ګامونه کوټلي کې وړلو منځه له ستونزو د او
 

 په دا. دي نه کافي پروګرامونه دا مګر کړي پلي پروګرامونه لړ یو دولت موخه په پراختیا پانګونې د هېواد د چې ددی سره
 او دولت د په منظور په کولو ترالسه موخې عین د اتاق اچوونې پانګه او سوداګرۍ د افغانستان د چې ده، کې حال داسې

 آسانیتاوې الزمې موخه په هڅونې د مصؤنیت، او امنیت د فعالیتونو اقتصادي د کې غونډو بیلو بیال په ترمنځ سکتور خصوصي
 ارزښتمن خپل موخه په جوړولو د برخو اړینو نورو او برېښنا زیربناوو، د کول، پیاوړي مقرراتو وا قوانینو د کولو، رامنځته
  .دي کړي مطرح وړاندیزونه او نظرونه

 

 او ساینسي ډیرو له نړۍ د امله له ناکراریو د کې کلونو تیرو په چې اقتصاد هیواد د چې راهیسې وخت هغه له همدارنګه
 ګټه په څخه تجربو هیوادونو صنعتي نیمه او صنعتي پرمختللو نورو د باید دی، شوی پاتې ېلر څخه پرمختګونو تخنیکي
  .شي کړی پورته ګامونه کوټلي موخه په پراختیا اچونې پانګه او کولو پیاوړي اقتصاد د هېواد د اخیستنې

 به الرې له هڅو ګډو د لور په تګپرمخ اقتصادي د چې لرو هیله ترڅنګ، ویلو مبارکۍ اونۍ پانګونې او صنعت د بیا ځل یو
 .شي کړی پورته ګامونه بنسټیز

 

 اعضای سایر و معین با افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری هیات دیدار

 .مالیه وزارت گمرکات رهبری

 
 0109 می –11 –9011 -ثور –91 یکشنبه،

 

 سرمایه و تجارت اتاق عمومی رئیس احمدیار توکل محترم

 ریاست سرپرست عطایی اهللشفیق محترم غانستان،اف گذاری

 و نفت کنندگان وارد و تاجران از شماری و اتاق عامل هیات

 با کابل بیک مراد قلعه سوزی آتش حادثۀ در متضرر گاز

 آمنه محترمه گمرکات، معین ابراهیمی شاه عالم محترم

 وزارت قانون تنفیذ رئیس و گمرکات عمومی رئیس احمدی

 در کشور تاجران مشکالت پیرامون و نموده یدارد مالیه

 .نمودند گفتگو و بحث گمرکات
 

 آتش حادثۀ به رابطه در احمدیار آقای گرفت، صورت گمرکات مسئوالن سایر و معین تقاضای اثر به که نشست این

 سایر همچنان و شد وارد محل مردم و کشور تاجران به که خساراتی و کابل بیک مراد قلعه منطقه در آخیر سوزی

 تاکید قانون تطبیق و اصالحات بر و کرده صحبت کابل شهر های دروازه و ها شاهراه گمرکات، در تاجران مشکالت

 تمامی پرداخت از بعد و تکمیل سرحدات بنادر در اموال گمرکی مراحل طی تمامی که زمانی: افزود وی. ورزید

 مورد تجارتی های محموله ترخیص رسمی سند بعنوان رکیگم پارچه شود، می داده گمرکی ترخیص سند محصول،

 .گیرد صورت مزاحمت ها شاهراه مسیر در مختلف ها اخاذی خاطر به نباید بناءً باشد، همه قبول

 

 

 

 در سهولت جهت اتاق، عمومی رئیس احمدیار توکل محترم

 و دیجیتلی و الکترونیکی های دروازه ایجاد خواستار تجارت

 اتاق تجارت وعامل    هیئت

 افغانستان سرمایه گذاری

 

 عطایی اهلل شفیق : اسم
 

 تساری سرپرست : پست

 عامل تاهی

پاڼه______   خرب___________     0011 ثور       – دوم    مشاره__   _______________  امهخربن  
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     طالعه و بررسی اسناد تقنینی مرتبط به فعالیت های م

 و قوانین این شناسایی مشکالت و موانع موجود در وتجارتی 

 مقامات به تقنینی اسناد مشکالت نمودن برجسته هکذا

 مسئول؛

    سکتور روی فرا موجود موانع و ها شچال رفع 

 تجارتی قوانین  رهگذر از خصوصی

      فراهم ساختن خدمات و مشوره های حقوقی برای

 ی اتاق؛اعضا

    نجیگری و حل و فصل حکمیت های تجارتی، میا تدویر

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؛ یها 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 صنعتکاران 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

 

 ری:آمریت انکشاف صادرات و سرمایه گذا
 

 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

  نهادهای و ذیربط ادارات به صادراتی آمارهای ارائه 

 آنها؛ تقاضای اساس به خارجی، مختلف

  گان صادرکننده و صنعتکاران مشکالت آوری جمع 

 ور؛کش سطح در

 و فعال فابریکات تفکیک و صنعتی پارکهای سروی 

 .کشور سطح در فعال غیر

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 و دیجیتلی و الکترونیکی های دروازه ایجاد خواستار ارتتج در سهولت جهت اتاق، عمومی رئیس احمدیار توکل محترم

 و اسیکودا سیستم با متصل گمرکی اسناد بررسی و چک و ها ترازو نشانی، آتش وسایل با مجهز بزرگ های ترمینال

 .گردید مجهز های گاه توقف
 

 خسارات دچار سوزی آتش این در که کسانی سایر و نفتی مواد تانکرداران و تاجران خواهی داد به رابطه در عطایی آقای

. گردید حکومت توسط ممکن های راه از حادثه متضررین به خسارات جبران خواهان و نموده صحبت اند شده سنگین

 مجدداً بتوانند تا شوند کمک باید و بوده متوسط سطح در عمدتاً گاز و نفت کنندگان وارد و تاجران کرد عالوه وی

 .نمایند غازآ را خود تجاری های فعالیت
 

 نظریات و اتاق عمومی رئیس های صحبت از پس اداره، این مقامات سایر و گمرکات معین ابراهیمی شاه عالم محترم

 و اتاق رهبری هیات پیشنهادات و ها طرح تا سپردند وعده نشست، این در حاضر تاجران سایر و عامل ریاست سرپرست

 .کرد خواهند جستجو را مناسب های حل راه و گذاشته میان در مربوطه یها ارگان رهبری مقامات با را کشور تاجران

 

 

 
  ۰۰۳۳ مه،۰۱ غويې شنبه، پنج
 

 

 توکل ښاغلي رئیس عمومي اتاق پانګونې او سوداګرۍ د افغانستان د
 افغانستان د رئیسې، اتاق ښځو د رئیس، اتاق صنایعو او معدنونو د مدیار،اح
 اهلل شفیق ښاغلي رئیس سرپرست پالوي عامل د اتاق پانګونې او سوداګرۍ د

 ملي د خیل اوریا پرورش آغلې مرستیالې پالوي عامل د اتاق ښځو د عطايې،
 په لیدنې د رهس عبداهلل عبداهلل ډاکټر ښاغلي رئیس له شورا عالي مصالحې

 سکتور خصوصي د کې کمېټه مشرتابه شورا عالي مصالحې ملي د کې ترڅ
 ځانګړې د کې حاشیه په ناستې سولې استانبول د او سولې ګمارلو، استازیو
  .وکړې خبرې اړه په ناستې

 
 د سکتور خصوصي د ېک ناسته سولې استانبول د توګه ځانکړې په پروسو ملي په هېواد د احمدیار ښاغلي کې سر لومړي په

 اړه په او ناستې سولې استانبول د رحیمې افسانې او زاده کمین شیرباز ښاغلي بیا ورپسې او وکړې خبرې اړه په ارزښت او رول
  .وکړې اترې خبرې اړه په همغږیو شویو ترسره د

 وړاندی طرحه شوې ترتیب خوا له واتاقون ملي د اړه په غونډې ځانګړې د کې حاشیه په ناستې سولې استانبول د عطايې ښاغلي
  .کړه

 عالي مصالحې ملي د چې وکړه يې ژمنه او وباله اړین رول سکتور خصوصي د کې پروسه په سولې د عبداهلل عبداهلل ښاغلي
 په ناستې سولې استانبول د همدارنګه، هغه. ورکړي غړیتوب شکل يې دوره په ته غړیو اتاقونو د به کې کمېټه مشرتابه شورا

  .وبلله اړینه او تائید طرحه شوې وړاندې اړه په غونډې ځانګړې د کې اشیهح
 او اړین خورا لپاره ساتلو بدلون اقتصادي او ثبات نسبي د رول سکتور خصوصي د کې حالت اوسني په عبداهلل عبداهلل ښاغلي
 د چې وکړه ژمنه نوموړي. دی اړین نشتو استازو د سکتور خصوصي د کې پروسه په سولې د چې کړه یې زیاته او وباله حیاتي

 الره ته استازو اتاقونو دریو افغانستان د او سکتور خصوصي د به کې جوړولو په ناستې استانبول او شورا عالي مصالې ملي
 .کړي هواره

  بط با دولت و خدمات حقوقی:آمریت روا
 

  پالسی های موثر اقتصادی و ارائه آن در طرح

 کمیته های اقتصادی دولتی؛

 تدویر جلسه ساالنه با جاللتمآب رئیس جمهور؛ 

  انسجام و هماهنگی فعالیت های سکتور

 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 

 اداری اعضای اتاق

 
 
 
 
 

     طالعه و بررسی اسناد تقنینی مرتبط به م
نع شناسایی مشکالت و موا 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

      فراهم ساختن خدمات و مشوره های حقوقی
 ی اتاق؛برای اعضا

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

 ؛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 یتتقو 
 صادرکنندگان؛ و صنعتی مراکز با

   اموال مبدأ تصدیقنامه صدور و ترتیب 

 Certificate of Origin & Form)  صادراتی

A)؛ 
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 آسیب و نیازمندان به گذاری سرمایه و تجارت اتاق سوی از خوراکی مواد توزیع

 پروان والیت در سیالب دیدگان
 

 9011 -ثور –90 شنبه، چهار
 

 سخاوت صندوق طریق از افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق

 در دیده آسیب و نیازمندان خانواده 201 برای پروان والیت اتاق

 .نمود توزیع خوراکی ادمو والیت، این ۀگذشت سال سیالب

 مالی رئیس سخی آغا شیرین محترمان نظر تحت مواد این توزیع

 و تجارت اتاق مدیره هیات عضو بریالی ذکریا و مدیره هیات

 والی عیار الدین فضل محترم حضور و افغانستان، گذاری سرمایه

 امین محترم و پروان اتاق رئیس نوری نظیرآغا محترم پروان، والیت

 .گرفت صورت والیت این والیتی شورای رئیس شکوری اهلل

 وقوع پی در پروان گذاری سرمایه و تجارت اتاق: گفت خود های صحبت در اتاق، مدیره هیات عضو بریالی ذکریا محترم

 منض گردید، مردم به سنگین مالی خسارات و جانی تلفات باعث که والیت این مرکز در گذشته سال ویرانگر سیالب

 نیز کشور سراسر گذاران سرمایه و تاجران از سخاوت صندوق ایجاد با پروان اتاق رهبری اعضای و تاجران مساعدت

 و تجارت اتاق همکاری و تقاضا همین اساس به افزود وی. دهند یاری دست والیت این دیدگان آسیب به تا خواست

 و آرد شامل خوراکی مواد سیالب از متضرر خانواده 201 برای ها کمک این توزیع دوم دور در افغانستان گذاری سرمایه

 .یابد ادامه چنان هم ها کمک این تا شود می تالش و گردید توزیع روغن

 والیت این زدگان سیالب به پروان اتاق و افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق های کمک از عیار، الدین فضل محترم

 در سیالب متضررین به رسانی کمک در تا خواست والیت این تاجران سایر از و کرده قدردانی لامسا و گذشته سال طی

 .نمایند ادا را خویش سهم گذاری سرمایه و تجارت اتاق با هماهنگی

 و پروان اتاق رئیس افغانستان، گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری اعضای از جداگانه نشستی در پروان، والیت والی

 تقدیرنامه، اهدای با والیت این سیالب دیدگان آسیب به رسانی خدمت در شان های تالش پاس به آن اجرائیوی مسئول

 . نمود قدردانی
 

 

 

 ۰۰۳۳مه، ۰۰چهارشنبه، غويې 
 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د تیلو او ګازو د سکتور د 
قربانیانو غوښتنو ته د قانوني ځواب ویلو مسله د ولسمشر لومړي مرستیال 
ښاغلي امراهلل صالح سره د یوې غونډې په ترڅ کې مطرح او د دوی د 

  .وکړه ستونزو د له منځه وړلو غوښتنه يې

 
په دی غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د عامل پالوي سرپرست رئیس ښاغلي شفیق اهلل عطايې، د قلعه مراد 

  .بیک پیښې قربانیانو او د چارو مسؤلینو ګډون درلود

اوبلن ګاز سکتور د ستونزو د له ښاغلي عطايې د قلعه مراد بیک سیمې اور لیګیدنې په تړاو مالومات وړاند کړل او د تیلو او 
 :منځه وړلو او د دی ډول پیښو د تکرار مخنیوي په موخه يې د دوی غوښتنې په الندی ډول مطرح کړی
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 شبکه زنان افغان برای انکشاف تجارت  -12
 
  

                

وروسته له دی چې واردوونکي خپل محصول او لګښتونه د ماليې، ټرانسپورټ، عامه ګټو وزارتونو او ښاروالۍ ته تادیه کړي  •
فکټورونه نه باید سوداګرو ته ستونزې راوالړی  او په ګمرک کې طی مراحل بشپړ کړي، نو ګرځنده ګمرک، پولیس یا نور

کړي. د ګمرک مسؤلین باید د ګمرکي تصفیې سند د رسمي سند په توګه ومني او سوداګریزو توکو د اسانه ترافیک په برخه 
 .کې همکاري وکړي

ونه کې تم کړی شي چې د د نورې نړۍ د تجربو نه په ګټې اخیستنې سره، د تیلو او اوبلن ګاز ټانکرونه باید په داسې ځای •
  .خوندیتوب په وسایلو باندی مجهز وي

  .ددی پیښې قربانیان د خپلو زیانونو د جبران غوښتنه کوي •

ښاغلي صالح د مراد بیک سیمي اور لګیدنې قربانیانو سره د خواخوږۍ کولو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د 
، الرښوونه وکړه چې د زیان د جبران په موخه دی ددی قربانیانو ضروري اسناد ترتیب رغوونکو وړاندیزونو اوریدلو وروسته

  .کړی شي ترڅو د منظورۍ په موخه د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاند کړی شي

  .ښاغلي صالح قربانیانو ته د جبران ورکولو په برخه کې د خپلې هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د دی پیښې قربانیانو د حق غوښتنې پروسه په شدت سره پرمخ بیايې او د پایلو څخه 
  .يې ددی پیښې قربانیان او ددی سکتور فعالین په منظم ډول خبروي

دی پیښه کې يې زیان موندلی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د اوړو، غوړیو او نورو هغو سوداګرو څخه چې په 
غواړي چې د قربانیانو لستونه دی ژر تر ژره ترتیب او اتاق ته وسپاري ترڅو د جبران په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړی 

 .شي
 

ادامه روند توزیع کمک های سکتور خصوصی افغانستان به آسیب دیدگان ولسوالی 

 ارغنداب والیت کندهار
 

 9011 -ثور –90، سه شنبه

به ادامه مساعدت های تاجران و اعضای سکتور خصوصی کشور به 

والیت کندهار، کاروان دوم مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب 

این کمک ها که تحت رهبری محترم محمد یونس مهمند معاون 

اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و محترم اول هیات مدیره 

آن هیات عامل اتاق عازم میرویس هوتک معاون مالی و اداری 

 والیت گردید؛ روند توزیع خود را آغاز نمود.

حاجی عبیداهلل، قابل ذکر است که تاجران ملی هریک محترمان حبیب گلزار، همایون خواجه زاده، میرویس کتوازی، 

را جهت  کشور آمادگی خودحاجی ظاهر، محمد یوسف مهمند، تاجران کندهار و اعضای سکتور خصوصی از سراسر 

های کمکی خویش را به مردم آن کمک به مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب والیت کندهار ابراز داشته و بسته 

 ولسوالی ارسال داشتند. 
 

ولسوالی ابراز آقای رسولی ولسوال ارغنداب از توزیع کمک های تاجران و اعضای سکتور خصوصی به مردم این 

 تی که مردم نیازمند آنست مهم خواند.قدردانی کرده و آنرا در وضعی
 

های مواد فامیل متضرر شده از جنگ توزیع شده است؛ بسته  175ثور سال روان برای  61این کمک ها الی تاریخ 

 خوراکی شامل آرد، برنج و روغن می باشند و کمک ها همچنان ادامه دارند.
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 ۰۰۳۳مه، ۰۰سه شنبه، غويې 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عمومي رئیس ښاغلي توکل 
لومړي مرستیال ښاغلي محمد یونس احمدیار، د اتاق د مدیره پالوي 

مهمند، د اتاق د عامل پالوي سرپرست رئیس ښاغلي شفیق اهلل 
کو اتحاديو رئیسانو او د مختلفو سکتورونو د تیلو واردوونعطایې، 

ښاغلي احمد جاوید سوداګرو د ولسي جرګې له لومړي مرستیال 
 جیحون، د ولسي جرګې دویم مرستیال ښاغلي نجیب اهلل ناصر او د 

ترڅ کې د کابل په مراد  اداري غړیو سره د لیدنې پهولسي جرګې له                                                                
 سکتور شتو ستونزو او د حکومت د عدم توجه په اړه خبرې اترې وکړی.بیک نومي سیمه کې د اور لګیدنې، د خصوصي 

کړه " زموږ سوداګر د ښاغلي توکل احمدیار په مختلفو والیتونو کې د وروستیو اورلګیدنو په اړه د خبرو کولو ترڅنګ، زیاته 
 اصلي قربانیان دي."ر قانوني پیسو اخستنو او د لویو الرو په اوږدو کې د پیښو اورونو، شوکو، غی

لګښتونه د هېواد ښاغلي توکل احمدیار وویل "زموږ سوداګر چمتو دي چې د حکومت لخوا وضع شوي ټول محصوالت او 
اکو او غیر قانوني پیسو اخستو منلو زوروپه ګمرکونو کې تادیه کړي خو دوی د لویو الرو په اوږدو او ښار په دروازو کې د 

 ته چمتو نه دي."

اړه د حکومت د اتاق عمومي رئیس زیاته کړه " سره ددی چي، په اسالم قلعه بندر او نورو والیتونو کې د اور لګیدنو په 
و هیڅ یو ارګان ځواب لګیدنې په تړاپخوانیو څیړنو هیڅ کومه پایله نه درلوده، د کابل ښار په قلعه مرادبیک سیمه کې د اور 

سوداګرو غږ وانه وریدل شو، دوی اړ شول چې د ویلو ته چمتو نه دی." هغه زیاته کړه وروسته له هغه چې د هیواد د 
یوه خبري کنفرانس کې خپل غږ اوچت کړي. هغه ټینګار وکړ چې افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق ته الړ شي او په 

توکو امنیت تامین کړي، د مختلفو زورواکو مخه ونیسي او د تیلو او مایع ګازو سوداګریزو حکومت باید د سوداګرو د 
 ځایونه په پام کې ونیسي.ټانکرونو لپاره جال تم 

څخه دفاع وکړي او ښاغلي احمدیار د ولسي جرګې له لومړي مرستیال او اداري پالوي څخه وغوښتل چې د هغوی د حقوقو 
 ورسوي. د یوې لیدنې په ترڅ کې ددوی غږ د دولت تر مشرتابه پوری  د هېواد د ولسمشر سره

کې د غیر قانوني ښاغلي مهمند د عمومي رئیس د خبرو د تائید کولو ترڅنګ، زیاته کړه "حکومت باید د هېواد په لویو الرو 
ترالسه کړي. هغه په ګمرکونو کې پیسو اخستنو مخنیوي ترڅنګ، وضع شوي ټول محصوالت او لګښتونه د هېواد په 

چې د مالیې وزارت سره د ګمرکونو ټولو دفترونو ګمرکونو کې د شته فساد یادونه وکړه او د هیواد په پارلمان یې غږ وکړ 
 وکړي."کې د محصوالتو د برابرولو په برخه کې همکاري 

کې د شته فساد، ستازو په ګمرکونو د غونډې په ترڅ کې، د تیلو واردوونکو، ټانکرونو لرونکو او د خصوصي سکتورونو ا
چارواکو څخه یې اورګیدنې سیمو شوکو او غیر قانوني پیسو اخستنو په اړه خپل منتقدانه نظرونه څرګند کړل، او د حکومتي 

ستونزې حل نه کړي او د اور وژنې عاملینو ته سزا د پلټنې غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ که چیرې حکومت ددوی 
 وکړي، او د تیلو واردول بند کړي.نو دوی به اړ شي چې مدني الریونونه ورنکړل شي 

د حقوقو څخه ښاغلي احمد جاوید جیحون ژمنه وکړه چې د کابل په مراد بیک نومي سیمه کې د اور لیګدنې د متضررینو 
ن ته په لیکلې بڼه وسپاري، ترڅو پارلمادفاع وکړي. هغه د اتاق له مشرتابه وغوښتل چې د زیانمنو سوداګرو ستونزې د هیواد 

 له منځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه يې له وزیرانو او اړونده حکومتي چارواکو سره شریک او د 

زیان جبران ښاغلي جیحون د زیانمنو سوداګرو غوښتنه حق وبلله او د حکومت څخه يې وغوښتل چې ددی سوداګرو د 
شوي سوداګر وټاکي ترڅو په په مشرتابه غږ وکړ چې د نورو سوداګرو په استازیتوب یو شمیر زیانمن وکړي. هغه د اتاق 

اندیښنې او غوښتنې څرګندی کړي او په دی برخه کې پارلمان کې جوړه شوې اړوند وزارتي ناسته کې برخه واخلي او خپلې 
 يې د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه.
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 سوزی آتش به پیوند در افغانستان گذاری سرمایه و تجارت اتاق عمومی رئیس مطبوعاتی کنفرانس

 .کابل بیک مراد قلعه منطقه در نفتی مواد های تانکر
 
 9011 -ثور –90 کشنبه،ی

 

 به افغانستان گذاری سرمایه تجارت اتاق سوی از مطبوعاتی کنفرانس این

 یونس محمد اتاق، عمومی رئیس احمدیار توکل محترمان اشتراک

 شفیق مدیره، عضوهیات الکوزی خانجان مدیره، هیات اول معاون مهمند

 هیات یسرئ زاده قاضی یونس عامل، هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل

 و نفتی مواد کننده وارد تاجران اتحادیه رؤسای هرات والیت اتاق مدیره

 .گردید برگزار اتاق مرکزی دفتر در مختلف سکتورهای تاجران

 

 والیات در اخیر های سوزی آتش درمورد افغانستان، گذاری سرمایه تجارت اتاق عمومی رئیس احمدیار توکل محترم نخست

 حوادث: گفت نموده صحبت کابل بیکمراد قلعه در گذشته روز سوزی آتش ویژه به نقاط، دیگر و یرتانح فراه، نمیروز، هرات،

 و عبوری نقاط در وسایط توقف و تراکم علت به که است ساخته مند خساره دالر ملیون صد بیشتراز را خصوصی سکتور اخیر

 در دیگر جانبی از و است نگرفته صورت خصوصی سکتور جواب به اقدامات نوع هیچ حکومت ازسوی تاکنون اما بوده گمرکات

 سکتور آواز کس هیچ و میگیرند پول خصوصی ازسکتور ادارات مختلف های نماینده عنوان به بنادر و ها دروازه گمرکات،

 . شنود نمی را خصوصی

 

 و نموده ایجاد مزاحمت تاجران یبرا نیست مربوط آنها به مسایل که ارگانها از شماری درگمرکات که کرد اضافه احمدیار آقای

 در والیت یک از گمرکی محصوالت اسناد وی، گفته به. میسازد متوقف سنگین جرایم را سیب صادرات حتی نمایند، می تقاضا پول

 های خواست به که صورتی در داد هشدار حکومت مسئوالن برای وی. میشوند تاجران آزار باعث و نبوده اعتبار مدار دیگر والیت

 .میسازند متوقف کشور سراسر در را نفتی مواد خدمات و عرضه داده، ادامه شان مدنی اعتراضات به نشود رسیدگی نانآ
 

 حوادث درمورد معلومات طالب و گردیده جمهور رئیس شخص با متضرر تاجران دیدار عاجل هرچه خواهان اتاق عمومی رئیس

 .اند شده انجام حکومتی ادارات سوی از کنون تا که یدگرد اجراآتی چنان هم و نقاط سایر و هرات سوزی آتش
 

 مامورین کرد عمل باالی شدیداً عمومی، رئیس های صحبت تائید با اتاق مدیره هیات اول معاون مهمند یونس محمد محترم بعداً

 حکومت مسئوالن از و هنمود اعتراض میگردند تاجران رضایتی نا سبب شهرها های دروازه و بنادر در که اداراتی سایر و گمرکات

 .نمایند عاجل و سریع اقدامات زمینه در تا خواست

 اند، مواجه آن به خصوصی سکتور که های چالش و اقتصادی موجود وضیعت تشریح با الکوزی جان خان محترم کنفرانس، این در

 تداوم از وی. گردید زمینه در دولت مسئوالن عاجل اقدامات خواهان و نموده مشخص ها بخش درهمه را تاجران مشکالت دیگر بار

 ها، راه بنادر، در وضیعت هرگاه که داد هشدار و کرده آوری یاد نیز شان مشکالت شدن حل تا خصوصی سکتور اعتراضات

 .شوند می کشور ترک به مجبور گذاران سرمایه یابد ادامه گونه همین به گمرکات

 بخشهای سایر نمایندگان و داران تانک نفتی، مواد کننده وارده تاجران رات،ه اتاق رئیس زاده قاضی یونس محترم کنفرانس دراین

 صورت سوزی آتش که شدند ساحاتی در مسئوالن از بررسی خواهان و داشته بیان را شان آمیز اعتراض نظریات خصوصی سکتور

 مجازات باشند می مسئول زمینه در که را وکسانی نموده دریافت را سوزی آتش دالیل حکومت که داشتند تأکید ایشان. است گرفته

 دست نفتی مواد واردات و ها تانک نمودن مسدود و توقف به نشود، رسیدگی شان های خواست به که صورتی در: گفتند آنان. نماید

 .اند ساخته مساعد را حوادث چنین ۀزمین که بود خواهد کسانی بدوش مسئولیت صورت آن در که میزنند

 نمودند فیصله موجود تاجران و کشور خصوصی سکتور از نمایندگی به گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری نس،کنفرا این اخیر در

 .نمایند می اعالم را شان بعدی تصامیم نگردد، رونما تغییرات موجود وضیعت در و نشود رسیدگی شان های خواست به صورتیکه در

 که اند گردیده حریق نفتی مواد تانکرهای و باربری واسطه دوصد حدود اد،افت اتفاق کابل شمال در که گذشته شب سوزی اتش در

 . باشد می دالر میلیون بیست حدود در خصوصی، سکتور به وارده خسارات از ابتدائی گزارشات

 هرات والیت مرغدران صنایع انجمن -955

 هرات والیت مرغداری های خانم انجمن -951

 جان زنده ولسوالی شیر کنندگان تولید انجمن -915

 کرخ ولسوالی شیر کنندگان تولید انجمن - -919

 بلخ مرغداری زنجیره انجمن - -915

 افغان زنان مرغداری انجمن -919

 آباد فیض سَبز خانه انجمن -912

 شمامه َستی صنایع انجمن -912

 باستان آباد خان کاران شالی انجمن- -914

 قلعه دشت کوکچه کاران شالی انجمن -914

 بهارک ولسوالی کاران شالی انجمن -915

 بنگی رهبها کاران شالی انجمن -911

 کابل قالین صادراتی و تولیدی انجمن -555

 کاپیسا انگور ارزش زنجیره انجمن -559

 بهارستان سبز  خانه انجمن -555

 کابل زراعتی تولیدات و ها سبزخانه انجمن -559

 های نوین اندیشه  دستی صنایع و اجتماعی انجمن -552

 بامیان زنان جنبش تجارتی و  اجتماعی انجمن -552

 یلدا پوشاک و دستی صنایع انجمن -554

 بامیان کوه زرین زنان دستی صنایع و اجتماعی نانجم -554

 پکتیا والیت  صادرات و واردات انجمن -555

 افغان زنان دستی صنایع و تجارتی انجمن -551

 بدخشان والیت کشم ولسوالی سبزیکاران انجمن -595

 بدخشان والیت کشم ولسوالی زنبورداران انجمن -599

 تخار والیت مرغداری های فارم انجمن -595

 تخار توالی های سبزخانه انجمن  -599

 انگورکابل ارزش زنجیره انجمن -592

 بلخ زنان دستی صنایع و تجارتی انجمن -592

 تخار طیور پرورش انجمن -594

 هرات زعفران از حمایت انجمن -594

 غزنی والیت مرغ داران فارم انجمن -595

 بگرامی کاران صنعت انجمن -591

 ما افتخار ما انجمن  -555

 انجمن گلخانه داران بلخ باستان -559
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 ننگرهار   اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف -521

 شینواری  اسالمی گذاری مایهسر و مالی کوپراتیف  -525

 گرشک اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف  -529

 گرمسیر اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف  -525

 بولدک سپین  اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف  -529

 هلمند  اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف -522
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 ناوه اسالمی گذاری سرمایه و مالی کوپراتیف -524
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 افغانستان کورشیا اقتصادی شورای -۷۲۲

 افغان –اتاق مشترک پاک  -۷۲۲

 در تانقزاقس صنایع و تجارت اتاق نمایندگی -۷۲۲

 افغانستان

 فنلند-افغانستان اقتصادی شورای -۷۲۲

 افغانستان در چینایی های شرکت انجمن-۷۲۲

 ترک-افغان صنعتگران و تاجران انجمن -۷۲۷

 امریکا –اتاق تجارت افغان  -۷۲۲

 ارومچی – چین افغان اقتصادی شورای -۷۲۲

 شورای تجارتی افغانستان در  گوانزوی چین -۷۲۲

 رتی افغانستان در آلماتی قزاقستانانجمن تجا-۷۲۲

 افغانستان در ازبکستان تجارت خانه-۷۲۲

 آسترالیا-افغان تجارتی شورای -۷۲۲

 شورای تاجران افغانستان مقیم کابل-۷۲۲

 آسترالیا -اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان-۷۲۲

  
 

 موجود تاجران و کشور خصوصی سکتور از نمایندگی به گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری نس،کنفرا این اخیر در

 تصامیم نگردد، رونما تغییرات موجود وضیعت در و نشود رسیدگی شان های خواست به صورتیکه در نمودند فیصله

 .نمایند می اعالم را شان بعدی

 

 حریق نفتی مواد تانکرهای و باربری واسطه دوصد حدود اد،افت اتفاق کابل شمال در که گذشته شب سوزی اتش در

 . باشد می دالر میلیون بیست حدود در خصوصی، سکتور به وارده خسارات از ابتدائی گزارشات که اند گردیده

 

 

 
 ۰۰۳۳ مه،۱ غويې شنبه، پنج

 
 شفیق ښاغلي رئیس سرپرست اتاق پانګونې او سوداګرۍ د افغانستان د

 د سره ذکي اهلل قدرت ښاغلي وزیر له ورټټرانسپ د هېواد د عطايې اهلل
 اړه په ستونزو سیستم تیر او سکتور ټرانسپورټ د کې ترڅ په لیدنې
  .وکړی اترې خبرې

 

 د کې برخه په ټرانسپورټ د او مسؤل (TIR) د اتاق د کې ناسته دی په
  .درلود ګډون هم وریماچ محمد امام ښاغلي سالکار اتاق

 
  ".دي کړي هڅې ټولې خپلې کې برخه په تطبیق د سیستم تیر د اتاق سره، سره تونزوس ډیرو د" وویل عطايې ښاغلي
 ټرانسپورټ د ترڅنګ، کولو اشارې د اشاره ته موارو ځانګړو څو الندی کې برخه په تطبیق سیستم تیر د عطايې ښاغلي
 :وکړه غوښتنه همکارۍ د وزارت

 
    رول کې کولو عملي په سیستم تیر د چې موخه په روزنې کيمسل د خلکو هغو او چلوونکو شرکتونو، ټرانسپورټي د•

 کول رامنځته انسټیټیوټ (IRU) د لوبوي،
 کول ګړندئ پروسو تخنیکي د پروژو تیر د •
 اعالم اتاق د کې برخه په تطبیق د پروژو ددی •
  موضوع کارنت او اچولو الره په د کنفرانس ملي دویم تیر د •

 
 د سیستم تیر د وویل، راغالست ښه یې ته ټیم ملګري ورسره او عطايي ښاغلي چې کې حال داسې په ذکي اهلل قدرت ښاغلي
 د او. ورکړ ډاډ چمتووالي د وزارت د تړاو په کولو رامینځته ټیم تخنیکي یوه وزارت ترانسپورټ د يې کې برخه په تطبیق

  .وکړه یادونه همکارۍ د هېوادونو سیمې د او وپروګرامون کاري خپلو د يې کې برخه په حل د ستونزو ترانزیت او ټرانسپورټ

 
 سکتور په ترانسپورټ د او وبللې ستونزې امنیتي ننګونې اصلي کې الره په فعالیتونو ترانزیت او ترانسپورټ د هیواد د نوموړي

 .وبلله اړینه همکاري سکتور خصوصي د يې کې کولو پلي په پروژو لویو د کې

 
 د افغانستان د کې برخه په حل د ستونزو ترانزیتي او ترانسپورت د هیواد د او کولو پلي په سیستم یاد د ذکي ښاغلي

 .وکړه ژمنه همکارۍ ډول هر د سره اتاق پانګونې او سوداګرۍ
 
 

 

 آن به مصر های بازار در که افغانستان صادراتی اقالم از عده آن روی تا خواست مصر در افغانستان سفیر از عطایی آقای

 ذیربط مسئوالن با مصر به افغانستان صادراتی محصوالت به ترجیحی یها تعرفه ایجاد مورد در یا و دارد وجود نیازمندی
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 ۰۰۳۳مه، ۰ جمعه، غويې
جاللتمآب جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنج شنبه په ورځ 
کندهار والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې، د مهمند نړيوال دوه سوه 

  .بستريز روغتون پرانيست
په داسې حال کې چې د جمهوري رياست لومړي مرستيال، د ملي 

غړو،  امنيت سالکار، د چارو ادارې عمومي رئيس، د کابينې يو شمېر
د کندهار والي او په ملي شورا کې د یاد والیت استازو د 
جمهوررئیس ملتيا کوله، جمهوررئیس غني د پردې په لیرې کولو سره 
مهمند دوه سوه بستريز پرانيست او د هغه له روغتیایي مسوولینو سره 

 .په جوړه شوې غونډه کې یې ګډون او وینا وکړ
سوداګرۍ او پانګونې خونې د غونډې په پيل کې د افغانستان د 

مرستيال ښاغلي محمد يونس مهمند وويل، سوداګرو ته د دولت له 
لوري د اسانتياوو رامنځته کول دوی په هيواد کې پانګونې ته هڅوي 

 .او دې برخې ته یې د حکومت د ال ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه
د د جمهوري ریاست عالي مقام لومړي مرستيال ښاغلي امراهلل صالح 

ياد روغتون د پرانيستې د مبارکۍ ترڅنګ وويل، حکومت له 
خصوصي سکتور سره نږدې اړيکې رامنځته کړي او په اقتصادي وده 
کې د دوی رول د ستايلو دی. هغه زیاته کړه، په اوسنيو شرايطوکې 
پانګونه له وطن سره د مهمند ګروپ د مسوولينو مینه ښيي او له دې 

  .ر ته د وړل کېدونکې پانګې مخه ونيول شيسره به د درملنې لپاره به
جاللتمآب جمهوررئیس غني د هغوی د خبرو تر اورېدو وروسته ټولو 
هيوادوالو په ځانګړي ډول د کندهار خلکو ته د مهمند نړيوال 
روغتون د پرانيستلو د مبارکي پرمهال وويل، د مهمند روغتون 

 .لپاره د وياړ خبره دهجوړېدل د کمال خان بند په څېر د ټولو افغانانو 
د هيواد جمهوررئیس وويل، نن زموږ د روغتيا په تاريخ کې يو نوی 
فصل دی او د مهمند روغتون معياري خدمتونه او تجهيزات يې 

 .وستايل
جمهوررئیس د کابينې غړو ته الرښوونه وکړه چې تر دې وروسته به 

ملنه ټول لوړپوړي دولتي مسوولين لومړی په مهمند روغتون کې در
 .کوي او که اړتيا وه بهر ته به د درملنې لپاره ځي

جمهوررئیس له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشارې وویل، 
نور د جګړې لپاره داليل ختم دي او پر طالبانو يې غږ وکړ چې راشي 

 .او په افغاني همت، يووالي، اراده او درک دا وطن جوړ کړو
برو په پای کې وويل، مهمند روغتون د جمهور رئیس غني د خپلو خ

نوي کندهار انځور دی او د دغه روغتون د مسوولينو ټولو غوښتنو او 
 .وړانديزونو ته به رسيدګي وشي

د مهمند نړیوال روغتون د پرانیستې په اړه د جوړو شویو مراسمو په 
پای کې د مهمند ګروپ رهبرۍ غړو او د کندهار قومي مشرانو 

 د عزت پګړۍ ور په سر او چپن ډالۍ کړه.جمهور رئیس ته 
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 مصر در افغانستان سفیر با گذاری سرمایه و تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست

 .کرد گفتگو و دیدار

  

 9011 -ثور –12 شنبه، سه

  

 تجارت اتاق عامل هیات ریاست سرپرست عطایی اهلل شفیق محترم

 به مصر کشور در افغانستان سفیر محق محمد محترم با گذاری وسرمایه

 دو میان تجارتی روابط گسترش مورد در و کرده مالقات آنالین گونه

 .کرد گفتگو  و بحث کشور

 

 دیرینه رابطه از یادآوری ضمن عطایی اهلل شفیق محترم دیدار، این در                                                                         

 تجارتی مشترک اتاق ایجاد راستا این در و ورزیده تأکید دوکشور میان تجارتی رابطه توسعه بر مصر، با افغانستان

 و کشور دو تاجران میان تجارتی تواصل های کنفرانس اریبرگز کابل، و قاهره در ها نمایشگاه تدویر مصر، -افغانستان

 .دانست ضروری و مهم را مصر به تجارتی هیات یک سفر

 

 آن به مصر های بازار در که افغانستان صادراتی اقالم از عده آن روی تا خواست مصر در افغانستان سفیر از عطایی آقای

 ذیربط مسئوالن با مصر به افغانستان صادراتی محصوالت به ترجیحی های تعرفه ایجاد مورد در یا و دارد وجود نیازمندی

 .سازد فراهم را کشور دو میان اقتصادی و تجارتی وابطر توسعه زمینه و نموده صحبت کشور آن
 

 مقامات با دیدار و مصر با تجاری روابط گسترش زمینه در خود های تالش از مصر، در افغانستان سفیر محق محمد آقای

 میان آنالین کنفرانس یک برگزاری جهت در خود همکاری از مورد این در و داده اطمینان منظور این به کشور آن

 این در قاهره، در افغانستان سفیر گفته به تا شد یادآور رو پیش هفته در سفارت اعضای و کشور دو در افغان اجرانت

 و نمایشگاه تدویر اقتصادی، و تجاری روابط توسعه کشور، دو تجارتی موجود های چالش و ها فرصت روی کنفرانس

 جهت در افغانستان سفارت تالش از وی. شد خواهد بحث افغانستان صادراتی محصوالت برای ترجیحی های تعرفه

 معرفی زمینه ساختن فراهم و قاهره در میالدی روان سال سپتمبر ماه در «فود افریقا» نمایشگاه در افغان تاجران اشتراک

 .داد اطمینان نیز نمایشگاه این در افغانستان محصوالت
 

 کانال از ۀساح یک کشور آن تا خواست خواهد آنان از صرم مقامات با دیدار در که افزود مصر در افغانستان سفیر

 کانال از تا خواست نیز افغانستان تاجران از و سازد مساعد افغان گذاران سرمایه و تاجران گذاری سرمایه برای را سویس

 رکمشت های گذاری سرمایه روی و نموده دیدار دانند می مناسب شان گذاری سرمایه برای که را ساحاتی و سویس

 .نمایند اقدام
 

 تجاری روابط گسترش روی تا کردند موافقت مصر در افغانستان سفیر و اتاق عامل هیات ریاست سرپرست دیدار این در

 و اسناد تهیه و ها نمایشگاه تدویر تجارتی، تواصل های کنفرانس برگزاری تجارتی، مشترک اتاق ایجاد مصر، کشور با

  .نمایند همکاری تجارتی مشترک های نامه تفاهم امضای زمینه در مدارک

 

 آن آز واردات و بوده قالین و طبی گیاهان خشک، جات میوه اقالم مصرشامل به افغانستان صادرات که یادآوریست قابل

 .دهند می تشکیل الکترونیکی وسایل و آالت ماشین ادویه، طبی، تجهیزات را کشور
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 افغانستان دوایی خدمات اتحادیه اعتصاب پایان

 به دستیابی بر مبنی اتاق همکاری پی در

 شان های خواست
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 کننده وارد های شرکت و افغانستان دوایی خدمات اتحادیه

 کردن انحصاری طرح لغو خاطر به بدینسو روز ده از که ادویه

 بودند، زده کاری اعتصاب به دست کشور، در دوایی خدمات

 خدمات اتحادیه میان مشترک های نشست و تالش اثر در

 وزارت با افغانستان گذاری مایهسر و تجارت اتاق و دوایی

 همچنان و جرگه ولسی صحت کمیسیون و عامه صحت

 پایان خود اعتصاب به امروز شان، های خواست شدن پذیرفته

 .دادند

 تجارت اتاق مدیره هیات اول معاون مهمند یونس محمد محترم

 در که اعتصاب این یافتن پایان از افغانستان، گذاری وسرمایه

 صورت جرگه ولسی کمیسیون همکاری و تاقا وساطت نتیجه

 وسرمایه تجارت اتاق: گفت گرده خرسندی ابراز گرفت

 خصوصی سکتور واقعی نماینده منحیث افغانستان گذاری

 قسمت در یکطرف از تا است نموده تالش همواره کشور

 های خواست به دستیابی بر مبنی خصوصی سکتور دادخواهی

 زمینه در دیگر جانب از و یدنما حمایت آنان از شان قانونی

 .نماید خدمت کشور مستهلکین و مردم های نیازمندی تأمین

 صحت کمیسیون همکاری از سپاسگزاری ضمن مهمند، آقای

 دوایی خدمات اتحادیه مشکل حل قسمت در جرگه ولسی

 و جدی را مذکور مشکل عامه، صحت وزارت با افغانستان

 چالش با را دوایی سکتور وی گفته به که کرد عنوان بزرگ

 سکتور این کاروبار در اخالل سبب و بود ساخته مواجه بزرگی

 عامه صحت وزارت خوشبختانه: افزود وی. گردید مهم

 خدمات اتحادیه از متشکل کمیته یک ایجاد با که پذیرفت

 نشست طی افغانستان گذاری وسرمایه تجارت اتاق و دوایی

 مشکالت به یافت دخواه تدویر بعد روز 00 هر که خود های

  .نماید رسیدگی سکتور این

 وارد و دوایی خدمات اتحادیه از اتاق، مدیره هیات اول معاون

 تامین و عرضه قسمت در تا خواست کشور در ادویه کنندگان

 رمضان مبارک ماه در خصوصاً ادویه بخش در مردم نیازمندی

 نیز دولت از ضمناً وی. نورزند دریغ تالش گونه هیچ از

 سکتور مشورت خویش های طرح سازی عملی قبل تا واستخ

 .گیرد نظر مد نیز را خصوصی
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 ۰۰۳۳مه، ۰پنجشنبه، غويې 
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د عامل پالوي سرپرست رئیس ښاغلي 
شفیق اهلل عطايې د دوبۍ لپاره د افغان جنرال قونسل ښاغلي مسعود عزیزي سره د 

د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د  یوې آنالین ناستې په ترڅ کې
  .سوداګریزو اړیکو پراختیا په تړاو خبرې اترې وکړی

 ښاغلي عزیزي د اتاق څخه د هېواد د صادراتي اقالمو فهرست غوښتنه وکړه ترڅو                                                               
نځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه یوه ښه له مخې يې د دواړو هېوادونو ترم                                                              

  .کړنالره جوړه او افغانې محصوالت په اماراتو کې نندارې ته کیښودل شي
نوموړي زیاته کړه "موږ ته اماراتو ته د صادرونکو ستونزې راپه ګوته کړئ ترڅو د له منځه وړلو په برخه کې يې کوټلي ګامونه پورته 

 ".کړو
"اتاق د خصوصي سکتور د استازي په حیث د دوبۍ لپاره د افغان جنرال قونسل سره د نږدې همکارۍ په ترڅ کې د  ښاغلي عطايې وویل

 ".سوداګریزو اړیکو د پراختیا او الزمو آسانتیاوو رامنځته کولو لپاره ژمن دی
تر منځ د سوداګرۍ ګډه شورا دی رامنځته  متحده اماراتو د سوداګرۍ او پانګونې اتاقونو -ښاغلي عطایي وړاندیز وکړ چې د افغانستان 

  .کړی شي، او اتاق په دی برخه کې هرډول همکارۍ ته چمتو دی
 :ښاغلي عطايې الندی وړاندیزونه وکړل

 
 په اماراتو کې دی د افغان محصوالتو لپاره ترجیحي تعرفې په نظر کې ونیول شي •
 ن جنرال قونسل سره آنالین ناسته وشيد افغان محصوالتو ستونزو د هواري لپاره دی د افغا •
 د افغان سوداګرو لپاره دی و ویزو په ترالسه ک •

  نظر کې ونیول شيپه اماراتو کې دی د افغان محصوالتو لپاره ترجیحي تعرفې په 
 د افغان محصوالتو ستونزو د هواري لپاره دی د افغان جنرال قونسل سره آنالین ناسته وشي •
 د افغان سوداګرو لپاره دی و ویزو په ترالسه کولو کې الزمې آسانیتاوې رامنځته کړی شي •
 او د دوبۍ د بازارونو د اړتیاوو په اړه دی د اتاق سره مالومات شریک کړل شي •

ښاغلي مسعود عزیزي د عربي متحده اماراتو د نوي قانون په نظر کې نیولو سره ژمنه وکړه، چې په اماراتو کې به افغان سوداګرو او پانګه 
 .والو ته الزمې آسانتیاوې رامنځته کړي

 

 توسط پروانی آغا گل الحاج خیریه بنیاد اینبار بلخ تجاری جامعه های مساعدت و ها کمک سلسله به

 بشیر عمومی رییس و افغانستان گزاری سرمایه و تجارت اتاق تجارتی معاون مایل خیرالدین اجالح

 .نمود مساعدت اولیه مواد بلخ معارف معلمین هزار یک برای گروپ نوید
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 شورای رییس بلخ، والیت معاون که ها کمک این توزیع برنامه در

 و معارف رییس بلخ، گزاری سرمایه و تجارت اتاق رییس بلخ، والیتی

 مواد معارف معلمین هزار یک برای داشتند حضور بلخ زنان امور رییسه

 .گردید توزیع اولیه

 و نیک احساس از بلخ گذاری سرمایه و تجارت اتاق رهبری هیات                                                                

 قدردانی و سپاس اظهار نموده مساعد را زمنداننیا حساس شرایط در همیشه که مایل خیرالدین الحاج محترم بشردوستانه

 کمک بضاعت بی های خانواده برای اقتصادی ناگوار و حساس شرایط این در تا خواهد می بلخ تجاری جامعه از و نموده

 .نمایند مساعدت و
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افغانستان یمرکز حل منازعات تجارت  

هاد ن 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 

یق می نماید تا منازعات خویش را از متشبثین راتشو 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 یگریانجیم 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 انیکه با دقت از م

 کنان. کارندیشفاف و موثر ارایه نما طرفانهیرا به صورت ب ینازعات تجارتموظف هستند تا خدمات حل م

بوده و در  یخدمات حل منازعه تجارت 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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