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اولین جلسه تخنیکی تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان ( سکتور زعفران) برگزار شد
اولین جلسه تخنیکی تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان ( سکتور زعفران) تحت ریاست جاللتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و با
حضور داشت محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،مالداری و آبیاری ،محترم عتیق هللا نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع و محترم عبدالقدیر بهمن رییس
اتاق تجارت بین المللی روز سه شنبه  16دلو  1397از سوی ریاست انکشاف صادرات وزارت صنعت و تجارت ،در کابل برگزار شد.
جاللتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت درجریان سخنرانی شان گفت که استراتیژی ملی صادرات سال گذشته از سوی وزارت صنعت و تجارت
با همکاری نزدیک وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری ،اتاق تجارت و صنایع و سکتور خصوصی کشور با حمایت مالی اتحادیه اروپا و حمایت تخنیکی سازمان
تجارت بین المللی تهیه و ترتیب شده که در نوع خود یک استراتیژی کامل وجامع برای رشد و توسعه صادرات افغانستان می باشد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت همچنین گفت که مجلس امروزی ما اولین جلسه تخنیکی به منظور تطبیق این استراتیژی بوده که با دریافت نظریات مختــــــلف
.
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هندیها خواستار تمدید معافیت
نفت ایران از تحریم

MoFA Holds RECCA
Ambassadors Meeting

The first coordination meeting of
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Conference on Afghanistan) RECCA

نهادهای اشتراک کننده ،خواهیم توانست تا راه کارهای بهتری را جهت رشد تولید زعفران و چگونگی افزایش صادارت جستجو کنیم.
جاللتماب کامله صدیقی همچنین افزود که وزارت صنعت و تجارت از طریق اتشه های تجارتی در  16کشور جهان روی محصوالت تولیدی وصادراتی افغانستان به
خصوص زعفران کار می کنند و برای این محصوالت مارکیت های جدید و بالقو را نیز جستجو می کنند .
سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشاره به دست آوردهای اخیر وزارت صنعت و تجارت در زمینه فروش و صادرات زعفران گفت که اتشه تجارتی ما در کشور
هندوستان قرار داد فروش زعفران را با یک شرکت هندی به امضا رسانیده و در آینده نزدیک صادرات زعفران از طریق کشور ترکیه و با نشان افغانستان به
کشورهای اروپایی صادر می شود.
در این جلسه محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،مالداری و آبیاری گفت که این وزارت تولید زعفران را در سال  1397به  16تن رسانیده و بیانگر این حقیقت
می باشد که افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید زعفران را دارا می باشد.
محترم نصیراحمد درانی با اشاره به ظرفیت ،توانایی و حمایت از تولید زعفران در افغانستان از سکتور خصوصی خواست که باالی سکتور زعفران سرمایه گذاری
کنند .وی همچنین از وزارت صنعت وتجارت خواست که از طری ق اتشه های تجارتی در کشورهای مختلف مارکیت های جدیدی را برای زعفران افغانستان جستجو
کرده و برای محصوالت زراعتی کشور بازاریابی نمایند .
در این جلسه همچنین محترم عتیق هللا نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع و محترم عبدالقدیر بهمن رییس اتاق تجارتی بین المللی در افغانستان روی موضوع
بحث نموده و نظریات شان را در مورد افزایش صادرات افغانستان به وسیله تطبیق استراتیژی ملی صادرات بیان نمودند.
دراین جلسه محترمه الهه شاهین سرپرست ریاست انکشاف صادرات وزارت صنعت وتجارت با ارایه پرزتیشین در مورد استراتیژی ملی صادرات به خصوص
.
سکتور زعفران به اشراک کنندگان معلومات الزم را ارایه نمودند .
قابل یادآوری است که در این جلسه نمایندگان شرکت های تولیدی و صادراتی زعفران افغانستان از والیت های مختلف کشور نیز اشتراک نموده و نظریات ،پیشنهادات
و همچنین چالش های فرا راه تولید و صادرات زعفران کشور را با هیئت رهبری وزارت صنعت وتجارت و وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری در میان گذاشته اند.
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پاالیشگاههای هندی ایندین اویل،
بهارات پترولیم و هندوستان پترولیم
امیدوارند آمریکا معافیت از تحریمها
علیه صادرات نفت ایران را تمدید کند.
بهگزارش تجارتنیوز ،آمریکا از
نوامبر به هشت کشور از جمله
هند معافیت شش ماهه برای ادامه
واردات نفت ایران تا پایان مارچ داده
است.
تحت شرایط توافق شده ،شرکتهای
نفتی باید خرید نفت ایران را به ۱.۲۵
میلیون تن یا  ۹میلیون بشکه در ماه
محدود کنند .پایگاه خبری الیومینت به
نقل از دو مقام در شرکتهای فروش
نفت نوشت :البته ما خواهان
تمدید معافیت هستیم و قطعا ً ارزش
دارد که همچنان به خرید نفت ایران
پس از اپریل ادامه دهیم.
ایران سومین تولیدکننده بزرگ عضو
اوپک بوده و هند سومین واردکننده
بزرگ نفت در جهان است.
واردات هند از ایران در فاصله اپریل
تا نوامبر سال  ۲۰۱۸به حدود ۱۱
میلیارد دالر بالغ شد که حدود ۹۰
درصد آن نفت بود.
شرکتهای بهارات پترولیم و
هندوستان پترولیم اخیراً اعالم کردند
پس از سه ماه وقفه ،یک میلیون
بشکه نفت ایران را در هر یک از
ماههای فبروری و مارچ وارد خواهند
کرد.
طبق گزارشی که رویترز در جنوری
منتشر کرد ،این دین اویل که
بزرگترین پاالیشگر نفت هند است ،در
فبروری  ۵میلیون بشکه نفت ایران
را بارگیری خواهد کرد در حالی که
شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور
دو میلیون بشکه خریداری خواهد
کرد.
هند در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷
حدود  ۲۲میلیون تن نفت از ایران
وارد کرد و قصد دارد در سال مالی
 ۲۰۱۹-۲۰۱۸نیز حدود  ۳۰میلیون
بشکه نفت ایران را وارد کند اما
شرکتهای هندی برای تمدید معافیت،
ناچارند خریدشان از ایران را کاهش
دهند.
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اولین جلسه بورد عالی حمایت از سرمایه گذاری ها برگزار شد
اولین جلسه بورد عالی حمایت از سرمایه گذاری
ها تحت ریاست جاللتماب کامله صدیقی
سرپرست وزارت صنعت و تجارت و با حضور
داشت اعضای این بورد روز سه شنبه  9دلو
 1397در سالون کنفرانس های وزارت صنعت
و تجارت برگزار شد.
این بورد بر مبنای تعهد مقام عالی ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان در جلسه بورد
مشترک نظارت و انسجام که در ماه اکتوبر
 ۲۰۱۷دایر گردیده بود ایجاد شده است.
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در جلسه
متذکره به وزارت صنعت و تجارت و وزارت
مالیه (ریاست مشارکت عامه و خصوصی)
وظیفه سپرد تا اقدامات فوری را در عرصه
فراهم آوری محیط مناسب برای سرمایه گذاران
خارجی اتخاذ نمایند و یک بورد عالی حمایت از
سرمایه گذاری ها را به منظور تشویق و جذب
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایجاد
نمایند.
اهداف عمده بورد عالی حمایت از سرمایه
گذاری عبارت اند از :بررسی ارتباطات و
هماهنگی فعالیت ها میان ادارات ذیربط به
منظور جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی
و خارجی ،شناسایی و رسیدگی به مشکالت و
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چالش ها در راستای سرمایه گذاری ها ،ارایه هدایات و رهنمایی های الزم تخنیکی با در نظر داشت شرایط کنونی
به منظور تشویق و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به جوانب ذیدخل و نظارت از تطبیق قانون سرمایه
گذاری خصوصی می باشد .
جاللتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت که این اولین جلسه بورد عالی حمایت از سرمایه
گذاری ها بوده و ایجاد بورد متذکره یکی از موضوعاتی است که جاللتماب رییس جهمور توجه بسیار خاص به
ایجاد آن داشته و هدف آن بحث و بررسی زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور می باشد.
در این جلسه روی موضوعات چون ایجاد هماهنگی میان ادارات سکتوری که پروژه های سرمایه گذاری دارند،
کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان و همایش بین المللی سرمایه گذاری در افغانستان که قرار است در آینده نزدیک
در شهر دوبی امارات متحده عربی برگزار شود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
.
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inauguration of RECCA Research and
Evaluation Center was held in Kabul on
Sunday, the Ministry of Foreign Affairs
(MoFA) said. The event was attended
by acting foreign minister Salahuddin
Rabbani, government officials, and
foreign ambassadors to Kabul, MoFA’s
statement said.
Speaking at the conference, Rabbani
thanked the regional countries for their
the

regional

support,

counted

cooperation as significant and deemed
Afghanistan a regional hub. Regional
and

instability

results

cooperation

economic growth, Rabbani added.
Deputy Foreign Minister for Economic
Cooperation Adela Raz also recalled the
the

regional

under

achievements

cooperation framework in 2018 in
various sectors, namely TAPI in Energy
and Chabahar and Lapis Lazuli route in
transportation sectors. The Regional
Economic Cooperation Conference on

.
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جلسه هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید

جلسه هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت تحت ریاست جاللتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با حضور داشت محترم ظهورالدین شیرزاده
معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع این وزارت روز دوشنبه  8دلو  1397در سالون کنفرانس های مقام وزارت برگزار گردید.
جاللتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت وتجارت در آغاز جلسه گفت که برگزاری جلسه هیئت رهبری مهمترین مسوولیت کاری وزارت را تشکیل داده و
در این جلسات دست آوردها و مشکالت کاری موجود وزارت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .
در این جلسه ،روی موضوعات چون برگزاری  10جلسه مرتبط به تصدی ها و حل مشکالت این تصدی ها ،حل مشکالت کاری اتشه های تجارتی ،پالن عمل مبارزه
با فساد اداری ،پالن کاری سال  ،1398برگزاری  6جلسه مرتبط به استراتیژی ملی صادرات و مکانیزم اجرایی آن ،برگزاری جلسه بورد عالی سرمایه گذاری و
نهایی سازی تشکیل وزارت صنعت و تجارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
.
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Afghanistan (RECCA) was established
in 2005 and is engaged in sectors such
as energy, transportation, trade and
connectivity,

facilitation,

transit

expansion of cooperation among the
member countries’ private sector, and
dispatching laborers. The Center’s
establishment was proposed during the
RECCA-VII Ministerial Meeting back
in November 2017 by the Ministry of
Foreign Affairs and thereby approved.
The center aims to develop the research
capacity, expand the project-based
in

policy

assist

cooperation,

development, and grow investments on
a regional level.
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The
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(RECCA-VIII) is due to be held in
Tashkent hosted by Uzbekistan in the
second half of 2019.

