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هفتمین جلسه سطح عالی کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت
جهانی و موافقتنامه تسهیالت تجارتی برگزار شد
این جلسه روز چهارشنبهتحت ریاست
محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت
صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس
جمهور در امور مالی و بانکداری و با
اشتراک نمایندگان نهادهای دولتی و سکتور
خصوصی عضو این کمیته در سالون
کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
.

.

.

نفت قابل استحصال و صادرات در کنیا در
سال  0700در شمال این کشور کشف
شد .شرکت تولوف اویل که این منابع را
کشف کرده ،همچنان به اکتشاف و حفاری
در کنیا ادامه می دهد.

د خصوص ي سکتور د پراختیا کمیټې خپله
لسمه ناسته نن چهارشنبې د  ۸۹۳۱کال د وږي
په  ۶امه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مالي
او اداري چارو د مرستیال ښاغلي اجمل حمید
عبدالرحیمزي تر مشرۍ الندې د اقتصاد
وزارت ،انګلستان سفارت او خصوص ي
سکتور د استازو او د صنعت او سوداګرۍ
وزارت د یو شمیر رییسانو په ګډون د دې
وزارت د کنفرانسونو په تاالر کې تر سره شوه.
پدې غونډه کې د  ۵۵/۵طرحې په راټولونې او
وروستي کولو ،اصالحات پیژندنې او همدارنګه
د دې کاري ډلې د دوهمې مرحلې په فعالیتونو او
پالن بحث او خبرې وشوې.
ښاغلي اجمل حمید عبدالرحیمزي د دې کاري د خصوص ي سکتور د پراختیا کمیټې دوهمه کاري ډله د صنعت او سوداګرۍ ،کرهڼې ،مالیې ،اقتصاد،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو
ډلې په فعالیتونو د چټکوالي ټینګار وکړ چې باید او د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې ،د افغانستان د بین املللي سوداګرۍ خونې ،د ښځو سوداګریز فدراسیون او د
افغانستان د ملي تجارانو ټولنې تر ګډې رهبرۍ الندې فعالیت کوي ،چې اصلي او اساس ي هیله یې د هیواد په صادراتو کې پراختیا ده.
د دې کاري ګروف فعالیتونه چټک وي.
.

سومین جلسه بورد عالی حمایت از سرمایه گذاری روز سه شنبه ت حت ریاست محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و
بانکداری و با اشتراک نمایندگان  32نهاد دولتی و سکتور خصوصی در سالون کنفرانس های وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید.
محترم اجمل احمدی هدف سلسله جلسات بورد عالی حمایت از سرمایه گذاری را تعیین نقشه راه برای جذب سرمایه های داخلی و بیرونی در کشور و ایجاد فضای امن
برای سرمایه گذاران خواند.
آقای احمدی افزود که مشکالت فراه راه
سرمایگذاران با تدوید قوانین ،پالیسی ها،
طرزالعمل ها و مقرره ها قابل حل است .لذا
وظایف اساسی بورد نیز اینست که جهت رفع
این چالش ها ،قوانین و مقررات را در زمینه
طرح و تدوین نماید.
در ادامه جلسه ،در مورد شهرک های صنعتی-
رهایشی قالین ،طرزالعمل شهرک های
صنعتی -رهایشی قالین ،پالیسی پیشنهادی
برای پارک های صنعتی کشور ،مقرره تنظیم
امور حمایتی و امنیتی سرمایه گذاران و فرصت
های سرمایه گذاری در سکتور معادن بحث و
تبادل نظر صورت گرفت.
در ختم این جلسه فیصله صورت گرفت تا تمام
مسوولیت های پارک های صنعتی کشور به
وزارت صنعت و تجارت واگذار گردد.

انتخابات هیئت مدیره اتاق تجارت والیت بامیان روز با اشتراک  111تن از تاجران و سرمایه
گذاران این والیت در شهر بامیان برگزار شد.
در این انتخابات هفت تن با بدست آوردن بلندترین آراء به حیث اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت

اخبار اقتصادی جهان

کنیا این هفته اولین تانکرهای حامل نفت
خام را از منطقه شمالی محصور در
خشکی تورکانا به بندر مومباسا ارسال
کرد که اولین صادرات نفت کنیا محسوب
می شود.
تا اواسط ماه می ،کنیا  07هزار بشکه نفت
در منطقه تورکانا ذخیره کرده بود که در
انتظار انتقال به بندر مومباسا برای صادرات
به بازارهای جهانی بود ،اما مذاکرات در
مورد تقسیم درآمد صادرات نفت هنوز به
نتیجه نرسیده بود.
یک هفته بعد ،دولت کنیا و قانونگذاران
محلی از منطقه تورکانا به توافقی بر سر
توزیع درآمدها دست یافتند .بر اساس
الیحه تقسیم درآمدهای نفتی 07 ،درصد
از درآمدهای تولید و صادرات نفت این
منطقه عاید دولت خواهد شد و  07درصد
نیز به جیب دولت محلی خواهد رفت7 .
درصد مابقی هم به جوامع محلی خواهد
رسید.

در این جلسه روی گزارش عمومی تطبیق
جدول تعهدات افغانستان به سازمان تجارت
جهانی ،تطبیق موافقتنامه حفظ الصحه
حیوانی و نباتی ،پورتال تسهیالتی تجارت
افغانستان ،طرزالعمل و مقرره ها بحث و
تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم اتخاذ
گردید.
محترم اجمل احمدی با تاکید بر عملی شدن
تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی
گفت که خرسندیم که شماری از تعهدات ما
به سازمان تجارت جهانی تکمیل شده و
تالش ها روی نهایی شدن دیگر آن نیز
.
جریان دارد.
وی همچنین گفت که وزارت خانه¬های که
تعهدات شان را نهایی نکرده در قسمت
تطبیق آن با ما همکاری نمایند تا پروسه
اصالحات در سکتور تجارت موفقانه تطبیق
گردد.

انتخابات هیئت مدیره اتاق تجارت والیت بامیان برگزار شد
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نفت قابل استحصال و صادرات در کنیا در
سال  0700در شمال این کشور کشف
شد .شرکت تولوف اویل که این منابع را
کشف کرده ،همچنان به اکتشاف و حفاری
در کنیا ادامه می دهد.
در پایان اکتبر  ،0700دولت کنیا یک
موافقتنامه مطالعه توسعه مشترک با
شرکت های تولوف اویل ،افریکا اویل ،و
مرسک اویل جهت احداث خط لوله انتقال
نفت بین منطقه تورکانا و بندر المو منعقد
کرد.
اما تا زمان تکمیل این خط لوله ،کنیا نفت
خود را توسط کامیون های نفتکش به بندر
مومباسا انتقال می دهد .بر اساس بیانیه
ریاست جمهوری کنیا ،روزانه  077بشکه
نفت از طریق جاده ای صادر خواهد شد.
اوهورو کنیاتا ،رئیس جمهور کنیا گفت،
کشورش قصد دارد از «نفرین منابع
(انرژی)» بسیاری دیگر از کشورهای
آفریقایی اجتناب کند و امیدوار است نفت
بتواند به یک عامل موثر در تقویت اقتصاد
این کشور تبدیل شود.

جلسه ایجاد اتاق زراعت و مالداری
برگزار شد

والیت بامیان انتخاب شدند که این هفت تن در آینده نزدیک رییس و معاون این اتاق را
انتخاب خواهند کرد.
قابل یادآوری است که انتخابات اتاق تجارت افغانستان در والیات و مرکز با نظارت وزارت
صنعت و تجارت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزار می شود
.

جلسه ایجاد اتاق زراعت و مالداری روز یک شنبه 2
سنبله  8231تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده
معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع وزارت صنعت
و تجارت و با اشتراک هیئت مدیره اتحادیه زراعت و
مالداری و روسای سکتوری وزارت صنعت و تجارت
.
برگزار شد.
در این جلسه روی تعیین هیئت مدیره موقت اتاق زراعت
و مالداری تا برگزاری انتخابات آن اتاق بحث و تبادل نظر
گرفت.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور
خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با تاکید
بربرگزاری انتخابات اتاق زراعت و مالداری گفت که
هیئت مدیره موقت اتاق موظف است تا زمینه را برای
انتخابات هیئت مدیره این اتاق در کابل و والیات فراهم
کند.

Melon Production
On the Rise in
Badghis
Badghis farmers said they need
cold storage facilities for their
products in order to sell them
at a good price.
Melon
production
has
significantly increased in the
western province of Badghis
this year due to adequate
irrigation and lack of pests,
local officials said.
Melon fields have covered
nearly 32,000 hectares of land
in Badghis.
The acting head of the
provincial
Directorate
of
s
Agriculture, Irrigation and
Livestock, Abdul Halim Sajid,
said the farmers are faced with
lack of cold storage facilities.

“Nothing has been done in this
respect,” Mr. Sajid said.
Farmers, meanwhile, said their
harvests have increased but
they are faced with lack of
market for their products.
“Cold storage facilities are a
need. We want to send our
products to provinces and even
to neighboring countries,” a
Badghis farmer, Massoud, said
“This year the melon harvest is
good but its price in the market
is low,” a Badghis farmer
Mohammad Ibrahim said.
Badghis residents called on the
government to help the farmers
and improve agriculture in the
province.
“It will leave a huge impact on
farmers’ economy if the
government fails to pay
attention to melon fields and if
help farmers,” aس it fails to
Badghis resident Habib Fawzi
said.
This comes as almost 20
provinces, including Badghis,
faced severe drought in 2018
which
heavily
damaged
agricultural products in the
provinces.

