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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت صنعت و تجارت

 معینیت امور صنایع وتجارت

 ریاست عمومی پاک های صنعتی وامور صنایع

 ریاست انکشاف پارکهای صنعتی
 

 

 

 

پارکهای صنعتی کشور  عمومی انکشاف زیربنایی وضیعتگزارش   

و پالن شدهغیر فعال ، پروژه های زیربنایی فعال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه:

پارکهای صنعتی کشور، پروژه های زیربنایی پارکهای چناچه وزارت صنعت وتجارت منحیث مسئول عمومی واجرائوی 

صنعتی را تطبیق مینماید، از این جهت این وزرات در تطبیق پروژهای زیربنایی ذیل که با شرکت های ساختمانی خصوصی 

 میباشد.، با مشکالت وچالش های روبرو عقد قرارداد نموده

 خالصه اجراییوی:

ً که  ارائه میشود پارکهای صنعتیدر مورد  یگزارش مختصریادداشت دراین کشور را در پارک صنعتی  (۴۴)مجموعا

در این گزارش معلوماتی مختصر در مورد وضعیت کنونی پارکها، زیربناها، بودجه انکشافی، مشکالت و راه حل  برمیگیرد.

 میباشد ارایه گردیده است:ها، که شامل سه کتگوری ذیل 

 پارکهای صنعتی فعال   ( ۱

 غیر فعالپارکهای صنعتی  ( ۲

 ن شدهپارکهای صنعتی پال  (۳

:ارکهای صنعتی فعال پ  

( پارک صنعتی فعال در کشور وجود دارد که مشخصات آن قرار ۱۲در حال حاضر مجموعآً )

 ذیل میباشد:
چرخیپارک صنعتی پل. ۱  

والیت کابل ۱محمد محمدی فازپارک صنعتی جمعه . ۲  

بلوالیت کا۲پارک صنعتی جمعه محمد محمدی فاز. ۳  

پارک صنعتی و زراعتی باریکاب در والیت پروان. ۴  

والیت هرات ۳-۲-۱پارک صنعتی فاز . ۵  

پارک صنعتی فازچهارم والیت هرات. ۶  

والیت بلخ ۲-۱فاز پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی. ۷  

والیت بلخ پارک صنعتی شادیان. ۸  

. پارک صنعتی شیخ مصری والیت ننگرهار ۹  

. پارک صنعتی شور اندام والیت کندهار ۱۰  

. پارک صنعتی شوراندام والیت ننگرهار عمومی ۱۱  

  . پارک صنعتی والیت هرات فاز چهارم۱۲

 پارک صنعتی پلچرخی کابل . ۱

 معلومات عمومی :
 گردیده است.این پارک مجموعاتاسیس در والیت کابل جریب زمین  ۱۳۵۰به مساحت  ۱۳۴۸پارک صنعتی پل چرخی در سال 

 ۲۷۱آن جمله که از  توزیع گردیده است. شرکت ۳۶۰براینمره زمین آن  ۶۱۴جمله نمره زمین طراحی و از این  ۱۱۱۵در 

 میباشد.تحت کار  دیگر آن فابریکه ۲۲فابریکه آن غیر فعال میباشد و  ۶۷فابریکه فعال و 

 ،مشروبات مواد غذایی، ،پالستیک ،میوه خشک :از قبیلمختلف موجود در پارک صنعتی مذکور در بخش های  سکتورهای

  فعالیت دارند. فلزات صابون وتولید ،آب معدنی

.  قیمت استتکمی گردیده  تکمیلکار آن   ٪۳۰ های داخلی میباشد در حدود سرک پارک مذکور که شامل پروژه تحت کار

 (۱۲.۵۲۰)میباشد، مبلغ آب  آبراسانی و فاضلسیستم  ،سرک تحت پالن پارک صنعتی متذکره که شامل: تخمینی پروژه های

 شده است . تخمین میلیون دالر

 مشخصات عمومی پارک:

نمره فابریکات                        معلومات عمومی 
جریب ۱۳۴۸  اسم پارک  پل چرخی  مساحت پارک  
 والیت  کابل  نمرات پالن شده  ۱۱۱۵

 موقعیت  پکتیا کوت  نمرات توزیع شده ۶۱۴
۹۶.۲۵۵۸۶-۳۴.۵۵۰۵۹ نمرات باقیمانده ۵۰۱  کوردینات ساحه  
 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۳۶۰
 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  ۲۷۱



 
 

 پروژه تکمیل شده  سرک های داخلی  فابریکات تحت کار ۲۲
 قیمت پروژه تحت کار  ندارد فابریکات غیر فعال ۶۷

انواع مختلف که دمتن باال 

است  گردیه ذکر  
 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده

قیمت تخمینی پروژه پالن   مشکالت و پیشنهادات  قیر سازی سرک ها 

 شده
 

. پارک صنعتی جمعه محمد محمدی  فاز اول و دوم والیت کابل ۲  

 معلومات عمومی :
والیت کابل  بگرامیدر سرک ( جریب زمین ۴۵به مساحت ) (۱۳۸۴ )صنعتی جمعه محمد محمدی در سال فاز اول پارک

 است. تاٌسیس گردیده

( فابرکه فعال ۳۳)شرکت توزیع گردیده که از آن جمله ( ۳۳طراحی و برای ) نمره (۳۴ )پارک صنعتی مذکور برای  فاز اول

 زمنیه کاری را و گزاریمیلیون دالر سرمایه  (۱۳ ) اول پارک متذکره مبلغمیباشد.  برای فاز  ( فاربریکه غیر فعال ۱و )

 مساعد ساخته است.طنان عزیز ما نفر همو (۱۶۷۰) برای
جریب زمین تاسیس گریده است. این فاز برای ( ۵۵)به مسات   (۱۳۹۳)جمعه محمد محمدی در سال  پارک صنعتی فاز دوم

فابریکه فعالیت دارند و ( ۵)مرات آن توزیع گردیده است. دراین فاز بیشتر از نمره زمین طراحی گردیده که همه ن( ۱۹)

 متباقی آن غیر فعال و یا تحت کار قرار دارند.

مساعد ساخته نفر  (۱۲۶۰)، و زمینه کاری را برایتخمین گردیده میلیون دالر ( ۳۰)برای این فاز پارک صنعتی مذکور مبلغ  

 است.

 بابنوشابه  ک،مواد غذایی،پالستی قبل:پارک صنعتی جمعه محمد محمدی دربخش های مختلف ازدر  فابریکه های موجود

  فعالیت دارند.المونیم وآهن آالت  منسوجات، ،بسته بندی و پروسس میوه جات ،معدنیآب غیرالکولی و

 مشخصات عمومی پارک:

 پارک صنعتی باریک آب والیت پروان . ۳

 معلومات عمومی :

در قریه باریک آب ولسوالی  ( جریب زمین۲۰۰۰)به مساحت  (۱۳۹۸)پارک صنعتی باریک آب والیت پروان در سال  

 تاسیس گردیده است. والیت پروانبگرامی 

 

 

 

معلومات عمومی      نمره و فابرکات   

جریب  در فاز اول و  ۱۰۰

 دوم
پارک صنعتی جمعه محمد  مساحت پارک 

 محمدی فاز اول و دوم 
 اسم پارک 

نمره در فاز اول ودوم  ۵۳  والیت  کابل  نمرات پالن شده  
بگرامیلسوالی نمرات توزیع شده ۵۳  موقعیت  

 ۳۴.۵۰۶۷۳،۶۹۵۸۴ نمرات باقیمانده ۰

۳۴.۵۰۷۸۸،۶۹.۲۴۹۳۶ 
 اول وفاز )کوردینات ساحه

  (دوم 
 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  

 پروژه تحت کار  ندارد فابریکات فعال  ۳۸

، هموار کاری سرک ها فابریکات به کرایه   

جغل اندازی سرک ها، 

احاطه دیوار، سیستم 

 فاصالب و برق

 پروژه تکمیل شده 

 قیمت پروژه تحت کار   فابریکات غیر فعال 

نواع مختلف که دمتن باال ا

است  گردیدهذکر  
 پروژه جدید ندارد سکتورهای  فعالیت کننده 

قیمت تخمینی پروژه پالن   مشکالت و پیشنهادات  

 شده



 
 

 مشخصات عمومی پارک

معلومات  نمره و فابریکات  

                                                                            عمومی
جریب ۲۰۰۰  اسم پارک باریک آب مساحت پارک 

 والیت پروان نمرات پالن شده 

بگرامدر ولسوالی  نمرات توزیع شده   موقعیت 

 کوردینات ساحه  نمرات باقیمانده 

 ماستر پالن ترتیب شده است تعداد فابریکات 

 پروژه تحت کار  فابریکات فعال 

تمام زیر بناهای آن تکمیل  فابریکات تحت کار 

 شده 
 پروژه های تکمیل شده

کارقیمت پروژه تحت   فابریکات غیر فعال   

 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده 

جریب زمین تو  ۵۵۰ادعای 

سط مردم محل در ساحه 

 پارک صنعتی.

قیمت تخمینی پروژه پالن   مشکالت 

 شده

 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهادات مشکالت 

هماهنگی با مقام محترم والیت پروان در  .جریب زمین تو سط مردم محل در ساحه پارک صنعتی ۵۵۰ادعای 

 ادارات امنیتی مشکالت موجوده را حل نماید.

 والیت هرات  ۳ -۲-۱پارک صنعتی فاز . ۴

 معلومات عمومی:

این پارک ( جریب زمین ساخته شده است. ۳۸۵۰( درموازی )۱۳۸۳پارک صنعتی فاز اول دوم وسوم والیت هرات  در سال )

آن فابریکه  ( ۱۶۶) و به تعداد توزیع ( فاربریکه۵۱۵)طراحی گردیده که تمام نمرات آن برای ( نمره ۸۳۱)صنعتی برای 

 تحت کار میباشد. فابریکه آن( ۱۲۰غیر فعال و ) فابرکه( ۴۵) و فعال بوده 

 

 مشخصات عمومی پارک

 معلومات عمومی                                                                       

جریب  ۳۸۵۰ ۳-۲-۱فاز  مساحت پارک    اسم پارک  

 والیت  هرات  نمرات پالن شده  ۸۳۱

 موقعیت  ولسوالی گذره  نمرات توزیع شده ۸۳۱

 کوردینات ساحه  ۳۴.۲۱۱۴۷،۶۲.۲۱۲۵۷ نمرات باقیمانده ۰
 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۵۱۵

اعمار دیوارها  فابریکات فعال  ۱۶۶  پروژه تحت کار  

 پروژه تکمیل شده  هموار کاری سرک ها  فابریکات تحت کار  ۱۲۰

 قیمت پروژه تحت کار   فابریکات غیر فعال ۴۵

 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده  مختلف نوع 

و پیشنهادات مشکالت   میلیون  ۷۰   قیمت پروژه تخمینی  

 

  ئی والیت بلخ پارک صنعتی امیر علی شیر نوا. ۵

 معلومات عمومی:
نزدیک به دو راهی حیرتان در قسمت شرق شهر مزار شریف  (۱۳۸۵)ئی در سال نوا علیامیر علی شیر پارک صنعتی

جریب و  (۱۲۵)فاز اول آن  . پارک متذکره شامل دو فاز بوده که ه است( جریب زمین تاسیس گردید۹۲۵والیت به مساحت )

در پارک متذکره فابریکات زمین طراحی گردیده.  نمره (۳۵۷)مجموعاً برای پارک این  .جریب میباشد (۸۰۰)فاز دوم آن 

پروسس میوه  ،نوشابه آب معدنی لید مواد غذایی،ظروف پالستیکی تو تولید منسوجات، های مختلف از قبیل: در بخش

 (۱۰.۶)به مبلغ  پارک مذکور دوفاز برای ه .استد گردیده ایجا خشک،تولید صابون ونمک مصروف فعالیت هستند. ودر سال 



 
 

قط فاز دوم فو از جمله زیربناهای مربوط  تکمیلفاز اول  کار های زیربنایی مربوط کهشده است  سرمایه گذاریمیلیون دالر 

 .گردیده است سرک تمکیلپروژه هموار نمودن 

مان ساخت ،برق، پروژه سیستم فاضالب آبرسانی، )پروژه قیر سازی سر شامل: پروژه های ضرورت به تکمیل شدن دارند

 ( میباشد.محافظین

 مشخصات عمومی پارک

 

 پارک صنعتی شادیان والیت بلخ . ۶

 : معلومات عمومی
 این پارک برایاست .  تاسیس گردیدهجریب زمین والیت بلخ (  ۱۲۵۰) در موازی به(۱۳۵۷)پارک صنعتی شادیان در سال 

 تا هنوز توزیع زمین آن نمره (۶۰) و به تعدادنمره آن توزیع   (۱۱۳) طراحی گردیده که از آن جمله نمره زمین (۱۷۳ )

  .نگردیده است

کمپنی آن غیر فعال  (۳۲ )اشته و به تعداد دفعالیتهای مختلف صه کمپنی در عر( ۸۱)به تعداد  در پارک صنعتی متذکره

نفر  (۱۱۶۸)زمینه کاری را براینعتی شادیان سرماگذاری گردیده و پارک ص میلیون دالر برای (۱۸)میباشد. مبلغ در حدود 

  .مساعد ساخته است

عمومی پارکمشخصات   

                                                                معلومات عمومی  

جریب  ۱۲۵۰   اسم پارک  شادیان   مساحت پارک  

نمره  ۱۷۳  والیت  بلخ  نمرات پالن شده  

نمره ۱۱۳  موقعیت  مزار شریف  نمرات توزیع شده 

 کوردینات ساحه  ۳۶.۶۸۲۵۲،۶۷.۱۲۱۴۱ نمرات باقیمانده ۶۰

 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۱۱۳

 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  ۸۱

 پروژه تکمیل شده  هموار کاری سرک ها  فابریکات به کرایه   ۱۵

 قیمت پروژه تحت کار   فابریکات غیر فعال ۳۲

 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده  مختلف نوع

قیمت تخمینی پروژه پالن   مشکالت و پیشنهادات  

 شده
 

 

  عمومی معلومات

جریب در دوفاز ۹۲۵ ئی امیر علی شیر نوا مساحت پارک    اسم پارک  

نمره ۳۵۷  والیت  بلخ  نمرات پالن شده  

دوراهی حیرتان در شهر مزار  نمرات توزیع شده 

 شریف 
 موقعیت 

 ۳۶.۷۶۴۴۷،۶۷.۳۱۸۴۷ نمرات باقیمانده 

۳۶.۷۵۴۴۷،۶۷.۳۱۲۶۲ 
 کوردینات ساحه 

 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۲۰۱

هموار کاری سرک ها و جغل  فابریکات فعال  ۲۴

 اندازی سرک ها 
 پروژه تحت کار 

 پیشرفت کار   فابریکات تحت کار  

، دروازه، لیول دیوار احاطوی فابریکات غیر فعال 

کاری سرک ها، قیر سرک ها، 

 حفر چاه و سیستم فاصالب

 پروژه تکمیل شده 

 پروژه جدید اعمار سرک های داخلی   

میلیون افغانی  ۷۸.۸ مشکالت و پیشنهادات   قیمت تخمینی پروژه پالن شده 



 
 

 پارک صنعتی شیخ مصری والیت ننگرهار. ۷

 :معلومات عمومی

 جریب زمین تأسیس 1500در والیت ننگرهار ولسوالی سرخرود  به مساحت  1384 سال در مصری پارک صنعتی شیخ

 دارد، در حال تطبیق میباشد.پیشرفت کار  %50گردیده و پروژه اعمار دیوار احاطوی آن که 

فابریکه  51شرکت توزیع شده است که از آن جمله فقط  452طراحی و بطور مجموعی برای  نمره زمین 635 این پارک در

 خشک، های میوه فرآوری معدنی، آب نوشیدنی، غذایی، مواد پالستیک، تولید: شامل مختلف های بخش فعال میباشد و در

 فعالیت میکند. فلز ساخت و صابون تولید

 مشخصات عمومی پارک

  معلومات عمومی

 جریب 1500 مساحت شیخ مصری اسم پارک

 نمره 640 نمرات پالن شده ننگرهار والیت 

 635 نمرات توزیع شده ولسوالی سرخرود، قلعه شیخ مصری موقیعت 
 5 نمرات باقیمانده 70.3949 ,34.39227 کوردینات ساحه

 452 تعداد فابریکات  ترتیب شده ماسترپالن 

 51 فابریکات فعال اعمار دیوار احاطوی پروژه تحت کار

 0 فابریکات تحت کار %50 پیشرفت کار

 401 فابریکات غیر فعال جغل کاری سرک ها  پروژه تحت کار

   اعمار دیوار و هموار کاری سرک ها  پروژه تکمیل شده 

   داخلی سرکهای اندازی جغل پروژه جدید 

   میلیون افغانی 78.8 قیمت تخمینی پروژه پالن شده

  

 تمشکالت و پیشنهادا

 پیشنهادات مشکالت 

شهرک قاضیان که در سمت شمال داخل پارک صنعتی شیخ مصری 

جریب زمین پارک را احاطه و دعوی ملکیت  25موقعیت دارد، حدود 

 دارند.

مسئولین شهرک متذکره مانع تطبیق پروژه انکشافی پارک شده و چندین 

بار با کارمندان شرکت قراردادی و انجنیر ساحوی این وزارت به عکس 

 العمل های فزیکی پرداخته اند.

 بهمقام محترم والیت با ادارات ذیربط باید 

مشکل رسیدگی نموده و ساحه را تصفیه نمایند 

در صورت عدم آن، وزارت محترم 

شهرسازی و اراضی ماستر پالن را تعدیل و 

را که متوصل به پارک باشد، به  بدیل زمین

این وزارت انتقال نمایند. تا به صنعت کاران 

که زمین در ماستر پالن به آنها مشخص 

 گردیده، فابریکات خویش را احداث نمایند.  

در سمت غرب و جنوب غرب پارک سیلبرهای بسیار برزگ واقع شده که 

پارک از اثر سیلبرها جریب زمین  160سیلبر میباشد و تقریبا  5تعداد آنها 

ضایع شده و هزینه ساخت دیوار های استنادی برای جلوگیری از سیلبر ها 

در صورت تعدیل درماستر پالن، وزارت صنعت هنگفت میباشد، همچنان 

 جریب زمین پارک را از دست میدهد. 180و تجارت در حدود 

وزارت محترم شهرسازی و اراضی ماستر 

 180را که حدوداً  پالن را تعدیل و بدیل زمین

جریب میشود به وزارت صنعت و تجارت 

 انتقال دهد.

 

معلمین داخل محوطه پارک  شهرک نمرات شرق پارک، جنوب سمت در

ً  گردیده  .است شده حل شفاهی شکل به مشکل و تقریبا

مقام محترم والیت و وزارت محترم 

شهرسازی و اراضی ساحه را تصفیه و در 

تطبیق پروژه های زیربنایی، وزارت صنعت 

 و تجارت را همکاری همه جانبه نمایند. 

 

 پارک صنعتی شوراندام والیت کندهار . ۸

 معلومات عمومی :
نعتی پارکهای ص از جمله بزرگترینداشته و  موقیعیتپارک صنعتی شوراندام در مرکز والیت کندهار نزدیک به میدان هوای 

به  . این پارکت شهر سازی واراضی ترتیب شده استاز سوی وزار پالن پارک متذکره قبالماسترمیباشند.  به شمار میرود

http://maps.google.com/?q=34.39227,%2070.3949


 
 

ش های ( فابریکه عمالَ دربخ۱۶۶وبه تعداد )زمین طراحی گردیده است  ( نمره ۱۲۰۰) برایجریب زمین  (۳۸۵۰مساحت )

میلیون (  ۸۰ ) به مبلغ پروژه اعمار سرک های داخلی پارک صنعتی شور اندام والیت کندهار. مختلف فعالیت تولیدی دارند

 .گرفته شده است نظردر  (۱۳۹۹ ) سال مالی برای، شامل پالن کاری این وزارت افغانی

 مشخصات عمومی پارک

                                                                   معلومات عمومی 

جریب  ۳۸۵۰  اسم پارک  شور اندام  مساحت پارک  

 والیت  کندهار  نمرات پالن شده  ۰

مرکز کندهار نزدیک به  نمرات توزیع شده ۰

 میدان هوایی 

 موقعیت 

 کوردینات ساحه  ۳۱.۵۸۶۵۳،۶۵.۸۲۷۸۱ نمرات باقیمانده ۰
 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۰

 پروژه تحت کار  ساختن کلینیک و ذخیره آب  فابریکات فعال  ۰

 پیشرفت کار به فیصدی   فابریکات تحت کار  ۰

هموار کاری سرک ها، حفر  فابریکات غیر فعال ۰

 چاه و سیستم فاصالب 
 پروژه تکمیل شده 

 پروژه جدید اعمار سرک های داخلی  سکتورهای  فعالیت کننده  

میلیون افغانی  ۸۰ مشکالت و پیشنهادات   قیمت تخمینی پروژه  

 پالن شده
 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهادات مشکالت 

مقام محترم والیت پروان در هماهنگی با  موجودیت کوچی ها در ساحه پارک صنعتی 

 موجوده را حل نماید. ادارات امنیتی مشکالت

)USAID پارک صنعتی شور اندام والیت کندهار). ۹  

 معلومات عمومی:

گردیده ( جریب زمین در مرکز کندهار نزدیک به میدان هوایی تاسیس ۷۵)پارک صنعتی شور اندام والیت کندهار به مساحت  

( نمره آن تا ۷( نمره آن توزیع و )۴۰)گردیده که از آن جمله ( نمره زمین طراحی ۴۷)است. پارک صنعتی متذکره برای 

 نگردیده است. هنوز توزیع 

 مشخصات عمومی پارک

معلومات نمره و فابریکات  

                                                                   عمومی

جریب  ۷۵ USAID مساحت پارک    اسم پارک   شور اندام 

 والیت  کندهار  نمرات پالن شده  ۴۷

مرکز کندهار نزدیک به  نمرات توزیع شده ۴۰

 میدان هوایی 

 موقعیت 

۱۳۱۶۵.۸۲،۷۸۲۳۱.۵ نمرات باقیمانده ۷  کوردینات ساحه  
 ماستر پالن  ترتیب شده  تعداد فابریکات  ۱۶

 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  ۱۴

 پیشرفت کار به فیصدی   فابریکات تحت کار  .

 قیمت پروژه تحت کار   فابریکات غیر فعال ۲

، دروازه، دیوار احاطوی سکتورهای  فعالیت کننده  

اتاق محافظین، هموارکاری 

سرک ها، قیر ریزی سرک 

  ها و چاه عمیق

تکمیل شدهپروژه   

 

 

 

 



 
 

 . پارک صنعتی فاز چهارم والیت هرات ۱۰

 معلومات عمومی:

سفید بهر  گزره قریه ( جریب زمین در ولسوالی۸۹۲وازی )در م ۱۳۹۴در سال  چهارم والیت هرات پارک صنعیتی فاز

  تاسیس شده است .

 تکمیل گردیده است .  ۱۳۹۲در سال پارک متذکره پروسه انتقال ملکیت 

 پارکمشخصات عمومی 

فابریکاتمعلومات عمومی                                                    نمره و   

 اسم پارک  فاز چهارم  مساحت پارک   ۸۹۲

 والیت  هرات نمرات پالن شده  ۱۴۱

 موقعیت  گزره نمرات توزیع شده ۴۳

 کوردینات ساحه  ۳۴.۱۷۸۴۴،۶۲.۲۱۷۷۱ نمرات باقیمانده ۹۸

 ماستر پالن   تعداد فابریکات  ۰

 پروژه تحت کار  پروژجاده،دیوار احاطوی  فابریکات فعال  ۰

 پیشرفت کار   فابریکات تحت کار  ۰

 پروژه تکمیل شده  هموار کاری سرک ها فابریکات غیر فعال ۰

 پروژه جدید اعمار دیوار   

 قیمت تخمینی پروژه پالن شده   

میلیون ۷۰ مشکالت و پیشنهادات    قیمت تخمینی پروژه پالن شده 

 

:غیر فعالپارک های صنعتی   
و  مشخصات .غیر فعال بوده که در بعضی از آنها کارهای زیربنایی آن در جریان میباشد صنعتی( پارک ۵در حال حاضر ) 

 معلومات مختصر در باره هر یک از پارک های متذکر قرار ذیل ذکر گردیده است .

  باغ سموات والیت خوست (۱

  پارک صنعتی دشت رباط والیت پکتیا (۲

  پارک صنعتی سنجد دره والیت پروان( ۳

 ننگرهارپارک صنعتی حصار شاهی والیت ( ۴

 وردگپارک صنعتی کوتل تخت والیت میدان  ( ۵

 ننگرهارپارک صنعتی قالین شیخ مصری والیت ( ۶

 گرپارک صنعتی والیت لو( ۷

 پارک صنعتی باغ سموات والیت خوست . ۱
 معلومات عمومی: 

 پارک احداث غرض مندوزی و خیل اسماعیل ولسوالی سموات باغ ساحه در دولتی زمین جریب  400 موازی 1383 سال در

گردیده است. این وزارت پروژه اعمار دیوار احاطوی باغ سموات را برای بار سوم با  مراحل طی خوست والیت در صنعتی

کار دیوار احاطوی را انجام داده ولی  %32شرکت ساختمانی اباسین داودزی عقد قرار داد نموده است و شرکت قراردادی 

 نابر موجودیت مشکالت اجتمای و تهدید قوم مندوزی کار این پروژه از چندین ماه بدینسو متوقف گردیده است.ب

 

 مقدمه:

 را پارک دخولی دروازه و احاطوی دیوار اعمار پروژه انکشافی های پالن نظرداشت در با آیسا اسبق اداره 1392 سال در

 بر نیمب اهالی مخالفت و امنیتی مشکالت بنابر متذکره پروژه ساختمانی امور سال هفت گذشت از بعد اما گرفته دست روی

 اییقض قرار محکمه طبق ستره شخصیه احوال و حقوق دیوان ریاست ملکیت احداث نگردیده است، این در حالیست که ادعای

 این در و برعالوه دانسته دولتی ملکیت ادعا را مورد زمین جریب  106 موازی خویش،  1398/2/29 مورخ( 1051)نمبر

 :دارد صراحت چنین خوست والیت مقیم( 20)نمبر  زمین تصفیه هیئت گزارش مورد

 نام تحت شده ارایه سند ضمنا و نمیباشد زمینداری امور تنظیم قانون 18 ماده مطابق مندوزی قوم شده ارایه اسناد اینکه از"

 پارک دوم فاز ساحه زمین جریب( 106) موازی تصفیه هیئات نبوده، دارا را متذکره قانون 18 ماده 8 فقره شرایط آنها فرمان

 ."گردید سکیج و تثبیت دولتی ملکیت کدستری 1/56 قطعه شامل صنعتی



 
 

جریب زمین تحت تعرض مردم محل بوده و باعث متوقف شدن پروژه  59برعالوه این دراستقامت غربی پروژه مذکور 

 گردیده است.

 مراحل تمام که زی داود اباسین ساختمانی شرکت با سوم بار را صنعتی پارک پروژه ساختمانی امور تجارت و صنعت وزارت

 شرکت و قرارداد با شرکت متذکره عقد 1398/7/22 تاریخ به گردیده مراحل طی محترم خوست والیت طریق از آن تدارکاتی

 تاریخ است، سپس از داده ادامه 9/9/1398 تاریخ الی و آغاز5/8/1398 تاریخ به عمالً  را پروژه ساختمانی کارهای قراردادی

 الی 27/12/1398 تاریخ از و بوده متوقف اجتماعی مشکالت دلیل به پروژه کار 26/12/1398 تاریخ الی 10/9/1398

 .است شده آغاز دوباره اجتماعی مشکالت رفع از بعد پروژه کار 1/2/1399
 

است،  گردیده متوقف اجتماعی مشکالت دوباره بروز دلیل به پروژه کار 1/2/1399 تاریخ از بعد که تذکر دانسته میشود قابل

 قراردادی انجام شده است. شرکت جانب از پروژه کار %32 این در حالیست که

مصوبه اختصاصی شورای محترم عالی اقتصادی را که ذیالً تحریر است  5این وزارت قبالً ذریعه نامه رسمی حکم شماره 

 ترم ارگان های محلی و مقام محترم والیت خوست ابالغ اداشته است:به اداره مح

"والیان والیات موظف اند که در قسمت رفع مشکالت پارک های صنعتی با استفاده از صالحیت و مسئولیت های وظیفوی 

 شان اقدامات الزم را انجام دهند."

 شماره مکاتیب طی صنعتی باغ سموات،اعمار پارک  شده پروژه یاد مشکالت حل جهت وزارت صنعت و تجارت

 مقام عنوانی خویش 1399/4/11 مورخ 271و  1398/10/29 مورخ 1988-1992، 28/9/1398 مورخ 1027/1853

 پروژه اجتماعی مشکالت حل خواهان و داشته تحریر را شده یاد مشکالت خوست و اداره محترم ارگان های محلی، والیت

 .است گردیده متذکره

 عمومی پارکمشخصات 
 نمرات و فابریکات معلومات عمومی

 جریب 400 مساحت باغ سموات اسم پارک

 نمره 225 نمرات پالن شده خوست والیت 

 نمره 184 نمرات توزیع شده ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی موقیعت 
 نمره 41 نمرات باقیمانده 69.80647, 33.33292 کاردینات ساحه

 39 تعداد فابریکات  ترتیب شده، خو ویزه نه شده  ماسترپالن 

 0 فابریکات فعال اعمار دیوار احاطوی پروژه تحت کار

 0 فابریکات تحت کار %32 پیشرفت کار

 0 فابریکات غیر فعال میلیون افغانی 10 قیمت پروژه

 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهاد مشکل

مبنی بر مشکالت اجتماعی با قوم مندوزی  اجتماعی

جریب زمین که  106ادعای ملکیت موازی 

کامالً بی اساس میباشد، باعث توقف روند 

کاری پروژه گردیده است. برعالوه این 

جریب  59دراستقامت غربی پروژه مذکور 

زمین تحت تعرض مردم محل بوده و باعث 

 متوقف شدن پروژه گردیده است.

مقام محترم والیت خوست، ارگان های امنیتی و سایر ادارات 

ساحه تحت غصب را جهت پشبرد تطبیق پروژه از ذیربط 

وجود افراد غاصب تخلیه و مشکالت اجتماعی مذکور را هر 

 چه عاجل حل نمایند.

 

 پارک صنعتی دشت رباط والیت پکتیا. ۲

  معلومات عمومی: 

جریب زمین بوده و پروژه اعمار دیوار احاطوی  1000پکتیا  به مساحت مجوعی  پروژه پارک صنعتی دشت رباط والیت

 نمره آن توزیع شده است. 14نمره زمین،  289فیصد پیشرفت کار داشته و از جمله  30آن تحت کار میباشد که حدوداً 

 همچنان در این پارک، مشکالت اجتماعی با مردم محل باعث توقف پروژه اعمار دیوار احاطوی آن گردیده است. 

 

 

 

 



 
 

 مشخصات عمومی پارک

 نمرات و فابریکات معلومات عمومی

 جریب 1000 مساحت دشت رباط اسم پارک

 289 نمرات پالن شده پکتیا والیت 

 14 نمرات توزیع شده منطقه دشت رباطناحیه چهارم شهر گردیز،  موقیعت 
کاردینات 

 ساحه
 275 نمرات باقیمانده 69.1892264 ,33.658598

ترتیب و از سوی وزرات محترم شهرسازی واراضی ویزه  ماسترپالن 

 شده است

  تعداد فابریکات 

پروژه تحت 

 کار

 ندارد فابریکات فعال اعمار دیوار احاطوی

 ندارد فابریکات تحت کار %30 پیشرفت کار

 ندارد فابریکات غیر فعال میلیون افغانی 23 قیمت پروژه

 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهاد مشکالت

 ازطرف مردم محل )قوم نازیان(  دعوای ملکیت

که کامالً بی اساس بوده و به منظور امتیاز گیری 

میباشد، باعث متوقف شدن کار پروژه اعمار دیوار 

احاطوی پارک گردیده و در محوطه سمت جنوبی 

خانه مسکونی اعمار نموده  20_15پارک حدود 

 اند.

  دعوای ملکیت از سوی ریاست مهاجرین و عودت

 کتیاکننده گان پ

  مقام محترم والیت پکتیا، ارگان های امنیتی و سایر

ساحه پارک را از وجود غاصبین تخلیه و ادارات ذیربط 

تصفیه نموده و در تطبیق پروژه های زیربنایی پارک با 

 وزارت صنعت و تجارت همکاری همه جانبه نمایند. 

  ،وزارت محترم شهرسازی و اراضی طبق ماستر پالن

رت محترم امور مهاجرین اخبار نماید موضوع را به وزا

تا هرچه عاجل ساحه را به دسترس وزارت صنعت و 

 تجارت قراردهد.

واقع شدن چندین سیلبرها در مسیر دیوار های شمالی، 

 80الی  60غربی و جنوبی پارک که در اثر آن تقریبآ 

و هزینه ساخت دیوار  جریب زمین پارک ضایع میشود

های استنادی برای جلوگیری از سیلبر ها هنگفت 

 میباشد.

وزارت محترم شهرسازی و اراضی ماستر پالن را تعدیل و 

جریب میشود به وزارت صنعت  80بدیل زمین را که حدوداً 

 و تجارت انتقال دهد.

 

 پارک صنعتی سنجد دره والیت پروان . ۳
 معلومات عمومی: 

تعیین گردیده که بنابر  صنعتی پارک احداث غرض سنجد دره والیت پروان ساحه در دولتی زمین جریب 586 موازی

جریب زمین آن به این وزارت  286موجودیت مشکالت اجتماعی/ تحت دعوا قرار داشتن ساحه از سوی مردم محل، فقط 

 جریب تحت دعوای میباشد. 300انتقال گردیده است و زمین متباقی 

اعمار زیربنای پارک که شامل هموارکاری سرک های داخلی، اعمار ذخیره آب، اعمار اتاق محافظین،  ضر پروژهدر حال حا

فیصد پیشرفت  30حفرچاه عمیق، اعمار دیوار احاطوی، سیستم آبرسانی، و دروازه عمومی میباشد تحت کار بوده و حدوداً 

 پارک تقاضا زمین از سوی سکتور خصوصی بیسیار کم میباشد. کار در ساحه انجام گریده است. قابل تذکر است که در این

 

 مشخصات عمومی پارک

  معلومات عمومی

 جریب286.4 مساحت پارک صنعتی سنجد دره  اسم پارک

 48 نمرات پالن شده پروان والیت 

 0 نمرات توزیع شده سنجد دره والیت پروان موقیعت 
 X=513424.37 کاردینات ساحه

Y=3867026.127 

 48 نمرات باقیمانده

http://maps.google.com/?q=33.658598,%2069.1892264


 
 

پیشرفت دیوار  ترتیب شده ماسترپالن 

 احاطوی
50% 

 %90 لیول کاری سرک میلیون افغانی 43.6 پروژه تحت کار

 %50 هموار کاری سرک %30 پیشرفت کار

 %10 ذخیره آب  

 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهاد مشکالت

 وزارت توسط زمین جریب 586 مساحت به تفصیلی پالن

 ساحه در اما گردیده ترتیب واراضی سازی شهر محترم

 گردیده حل اجتماعی مشکالت زمین جریب 286 اندازه به

 اجتماعی ولی مشکالت میباشد کار تحت آن ی بناها زیر و

 توسط ماسترپالن به مطابق زمین جریب 300متباقی

 . است نگردیده حل ذیدخل های ارگان

وزارت محترم شهرسازی و  پروان، والیت محترم مقام

 ساحه ذیربط ادارات سایر و امنیتی های اراضی، ارگان

جریب زمین متباقی  300 نموده، تصفیه و تخلیه را پارک

 در را در دسترس وزارت صنعت وتجارت قرارداده و

 وزارت با پارک صنعتی زیربنایی های پروژه تطبیق

 .نمایند جانبه همه همکاری تجارت و صنعت

 

  ننگرهارپارک صنعتی حصار شاهی والیت . ۴

 :معلومات عمومی
. پارک متذکره برای است سیس گردیدهتا جریب زمین ۱۰۵۶ننگرهار به مساحتپارک مذکور در ولسوالی رودات والیت 

ردید است. نمره آن تا هنوز توزیع نگ ۶۵نمره زمین آن توزیع و  ۱۹۹زمین طراحی گردیده که ازآن جمله به تعداد نمره  ۲۹۵

فابریکات فعار در قسمت های مختلف از قبیل:  .فابریکه غیر فعال میباشد ۸فابریکه فعال و به تعداد  ۲۳ در پارک متذکره

مکمل  به شکل ی پارک متذکرهزیربنافعالیت دارد. مرمر وشوکانی  سنگ ،ادویه جات تولید فلزات، مواد غذایی، ،پالستیک

 میلیون دالر بوده است  ۲ مبلغ آن های است و مصارف مجموعی زیربنا گردیده تکمیل

 مشخصات عمومی پارک

نمره و فابریکات                                                           معلومات عمومی  

جریب ۱۰۵۶  اسم پارک  حصار شاهی   مساحت پارک  

 والیت  ننگرهار نمرات پالن شده  ۲۹۵

 موقعیت  ولسوالی رودات  نمرات توزیع شده ۱۹۹

 کوردینات ساحه  ۳۴.۳۱۴۱۱،۷۰۶۴۹۹۶ نمرات باقیمانده ۶۵
 ماستر پالن  ترتیب شده تعداد فابریکات  ۳۱

 پروژه تحت کار  ۰ فابریکات فعال  ۲۳

تمام پروزه های آن تکمیل  فابریکات تحت کار ۰

 شده است 
 پروژه های تکمیل شده 

غیر فعالفابریکات  ۸  قیمت پروژه تحت کار  ۰ 

انواع مختلف که دمتن باال 

ردیده است ګذکر   
 پروژه جدید ۰ سکتورهای  فعالیت کننده 

قیمت تخمینی پروژه پالن  ۰ مشکالت و پیشنهادات  

 شده
 

 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهادات مشکالت 

 . امنیتی 1

 . تخنیکی2

 عدم موجودیت برق در پارک متذکره

.پیشنهاد میگردد که از طرف ارگانهای 1

امنیتی مشکالت موجوده حل و امنتی پارک 

 مذکور تامین گردد.

.پیشنهاد میگردد که ریاست محترم بریشنا 2

 برق پارک متذکره را تامین نماید.

 

 



 
 

 وردگپارک صنعتی کوتل تخت والیت میدان . ۵

 معلومات عمومی :

( جریب زمین در ولسوالی مرکز میدان ۲۰۰در موازی ) (۱۳۹۲وردک در سال )پارک صنعتی کوتل تخت در والیت میدان 

، و زیربناهای آن شده ۱۳۹۲پروسه انتقال ملکیت آن درسال  تاسیس گردیده است.در قریه کوتل تخت به استقامت  کوه کورغ 

ه ده است. فابریکات پارک متذکرمیباشد تکمیل گردینگهبان اطاق چاه و تعمیر حفر چاه عمیق، سرکها  هموار کاری که شامل:

 میباشد.مواد غذایی  -۳سنگ مرمر  -۲پی وی سی  -۱ شامل:تولیدات داخلی  در بخش

مشخصات عمومی   

                                                                                                                                        پارک

 معلومات عمومی  

جریب  ۲۰۰  اسم پارک  کوتل تخت  مساحت پارک  
وردگمیدان  نمرات پالن شده  ۶۸  والیت  

 موقعیت   وردگمرکز والیت میدان  نمرات توزیع شده ۰
 ”E=6854’27,54 نمرات باقیمانده ۰

N=34 25’53,53,” 
E=68 54’50,48” 
N=34 25’50,48” 

 کوردینت ساحه 

 ماستر پالن  ترتیب اما ویزه نشده  تعداد فابریکات  ۰
 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  ۰

هموار کاری سرک ها،  فابریکات تحت کار ۰

احاطه دیوار، سیستم آب 

 رسانی و کانالیزیسیون 

 پروژه های تکمیل شده 

 قیمت پروژه تحت کار   فابریکات غیر فعال ۰

 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده  ۰

قیمت تخمینی پروژه پالن    

 شده
 

 الت و پیشنهاداتکشم

 پیشنهادات مشکالت 

 . امنیتی 1

 . تخنیکی2

 عدم موجودیت  برق در پارک متذکره

.پیشنهاد میگردد که از طرف ارگانهای 1

امنیتی مشکالت موجوده حل و امنتی پارک 

 مذکور تامین گردد.

ریاست محترم بریشنا .پیشنهاد میگردد که 2

 برق پارک متذکره را تامین نماید.

 

 ننگرهار پارک صنعتی قالین شیخ مصری والیت . ۶

 : معلومات عمومی
گردیده است، ( جریب زمین اعمار ۶۵۳چپرهار در موازی )ننگرهار ولسوالی پارک صنعتی قالین شیخ مصری در والیت ( ۱

اعمار دیوار احاطوی و هموار کاری سرکهای داخلی پارک صنعتی  .است گردیدهطراحی ( ۲۰۷) برای  صنعتی متذکره پارک

 ساحه تطبیق گردیده است.  صنعت تجارت دراز طریق وزارت 

برای  اتاق  : )ذخیره آب، چاه عمیق،شامل که پروژه اعمار یک قسمت دیوار احاطوی، دروازه دخولی و سیستم ابرسانی (۲

ال از طریق اداره اسبق ایسا در نظر گرفته شده و در ساحه تطبیق  گردیده است پروژه متذکره قب میباشد، چاه، اتاق جنراتور(

ن نیز اخذ گردیده است اما بنا بر مشکالت امنیتی ساحه تا به حال شت تعدیالت تکمیل و تسلیمی موقت آموفقانه با درنظر دا

 .است صورت نگرفتهتسلیمی دایمی پروژه 

 

 



 
 

 مشخصات عمومی پارک

 معلومات عمومی نمره و فابریکات    

جریب  ۶۵۳ قالین شیخ  مساحت پارک  

   مصری 
 اسم پارک 

نمره  ۲۰۷  والیت  ننگرهار نمرات پالن شده  

در ولسوالی  نمرات توزیع شده 

 چپرهار

 موقعیت 

۳۴.۳۲۹۹۳،۷۰۳ نمرات باقیمانده 

۹۷۷۳ 
 کوردینات ساحه 

ترتیب گردیده اما  تعداد فابریکات  

مطابقت با ساحه 

 ندارد

 ماستر پالن 

 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  

دیوار احاطوی،  فابریکات تحت کار 

دروازه، حفر چاه 

و هموار کاری 

 سرک

پروژه های تکمیل 

  شده 

قیمت پروژه تحت   فابریکات غیر فعال 

 کار 
 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده  

 

 

 پیشنهاداتمشکالت و 

 پیشنهاد مشکل

بعد  یروژه و سال ها قیدر زمان تطب ۱. اجتماعی

فوق العاده  یپارک صنعتساحه  تیان امن

 یناامن بوده و  ساحه متذکره با قسمت ها

مسلح  نیاز اطراف ان تحت تسلط مخالف

ساحه  یفعل یتیدولت بود از اوضاع امن

 میو معلومات ندار زارشګ

را که وزارت محترم شهر  یلیپالن تفص .۲

 تینموده است مطابق ان موقع بیترت یساز

در  نیمعضالت غصب زم پارک بنا بر

اساس پالن  نیبد دهینگرد قیساحه تطب

شده جوابگو به ساحه  بیترت یلیتفص

 .باشدینم

که از وزارت  یطبق معلومات شفاه .۳

است اعمار سرک  دهیاخذ گرد یشهر ساز

 یپالنگذار یاز وسط پارک صنعت یحلقو

 .است دهیگرد

به پارک کامال خامه  یاتصال یراه ها .۴

بوده و درصورت فعال شدن پارک 

بزرگ به ساحه  هینقل طیوسا یدسترس

 .باشدیممکن نم

پالن تفصیلی پارک صنعتی متذکره الزم است به رویت ( ۱

ساحه تعدیل گردد تا غرض انکشافات بعدی زیربناها جوابگو 

 باشد. 
موضوع عبور سرک حلقوی از وسط پارک با وزارت ( ۲

شهر سازی تعقیب گردد و راه حل های پیشنهاد غرض رفع 

 مشکل مطرح و عملی گردد. 
موضوع امنیت ساحه با ارگانهای امنیتی در جریان گذاشته ( ۳

شود تا در قسمت تامین امنیت ساحه اجراات الزم صورت 

 گیرد. 
 

 

 گرپارک صنعتی والیت لو. ۷

 معلومات عمومی :

 گردیده ( جریب زمین ساخته شده است که تمام زیربنا های اساسی آن تکمیل۵۰۰در موازی ) لوگرپارک صنعتی والیت 

 است .



 
 

 مشخصات عمومی پارک

 معلومات عمومی                                                     نمره و فابریکات

 اسم پارک    گرلو مساحت پارک   جریب  ۵۰۰

 والیت   لوگر  نمرات پالن شده  

 موقعیت  مرکز والیت نمرات توزیع شده 

 34.21167,6907054 نمرات باقیمانده 
 

 کوردینات ساحه 

 ماستر پالن   تعداد فابریکات  

 پروژه تحت کار   فابریکات فعال  

هموار کاری سرک ها،  فابریکات تحت کار 

 دیوار احاطوی و دروازه
پروژه های تکمیل 

  شده 
قیمت پروژه تحت  حفر چاه عمیق، فابریکات غیر فعال 

 کار 
 پروژه جدید  سکتورهای  فعالیت کننده  

قیمت تخمینی پروژه   مشکالت و پیشنهادات  

 پالن شده
 مشکالت و پیشنهادات

 پیشنهادات مشکالت 

 . تخنیکی2

 عدم موجودیت برق در پارک متذکره

میگردد که ریاست محترم بریشنا .پیشنهاد 2

 برق پارک متذکره را تامین نماید.

 

 :پارک های صنعتی پالن شده

وجود دارد که در ذیل معلومات مختصر در باره در کشور ( پارک صنعتی پالن شده ۲۰مجموعاً به تعداد )

 ارائه گردیده است.هر یک از پارک های متذکره 

 : والیت هرات پارک صنعتی زراعتی سرک بایپاس (۱
سرک  گذره در قسمت جنوبی ( جریب زمین واقع ولسوالی۲۰۰۳ی )پارک صنعتی سرک بایپاس در والیت هرات در مواز 

 است. نگردیدهپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که بایپاس موقعیت دارد، 
 :پارک صنعتی فاز پنجم هرات ( ۲
 جوار کاریز سفیدگذره در ( جریب زمین در ولسوالی ۶۰۸پارک صنعتی فاز پنجم هرات در والیت هرات در موازی ) 

    ه است . نگردیدهپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که موقعیت دارد، 

 : پارک صنعتی نیمروز( ۳
موقعیت دارد،  چگینی( جریب زمین در ولسوالی زرنج قریه  ۸۰۰۰پارک صنعتی نیمروز در والیت نیمروز در موازی ) 

   است. تکمیل گردیده ۱۳۹۹در سال قبال تقال ملکیت آن پروسه انکه 

 :  بنگیپارک صنعتی دهنه ( ۴
 که در ساحه دهنه موقعیت دارد، بنگی( جریب زمین در ولسوالی ۲۰۰در والت تخار در موازی ) بنگیپارک صنعتی دهنه 

 است. نگردیدهپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل 

  پارک صنعتی بست :( ۵
که ( جریب زمین داخل محدوده میدان هوایی بست موقعیت دارد، ۱۵۹پارک صنعتی بست هلمند در والیت هلمند در موازی )

 است. نگردیدهانتقال ملکیت آن تکمیل  پروسه

 پارک صنعتی دایکندی:( ۶
بند بوالن موقعیت در منطقه ( جریب زمین در ولسوالی شهرستان ۱۱۱پارک صنعتی دایکندی در والیت دایکندی در موازی )

 است. نگردیدهپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل  که  دارد،

 : پارک صنعتی پشته لشمک کوالال( ۷
موقعیت دارد،  ( جریب زمین  واقع پشته لشمک کوالال۱۵۰۰صنعتی پشته لشمک کوالال در والیت غزنی در موازی )پارک  

 است. نگردیدهپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که تا هنوز 



 
 

 :پارک صنعتی هلمند ( ۸
پروسه انتقال  که موقعیت دارد،( جریب زمین در ولسوالی نهر سراج ۲۰۰۰پارک صنعتی هلمند در والیت هلمند در موازی ) 

 است . نگردیدهملکیت آن تکمیل 
 : پارک صنعتی قالین آقچه ( ۹

پروسه که ( جریب زمین در ولسوالی آقچه موقعیت دارد، ۴۱۶.۳۷پارک صنعتی قالین آقچه در والیت جوزجان در موازی )

 است. نگردیدهانتقال ملکیت آن تکمیل 
  : پارک صنعتی جوزجان( ۱۰

قریه براغلی مرکز شبرغان موقعیت دارد،  در( جریب زمین ۱۰۰۰پارک صنعتی جوزجان در والیت جوزجان در موازی )

 است. هگردید پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نکه 

 

 : پارک صنعتی فاریاب ( ۱۱
( جریب زمین در ولسوالی اندخوی واقع خواجه قلوق موقعیت ۱۱۴۲پارک صنعتی فاریاب در والیت فاریاب در موازی )

 است. هگردیدنپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که دارد، 

 : پارک صنعتی میربچه کوت( ۱۲
قریه خروتی  در( جریب زمین در ولسوالی میربچه کوت ۱۰۰۰پارک صنعتی میربچه کوت در والیت کابل در موازی ) 

 موقعیت دارد.

 :پارک صنعتی والیت بغالن ( ۱۳
موقعیت  کیله گی( جریب زمین در ولسوالی دوشی واقع ساحه دشت ۵۶۳پارک صنعتی بغالن در والیت بغالن در موازی ) 

 است. هگردیدن پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل  که  دارد،

 : پارک صنعتی دولت آباد( ۱۴
( جریب زمین  در ولسوالی دولت آباد قریه شیخ ها موقعیت ۶۹۶پارک صنعتی دولت آباد در والیت فاریاب در موازی ) 

 است. هگردیدنپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که دارد، 

  : پارک صنعتی کاپیسا( ۱۵
جریب زمین در ولسوالی نجراب قریه تپه احمد بیک موقعیت (  ۶۶۰)پارک صنعتی کاپیسا در والیت کاپیسا در موازی 

  است. هگردیدنپروسه انتقال ملکیت آن تکمیل که دارد، 
 والیت بلخ پارک صنعتی دوراهی حیرتان (  ۶۱

دوراهی در ( جریب زمین در ولسوالی مرکز این والیت ۴۰۰۰پارک صنعتی دوراهی حیرتان در والیت بلخ در موازی )

 است . تکمیل گردیده ۱۳۹۸تقال ملکیت آن در سال پروسه ان که  ،حیرتان موقعیت دارد

 :( پارک صنعتی بامیان ۱۷
قریه نزدیک به در ( جریب زمین در ولسوالی مرکز این والیت ۵۲۲.۹پارک صنعتی بامیان در والیت بامیان در موازی ) 

 ه است.گردیدتکمیل  ۱۳۹۸پروسه انتقال ملکیت آن در سال که ساحه قرغنتوموقعیت دارد، 

 ( پارک صنعتی لغمان : ۱۸
( جریب زمین در ولسوالی قرغه یی قریه خیروخیل موقعیت دارد، ۲۰۰۰پارک صنعتی لغمان در والیت لغمان در موازی) 

 ه است .گردیدتکمیل  ۱۳۹۸پروسه انتقال ملکیت ان د رسال که 

 :  ( پارک صنعتی دامان۱۹
تقال پروسه انکه ( در ولسوالی دامان قریه اسپینه ویاله موقعیت دارد، ۹۵۰پارک صنعتی دامان در والیت کندهار در موازی )

  ه است.تکمیل گردید ۱۳۹۸ملکیت آن در سال 

 :( پارک صنعتی روضه غزنی ۲۰
پروسه  که دشت تلخکزار موقعیت دارد، در( جریب زمین ۹۴۱،۴پارک صنعتی روضه غزنی در والیت غزنی در موازی ) 

 است.نگردیدهتکمیل  تا هنوز انتقال ملکیت آن

 ارک صنعتی جدید بلخ:پ( ۲۱
( جریب زمین در ولسوالی خلم موقعیت دارد ۷۵۰پارک صنعتی جدید بلخ در والیت بلخ در شاهراه مزار کابل در موازی )

 گردیده است.که پروسه انتقال ملکیت آن تکمیل نه 

 ( پارک صنعتی تتمدره:۲۲
ه گردیدل ملکیت آن تکمیل نه ( جریب زمین موقعیت دارد و پروسه انتقا۱۱۰پارک صنعتی تتمدره در والیت پروان درموازی )

 است.

 



 
 

 ( پارک صنعتی ساحه میدان هوایی :۲۳
( جریب زمین در ولسوالی دامان موقعیت دارد پروسه ۵۰۰پارک صنعتی ساحه میدان هوایی در والیت کندهار درموازی )

 گردیده است.انتقال ملکیت آن تکمیل نه 

 ( پارک صنعتی خوست :۲۴
( جریب زمین در ساحه خاونه کندو موقعیت دارد و پروسه انتقال ۱۰۵۰ازی )ت در موپارک صنعتی خوست در والیت خوس

 گردیده است .ملکیت آن تکمیل نه 

 ( پارک صنعتی شیر ماهی : ۲۵
( جریب در ولسوالی امام صاحب موقعیت دارد که پروسه انتقال ۲۰۰۰پارک صنعتی شیرماهی در والیت کندز در موازی )

 است. گردیدهملکیت آن تکمیل 

 


