
1401حمل۲۵

د افغانستان اسالمی امارت
وزارت صنعت و تجارت

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

1401چهارمهفته

فشرده فعالیت های هفته وار مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت



۱د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ملکیتونو د وضعیت ارزونه ۱

۱جلسه ی کمیسیون اقتصادی برگزار شد ۲

1400۲ارزش و مقدار هنگ و تخم هنگ در سال  ۳

1400۲ارزش و مقدار صادرات جلغوزه سیاه در سال  ۴

۳په هېواد کې دتولیدي فابریکو دستونزو پرحل دصنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار ۵

۴دیدار با اصناف اتاق پیشه وران و کمیسیون جلوگیری از احتکار ۷

صفحهفهرست عناوین #

۳مالقات با هیئت رهبری اتاق زراعت ۶

۴د صنعت او سوداګرۍ وزارت فوق العاده غونډه ۸



ارزونهد صنعت او سوداګرۍ وزارت د ملکیتونو د وضعیت 
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت هللا جمال د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه وزارتد 

م سره د مرستیال له خپل مله ټی. نندارتونونوریاست دجایدادونو د وضعیت په اړه بحث اوخبرې وکړې 
.ددغه ریاست له ټولو جایدادونو څخه لیدنه وکړه او مسوولینو ته یې الزمې الرښوونې وکړې 

شدجلسه ی کمیسیون اقتصادی برگزار 
رهبریبهکهاقتصادیکمیسیونجلسهیدرتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینمحترم
.کرداشتراکبود،شدهبرگزارکمیسیوناینرئیسمالبرادرمحترم
معادنرممحتوزارتبهکمیسیونایندراقتصادیکمیسیونرئیسورئیسالوزرامعاونبرادرمالمحترم

رارغوتولکولسوالیمعدنسربوهراتغوریانمعدنآهناستخراجواکتشافتادادهدایتپطرولیمو
.کندقرارداد
راکنممعادنقراردادنمک؛تصفیهیوتولیدهدفبهتاسپردهدایتوزارتاینبههمچنانبرادرآقای
.سپاردبهداخلیشرکتهایبه

۱۴۰۱/۱/۲۰:تاریخ

۱۴۰۱/۱/۲۱:تاریخ
1:صفحه



1400ارزش و مقدار هنگ و تخم هنگ در سال 
والیاتشمالکشور.میلیوندالرهنگصادرنمودهاست100درسالگذشتهنزدیکبهافغانستان

.بیشترینتولیدکنندهوهندوستانبزرگترینخریدارهنگافعانستاناست

1400ارزش و مقدار صادرات جلغوزه سیاه در سال 
میلیوندالرآمریکاییصادر۵۵ازمحصوالتباارزشافغانستان،درسالگذشتهبهارزشجلغوزه

ینوالیاتپکتیا،خوستوحومهآنبزرگترینتولیدکنندهوجمهوریمردمچ.گردیدهاست
بزرگترینبازاراینمحصولقیمتیاست

۱۴۰۱/۱/۲۱:تاریخ

۱۴۰۱/۱/۲۲:یختار
2:صفحه



ټینګارپه هېواد کې دتولیدي فابریکو دستونزو پرحل دصنعت او سوداګرۍ وزارت 
وزارتسوداګرۍ او صنعتدجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتد

.وکتلسرهفابريکهشمېر یو لهکېتاالر دغونډوپه
 دکرایېډالرو ،پهشتون نهځایمناسبدلپارهفابریکو تولیديدلرونکو فابریکهکېغونډهدېپه

.کړهڅرګندهاندېښنهاړهپهستونزو دکېکولو ترالسهپهپاسپورتونو داو ورکول 
 څهیاو دېخالص ېپرمخددوی وختهر دروازې وزارتدچېورکړ ډاډتهلرونکو فابریکهجمالښاغلي

.سپموي ونهڅخهور بهمرستېډول 

زراعتمالقات با هیئت رهبری اتاق 
اریمحترمالحاجنورالدینعزیزیوزیرصنعتوتجارتباهیئترهبریاتاقزراعتدردفترک

.شانمالقاتورویتقویتسکتورمرغداریصحبتنمود
دراخیرمحترمالحاجنورالدینعزیزیازهیئترهبریاتاقزراعتخواستکهطرحهای

.مفیدشانرابااینوزارتشریکنمایند
هآنهاقابلیادآوریاستکهمحترمهلمندیدرقسمتیازصحبتهایشاندراینجلسهگفتک

میلیونجوجهرادرسالدارندوهمچنیناطمیناندادندکه3.۵درحالحاضرظرفیتتولید
.قراراستبهزودیاینمیزانبهدوبرابرافزایشیابد

۱۴۰۱/۱/۲۲:تاربخ

۱۴۰۱/۱/۲۳:تاریخ

3:صفحه



احتکاردیدار با اصناف اتاق پیشه وران و کمیسیون جلوگیری از 
وئیسروپیشهوراناتاقاصنافباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
ویداردوزارتاینتاالرعمومیدرمواداولیهنرخکنترولواحتکارازجلوگیریکمیسیوناعضای

.نمودگفتگوپیشهورانودکاندارانمشکالتبهرابطهدر
نمایندگانعضویتباکابلشاروالیرهبریتحتکمیسیوناینکهاستیادآوریقبل

عمومیریاستسارنوالی،لویادارهیعدلیه،تجارت،وصنعتامورداخله،وزارتهای

اقاتسرمایهگذاری،وتجارتاتاقگاز،ونفتادارهیبانک،دافغانستاناستخبارات،
.مینمایدفعالیتگازونفتتاجراننمایندهیوپیشهوران

۱۴۰۱/۱/۲۳: تاریخ

4:صفحه

غونډهد صنعت او سوداګرۍ وزارت فوق العاده 
پهعزیزي نورالدینښاغليوزیر سرپرستدوزارتدغونډهالعادهفوق وزارتسوداګرۍ او دصنعت

.شوهترسرهګډون پهرئیسانو اواړوندو جمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالدوزارتدمشرۍ 
ر سکتو دولتياو خصوص يدجمالهللاقدرتښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتدورپس ې
صنعتديېهماو راوبللتهکولو عملېژمنو دخپلو کونکېتولیدکېبرخهپهتعامالتو اړخیزودوهدترمنځ

پس ېهپرلفعالیتونوڅخهدسکټور خصوص يدچېوکړهالرښوونهتهکارکوونکو وزارتسوداګرۍ او 
.وکړي څارنه

۱۴۰۱/۱/۲۳:تاریخ


