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کړهو لیدنهییڅخهریاستسوداګرۍ او صنعتداو وکتلسرهواليلهبدخشاندجمالهللاقدرتمولوي 
واثقدمحمنیازمالمحترمیېپالوي سرهور اوجمالقدرت هللامولوي محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

راتیژۍ،ستدوزارتسوداګرۍ اودصنعتامیدهللامطیعسالکار،اقتصاديمعینیتچارو سوداګرۍ اودصنعت
واليتوالیبدخشاندورځپهشنبېدکېترڅپهسفردتهوالیتونوشمالهیواددرئیسپالیس ۍاوپالن

رممحتقوماندانامنیېوالیتداواحمدیاحمدنثارمحترممرستیالواليدفایق،عبدالغنیمولوي محترم
خپلهلرئیسسوداګرۍ اوصنعتدوالیتبدخشاندرحیمیسیف الرحمنمولوی محترم،وکتلسرهعبدالحق

.ګړې څرګندهونېننګاوستونزې وړاندیزونه،خپلاووکړه،یادونهڅخهپالنونوراتلونکواوفعالیتونوبهیر،کاري 
موضوعاتوونور شوې پاملرنهتهلوړونېوړتیاریاستدېدچېڅرنګهلکهوویلمعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد
.وش يتوجهځانګړې همبهته
،اتنېسخونديداسنادودوکړه،لیدنهڅخهآرشیفاوفترونودلهریاستدېدجمالمولوي ښاغليکېاخرپه

.ورکړل هدایتونهالزمیېاړهپهفعالیتونواداري داونظمکاري 

استشدهفراهمسرمایه گذاریبرایزمینهبهترینامنیت؛آمدنبا:جمالمولویآقای

باتخاروالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم
.کردمالقاتوالیتاینذیربطاداراتمسؤلینوسکتورخصوصی

حترممشاروال،انصارشیخمحترمبود؛گردیدهبرگزارتخاروالیتمقامجلساتتاالردرکهجلسهاین
تاجران،تخار،والیتتجارتوصنعتآمرحقجوخالد الدینمقام،دفتررئیسعبدالشکورقاری

یربطذاداراتمسؤلینومتشبثینپیشه وران،اتاقاعضایومعادنوصنایعاتاقاعضایصنعت کاران،
.داشتندحضورتخاروالیت
الیتواینمسؤلینازکیفیتبااجناسوارداتوتولیداتبهتأکیدباجمالقدرت اهللمولویمحترم

ایندگاناشتراک کننازهمچنینونمایندفراهمسکتورخصوصیبرایرابیشترسهولت هایکهخواست
صنعتوزارترهبریمقامبهخدماتبهبودجهتراشانسازنده یونیکمشوره هایکهخواستجلسه

.سازندشریکتجارتو

۱۴۰۱/۳/۳۰:تاریخ

۱:صفحه
۱۴۰۱/۳/۳۰:تاریخ



هقول اردو معاون سره لیدن۲۱۷تخار والیت سرپرست او د عمری د 
دکېترڅپهوناستبیلوبیالدورځپهیکشنبېدجمالهللاقدرتمولوي محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

ولوي ممحترمرئیسباملعروفامردطارق،محمدکاظمالحاجمحترمپرستسراومرستیالواليوالیتتخار
سرهحمزهمحمدجانمحترممرستیالواليدپخوانیوالیتتخارداومعاون اردوقول عمري ۲۱۷داوحنفی
.وکتل

خوښ يڅخهېناستخپلېداوراتګلهجمالهللاقدرتمولوي محترمدتهوالیتیادسرپرستوالیتتخاردورپس ې
پهځایدی دو د،لرو یهمکارسرهآمریتیادلهکېخوبرنوروپهڅرنګهلکهچې؛وکړهیېژمنهاوکړه،څرګنده

.وش يملرنهپاجديهمکېبرخه
وکارانصنعتاوسوداګرو دکېوالیتدېپههمحمزهمحمدجانمحترممعاون اردوقول عمري ۲۱۷دهمدارنګه

.ډاډورکړڅخهټینګښتدامنیتد

قیمتیبازدید از اتاق صنایع و معادن و مرکز فروشات سنگ های 

نیازمحمدمالمحترمهمراهیدرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرتهللامولویمحترم

والیسیپاستراتژی،رئیسامیدمطیعهللاوتجارتوصنعتامورمعینیتاقتصادیمشاورواثق

وقیمتیسنگهایپرؤسسوفروشاتمرکزوبدخشانوالیتمعادنوصنایعاتاقازپالن

.کردبازدیدزمینبدخشاننیمهقیمتی

نبدخشاوالیتشاروالیریاستسویازکهزمینیازادامهدرتجارتوصنعتوزارتمعین

طهرابدرونمودهبازدیداست،شدهدادهاختصاصتجارتوصنعتریاستتعمیراعماربرای

ؤلینمسبهوالیتاینتجارتوصنعتریاستبهشاروالیاززمینانتقالاسنادمراحلطیبه

.دادندالزمهدایت

والیتتجارتوصنعتریاستسویازکهزمینقطعه3ازجمالمولویمحترمهمچنین

.نموددیدناست،شدهشناساییصنعتیپارکایجادبرایبدخشان

۱۴۰۱/۳/۲۲:تاریخ

۱۴۰۱/۳/۲۳:تاریخ
۲:صفحه



محترم مولوي قدرت هللا جمال د کندوز له والي سره وکتل
نثاراحمدمحترمدرلود؛حضور هممعاذبختیارقاری محترمقومندانامنیېدوالیتکندوز دچېکېمالقاتدېپه

ټلۍپاورګاډيدبندرخانشیرداوکړهڅرګندهخوښ يڅخهرتګلهجمالښاغليدتهوالیتکندوز دنصرت
ګټورهبهکېبرخهپهانتقالدمالونوداوپرمختګپهاقتصاددهیواددچېکړهیېزیاتهاوکړل یاداړینیېرغول 
دامنیتدسکټور خصوص يداووکړې خبرې همقومندانامنیېوالیتکندزدمعاذبختیارقاری محترم.ش يتمامه

.کړڅرګندډاډیېڅخهټینګښت
تهادهز حیدیغالممحترمرئیسسوداګرۍ اوصنعتدوالیتکندزدجمالهللاقدرتمولوي محترمکېاخرپه

سرهمقاملهوالیتدوختهروړاندیزونهاوستونزې متشبثینواوسوداګرو کارانو،صنعتدڅوترورکړهدایت
.کړي شریکې

تبسمکشمشپرؤسسفابریکه یازتجارتوصنعتوزارتسرپرستبازدید
ازهفته روانیک شنبهروزتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

.نمودبازدیدتبسمکشمشپرؤسسفابریکه ی
.ا.اگفتنموده،سپاسگذاریوقدردانیشانسرمایگذاریجهتفابریکهاینمالکازعزیزیآقای

بمناسزمینهخارجی،وداخلیسرمایگذارانتشویقباتجارتوصنعتوزارتخصوصبهافغانستان
.می نمایدحمایتراتجاروصنعت کارانونمودهفراهمکشوردرراسرمایگذاری

ربیشتبرایومستقیمصورتبهذکورواناثقشرازتن۱۲۵برایتبسمفابریکهکهاستیادآوریقابل
درریکهفاباینمسئولینگفتهبه.استنمودهمساعدراکارزمینه یغیرمستقیمصورتبهتن۷۰۰از

ورهایکشبهصادرات شانوگردیدهسرمایگذاریفابریکهایندرآمریکایدالرمیلیون۱ازبیشترحدود
.می باشدتایلندوچینروسیه،اروپایی،

۱۴۰۱/۲/۴:تاریخ

۳:صفحه
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شدافتتاح “ افغان انویست”شرکت 
ستنخمعاونبرادرعبدالغنیمالالحاجمحترمحضوربا“انویستافغان“محدودالمسئولیتشرکت
وزیرردالوشهاب الدینشیخمحترمتجارت،وصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترمالوزراء،رئیس
الحاجمحترم.شدافتتاحهفته روانیک شنبهروزصبحخصوصیودولتیعالیهمقاماتومعادن

میکهسرمایگذارانوتجارتعهدواخالصازکهنمودبیانخویشصحبت هایدرعزیزینورالدین
باشورها،کبهخودسفرهایدر.می نمایمتشکروامتنانابرازبسازندخوددستانباراافغانستانخواهند
کشورهبکهخواستیمشانهمهاز.شنیدیمراآناننگرانی هایونظریاتداشتیم،دیدارهایمان،افغانان

ازتن۱3اتحادموفقنمونهانویستافغانشرکت.بگیرندسهمشانوطنآبادیدروبرگردند
مایگذاریسرکشورترقیوتوسعهجهتوشدهقدمپیشراستادرینتوانستندکهاستسرمایگذاران

.نمایندکالنی
تن13توسطآمریکاییدالرمیلیون250اولیهسرمایهباانویستافغانمحدودالمسئولیتشرکت

درارملیکالنپروژههایوبرنامههاشرکتایناستقرار.استگردیدهراهاندازیافغاناناز
.نمایدعملیاتیرازراعتوزیربنامعادن،انرژی،ساختمان،عرصههای

جریبه ځمکې څخه لیدنه۲۰۰۰د صنعتي پارک د 
زرهوهدلهپارکصنعتيدکندزدپرونجمالهللاقدرتمولوي محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

نیازمالارسالک اقتصاديوزارتسوداګرۍ اوصنعتدچې.کېسفردېپهوکړهلیدنهڅخهځمکېجریبه
وداګرۍ ساوصنعتدوالیتکندوز دامید،هللامطیعرئیسپالناوپالیس ۍستراتیژۍ،دواثق،محمد
.ملتیاکولهپالوي ورسرهاوزادهعیديمحمدغالمرئیس
دېپهېچوکړه،الرښوونهتهرئیسریاستسوداګرۍ اوصنعتدوالیتکندزدجمالهللاقدرتمحترم
واليتغهددځمکهيادهچېده،وړ يادونېدکړي ګړندۍاوبشپړې چارې رغونېدپارکصنعتيدکېځمکه

.دهترڅنګسړکعامهاوسټیشنبرېښنادشوې سپارل تهرياستسوداګرۍ اوصنايعود

۱۴۰۱/۲/۶:تاریخ

1401/4/2:تاریخ
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زکندبازدید از فابریکه ی تولید آرد و فابریکه ی پرؤسس برنج در والیت 
بهسفرشاندرهمراه اشهیئتباتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم
.کردبازدیدوالیتایندربرنجپرؤسسوآردتولیدفابریکه هایازکندوزوالیت
همکارانارانصنعت ککهگفتبیشترفعالیت هایبهآنهاتشویقضمنتجارتوصنعتامورمعین

.می باشدکشوربازسازیدرافغانستانمردماعتمادبا
حاضرحالدرونمودهآغازفعالیت اشبهقبلسال3آردتولیدفابریکه یکهاستیادآوریقابل

فابریکه یهمچنینواستنمودهاشتغال زایتن۵۰برایوداشتهتولیدتن3۰۰ساعت۲4در
هروزانافغانی،متخصصینداشتنبادالرمیلیون۱حدوددرابتداییسرمایگذاریبابرنجپرؤسس

.داردپرؤسسجهانیمعیاراتبابرنجتن۵6

شوهد کندوز والیت د صنعت او سوداګرۍ نوې ودانۍ پرانیستل 
محمدنیاز مالمحترمپالويېورسرهاوجمالهللاقدرتمولوي محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

والیتکندوز دسرئیپالناوپالیس ۍستراتیژۍ،دامیدمطیع هللامحترماوسالکاراقتصاديمعینیتدواثق
.پرانیستلهودانۍنوې ریاستسوداګرۍ اوصنعتد

مورنګهڅکیږي،منللوريلها.ا.ادمشورېاونیکېغوښتنېټولېستاسوچېوویلجمالمولوي ښاغلي
سرهترهونډهمکېترقياوپرمختګپههیواددنودرلوده؛همکاري اوونډهرغندهکېجهادمقدسپهچې

.وژغوروڅخهاحتیاجلههیوادڅوترشریکېسرهموږلهمشورېخپلېکړئ،
خپلراش ۍاوس يباندېدڅخههیوادلهچېوکړهغږپانګوالوهغوپرمعینچارو سوداګرۍ اوصنعتد

اوځمکېدپارکونوصنعتيدجمالښاغليورسوئ کټهتههیوادوالواوهیواداووکړئ پانګونههیوادکې
.ورکړهمخبرټیټواليدقیمتدبنازیر

1401/3/31:تاریخ

1401/3/31:تاریخ
۵:صفحه



محترم مولوي قدرت هللا جمال د کندوز له والي سره وکتل
حمد واثق د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوي قدرت هللا جمال او ورسره پالوي محترم مال نیازم

ندوز والیت ته د مطیع هللا امید د ستراتیژۍ، پالیس ۍ او پالن رئیس کد معینیت اقتصادي سالکار اومحترم
.خپل سفر په ترڅ کې، تېره ورځ د یاد والیت والي محترم نثاراحمد نصرت سره وکتل

؛ محترم حضور درلودمحترم قاری بختیار معاذ همپه دې مالقات کې چې د کندوز والیت د امنیې قومندان
بندر د د شیر خاننثاراحمد نصرت د کندوز والیت ته د ښاغلي جمال له رتګ څخه خوښ ي څرګنده کړه او

ونو د انتقال اورګاډي پټلۍ رغول یې اړین یاد کړل او زیاته یې کړه چې د هیواد د اقتصاد په پرمختګ او د مال
.په برخه کې به ګټوره تمامه ش ي

حیدی رئیس محترم غالمپه اخر کې محترم مولوي قدرت هللا جمال د کندز والیت د صنعت او سوداګرۍ 
وخت د متشبثینو ستونزې او وړاندیزونه هرزاده ته هدایت ورکړ تر څو د صنعت کارانو، سوداګرو او

.والیت له مقام سره شریکې کړي 

بلخبا کارمندان ریاست صنعت و تجارت والیت دیدار 

لخبوالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرتهللامولویمحترم
.کرددیداروالیتاینتجارتوصنعتریاستکارمندانباروزگذشته

یمولوآقایحضوربلخوالیتتجارتوصنعترئیسمتقیامیرمحمدمحترمآغازدر

باکهدکراضافهونمودهارزیابیریاستاینکارمندانبرایدلگرمکنندهونیکراجمال

.شدخواهدبهترخدماتونظمایشانرهنماییهای

ابنیکرویهیومنظماداریسیسمنظم،بهتأکیدضمنتجارتوصنعتامورمعین

.دانستاستقامتواخالصاطاعت،راا.اپیروزیرمزیمراجعین،

درنموده،دیدنریاستاینشعباتتمامازجمالقدرتهللامولویمحترمادامهدر

آرشیفوپیشنهاداتومکاتیبدرهمسانومشخصفارمتاستفادهیاداری،بخشهای

.نمودندرهنماییراکارمنداناسناد؛
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لیدنهبلخ والیت له صنعت کارانو سره د 
لهکارانوعتصنداووکړهرکلیڅخهراتګلهجمالصاحبمولوي دتهوالیتبلخدواليبلخدکېپېلپه

.وکړهستاینهیېڅخهفعالیتونو
نعتصځینواوسنایی زادهامام الدینمحترمرئیساتاقمعادناوصنایعدزونشمالدکېلړهمدېپه

.کړې بیانستونزې اوننګونېخپلېاووکړې،خبرې کارانو
راتګدوږزمتهوالیتستاسووویلجمالقدرت هللامولوي محترممعینچارو سوداګرۍ اوصنعتدورپس ې
.دياوریدلمشکالتواوچالشونودسکتور خصوص يدموخه

سندونودارهلپویشدځمکېد:کړهڅرګندهداس ېاړهپهپارکونوصنعتيدجمالمولوي ښاغليهمدارنګه
.لرو کېپامپهبرنامېلپارهپارکونوصنعتيټولوموږاودهروانهلړۍ مراحلوطی

استروغن درحال کاهش قیمت 
ویرومالقاتروغنوگندمآرد،تاجرانازتعدادباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم
.نمودگفتگومختلفمسایل

رهایکشوتجارتیهایسیاستبهوابستهراهاقیمتموضوعشانهایصحبتدرکنندگاناشتراک
اولیهموادواقالمجملهازروغنآنکناردراما.داستنداکرائیندرجنگهمچنانواندونزیامالیزیا،مثل
اینتجار،باوربه.استداشتهکاهشآمریکاییدالر4۰۰تنهردرآنقیمتاخیرهایروزدرکهاست

کههرچندبود،خواهدحسقابلبشدتداخلیبازارهایدرآیندههایهفتهدرجهانیقمیتکاهش
.استآمدهبوجودکاهشدالر4لیتره۱6قطیهردرامروزهمین
تجوجسنیزرابدیلراهتجارتی،وترانزیتیمعمولهایراهضمناسالمیامارتکهشدآوریادایشان

امراینکههساختباالهزینهمتقبلراماتجارروسیهباترانزیتیفعلیمسیرایشانباوربه.نمایدمی
دراندککاهشباوجودکهنموداضافهعزیزیمحترم.گذاردمیاثرمستهلکینرویخودکاربصورت
.مگیریمیدسترویراگردد،دائمیثباتبهمنجرکهکالناقداماتکهاینستماارادهها،قیمت
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لیدنهصنایع او معادن خونې او د شادیانو صنعتي پارک له فابریکو څخه د 
دیتوال بلخدکېترڅپهسفرخپلدجمالقدرت هللامولوی محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

.وکړهلیدنهڅخهفابریکولهپارکصنعتيشادیانوداواتاقمعادناوصنایع
صنایعدزوندشمالدرلود،حضور همرئیسوزارتسوداګرۍ اوصنعتدوالیتبلخدچېکېلیدنهدېپه
سرهږمو وویلاوکړ،یادادرسکارانوصنعتدیېاتاقیادسنایی زاده؛امام الدینمحترمرئیسمعادناو

.ولري فعالیتعمآلچېدیکارصنعتڅوکهغه
وفپر پروازداوبو،معدنيدکپیټاندجمال،مصطفیسیلوی دجمالمولوي ښاغليکېلړهمدېپه

دفابریکوادویدوکړهلیدنهڅخهشرکتاوتولیديصنعتيګروپمفیدداوفابریکېصنعتياوتولیدي
.واوریدلیېوړاندیزونهاوننګونېستونزې،مسئوولینو

شادیانبازدید از اتاق صنایع و معادن و فابریکه های پارک صنعتی 
اقاتازبلخوالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم
.کردبازدیدوالیتاینشادیانصنعتیپارکتولیدیفابریکه هایومعادنوصنایع

نایی زادهسامام الدینمحترمداشت،حضورنیزوالیتاینتجارتوصنعترئیسکهجلسهایندر
مانزددرکهگفتدانسته،صنعت کارانآدرسرااتاقاینشمال؛زونمعادنوصنایعاتاقرئیس
.باشدداشتهفعالیتعمالکهاستصنعت کارکسی

وعتیصنوکاپیتانمعدنیآبجمال،مصطفیسیلویفابریکه هایازجمالمولویآقایادامهدر
گروپیدمفتولیدیوصنعتیفابریکه یوشادیانصنعتیپارکدرواقعپروفپروازتولیدی
.نموداستماعرافابریکه هااینمسؤلینپیشنهاداتوچالش هامشکالت،نموده؛بازدید
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ديشوي نژدېاو غښتلېقلبآسرها.ا.اداړیکېسوداګرو او کارانو صنعتخلکو،د
لیدتو دغالیودکېشمالپههیواددجمالقدرت هللامولوي محترممعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

ریاستۍ سوداګر اوصنعتدوالیتبلخدسرهرحیمیمحمدانور الحاجرئیساتحادېصادرونکواوکونکو
تهمعینرو اچسوداګرۍ اوصنعتدرئیساتحادېیادېدکېپېلپه.وکتلکېفتردکاري پهنوموړيدکې
کچهعوایدوداوموندلیډیروالیسلنه۹۰صادراتغالیودکېورستیودېپهکړه؛یېزیاتهاوووایهکلیهر
.دهشوې پورتهسلنه۲۵مو
څووندنېمبازاردموږوویل،اووبالهویاړافغانستاندیېغالۍهیواددمعینوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

.غالۍديهیواددهمیېیوچېکړو پیداورتهبازارنړیوالچېلرو پاملرنهځانګړې تهبرخو
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