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د افغانستان اسالمی امارت
وزارت صنعت و تجارت

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

فشرده فعالیت های هفته وار مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت
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(صادراتی)اداره ی خدمات تجارتی 5برگزاری نخستین جلسه ی هماهنگی 
قدرتاهللمولویمحترمرهبریتحت(صادراتی)تجارتیخدماتادارهی5هماهنگیجلسهینخستین
.گردیدبرگزارکارشاندفتردرتجارتوصنعتوزارتمعینجمال
درانایشبود،گردیدههماهنگصادراتانکشافرئیسفطرتاحساناهللمحترمتوسطکهجلسهاین
.کردندارایهمعلومات(صادراتی)تجارتیخدماتادارهی5هماهنگیاستراتژِیمورد
خدماتاتحادیهیسبزیجات،ومیوهجاتکشمش،صادراتانکشافمحترماداراتنمایندگانادامهدر

ودینمؤلاتحادیهیصنایعدستی،انکشافمرکزریاستنباتی،وحیوانیمحصوالتصنعتیتجاری
ارایهوماتمعلاداراتشانگذشتهیمورددرقرهقلانستیتوتریاستوافغانستانقالینصادرکنندگان

.کردندبیانراشانمهمموضوعاتوکرد
جهتارپیشنهاداتشانومشکالتکارکردها،،فعالیتماهیسهگزارشتاشدگرفتهتصمیماخیردر

.نمایندارایهکشورصادراترشد

محدودیت و عدم محدودیت واردات تیزاب، موادانفالقی و سالح های شکاری
تریاستحتشکاریسالحهایوموادانفالقیتیزاب،وارداتمحدودیتعدمومحدودیتجلسهی
برگزاروزارتاینتاالرعمومیدرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرتاهللمولویمحترم
.گردید

شکاری؛سالحهایوموادانفالقیتیزاب،وارداتمورددرتخنیکیبحثهایازبعدادامهدر
اینوارداتاجازهیدالیلشکاریسالحهایواردکنندهیشرکتهایکهگردیداتخادتصمیم
کمیتهییکموادانفالقیوتیزابوارداتمورددرهمچنینوشریکوزارتاینبهراسالحها
.مایندنکارموضوعاینرویتاگرددتشکیلبخشایننمایندگانومتذکرهاداراتازمتشکل

۱۴۰۱/۲/۴:تاریخ
۱:صفحه

۱۴۰۱/۵/۲۳:تاریخ



زدیروعصرتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

روسیهفدراتفمقاماتباگفتگوهدفبهپایهبلندهیئتیکراسدر

مسکوعازمکشور،دوبینتجاریروابطتقویتوتحکیمخصوصدر

.گردید

عقد قراردادهای بزرگ با کشور فدراتیف روسیه
درانهمراهشهیئتباافغانستانتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
شبکهیابمسکودامادیدووایهوایمیدانبهوردحینروزگذشتهروسیه،فدراتیفکشوربهسفر

.نمودمصاحبهافغانستانبخشاسپوتنیکخبریبینالمللی
وسعهیتوتحکیممسکو؛درراا.اهیئتسفرازهدفافغانستانتجارتوصنعتوزارتسرپرست

.کردعنواندوکشورمیانحجمتجارتافزایشواقتصادیروابط
درراورکشتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمکهاستیادآوریقابل
مولشبهدولتیشرکتهایروئسایوامورخارجهاقتصاد،مالیه،وزارتهاینمایندگانسفراین

.میکنندهمراهایافغانکارتشرکترئیس

۱۴۰۱/۵/۲۳:تاریخ

۲:صفحه
۱۴۰۱/۵/۲۴:تاریخ



مالقات سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه با معاون جمهوریت و عضو 
چچنپارلمان 

متعاقباًمشاوررئیسجمهورچچناظهارداشتکهمردمافغانستاندرچهلسالگذشتهبا
اراتشهامتواستقامتازدیناسالم،فرهنگ،هویتوکشورخودباوجودتلفاتانسانیوخس

وفموص.بزرگدفاعنمودهوبههیچمتجاوزگراجازهندادهکهباالیآنکشورحکمرانیکنند
دهدنشاندادکهافغانهاتحتهیچشرایطیاجازهنمیخوبیسالگذشتهبه۲۰اضافهنمودکه

راهآنآقایدیلمخانوفازوزیرصنعتوتجارتوهیئتهم.کهبیگانگانبرآنهاحکومتکنند
یسدعوتنمودتابرایتحکیمروابطنیکمیانافغانستانوجمهوریچچنباآقایقادروفرئ

.جمهورچچندیدارومالقاتنمایدکهازطرفآقایعزیزیپذیرفتهشد

وکتلد سوداګري وزارت مرستیال په خپل دفتر کې د بلخ والیت له والي سره 
قدرتمولوي واليلهوالیتبلخدجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګري او صنعتد

.ولیدلسرهحمزههللا
بلخدپکېچېشوهترسرهکېدفتر کاري پهجمالښاغليمرستیالدوزارتدمهالغرمهننناسته
پړې بشدسرهوزارتلخواادارې والیتيدحمزهښاغلي.وشوهیادونهموضوعاتو سوداګریزو لهوالیت

لهخهمو پهحلديېستونزې او وړاندیزونهاړوندپارکصنعتيدوالیتیادداو کړ څرګندډاډهمکاري 
ننهمڅخهراتګلهواليدجمالښاغليمرستیالوزارتسوداګري د.کړې شریکېسرهوزیر مرستیال

 دکېنو والیتو پهوزارتسوداګري دچېکړهزیاتهنوموړي.وبللېمهمېيېستونزې شوې یادېاو وکړه
.دیژمنتهودېفعالیتونو سوداګریزو 

۱۴۰۱/۵/۲۵:تاریخ

۱۴۰۱/۵/۲۵:تاریخ
۳:صفحه



روسیهبا مقامات عالی رتبه ی وزارت انرژی فدراتیف دیدار 
اندرمحترمالحاجنورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنعتوتجارتافغانستانوهیئتهمراهش

نکشوردرسفرشانبهکشورفدراتیفروسیهبامحترمپاویلسوروکینمعاوناولوزیرانرژیای
.مقرآنوزارتدیدارکرد

دراینمالقاتآقایسوروکینضمنخوشآمدیدبههیئتافغانستان،گفتکهزمینههای
اریدرمختلفهمکاریمیانکشورفدراتیفروسیهوافغانستانوجودداردکهیکیازآنهاهمک

نموادنفتیدرسکتورموادنفتیوگازمایعمیباشد،چراکهروسیهیکیازبزرگترینعرضهکنندگا
.جهانبهشماررفتهومیتواندحجمبزرگیازاینموادرابهافغانستانصادرنماید

ردراخیرفیصلهگردیدکههیئتهایتخنیکیدوطرفرویجزئیاتعقدقراردادمبنیب
وطرفخریداریموادنفتیوگازمایعمذاکراتراآغازونتایجآنراغرضتصمیمگیریبامقاماتد

.شریکنماید

یففدراتزراعتوزارتمقاماتباافغانستانتجارتوصنعتوزارتسرپرستمالقات
روسیه
باانهمراهشهیئتوافغانستانتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
.کردندمالقاتهفتهرواندوشنبهروزبهروسیهفدراتیفکشورزراعتوزارتمقامات

هیئتبهخوشآمدیدضمنروسیه،فدراتیفکشورزراعتوزارتمقاماتمالقاتایندر
فروشبهمگندافغانستان؛تقاضایبهمطابقاست،آمادهکشوراینکهداشتنداظهارافغانستان،
برسانند

اتمقاممهماننوازیازسپاسگذاریضمنافغانستانتجارتوصنعتوزارتسرپرستاخیردر
میانتجارتحجمافزایشسفر؛اینازهدفکهگفتروسیهفدراتیفکشورزراعتوزارت

هینتیجدرکهامیدومیباشدموردنیازموادنفتیومواداولیهبزرگحجمخریداریودوکشور
.نمائیمرفعنیازمندیهااینمناسبقیمتبابتوانیمتخنیکیجلسات

۱۴۰۱/۵/۲۷:تاریخ

۱۴۰۱/۵/۲۷:تاریخ
۴:صفحه



ف مالقات سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه با مسئولین اتاق تجارت فدراتی
روسیه

اقاتمسئولینباهمراههیئتوتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزی،الدیننورالحاجمالقاتدر
تبادلوبحثگذاریسرمایهوتجارتیمختلفموضوعاترویطرفینروسیهفدراسیونصنایعوتجارت
هاراظروسیه،فدراتیفبهسفرازشانهدفوضاحتضمنعزیزیمحترممالقاتایندر.نمودندنظر

فرصتویدهگردتامینسرتاسریامنیتخوشبختانهافغانستان،دراخیرسیاسیتغییراتباکهداشت
راسیونفدوافغانستانمیاناقتصادیوتجارتیروابطگسترشمنظوربهگذاریسرمایهوتجارتهای

دنمودعوتمختلفهایسکتوردرگذاریسرمایهبهراروسگذارانسرمایهوگردیدهفراهمروسیه
هویزمشکالتجملهازمختلفهایعرصهدرکهعزیزیمحترمجانبۀهمههایصحبتمالقاتایندر

شویقتتجارتی،تواصلهایکنفرانسوهانمایشگاهبرگزاریمشترک،اتاقایجادافغان،تاجرانبرای
فسوتر،اواستراسهایشرکتبهمربوطموضوعاتافغانستان،درگذاریسرمایهبهروسگذارانسرمایه
صورتهروسیفدراتیفوافغانستانمیانتجارتیمعامالتپولانتقاالتبحثباالخرهوبارترتجارت
.آمدعملبهاستقبالاتاقآنمسئولینسویازگرفت،

۱۴۰۱/۵/۲۷:تاریخ

۵:صفحه


