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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

1401بیست و دومهفته



۱استماع مشکالت سکتورخصوصی و وعده ی همکاری با آنها ۱

۱بحث روی حاصالت و صادرات سیب میدان وردک ۲

ر کنفرانس مطبوعات محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت د
۲مرکز رسانه های حکومت ۳

 کېمرکز پهرسنیو دحکومتدمرستیالوزارتسوداګري او صنعتدجمالهللاقدرتمولوي ښاغلی
وایږکنفرانسمطبوعاتي

۲ ۴

۳اعالمیهامارتاسالميدمناسبتپهکلیزې لومړۍ دآزادۍدهیوادګراندڅخهاشغالامریکایيله ۵

صفحهفهرست عناوین #

تربیشوارداتبرمبنیپاکستانکشوردرخواستبهپیونددرتجارتوصنعتوزارتاطالعیه
۳افعانستاناززراعتیمحصوالت ۶

https://moci.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7


آنهااستماع مشکالت سکتورخصوصی و وعده ی همکاری با 
دوایاتحادیه یرهبریهیئتباتجارتووزیرصنعتعزیزینورالدینالحاجمحترم

توریستیه یاتحادیرئیسابراهیم خیلمحترموافغانستانملیمتشبثینبوردافغانستان،
 هایبخشدرپیشنهادات شانومشکالتاشتراک کنندهاعضایدیدارایندر.نموددیدار

زیزیعنورالدینالحاجمحترم.کردندشریکتجارتوصنعتوزارتسرپرستبامختلف
هبمطابقکهسپردندوعدهآنها،مشکالتاستماعباتجارتوصنعتوزارتسرپرست
بهونمودهبحثجلساتسایرواقتصادیعالیشورایوزیران،محترمشورایدرضرورت؛

.نمودخواهدرسیدگیآنها

وردکبحث روی حاصالت و صادرات سیب میدان 
ه ی محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تعدادی از اعضای اتحادی

.باغ داران و تاجران والیت میدان وردک در دفتر کارشان دیدار کرد
ت، در در این دیدار که محترم الحاج پادشاه یک تن از بزرگان والیت میدان وردک نیز حضور داش

رات مورد حاصالت و صادرات سیب این والیت بحث نموده، آنها مشکالت شان را در رابطه به صاد
.سیب در میان گذاشتند

وجه ی افغانستان روی افزایش حاصالت زمین داران ت. ا.سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت که ا
آقای. جدی داشته و همواره تالش می نماید تا سهولت های بیشتر را برای تاجران فراهم نماید

هد شد الحاج عزیزی اضافه نمود که یک جلسه با بخش مربوطه با حضورداشت دوتن آنها دایر خوا
.تا به مشکالت موجود رسیدگی گردد
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ارت در کنفرانس مطبوعات محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تج
مرکز رسانه های حکومت

.محترم الحاج نورالدین عزیزی دستآوردهای یک سال وزارت را برای ملت ارایه کردند
میلیون دالر ۳۶۴میلیارد و ۱خبر خوش اینست که الحمداهلل صادرات ما در یک سال گذشته به 

تی با همکاری وزارت محترم خارجه، ان شااهلل تجار ما می تواند ویزه تجار.استآمریکایی رسیده 
الین صادر طی یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون متر مربع ق.کشور چین را بدست بیاورد

.استگردیده 
داشتیم، با روسیه صحبت های مفصل در بخش تقویت راوبط تجاری دو جانبه و جلب سرمایگذاری

قد همکاران تخنیکی ما در آنجا حضور دارند تا زمینه را برای ع. الحمداهلل نتایج خوبی داشت
.قرارداد روی خرید مواد نفتی را نهایی بسازند

مرکز پهرسنیو دحکومتدمرستیالوزارتسوداګري او صنعتدجمالهللاقدرتمولوي ښاغلی
وایږکنفرانسمطبوعاتيکې
پههیوادوالزرهاوو پهش يمؤثرې او چټکېچارې صنعتيڅو تر دیرواننظر تجدیدقوانینو په

مینهز کار دتههیوادوالو ډېر ل ورکولو ودهپهتهصنعتکوو هڅه.ديبوختکار پهکېصنعتونو 
دی،شوی پالنپارکونه۱۴کار،تحتپارکونو ۱۰دی،پارکونو فعال۱۴اړوند،صنعتدږ ش يمساعده

.دیشوی پیشنهادپارکونو ۱۰
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 اسالميدمناسبتپهکلیزې لومړۍ دآزادۍدهیوادګراندڅخهاشغالامریکایيله
اعالمیهامارت

شتربیوارداتبرمبنیپاکستانکشوردرخواستبهپیونددرتجارتوصنعتوزارتاطالعیه
افعانستاناززراعتیمحصوالت
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